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Our Mission: To provide culturally sensitive programs and services to enhance
quality of life for the Ukrainian Canadian community.
Наша Місія: Провадити культурно-специфічні програми та послуги з метою
поліпшення якості життя в українсько-канадійській громаді

НАШІ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ
 Консультування, підтримуюче і короткотермінове з родинних та індивідуальних питань
 Інформування та скерування

 Провозахист, спрямований на забезпечення доступу до необхідних послуг

 Заповнення анкет

 Переклад – усний і письмовий *

 Інтеграція новоприбулих: інформування, виповнення анкет, допомога у
пристосуванні до життя в Канаді
 Оголошення про роботу і проживання
– списки пропозицій житла та вакансій робочих місць у громаді
 Податкова клініка – допомога в
заповненні податкових декларацій для
малозабезпечених осіб
 Безкоштовна юридична клініка

 Семінари та навчальні матеріали
 Мовні курси
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PRESIDENT’S STATEMENT
elcome to the season of giving, caring, sharing, love, joy and celebration. Every year at
this time we get caught up in the frenzy of
Christmas preparations which usually involve lots
of parties, food, libations of various kinds, shopping and exchanging gifts. Most of us are blessed
with health, prosperity and loving family and supportive friends.

W

Unfortunately, we sometimes become blind to the
many blessings that have been bestowed upon us
and take all the good things in our lives for granted.
Often it is only when we encounter those who are
dealing with personal hardships such as illness, loss
of a loved one or financial setbacks that we realize
how truly fortunate we are.
UCSS-T has a long history of providing programs
and services to those in our community who require assistance. Community donations and bequests help us with the costs of operating Buro Porad.
Our Social Services Worker has contact with an average of 287 people every month.
The Ukrainian Canadian Bar Association has partnered with us to offer a free monthly Legal Clinic.
Our community members come with legal questions related primarily to immigration, family,
employment and landlord and tenant law. We completed the first five sessions of Living with Dignity,
an ongoing series of information and education presentations focused on helping seniors improve their
quality of life. Standby for more sessions in the
spring.
Several grant applications have been completed
and submitted to help raise funds for our Canada
150 projects. We plan to create a wall mural on the
side of our building to celebrate Canada's 150th
anniversary. You will be hearing more about this
project in days to come and we will be relying on
your financial support to make it a reality.

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА
аскаво просимо до пори любові, радості і
свята. Щороку в цей час ми поринаємо в круговерть приготувань до Різдва, які зазвичай включають участь у святкових подіях, приготування
їжі, напоїв різних видів, проведення часу у магазинах та обміну подарунками. Більшість з нас є
благословенні здоров’ям, благополуччям і підтримкою люблячої сім’ї та друзів. На жаль, ми
іноді не бачимо тих благословень, якими ми обдаровані і приймаємо всі добрі речі в нашому житті,
як само собою зрозумілі. Часто тільки тоді, коли
ми стикаємося з тими, хто має справу з особистими поневіряннями, такими як хвороба, втрата
близької людини або фінансова невдача, ми розуміємо, як пощастило нам.

Л

Напротязі багатьох років Суспільна Служба надає
програми і послуги для тих, хто потребує допомоги в нашому суспільстві. Пожертвування від громади та заповіти допомагають нам з витратами на
працю Бюра Порад. Кожного місяця наш соціальний працівник надає послуги у середньому 287
особам. Українська Канадська асоціація юристів
співпрацює з нами надаючи щомісячні безкоштовні юридичні поради. Члени нашої громади
приходять з юридичними питаннями, що стосуються перш за все імміграції, родини, праці та
відносин між орендодавцем і орендарем. Ми
завершили перші п’ять сесій проекту “Жити з
Гідністю”, в рамках якого проводиться ряд інформаційних та освітніх презентацій, спрямованих на
надання допомоги людям похилого віку та покращення якості їх життя. Продовження лекцій очікуються у весняний період.
Для зібрання коштів для нашого проекту “Канада
150” були заповнені кілька заявок на отримання
ґрантів. Ми плануємо створити фреску на зовнішній стороні нашого будинку, щоб відзначити 150річчя Канади. В найближчому майбутньому ви
дізнаєтеся більше про цей проект і ми сподіваємося на вашу фінансову підтримку, щоб зробити
цей проект реальністю.

