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СУСПІЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНЦІВ КАНАДИ, ФІЛІЯ ТОРОНТО
UKRAINIAN CANADIAN SOCIAL SERVICES (TORONTO) INC.
Social Services Program supports individuals and families in need by providing culturally and linguistically sensitive services, and facilitating access to
other available community services and programs, for the Ukrainian ethnocultural community.

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

ADMINISTRATION/АДМІНІСТРАЦІЯ
Екзекутивний Директор /
Executive Director
Лiдія Цимбалюк
Lidia Cymbaluk

BOARD OF DIRECTORS
РАДА ДИРЕКТОРІВ
Голова /President
Тетяна Ваньо
Tatiana Wanio
Колишня Голова
Past President
Марія Тарнавська
Maria Tarnawsky
Заступник Голови
Vice President
Харитя Голод
Charita Holod

Бюро Порад / Counsellors
Христина Клюковська /
Chrystyna Klukowskyj

Скарбник /
Treasurer
Марія Кушнір
Mary Kuschnir

 Переклад – усний і письмовий

Офісний Адміністратор /
Office Administrator
Олена Небесна
Olena Nebesna

Секретар / Secretary
Соня Боднарчук
Sonya Bodnarchuk
Орися Перун
Orysia Perun

 Оголошення про роботу і проживання
– списки пропозицій житла та вакансій робочих місць у громаді

Координатор програм /
Program Coordinator
Олена Лежанська
Olena Lezhanska

 Провозахист, спрямований на забезпечення доступу до необхідних послуг

 Заповнення анкет

 Інтеграція новоприбулих: інформування, виповнення анкет, допомога у
пристосуванні до життя в Канаді

 Податкова клініка – допомога в
заповненні податкових декларацій для
малозабезпечених осіб
 Семінари та навчальні матеріали
 Мовні курси

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ
М. Сварник, Х. Голод,
Т. Ваньо, О. Лежанська, Л.Цимбалюк
ТЕХНІЧНИЙ РЕДАКТОР

В. Горчинський
Редакція не відповідає за зміст статтей,
застерігає за собою право скорочувати статті і не
реагує на анонімні листи

Тираж 2,000

ЧЛЕНИ/
MEMBERS
Павло Чумак
Paul Chumak

Ми відкриті:
з понеділка до п’ятниці
від 9 ої рано до 5 ої п.п.:
до 6 ої п.п. за попередньої домовленості

Олександр Чумак
Alexander Chumak
Міка Гембатюк
Mika Gembatiuk

Hours of operation:
9am to 5pm Monday to
Friday. Until 6pm by
appointment only

Богдан Кавун
Bohdan Kawun

Адреса: 2445 ВІоог Street
West, Тогопtо, ОN М6S
1Р7

Богдан Музичка
Bogdan Mouzitchka

Тел: (416) 763 4982
Факс: (416) 763 3997
Еmаіl: toradmin@ucss.info
Website: tor.ucss.info

Володимир Коробайло
Walter Korobaylo

Анна Семотюк
Ann Semotiuk
Микола Сварник
Mykola Swarnyk
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ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА
Дорогі члени і
друзі Суспільної
Служби
Українців
Канади, Філії
Торонто!

