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ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА
REVITALIZING UCSS-TORONTO! 

We have enjoyed a glorious summer, participa-
ted in the celebration of Ukraine’s
Independence at Centennial Park and are now
preparing for more activities in the fall. 

Our basement renovation will be finished soon.
We discovered the structural integrity of the buil-
ding was compromised during some previous
renovation work done about thirty years ago so
we fixed it. We are strengthening the fundamen-
tals of our organization at the same time we are
fixing the building.  

We are undertaking
new projects this
year to meet our stra-
tegic aims. We are
partnering with
other community
organizations for
Living With Dignity
where we will deliver a series of information ses-
sions geared to senior members of our commu-
nity, their families and caregivers. The goal is to
provide information that will promote the physi-
cal, mental and emotional well being of our
community members. 

We are initiating a Canada 150/125 campaign to
celebrate Canada’s 150th anniversary and the
125th anniversary of Ukrainian immigration to
Canada. This campaign includes revitalizing the
building through more renovations inside and a
wall art mural on the exterior. We will be apply-
ing for grants, as well as, soliciting donations.  

We want you to be part of these exciting events:
become a volunteer, join a project committee,
and bring us your suggestions for new projects,
programs and activities. 

UCSS-T is an organization open to all members
of our community. Join us in making it a strong
organization. 

Ann Semotiuk

PRESIDENT’S STATEMENT
ВІДНОВА СУСПІЛЬНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНЦІВ
КАНАДИ, ФІЛІЯ ТОРОНТО!

Ми насолоджувалися чудовим літом, взяли участь у
святкуванні Незалежності України в Сентеніал
Парку і в даний час готуємось до більших подій восе-
ни.

Наш ремонт фундаменту буде невдовзі завершений.
Ми виявили, що структурна цілісність будівлі була
під загрозою через деякі попередні ремонтні роботи,
виконані близько тридцяти років тому, і нам вдалося
це виправити. Ми зміцнюємо основи нашої органі-

зації в той самий час,
коли поправляємо
фундамент будівлі.

Ми робимо нові проек-
ти в цьому році для
досягнення наших
стратегічних цілей. Ми
співпрацюємо з інши-
ми громадськими орга-

нізаціями для виконання проекту «Жити з гідністю»,
де ми проводимо серію інформаційних сесій, спря-
мованих на старших членів нашої громади, членів їх
сімей та доглядачів. Мета полягає в тому, щоб нада-
ти інформацію, яка буде сприяти фізичному, розу-
мовому і емоційному добробуту членів нашої спіль-
ноти.

Ми ініціюємо кампанію «Канада 150/125», щоб від-
значити 150-річний ювілей Канади і 125-ю річницю
української імміграції до Канади. Ця кампанія вклю-
чає в себе відновлення будівлі завдяки новим вдос-
коналенням всередині і мистецькому розпису назов-
ні. Ми розраховуємо на отримання грантів, а також
на збір пожертв.

Ми хочемо, щоб ви були частиною цих захоплюючих
подій: стали добровольцем, приєдналися до комітету
проекту, подали нам свої пропозиції для нових про-
ектів, програм і заходів.

Суспільна Служба відділ Торонто є організацією,
відкритою для всіх членів нашої спільноти.
Приєднуйтесь до нас, щоб зміцнити нашу організа-
цію.

Анна Семотюк
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Addus is a charitable organization and
its mission is to foster the dignity and
respect of adults with developmental
disabilities, in partnership with other
communities, by facilitating choice,
creating community based opportuni-
ties and promoting independent living
skills.  Everyone benefits: they feel
self-sufficient, their families are relie-
ved and the community itself gains an
active participant. 

Ukrainian Canadian Social Services -
Toronto has worked co-operatively
with Addus to make a difference in
the lives of people by providing sup-
port and work experience for David
Valdo.

At Addus’s Annual General Meeting
they honored and celebrated some of
their valued long term and new par-
tners; Ukrainian Canadian Social
Services Toronto being one of them.
At the AGM UCSS-T was recognized
and presented an Award of
Appreciation for our support and
dedication in providing valuable work
experience for an Addus participant.
Lidia Cymbaluk, Executive Director
and Mykola Swarnyk, Director accep-
ted the award with gratitude. 