For now, however, we want to wish you, your families and friends a joyous Christmas season of love
and kindness and a New Year filled with health, happiness, prosperity and peace.

Бажаєм вам, вашим родинам та друзям любові і
доброти, радісного Різдва та Нового Року, сповненого здоров’ям, щастям, добробутом і миром.

Ann Semotiuk

Анна Семотюк
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LIVING WITH DIGNITY: SUCCESS OF FIRST SESSIONS
krainian Canadian Social
Services Toronto Branch
(UCSS-T) has launched an exciting project called “Living with
Dignity”. Aim of this project is to
provide participants with many
opportunities to gain knowledge
and access information to assist
them to live a better quality of life
with dignity.

U

Seniors. He spoke about wills,
powers of attorney, and guardianship. Mr. Bodnaruk gave useful
tips on how to avoid legal and
financial problems.
During the second session on
October 19, 2016, Dr Rostyslav
Shemechko spoke at the Ivan

As knowledge and learning are key
in promoting healthy aging and
active lifestyles, so far UCSS-T
has offered five information sessions for Ukrainian Canadian
Seniors in the GTA and surrounding areas.
When planning a project such as
this, it was important for us to gain
the participation of experts in their
fields. Their professionalism was
critical to the success of our sessions.
All of our speakers were extremely
knowledgeable and engaging.
They managed to link their knowledge up to a great presenting style.
All attendees were captivated by Franko Home in Mississauga
informative and entertaining talks. about Psychological Health in the
Elderly. The presentation was well
Since people learn more when
attended by the residents, their
they take part and ask questions,
families, and guests.
our speakers framed their presentations to encourage audience par- Dr. Shemechko presented a very
ticipation. People were more ac- compelling and inspiration talk on
tive, thought about what they how to find happiness and life conheard and applied it to themselves. tentment in retirement
by looking at things diffeThe first session took place on
rently and offering some
October
2,
2016
at
St.
very specific techniques
Volodymyr’s Ukrainian Catholic
to stay sharp and engaChurch in Thornhill. Experienced
ged.
lawyer Bohdan Bodnaruk did
a thoughtful and timely presen- We are sure that the
tation addressing the Legal and knowledge Dr. ShemeFinancial
Challenges
for chko shared with the par-

ticipants will help them find happiness in retirement and live their
life to the fullest.
Our third session was presented at
Plast Huculak Centre on October
30, 2016, by Dr. Peter Derkach,
Medical Director at both the
Ukrainian Canadian Care Center
and West ark Long Term Care
Centre. The attendees learned
about Alzheimer and other
Dementias. Dr. Derlach explained community and economic
impact of dementia, classification,
stages, clinical features, criteria
for diagnosis and much more.
In the comments, one of the participants wrote, “The best part of
the presentation was the speaker.
Having a credible and personable
Doctor present was very valuable.”
Dr Derkach was kind to give interviews for Kontakt Ukrainian
Television Network and the New
Pathway about his lecture within
the Living with Dignity project.
On November 13, 2016, Olena
Lezhanska SSW talked about
Government
Programs
and
Services for Seniors at Church of
St. Demetrius the Great Martyr.
The lecture was about pensions,
in-home care, long-term care, and
retirement homes. It was very
informative and well received by
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the attendees. They gained an
understanding of how to access
available programs and services.
The fifth session was about
Diabetes. Marika Dubyk RN
Diabetes Educator presented this
lecture on November 20, 2016 at
Saint
Nicholas
Ukrainian
Catholic Church.
Marika had a wonderful way of
delivering a very important message to people. She engaged the participants very effectively. Marika
also brought lots of useful handouts about diabetes. Moreover,
each participant received a diabetes care kit from Marika.
All the attendees found this lecture
on Diabetes very informative and
interesting. It was a pleasure listening to Marika Dubyk.
Generally, from 25 to 50 people
were present at each session.
Everyone received folders with
useful information and brochures
from UCSS-T. Another pleasant
surprise for the attendees was a
prize draw. At each session, one
person won a beautiful book “Our
Celebrations” by Mary Kuschnir.
All the attendees enjoyed these sessions so much that a number of
them were looking forward to
potentially attending future presentations of the Living with
Dignity series. Some of the comments were, “My compliments on
a very well organized meeting”
and “Content of the series so far
has been amazing, keep up the
excellent work!”
If you are interested in hosting a
session for your members, please
contact UCSS-T.