скористались послугами, число
волонтерів, а також величина
членства. Членство віддзеркалює зацікавлення і підтримку
української громади Торонто.
Якщо власна спільнота не цінує
організацію, чому уряд має
Весна наближається, а разом з
давати такій організації кошти?
нею загальні збори ССУК-Т,
які відбудуться в середу 22 квіт- Є стара українська приказка,
ня 2015 р.; реєстрація о 6:00, яка каже що коли є біда, а родипочаток зборів о 7:00 вечора.
на не може помогти, то бодай
сльозу пустить. Коли передвоЗаохочую всіх наших членів
єнні й післявоєнні іммігранти
прийти на збори і взяти участь у
Другої світової прибували до
виборах нового Президента і
Торонто, вони розуміли, що
Ради директорів на 2015 рік (від
сльозами горю не поможеш.
квітня 2015 до квітня 2016).
Натомість вони поставили завТакож запрошую нашу україн- дання збудувати мережу органіську громаду ознайомитись з зацій, серед них і ССУК-Т.
роботою нашої організації і Суспільна служба була створестати членом. Індивідуальний на для надання соціальних
членський внесок становить послуг і програм членам україн$25 на рік.
ської громади Торонто: порадити, якщо особа не знала, куди
Пропонуючи стати членами
звернутись, допомогти розв`ямоїм колегам в українській
зати соціальні проблеми і надаспільноті, часом я отримую
ти почуття приналежності тим,
питання, яку користь особа
котрі чулися відірваними й
матиме, якщо вона не потребує
самотніми. Це була, і далі є гросоціальних послуг чи програм
мадська самодопомогова оргаССУК-Т?
нізація.
Дозвольте мені пояснити, чому
Сьогодні наша українська грови повинні стати членом
мада пустила коріння в
ССУК-Т.
Торонто. Хоча й донині життя в
Від свого початку ССУК-Т була Торонто не є легким для декого
заснована як членська організа- з нас. Суспільна служба продовція. Ми полягаємо на урядові жує існувати, бо існують потрегранти. Коли уряди (муніци- би. І якщо ми, як громада,
пальні, провінційні і федераль- достатньо не дбаємо, щоб підні) вирішують, яким з багатьох тримати організацію, яка помаетнічних організацій надавати гає нашим людям, хто інший
кошти (а яким скоротити), буде дбати?
вирішальними факторами є стаУ відповідь на питання про
тистика кількості клієнтів, що
користь від членства: члени

отримують поштою наш вісник
і календар, як і деякі членські
знижки на окремі наші послуги,
такі як літні екскурсії. Але найбільш суттєвою перевагою
членства є та, що члени мають
змогу на річних загальних зборах ознайомитися з роботою за
минулий рік, почути звіт незалежної аудиторської перевірки,
проголосувати за нового президента та вибрати раду.
Річні загальні збори служать
для звітності організації перед
своїми членами. Можливо, це
нецікаво для тих, які в благополучній Канаді сприймають ці
принципи як належне. Однак, у
широкому розумінні, це якраз
ті права, за які українці виходили, відстоювали і гинули на
Майдані. Як ми, канадські
українці, можемо вимагати цих
принципів для України, якщо
ми навіть не дотримуємось їх у
своїх власних організаціях тут?
Отже, оцінюючи, чи витрачати
$25 на індивідуальне членство в
ССУК-Т, прошу, подивіться
трошки далі аніж на прямий
матеріальний
інтерес.
Підтримуючи Суспільну службу, ви не лише підтримуєте клієнтів цієї організації, але й зміцнюєте мережу української
спільноти Торонто. І чим міцніше ми стоятимемо, тим більше
інші поважатимуть нас.
Тому сподіваюсь побачити всіх
наших членів на річних загальних зборах у середу 22 квітня.
Тетяна Ваньо,
Президент
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PRESIDENT’S STATEMENT

D

ear Members and Friends of the Ukrainian
Canadian Social Services, Toronto Branch!

of belonging for those who felt displaced or alone. It
was, and is, a community self-help organization.