ADDUS
Щорічно в другу неділю
травня традиційно святку-
ється День матері. Тому ми
зібрались в Українській
Суспільній Службі, щоб вша-
нувати цей день. З вступним
привітальним словом до всіх
присутніх звернулася ведуча
пані Люба Романишин. Пані
Марія Дацюк виконала
пісню «Мати, яка розуміє», а
пан Володимир Попович
подарував нам чудову
пісню «Рідна мати
моя», яку підтримали
співом всі присутні в
залі. Не могли не зга-
дати нашого україн-
ського генія-пророка
Тараса Григоровича
Шевченка, який в
своїх віршах часто
згадував матерів, жінок та
дівчат. Шевченкове пророц-
тво є актуальним і на сьогод-
нішній день. Як приклад,
вірш «І досі сниться», який
прочитав пан Володимир.

До нашого часу збереглося
чимало пісень та інших тво-
рів про нелегку материнську
долю. Однак пан Іван
Рьопка зачитав свого власно-
го вірша, про свою маму.
Також виступила з чудовим
привітанням шанована в
українській громаді пані
Валентина Родак.

Згадуючи матерів в цей день
особисто мені запам’яталися
слова пісні «Росте черешня в
мами на городі» відомого на
Україні композитора і співа-
ка А. Горчинського, яку
виконав пан В. Попович.

Пані Наталя Турукало, відо-
ма в громаді поетеса, прочи-
тала два власних твори про
свою маму, а також пані
Леся Костюк згадала маму у
своєму творі.

Пан Василь Славич висту-
пив з цікавою розповіддю, в
який згадав про нелегку
долю своєї матері, чиї діти з
рідного гніздечка розлетіли-
ся по всьому світу.

У чудовому дуеті пані Леся
Костюк та пан Володимир
Попович виконали пісню
«Через поле України ішла
Божа мати».

Хочеться відзначити на
цьому святі пані Марію
Дацюк, яка в прославі
Матері Божій виконала без-
ліч пісень. Це була родзинка
нашого свята.

На закінчення свята проспі-
вали всі разом «Боже вели-
кий єдиний». Від імені адмі-
ністрації Української
Суспільної Служби з приві-
танням виступила екзекутив-
ний директор пані Лідія
Цимбалюк. Вона подякувала
всім присутнім і вручила
квіти жінкам.

Люба Романишин

ДЕНЬ МАТЕРІ
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Цього року відзначається Рік Божого Милосердя
і 26 червня ми мали поїздку-прощу до церкви в

Анкастер. Була гарна погода і всі учасники їхали з
добрим святковим настроєм в національних виши-
ванках. Були присутні багато священиків, лицарі
Колумба, яких зустріли з хлібом і сіллю.
Богослужіння розпочалася зі святкового внесення
хоругв і освячення Дверей Милосердя, через які
пройшли священики і всі присутні. Після Служби
Божої і освячення води присутні мали змогу відпо-
чити духовно та відчути Боже благословення. Всіх
гостей пригощали українськими традиційними
стравами. Додому всі поверталися задоволені та у
духовно піднесеному настрої.

В цей самий день Суспільна Служба вшановувала
людей старшого віку. В приміщенні Суспільної
Служби було організовано привітання та святкуван-
ня. Гостей пригостили перекускою і освіжаючими
напоями. Гості спілкувалися в теплій дружній
атмосфері і почували себе як вдома.

Л. Яцишин, доброволець Суспільної Служби

АНКАСТЕР

Шановне Бюро Порад,

Я - 62 річний вдівець. Живу зі
своїм синoм та його сім’єю. Син
мене спонсорував рік тому. Ми
живемо дружньо, але місця на
всіх не вистачає і арендувати
окрему квартиру я не можу, бо
фінансово залежу від сина. Я чув,
що тут можна отримати субси-
доване житло.

Чи Бюро Порад не моглo би допо-
могти мені у цій справі? І як
довго мені доведеться чекати
житло?

Шановний Пане,

Бюро Порад допомагає запов-
нювати заяви на субсидоване
житло в Торонто, Міссісагі,
Оуквілі,  Оттаві, районі Ніаґари
та інші містах Онтаріо. До

Вашої заяви треба прикласти
копію з документу, який пока-
зує Ваш статус в Канаді та Ваш
щомісячний прибуток. 

Доказом Вашого прибутку
може бути лист написаний
Вашим сином, де вказана сума,
яку він щомісячно дає Вам на
проживання. У своїй заяві ви
повинні вказати будинки, в
яких ви хотіли би отримати
житло. Так, як Вам більше 59
років, Ви можете вибрати
будинки для людей старшого
віку. 