To celebrate Canada’s
150 year anniversary
and 125 years of
Ukrainians in Canada
UCSS-T intends to
create a collaborative large scale
wall art mural on the east side of
the UCSS-T building.

local businesses, professionals and cultural organizations that made it a
hub
for
Ukrainian
immigrants to settle and
raise their families. The plan is to
unveil the mural in September
2017 as part of the Bloor West
Village Ukrainian Festival. We
The intent is to create a permawill celebrate Canada’s 150th
nent landmark that celebrates
anniversary with a mural that
Bloor West and the Ukrainian
honours our immigrant past, and
immigrant experience in that
more importantly, encourages us
community. There will be a natioto build for the future.
nal Call for Submissions that is
open to Canadian citizens curren- Fundraising for the project has
tly residing in Canada who have a started and we look forward to
background in visual arts.
your generous support of the
Bloor West Ukrainian Mural. All
Our inspiration to undertake this
donations are gratefully accepted
project came from many of the
and donors will be publicly
beautiful ethnic murals around
acknowledged. Tax donations
the city of Toronto that have been
receipts will be issued.
commissioned as a means of bringing communities together to For more information about the
celebrate Toronto’s diverse cultu- project, please visit our website at:
ral character.
www.bloorwestmural.com.
UCSS-T in partnership with
other community organizations is
proposing this project to celebrate
Canada’s 150th anniversary by
acknowledging the tremendous
contribution of immigrants to the
growth and development of this
great country.
The mural will highlight the role
that was played in Bloor West by
the Ukrainian Canadian community in strengthening and enriching the multicultural diversity
that makes Canada envied around the world.
The mural will honour an area
that grew and thrived and contributed to the development of the
city because of the shop owners,

LEGAL AID CLINIC
FOR FREE
IMMIGRATION
FAMILY LAW
CRIMINAL LAW
CIVIL LAW
CORPORATE LAW
ESTATE PLANNING
WILLS
ACCIDENTS &
INJURIES
For dates and time visit our website and facebook pages.
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CHILDREN AT THE HEART OF A FOOD DRIVE
nstilling the message in youth, as a community how we
can come together to help others less fortunate. Giving,
assisting and understanding the importance of it is at the
heart of a Food Drive conducted by the Toronto District
School Board’s “Year of the Family” campaign. In celebration, the Grade 3 students of Josyf Cardinal Slipyj School
organized a food drive under the guidance of their teachers,
Mrs. Britton and Mrs. Dickson and with a “little” help from
Mrs. Chachula’s kindergarten class, they collected over 35
large boxes of food items. We received a call from Josyf
Cardinal Slipyj School that Ukrainian Canadian Social
Services Toronto was the recipient of all the food.

I

How amazing and wonderful was the news!
Lidia
Cymbaluk, the Executive Director and Mykola Swarnyk,
member of the board made arrangements to pick up all the
items and just as important to meet and greet the children.
Firstly, we were so curious how UCSST was chosen. The
children mentioned that they heard about the UCSST’s
from their parents, grandparents and teachers. They were
told of the remarkable work UCSST provides to our community, making it a better place for those who are less fortunate and isolated. Secondly the ED thanked the children,
teachers for their contribution to our society, for their insight
to help others in need and congratulated them on a job well
done!
UCSST’s hall at 2445 Bloor St. was filled with food and we
were ready to donate and distribute to those less disadvantaged. With the assistance and help of Pomich Ukraini our
sister organization we also shipped out non-perishable food
to Ukraine. Thank you Grade 3 Students of Josyf Cardinal
Slipyj School.

СВЯТ ВЕЧІР
Ласкаво запрошуємо всіх
У СЕРЕДУ, 6 СІЧНЯ 2017
о 6:00 годині п.п.
Вступ $35
(416)-763-4982

WEDNESDAY
LUNCH SPECIAL!
Ukrainian Traditional Food: borscht
soup, perogies, coffee & sweets
12:30 – 2:00 pm
$7.50

ЗАПРОШУЄМО
НА ОБІД
Щосереди о 12:30 – 2:00 PM
меню: борщ, вареники, кава з
солодким
Вартість - $7.50
416-763-4982
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REMEMBRANCE DAY

ЩОТИЖНЕВІ ПРОГРАМИ - WEEKLY PROGRAMS
Понеділок
Monday
Вівторок
Tuesday
Середа
Wednesday

Ukrainian
Canadian
Social
Services, Board of Directors
(names) take part in a wreath laying
at the annual Remembrance Day
Ceremony, organized by Ukrainian
Canadian Congress Toronto.