Today our Ukrainian community is rooted in
Toronto. Yet even today, in Toronto life is not easy
for everyone of Ukraine origin. The UCSS-T exists
because the needs continue exist. And if we, as a community, do not care enough to support an organizaI encourage all our members to attend and particition that helps our own, who should care?
pate in selecting a new President and Board of
As for the question of benefit to the member: memDirectors for 2015 (April 2015 to April 2016).
bers receive our newsletter and calendar by mail, as
I also invite our Ukrainian community to learn about
well as members’ rates for some of our services, e.g.
the work of our organization and to become memthe summer excursions.
bers. Individual annual membership costs $25.
The most important feature of membership however,
When I suggest membership to colleagues in our
is that at the AGM members have an opportunity to
community, I am sometimes asked what benefit the
review the work of the previous year, hear the report
individual will derive, if s/he does not need to use the
of the independent auditor and vote for a new
UCSS-T’s social services or programs?
President and Board of Directors.
Let me explain why you should become members of
The AGM reflects the accountability and transparenUCSS-T.
cy of the organization to its membership. Perhaps
From its beginning the UCSS-T was incorporated as boring for those who, in peaceful Canada, take these
a membership organization. We depend on govern- principles for granted. However, on a broader scale,
ment grants. When governments (municipal, provin- these are among the very rights that Ukrainians
cial, and federal) decide which of the many ethnic demanded with their presence on the Maidan. How
organizations to fund (or to whom reduce funding), can we as Ukrainian-Canadians espouse such prinstatistics on number of clients using the services, the ciples for Ukraine, if we don’t even practice them in
number of volunteers, as well as the size of the mem- our own organizations here?
bership are among the influencing factors.
So when considering whether to spend $25 on an
Membership reflects the Toronto Ukraine communiindividual UCSS-T membership please look beyond
ty’s interest and support. If its own community does
direct self-interest. In supporting the UCSS-T you
not value an organization, then why should governare not only supporting the clients of this organizatiments give that organization funds?
on but also strengthening the fabric of Toronto’s
There is an old Ukrainian proverb that says, that Ukrainian community. And the stronger we are, the
when there is trouble, if family cannot help it will at more others will respect us.
least shed a tear in empathy. When the pre and post
I look forward to seeing all our members the AGM
WW2 immigrants arrived in Toronto, they underon Wednesday, April 22nd.
stood that it is pointless to bemoan one’s troubles.
Instead they set to the task of building a network of
organizations, among them the UCSS-T.
Tatiana Wanio
President
UCSS-T was created to provide social services and
programs for Toronto’s Ukrainian community: to
advise when individuals did not know where to turn,
to help solve social problems, and to provide a sense
Spring is approaching, and with it the Annual
General Meeting of the UCSS-T, which will take
place on Wednesday, April 22, 2015: Registration
begins at 6:00; the Meeting begins at 7:00 pm.
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FRIENDLY VISITING
n December 22, 2014, Lidia
Cymbaluk, Executive Director & Natlie Szagala, a volunteer
at Ukrainian Canadian Social
Services Toronto had the pleasure
to participate in our annual
Christmas “Friendly Visiting
Program”.

O

They visited the residents of the
Golden Orchard Ukrainian
Senior’s Group Home which is
one of the 16 care facilities in our
program. Prior to the visits our
volunteer team put together lovely
gift care packages. Our youngest

СПІЛЬНА КУТЯ

During our visit we spend time talking to the residents about their
lives and activities, took a tour and
in the end presented each and
every one a Christmas celebration
gift.
Golden Orchard Ukrainian
Seniors Group Home is actually a
very large family home, not at all
like a typical residence with apartments. Everyone has their own
bedrooms and share a spacious
communal living and dining room,
beautifully decorated, giving it a
very cozy home feeling.
Residents who need special medical equipment have them installed.
Mrs. Mila Krytiuk, director who
runs this home is truly an angel.
She works around the clock caring
for these seniors. May God give
her the strength & means to continue her excellent work!

helper Sophia Lezhanska came
after school to sort and pack
socks, soaps, hand cream, shampoo, chocolates, our calendar and
our “Sonyashnyk”. A festive touch
was added with an ornament,
beautiful ribbon along with a
branch of Christmas pine. It smelled so good!

This was my first opportunity to
partake in this kind of very worthwhile deed. It gave me a great
sense of accomplishment and
satisfaction. I’m very pleased to
know that our organization
UCSST supports our seniors in
the best way it can. All together
our volunteers visited 150 lonely
and needy people in their homes
and care facilities
Ukrainian
Care
Centre,
Ivan
Franko Residence,
and St. Peter &
Paul
Seniors
Residence.
Natalie Szagala

Відзначення волонтерів Суспільної Служби 4 березня 2015 р.

січня на спільну кутю
у суспільній службі
прибуло понад 50 гостей,
яких частували смачними
традиційними стравами приготовленими п. Любою
Ліпановою та добровольцями.

28

Молитву провів о. Богдан
Сеньцьо парох Української
православної катедри св.
Володимира.
Мистецьку
програму підготувала пані
Марія Семчук. Чудовими
колядками у виконанні пані
Галини Гринечко насолоджувалися усі присутні.

Павло Чумак, Анна Семотюк
від ради директорів та екзекутивний директор Ліда
Цимбалюк привітали з 90літтям пана Осипа Жигара,
який вже поднад 16 років
працює
добровольцем,
пакує пачки в Україну, і вручили йому грамоту та цінний
подарунок. Від братсва УПА
ювіляра привітав пан Роман
Кулик. Всі разом заспівали
Многая Літа.
Ще довго не розходились присутні, колядували, у всіх був
чудовий святковий настрій.
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THE MARKIAN OCHRYOWYCH HUMANITARIAN AWARD
The Board of Directors of the Ukrainian Canadian Social
Services (Toronto) Inc. requests the pleasure of your company
at its Markian Ochrymowych Humanitarian Award Banquet
To Honour the Right Reverend John Tataryn for his humanitarian contributions to the Ukrainian-Canadian community in the
Greater Toronto Area.
When: Sunday, May 3, 2015
Reception: 6:00 p.m.
Dinner: 7:00 p.m.

Where: The Old Mill Inn 21
Old Mill Rd, Toronto,
M8X 1G5

Tickets: $200 per person ($100 tax receipt)

arkian Ochrymowych, was a
social worker and President
of the Ukrainian Canadian Social
Services (Toronto) Inc.
His
vision, dedication and tireless
effort, developed the agency into a
modern, professional organization.

M

The Markian Ochrymowych
Humanitarian Award recognizes
the exceptional humanitarian
achievement of an individual in
the service of the Ukrainians in
Canada or Ukraine through leadership, advocacy, volunteer work
or philanthropy.
The recipient is selected because
s/he has met the following criteria:
working to improve the well-being
of humanity; reducing harm, suffering, fear and loneliness; promoting justice and fairness; and, helping others without thought of personal gain.

call (416) 763-4982

THE 2015 MARKIAN OCHRYMOWYCH
AWARD RECIPIENT

He has a wonderful ability to
understand struggle, loss, pain and
Right Reverend John Tataryn is a fear and to turn that understanman of God and a man of Vision. ding into a humanitarian deed.
Over the past 50 years, his humble
determination transformed ideas PREVIOUS RECIPIENTS:
into achievements, building the Victor Malarek (journalist and auByzantine Ukrainian Catholic thor) for his ground breaking artiChurch of St. Demetrius the cles, media reports and books
Great Martyr, the St. Demetrius about human trafficking, especialCatholic School, St. Demetrius ly the trafficking of women from
Senior Residence, and long-term Ukraine and Eastern Europe.
care home, the Ukrainian
Erast Huculak (businessman and
Canadian Care Center.
philanthropist) who throughout
Father John is an organizer, buil- his life donated generously of his
der, administrator and cultural time and resources for many
ambassador in our community par Ukrainian and Canadian political
excellence. His intentions are to and social cause.
make a difference in the world we
live in, to make someone's life bet- Zenia Kushpeta (concert pianist
ter than what it was, and to ease and educator) she was instrumenthe plight of people that have little tal in founding the Dzherelo
hope, by loving his neighbour, by Children’s Rehabilitation Centre
generously giving to others and by and the Emmaus Centre of spirituinspiring others to give a helping al support in Lviv, Ukraine.
hand.

7

ГУМАНІТАРНА ПРЕМІЯ ІМ. МАРКІЯНА
ОХРИМОВИЧА

Маркіян Охримович був соціальним працівником і президентом Суспільної Служби
Українців
Канади
(філія
Торонто). Його візія, посвята і
невтомна праця перетворила
агенцію на сучасну, професійну
організацію.
Гуманітарна
премія
ім.
Маркіяна Охримовича надається за особливі гуманітарні
досягнення номінанта в служінні українським людям у Канаді
чи в Україні через провідництво, правозахист, волонтерство
або доброчинність.

культурний представник у громаді є кращим з кращих. Його
прагнення спрямовані на те,
щоб змінити світ, у якому ми
живемо, зробити чиєсь життя
кращим, ніж воно було, полегшити страждання тих, хто має
слабку надію, ширити любов до
ближнього, щедро даючи потребуючим та надихаючи інших
простягнути руку допомоги.
Він має дивовижну здатність
розуміти клопоти, втрати, біль і
страхи інших і вміння обернути
це розуміння в гуманітарний
чин.