Безкоштовний хліб / Free bread
Англійські класи / English classes 5:00 pm
Руханка для старших 9:30 am /Exercises for Seniors /
Англійські класи / English classes 10:00 am /
French classes / Французькі курси *
Бабин Борщ 1:00 pm - 2:00 pm / Babyn Borscht *
Світлиця – 2:00 pm / Lectures in Ukrainian

Четвер
Thursday

Руханка для старших 10:30 am / Exercises for Seniors /
Англійські класи / English classes 10:00 am

П’ятниця
Friday

Руханка для 55+ / Exercises for Seniors 3:00 pm

Субота
Saturday

Англійські класи / English classes *
Компютерні курси / Computer Courses *

Monday to Wednesday

Центр відпочинку / Drop in centre
From right to left, UCSS-T Board
& Friday from
Відкрита бібліотека / Ukrainian Library
members Anne Sochan and Olha
9 am to 4 pm
Free Internet Café / Безкоштовне Інтернет Кафе
Karaim, participate in the wreath Thursday 9am to 6pm
laying ceremony during the All programs and events are subject to change. * Please call to confirm the dates and times.
Remembrance Day observance
organized by UCC-T on Nov 6.

СПІЛЬНА КУТЯ
РІЗДВЯНИЙ
БАЗАР

Ласкаво запрошуємо всіх
У СЕРЕДУ, 25 СІЧНЯ 2017
о 2:00 годині п.п.
(416) 763-4982

У СУБОТУ, 17 ГРУДНЯ
2016 РОКУ
10:00 - 2:00 ГОДИНІ П.П.

UKRAINIAN HOLY SUPPER

Можна купити:
вушка, вареники, голубці
кутю, мак, мед
торти, печіво
вишивки, кераміку
дідухи
та багато іншого
ЛАСКАВО ПРОСИМО!
(416)-763-4982

Let UCSST help you with your preparations
for Sviatij Vechir. Order the essentials for a
meatless supper for a family of 6 for $75.
ORDER YOUR TAKE OUT!
Call Olenka at 416-763-4982
Last order date: December 17
Pick up: December 23, 10am-4pm
For Ukrainian Christmas
Last order date: December 30
Pick up: January 5, 10am-6pm
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НА ЗДОРОВ'Я: БРОНХІТ
MarikaDubyk,
Registered Nurse, Certified
Diabetes Educator, Canadian
Diabetes Accociation

 Легеневі захворювання, такі
як астма або емфізема

Під час сну верхня частина тіла
повинна бути піднятою. Для
цього використовуйте клини з
Медичний догляд за Вами
пінопласту або піднімайте верМедичний догляд за Вами може хню частину Вашого ліжка.
включати приймання ліків і Негайно зателефонуйте своєму
дихальну гімнастику для полег- лікарю, якщо:
шення дихання. Якщо у Вас  Ваша температура перевищує
хронічний бронхіт, Вам може
38 градусів С.
знадобитися кисень. Догляд  Вам доводиться частіше
може полягати також у наступвикористовувати інгалятори
ному:
або засоби лікування

Бронхіт - це набрякання внутрішніх поверхонь великих
дихальних шляхів у легенях, що
називаються бронхами. Набрякання спричиняє виділення
більшої кількості слизу, ніж
зазвичай. Це може спричинити
блокування потоку повітря
через легені та їхнє пошкоджен- Уникання застуд і грипу
ня.
 Вживання великої кількості
Гострий бронхіт триває 2-4
рідини з метою розрідження
тижні, і його можна вилікувати.
слизу.