автор) за його новаторські статті, телепрограми і книги про
торгівлю людьми, особливо
торгівлю жінками з України та
Східної Європи.
Ераст Гуцуляк (бізнесмен і
філантроп), який протягом
усього свого життя щедро жертвував своім часом і коштами
для вирішення багатьох українських і канадських політичних і
соціальних проблем.

Зеня Кушпета (піаніст і педагог), яка відіграла важливу роль
у створенні Дитячого реабілітаційного центру «Джерело»,
Центру
духовної підтримки
ПОПЕРЕДНІ НОМІНАНТИ:
«Емаус» та спільноти «ЛяршНомінанта вибирають за таки- Віктор Малярек (журналіст і Ковчег» у Львові, Україна.
ми критеріями: робота на поліпшення добробуту людей; подолання шкоди, страждань, страху і самотності; поширення
справедливості та правди; безПонеділок
Англійські курси 10:00 am – 12:00 pm** / English classes
корислива поміч людям.

ЩОТИЖНЕВІ ПРОГРАМИ - WEEKLY PROGRAMS

НОМІНАНТ НА ПРЕМІЮ ІМ. МАРКІЯНА
ОХРИМОВИЧА 2015

Високодостойний отець Іван
Татарин – людина Божа і людина Візії. Протягом 50-ти років
його скромна наполегливість
перетворювала ідеї на досягнення, будуючи Українську католицьку
церкву
Святого
Димитрія
Великомученика,
українську католицьку школу
Святого Димитрія, Резиденцію
для старших людей Святого
Димитрія, Старечий дім підтриманого проживання, а також
дім довготривалого перебування – український канадський
Центр догляду.
Отець Іван як організатор,
будівничий, адміністратор і

Monday

Через понеділок / Every other Monday

Вівторок
Tuesday

Руханка для старших 10:30 am – 11:30 am /
Free* Exercises for Seniors
Французькі курси для початківців / French classes

Середа
Wednesday

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 – 11:30 am /
Free* Exercises for Seniors

П’ятниця
Friday

Руханка для 55+ / Free ESS Fitness classes for 55+
3:00 pm – 4:00 pm
Tерапевтичні профілактичні заняття /
Free ESS Fun Therapeutic Prevention Classes
4:00 pm - 5:00 pm

Субота
Saturday

Англійські курси 10 am – 12 am / English classes

Monday to Friday
from 9 am to 5 pm

Центр відпочинку / Drop in centre
Відкрита бібліотека / Ukrainian Library
Free Internet Café / Безкоштовне Інтернет Кафе

*- For members UCSS-T.

**- All programs and events are subject to change.
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БЮРО ПОРАД
Шановне Бюро Порад!
Я маю чоловіка і двох малих
дітей шкільного віку. Ми обоє
працюємо за фахом і добре заробляємо. Коли мій чоловік під стресом, він над мною знущається.
Часто ховаю синці. Недавно
помітила, що син починає наслідувати батька супроти сестрички. Свекруха радить терпіти
задля малих дітей і щоби не робити неслави перед громадою. У
мене немає близьких родичів.
Шукаю поради.
Під жодним оглядом знущання не
можна толерувати. Свекруха у
своїй пораді не бере під увагу
серйозного стану цілої родини,
вона радше зволікає, а також
обороняє та виправдовує свого
сина, кажучи невістці терпіти
задля дітей і збереження родинної репутації. Важливим моментом є те, що зловживання чоловіка щодо жінки та брата щодо
сестрички доведуть до серйозних
наслідків. Коло знущання вже
почалося розвиватися в тім, що
син переймає поведінку знущання
від свого батька. Загальний
висновок щодо обставин учасників – це неблагополучна родина.