Використання
зволожувача
Хронічний бронхіт - це тривале
або пульверизатора.
захворювання легенів. Існує
одне захворювання в групі леге-  Використання позиційного
(постурального) дренажу й
невих хвороб, яке називається
вистукування для видалення
хронічним обструктивним легеслизу
з легенів. Вас навчать
невим захворюванням. Нерідко
це робити.
з плином часу ушкодження стають серйознішими, і їх неможДля полегшення дихання
ливо вилікувати.
Киньте палити. Єдиним засоОзнаки бронхіту
бом для зменшення шкідливого
 Частий кашель
впливу хронічного бронхіту є
 Відчуття втоми
припинення паління. Ніколи
 Біль у грудях, кашель або
не пізно кинути палити.
поглиблене дихання
Не вживайте алкоголь. Він при Шумне дихання
тупляє позив до кашлю й чихан Утруднення дихання
ня,
під час яких прочищаються
 Болі в тілі
Ваші дихальні шляхи. Він
 Жар або озноб
також призводить до втрати
 Ангіна
рідини,
що спричиняє згущен Нежить або закладення носу
ня слизу в легенях, внаслідок
чого вона важче видаляється в
Причини бронхіту
процесі відкашлювання.
 Бактеріальна або вірусна
Уникайте того, що може сприінфекція
чинити подразнення легенів,
 Паління
наприклад, пилу, газів і забруд Забруднення повітря
нення повітря.
 Алергія на певні речовини в
повітрі

дихальних шляхів.
 У Вас виділяється більше
слизу, колір слизу змінився,
або Вам стає занадто важко
викашлятися.
 У Вас новий або більш глибокий відтінок сірого або
синього кольору на нігтях,
на шкірі пальців або губ.
 Вам важко говорити або займатися своєю звичайною
діяльністю.
 Вам доводиться використовувати більше подушок під час
сну або спати в кріслі вночі
для того, щоб нормально
дихати.
Негайно зателефонуйте 911,
якщо:
 Ви не можете дихати
 У Вас почуття розгубленості,
запаморочення або непритомність
 У Вас біль або скутість у грудях, яких не було раніше
Якщо у Вас виникають питання
або сумніви, зверніться до
Вашого лікаря або медичної сестри.
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Список жертводавців
Sep 1, 2016 - Nov 30, 2016

$30,000 Kuschnir, Mary
$420 Holod, Charita
$330 Kutin, Olena
$200 Jemetz, Natalia;
Kowaliw, Ihor & Marijka;
Moroz, Tina
$150 Cybulsky, Michael
$100 Babcock, Dennis;
Lekh, Orest; Melnychuk,
Marika; Ostapienko,
Katarzyna
$50 Danylak, Olha;
2 листопада Суспільна Служба Українців Khomenko, Lyudmyla;
Канади, філія Торонто, вшанувала доброволь- Trochluk, Helen

ДЯКУЄМО, ДОБРОВОЛЬЦІ!

ців, які допомагали під час Українського
Фестивалю на Блурі. Голова Суспільної Служби,
Ганя Семотюк, привітала всіх присутніх та подякувала добровольцям за їх добровільну невтомну
працю. У затишній атмосфері добровольці мали
змогу поспілкуватися, скуштувати смачних
страв та поділитися враженнями від українського фестивалю. Гості також подивитися цікаву та
майстерно зроблену професійним фотографом
Миколою Сварником фотосесію про фестиваль.

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ
Андрій СВАРНИК народився у
Львові у 1988 році. Від народження у
нього була важка форма неповносправності. Він не міг самостійно
ходити, не говорив, потребував цілодобового догляду. Але незважаючи
на всі проблеми Андрій мав надзвичайну тягу до
життя, а також доброзичливий, чуйний характер,
музичний слух і своєрідне почуття гумору. Його
відхід у вічність 26 листопада 2016 року нагадав
багатьом людям, знайомим з Андрієм, яким вчителем для них він був, як вплинув на їхній світогляд, який дар дружби, радості і терпеливості він
мав.
Фактично, завдяки Андрієві та таким як він
особливим дітям був створений Центр
«Джерело» у Львові, на підтримку якого щедро
жертвувала канадська громада. Родина та друзі
щиро вдячні за співчуття, підтримку та допомогу.