ПОРАДА
Жінка, хоч побита фізично,
морально і емоційно – вона має
велику спроможність - навести
зміни в родині.
По-перше, вона мусить вирішити чи вона є згідна, щоб це знущання в цілості закінчилося.
Якщо так, вона мусить взяти
серйозний крок. От же, в першу

чергу, вона має зголосити чоло- особиста, а тоді родина зійдетьвіка на поліцію.
ся в колі разом, попрацює і зрозуміє нові погляди і стосунки
Чоловіка візьмуть під арешт і
своїх учасників.
справу передадуть до суду. В
суді, суддя заборонить контакт
Христина Клюковська,
із родиною, аж доти, коли чолосоціальний працівник
вік одержить консультацію і
допомогу змінити свою поведінку та припинити знущання.
Кваліфіковані професіонали
будуть із ним працювати – і
тільки тоді він зможе повернуAnastaszia Kusznir
тися до родини і знов спробуваpassed away, peaти виконувати роль чоловіка і
cefully in prayer in
батька.
Toronto
on
February 5, 2015.
Дружина та діти є також внутBeloved mother of
рішньо покалічені і потребують
Mary, and Alice (Lesia) and her
професійних консультацій.
husband Steve, Baba to Symon
1. Дружина змусить змінити
and Jenna, Prababa to Liam.
свої погляди про себе, а саме, – Predeceased by husband Wasyl.
прийняти що вона є гідна людина, що вона не є винна в тому, Born in 1920 in Zamok in Rava
Ruska, Ukraine. During WW2
що її чоловік знущається над
she went to Germany on the
нею і що вона не мусить терпіти
advice of her brother, where she
знущання.
met her husband Wasyl and at
2. Діти також мусять отримати
the end of the war they immigконсультацію, щоб змінити
rated to Halifax England. In
поставу до себе і одне до одного. 1955 they came to Toronto and
Знущання не є генетичне, а
settled near St. Josaphat’s
радше набуте – отож можна тієї
Ukrainian Catholic Cathedral.
поведінки відівчитися.
She was involved in parish life
and made sure that her daughа) Син в терапії може дістати
appreciated
their
інтенсивну допомогу, щоб зро- ters
зуміти свою злу поведінку і діс- Ukrainian heritage, its customs
and traditions. When her health
тане вказівки, як змінитися.
failed, she moved to the
б) Доня із допомогою зрозуміє, Ukrainian Canadian Care
що вона є невинна жертва злов- Centre where she celebrated
живання її братчика. В терапії
her 95th birthday.
дістане допомогу, як збудувати
Funeral Mass was held at St.
свою самовартість і відношення
Josephat’s Catheral.
до брата.
Vichnaya Pamyat!
Допомога перша мабуть буде

VICHNAYA PAMYAT
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Список жертводавців (01-12-2014 - 20-03-2015)
Christmas Fundraising
$5,000 Kalimin Foundation
$500 Pahuta Zenon & Donna;
Temerty James C.
$400 Zawerucha - Swyntuch Olha
$250 Tarnavskyj Maria; Luciw O.
$200 Kowaliw Ihor; Kusela Ihor;
Dozorsky Olga; Stanko Steve &
Olga; Chumak Paul; Kolos Steve
$150 Myhal Natalie
$125 Harras Tony
$100 Waschuk Marta; Stimpson
David Charles; Kudryk Christine;
Kolos Chris & Bohdan; Rev.John
Tataryn; Hukowich Andrew;
Babiy George and Joan; Hrycyna
Roman; Maksymiw Oksana;
Kostyniuk Nestor; Musij George;
Pidzamecky Karl; Rudensky Ihor;
Chyz Nina; Kowalsky Alexandra;
Yurchuk Nestor; Komorowsky
Andrij; Taraschuk I.; Pyluk Lydia;
Holowaty Oleg; Smith Monument
Co. Ltd.; Prystayko M.;
$75 Sharko Gertrude; Cybulsky
Irene; Kowalsky Christina;
$60 Roslin V.
$50 Bochno Michael; Horlatsch
Stefan; Czerwinskyj Mykola;
Haras Orysia; Medicky B.;
Cechosh Marta; Suessmuth
Stacey; Brezden Bohdan; Hul
Olga; Tkachuk Starr; Hlibchuk
W.; Shabotynsky Oksana;
Kondracki M.; Zadorozny Daniel
R.; Spriggs John & Phyllis; Prociw
Orest; Chwaluk Zenon;
Kowalczyk Michal&Jaroslawa;
Kachor Emilia & Walter; Obal
Natalie; Trochluk Helen;
Hirchenko Nina; Gula Leonida;
Kohut Tatiana; Dr. Zenia Bylo;
Dzulynsky Orest & Tania
$30 Drabik Wasyl; Lozinski Maria;
Osadsa-Payne Irma;
$25 Kapuszczak Katherine;
Kolisnyk Roman; Yakovitch E.;
Pudelsky Kataryna; Szul John;