In memory of Melania
Cymbaluk
$300 Estate of Melania
Cymbaluk
$100 Collins Shlichta,
Halya; Shpikula, Nadia;
Sopinka-Miller, Halyna;
Stanko, Stephen & Lesia;
Tarnavskyj, Maria; Teslevic,
Lydia
$50 Bodnar, Olga &
Andrew; Chwaluk, Zenon;
Kolody, Christine; Kuschnir,
Mary; Saragosa, Nadia;
Semotiuk, Ann; Sydoryshyn,
Walter; Teskey, Anna;
Ukrainian Women’s
Organization
$40 Hayduk, Oksana;
Korobaylo, Walter and
Lesia; Masri, Genya; Zinko,
Lida
$30 Zawerucha Swyntuch, Olha
$25 Holod, Charita;
Hrycay, Orest; Lezhanska,
Olena; Prokopiw, Nadia
$20 Borris, Linda; Cribari,
Fiorella; Itiniant, Nadine;
$10 Haluszka, L
In memory of Anna Perun
$500 Perun, Halyna
$300 Hlouschko, Valery;
Perun, Orysia

$200 Zmiyiwsky, Basil &
Zenovia
$100 Chepesiuk, Jan & Bill;
Franko, Ivan & YarmolFranko,
Karen; Franko, Stefan &
Roma; Holiad, Sonia;
Johnson, Paul; Kalymon, B.
& Olia; Kelebay, Luba;
Lebed, A.W.; Macneil,
Tania; Mallen, Jane;
Mishchenko, Nicholas &
Annie; Nicoloff, Donna;
Onyschuk, G.; Stanko, John
& Elena; Stanko, Stephen &
Lesia; Zadorozny, Olga &
Daniel
$75 Hamara, Gregory
$50 Chwaluk, Zenon;
Corstorphine, Marika;
Kuschnir, Mary; Lys, Luba;
McKeogh, Carole;
Turkewych, Christine;
Wong, Alice
$40 Kowalyk, Alexandra
$30 Dimitriadis, Fannie;
Holod, Charita; Leung, Sam;
Shiels, Olga & Patrick
$20 Chandon Walter &
Darka; Turchin, John;

In memory of John
Gregorovich
$100 Pidkowich, Mary
$50 Chwaluk, Zenon
In memory of Nina Chyz
$100 Novak, Mary
In memory of Halyna
Kopach
$100 Wolicki, Nestor S.
In memory of Fedir
Tkachenko
$100 Tkaczuk, Nadia
Donation in Honor of
Marta Replansky Birthday
$50 Holod, Charita
Donation In Kind
$56.79 Holod, Charita
$250 Kuschnir, Mary
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ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ
ду і зноходила душевний спокій
у природі.

Melania BratkiwCymbaluk

Але Галі найбільша любов була
її родина, муж Юрій і діти
Рената, Ляриса, Денис і іі кохані внука Матейко, Калина,
Петра, Ляриса, Оленка. Всі діти
були для неї улюблені але вона
мала спецяльний зв'язок з
Галя була здібною студенткою. Матейком. Цей зв'язок можна
Здобула вона стипендію до було виразно запримітили але
Торонтонського Університету тяжко пояснити.
на MPC Program математика
Кожний хто Галю запізнав відфізика і хімія. Здобула ступінь
чував іі силу духа, вирозомімагістра а пізніше спеціялізувалість, щедрість і сенс гумору.
лася в математиці . Під час стуЦе була жінка високого харакдій Галя стрінула свого чоловітеру і духовної сили.
ка Юрія. Вони побралися 1969
року. Розпочали сім'ю. Були Нехай Бог прийме іі в свої обійподаровані трьома чудовими ми.
дітьми Рената Ляриса і Денис.
Діти розвивалися в украінскому
Анна Перун (з дому
релігійному окруженю. Галя
Бижук) народилася
була дуже щаслива бути мамою,
14-ого
жовтня 1925
жінкою, і учителькою.
року в селі Матіївці,
Через цілу свою професійну
а виросла в селі
кар'єру Галя була учителька. Джурків на Коломиї. Підчас
Заостанніх 27 років була голова Другої світової війни, Анну
математичного департаменту забрали нацисти до Німеччини
при Mary Ward High School. на примусову працю. Доля не
Галя любила вчити і її студенти дозволила Анні вернутися в
любили. Вона була спів авто- Україну, але за те, при кінці
ром 6 математичних підручни- війни вона одружилася з
ків і консультант до міністер- Осипом Перуном (1921-2015) і
ства науки. Галя була активною разом вони виїхали перше до
в Українські спільноті. Була Бельгії а відтак до Канади.
пластинкою провадила табори, Анна була талановита кравчинбула членкиня Ліги Визволеня ня, вишивала чудові подушки,
України, підтримувала україн- пекла пишні торти і пляцки.
ські культурні події , вчила на Анна була справжньою опокурсах українознавства і була рою в сімї. Вона вщипіла в
активна на Пластові оселі.
своїх трьох доньок любов до
Галя була глибоко віруюча вона української церкви і народних
вірила в силу молитви і у добро- традицій. Вона була діяльною
ту людства. Вона любила приро- в церкві і в школі св. о. Мико-