Czorny Constance; KozlowskyHolubitzky Mary; Socotsky Walter
& Patricia; Horunjak Olga;
Sydorenko Wasyl & Nadia;
Pankiw Halyna; Bagan Zenon &
Helen; Pochmursky Larisa;
Syrotynsky Marta; Gula Stephan;
Malanczyj Vera; Jakubowsky
Slava; Kandiuk Ann M.& N.
$20 Chewchuk Valentyna
In memory of Petro & Yaroslava
Rozanec
$100 Rozanec Peter & Oksana
In memory of Halia Wawryshyn
$100 Wawryshyn Mykhailo
In memory of George Senkiw
$100 Kotowycz Mark
In memory of Jaroslawa Figol
$100 Figol M.& B.
In memory of Sukniarsky Family
$100 Sukniarsky Alexandra
In memory of Ivan Domaradzky
$75 Bakum Mark
In memory of Stefania Kyryk
$75 Kowalchuk Nadia
In memory of Bohdan & Daria
Lewicki
$50 Lewicki Walter & Natalie;
Burij Anna; Czich Lilly
In memory of the Serotiuk and
Gludish Families
$50 Gludish JoAnne
In memory of Roman Kowalyk
$50 Kowalyk Alexandra
In memory of Paraska Kawun
$50 Kawun Peter
In memory of Wasyl Turenko
$50 Turenko Olga
In memory of Ivan Moroz
$50 Moroz Tina
In memory of Alexandra Tarnavskyj
$50 Horban M.; Galanti Horban
Olena
In memory of Maria Pashynsky
$50 Rev. J. & Mrs. M. Barszczyk
In memory of Bohdan Pendzey

$45 Pendzey Luba
In memory of parents and brother
$25 Gudzowsky Irene
In memory of Jaroslaw Dutka
$25 Dutka Irene
In memory of Anastazia Kusznir
$100 Tarnavskyj Maria
$50 Holod Charita; Rev. J. & Mrs.
M. Barszczyk
In memory of Maria Pelensky
100th Birthday
$100 Pelensky Nadia
In memory of Weronika Fryz
$25 Stelmach Nadia
$1,000 The Josephine Henderson
Foundation
$800 Zawerucha-Swyntuch Olha
$100 Replansky Marta; Stimpson
David Charles
$50 Palidovitch Lyuba
$40 Khomenko Lyudmyla
$30 Humeniuk Martha & Orest
$25 Trafyak Mykhaylo & Maria
Donation In-Kind for the "Friendly
Visiting Program" items
$750 High Park Pharmacy
$61.84 Cymbaluk Lidia
$42.38 Holod Charita
Donation In Kind
$275 Wanio Tatiana
Spilna Kutia Donations
$100 Semotiuk Ann
$50 Werhanowsky Vera; Pyluk
Lydia; Kolisnyk Roman; Styranka
Maria; Melnychuk Eugenia &
Bohdan;
$40 Bidiak A.
$35 Zawerucha - Swyntuch Olha
$40 Goshulak Daria; Derzko W.
$30 Duvalko J.
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THE HEALING SOURCE INTEGRATIVE PHARMACY
«Цілюще джерело» — це сучасна аптека з оздоровчим центром, яка відчинила свої двері
на Блюр Вест Віледж. Тут
завжди готові допомогти Вам і
вашій родині досягти і підтримувати здоров'я та благополуччя.

пацієнтів з осені 2014 року.
Лікар володіє, крім англійської,
українською і польською мовами. Нетрадиційні методи лікування добре представлені лікарем-натуропатом, який спеціалізується на лікувальному харчуванні,
голковколюванні,
народних і природних засобах,
а також використовує гомеопатичні препарати і може індивідуально
порекомендувати
ефективну збалансовану дієту.