Was born on Nov. 7,
1924 in the village of
Holubyczia in the
Halychana region of Ukraine

Галя Копач народилася 1ого Січня
1947 року в Новому
Ульмі в Німетчині в
родині
Паламартчуків. Родина приїхала до Канади і оселилася в
Вінніпегу в 1949 року де народилася її сестра Надя.

During WW2 applied for a work
visa, and embarked on a new journey and a new life in Hamburg,
Germany at the age of 17. In 1947
with her suitcase in hand arrived in
Nottingham England, here she
began her vocation as a seamstress
in a sewing factory.
In Nottingham, she became part
of the Ukrainian Community and
joined the Ukrainian Choir. At
The Palais Royale Dance Club she
met Fedir and then married.
Immigration beckoned again.
With only a large trunk and a few
dollars to their name they set sail
to Canada. Was a member of the
St.
Volodymyr’s
Ukrainian
Orthodox Cathedral. Worked at
Bell Canada until her retirement.
September 5th 2016 passed away
peaceful. A beloved mother of
Lidia and Bohdan and her late
husband Fedir. In lieu of flowers
the family requested donations be
made to Ukrainian Canadian
Social Services Toronto
лая і виховала своїх доньок
також бути активними громадянами. Анна відійшла у вічність 24 жовтня 2016 року в
Торонті. Вона лишає у смутку
доньок Орисю, Марусю і
Галю, зятів Ігора Дідика та
Мартина Чепесюка, внуків
Стефана (Інна Гусак) і Марка
Глушко, та Павла, Олеся й
Івася Чепесюк.
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ADVERTISE IN OUR NEWSLETTERS!
DEAR READERS: To continue providing our advisory services and our
programs we need your financial help. Please be generous.
We issue tax receipts for donations of $25 and over.

Please send a print ready text in PDF
format to toroffice@ucss.info.
Please make your cheque payable to
Ukrainian Canadian Social Services
(Toronto) Inc.

Name of donor: ______________________________________
Address: ____________________________________________

Three issues per year.

City: _________________ Province ____ Postal Code ________

Membership: __ $25
Donation of:

$50 $100 $200 $300 $400

Rates for b/w text or color text



Tel: ______________ Email: ___________________________

Other _________

Please make cheques payable to Ukrainian Canadian Social Services
(Toronto) Inc. and mail to

2445 Bloor St. W., Toronto, ON M6S 1P7

To donate by credit card please go to our website:
tor.ucss.info and click on Donate Now through Canada Helps






1/8 page $60 / $90
1/4 page $100 / $150
1/2 page $200 / $300
full page $350 / $450

Should you have any questions please
call us at (416) 763-4982 ext.201
Lydia Cymbaluk

WILLS AND BEQUESTS

You may support Ukrainian Canadian Social Services,
Toronto Inc. through your last will and testament.
Just phone your lawyer and ask to include the UCSS
Toronto in your will.

help!
консолідації
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OUR CELEBRATIONS
Do not forget about the joys of family and our celebrations…
They define our identity. They give our children roots and the
understanding of the richness of our faith, traditions, folklore,
customs and even our superstitions.
Our Celebrations is dedicated to all who consider themselves
to be of Ukrainian heritage and to those who enjoy our traditions, customs and culture. To those who helped define our
identity, our religious and spiritual customs, and our family traditions and festivities.



* OAC. APR. Rates are subject to change. Fees and ch
harges may apply. Refinances of existing Ukrainian Credit Union
ion loans do no
qualify for this offer. Existing members with personal loans
oans are not eligible to apply for this introductory offer. New
w credit accounts
are subject to application, credit qualification, and incoome verification. May be subject to penalty for early withdraw
wal. Other terms
and conditions apply. Terms, conditions, fees, charges and lending criteria apply and are available upon application
n and subject to