Наша аптека пропонує такі
фармацевтичні послуги, як
продовження і переведення
рецептів, безкоштовне довезення ліків, медичну перевірку, а
також регулярне вимірювання Але ми не обмежуємось турбокров’яного тиску та цукру тою лише про фізичне здоров'я.
Проблеми психічного та емокрові.
ційного здоров'я допоможе
Наші працівники мають євровирішити досвідчений профепейську освіту, розмовляють
сіонал-психотерапевт.
українською та іншими мовами. Ми радо допоможемо Вам Спустившись на ліфті вниз, ви
вибрати необхідне з широкого можете скористатися з широскладу натуральних продуктів кого вибору допоміжних засодля підтримки здоров'я, вклю- бів для пересування – ходунців,
чаючи трави, вітаміни, мінера- візків (walker, rollator) та багали, гомеопатичні засоби та тьох інших необхідних речей.
лікувальні чаї. Аптека з відді- Для певних осіб можна отрималом соків? Саме так! Ми про- ти 75% державної знижки.
понуємо здорові, тут же свіжо- Можна також винайняти
витиснені фруктові та овочеві обладнання. В аптеці ви можесоки в таких поєднаннях, які те придбати спеціальні панчоподарують Вам відчуття бадьо- хи та шкарпетки для проблемрості та свіжості. Ви також них ніг.
можете придбати багато видів
Якщо ви глибше цікавитесь
цілющих трав'яних чаїв та сумісвоїм здоров'ям, ми пропонуєшей.
мо круглорічні безкоштовні
В будинку поверхом вище пра- навчальні семінари з питань
цює оздоровчий центр, в якому здоров'я. Отже, «Цілюще джепроводять прийом професійні рело» – це єдине місце, де ви
спеціалісти-медики. Для термі- можете отримати медичну
нових медичних послуг відкри- допомогу, пораду, чуйну опіку
то амбулаторну клініку (walk in для себе та своєї родини на
clinic), яка працює 6 днів на багато років вперед.
тиждень. Крім того, сімейний
Бажаємо Вам міцного здоров`я
лікар провадить приватну практа благополуччя!
тику і буде приймати нових
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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.

ADVERTISE IN OUR NEWSLETTERS!
Please send a print ready text in
PDF format to toroffice@ucss.info.

Address: ____________________________________________

Please make your cheque payable to
Ukrainian Canadian Social Services
(Toronto) Inc.

City: _________________ Province ____ Postal Code ________

Three issues per year.

Tel: ______________ Email: ___________________________

Rates for b/w text:



Name of donor: ______________________________________

Membership: __ $25
Donation of:

$50 $100 $200 $300 $400

Other _________

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






1/8 page $50
1/4 page $80
1/2 page $150
full page $300

2445 Bloor St. W., Toronto, ON M6S 1P7
Copy deadlines:
To donate by credit card please go to our website: tor.ucss.info and
click on Donate Now through Canada Helps

 March 1, 2015
 August 1, 2015
 December 1, 2015

Colour additional costs. Should you have any questions please call us at (416) 763-4982 ext.201
Olena Lezhanska

ЛІТНІ
ЕКСКУРСІЇ
ПО ПІВДЕННОМУ
ОНТАРІО

ЧЕРВЕНЬ
ЛИПЕНЬ

ДЛЯ ЗАПИСУ
(416) 763-4982

DID YOU
KNOW?

VOLUNTEERS
NEEDED
Consider donating your time at Ukrainian
Canadian Social Services Toronto by helping us fulfil our charitable and worthwhile
commitments.
As a volunteer you can gain experience and
personal satisfaction. Our clients will be very
grateful for your dedication.
We provide compensation for transportation. Please call at (416) 763-4982 ext. 201

YOU CAN
CONTRIBUTE TO
UCSS-T THROUGH
YOUR COMPANY’S OR
GOVERNMENT AGENCY’S
UNITED WAY CAMPAIGN
Simply check the “other” box
AND ON THE LINE write in:
Ukrainian Canadian Social Services
(Toronto) Inc.
Reg #: 12997 4572 RR0001
(Our charitable number)