Після того, як Ваша заява буде
отримана урядовими службами,
Вам пришлють лист з підтвер-
дженням Вашої черги на субси-
доване житло. Черга на субси-
доване житло залежить від

міста в Онтаріо, куди Ви подали
заяву. В Торонто очікування
однокімнатної квартири (bache-
lor apartment) триває приблиз-
но п’ять років; односпальневої
квартири (one bedroom apar-
tment)  - від семи до десяти
років. 

Всі форми можна знайти на веб-
сайтах відповідних урядових
організацій або заповнити у
нашому Бюро Порад.

БЮРО ПОРАД

ДОМАШНІ ВАРЕНИКИ ТА ГОЛУБЦІ

HOMEMADE UKRAINIAN FOOD
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For Gertrude Karapita of Toronto,
working as a Parish Nurse has

been a labour of love and faith.“I
wanted to give my time and talent to
my Church,” says Karapita, who in
2001 helped set up the Parish Nurse
Ministry at her church, Holy
Eucharist, located in downtown
Toronto. In many parishes, this enter-
prise is called the ‘Health Cabinet,’
but Holy Eucharist wanted to put spe-
cial emphasis on the dual needs of
faith and health.“Congregations that
reclaim their role in healing, under-
standing the link between health and
faith as part of their mission,” expla-
ins the Holy Eucharist promotional
brochure on the Parish Nurse
Ministry.

For Karapita, it was a natural fit –
one for which she’d been preparing
her entire life -- almost 50 years. As
part of her training, Karapita trained
as a nurse at St. Martha’s School of
Nursing in Antigonish, N.S., and ear-
ned a Bachelor of Science in Nursing
at St. Francis Xavier University in
Antigonish, as well.After decades of
work in the field, Karapita was facing
a change in her life – and a question
of what would come next.“I was offi-
cially retiring from my lifetime work,”
she explains.

NO SLOWING DOWN

An energetic woman with a warm
smile, Karapita, had no intention of
slowing down. She and her husband,
Alex – proud parents of three and
grandparents of four – have become
deeply involved in their church.

“I love what I do,” she explains, and
clearly the Parish Nursing was a terri-
fic fit .“It was a wonderful opportuni-
ty for me to be useful in my church
community – to share my god-given
talents and a rich lifetime of nursing
background.”

To help give herself the grounding

she’d need for this new work,
Karapita took a Parish Nursing certi-
ficate program through the Toronto
School of Theology at the University
of Toronto. “It was such a great expe-
rience,” she recalls. “The courses
were so interesting and the people sti-
mulating.”

At Holy Eucharist, the Parish Nurse
Ministry has been set up with the
church as its foundation. The Parish
Nursing has been set up to promote
the health, healing, and wellness of
families and individuals. But it also
takes great care to not duplicate exis-
ting services provided by the church.

SERVE THE COMMUNITY

The Parish Nurse Ministry is asked to
“serve the community” in various
capacities, as health educator, a liai-
son person, an advocate, a counselor,
and a reliable resource.” In a typical
month as Parish Nurse, Karapita
visits anywhere between 15-20 diffe-
rent people, putting in 40-50 hours.

Her involvement in this labour of
caring and love requires her to always
keep her registration up to date each
year with the Ontario College of
Nurses, the regulatory board for the
profession in the province.

“Even though it’s a volunteer nursing
job, registration is mandatory,”
Karapita explains. “I also carry mal-
practice insurance.”

Some of the people she visits “several
times a week.” And they hate to see
her go.

“People always say ‘You have to have
a cup of coffee and a piece of cake,”
she says.But there’s always more to
do, more people to visit. And she
makes sure peoples’ spiritual needs
are taken care of, as well. Books are
provided by the Book and Icon servi-
ce at Holy Eucharist Church. During
lent, for example, Karapita brought

people books on the station of the
cross in Ukrainian or English.

A WHOLE APPROACH

“It’s a whole-person approach to
health and wellness,” Karapita expla-
ins. And, along with visits to people,
there are programs at the Church, as
well.

Karapita helped set up information
on things such as CPR and first aid.
She’s seen to it that the Church’s seni-
or’s group, ‘Club 50 Plus’ is given
health-related information. “Every-
thing from menopause to illness and
spiritual care, child rearing, and
eating well,” she says. “We’ve even
had sessions on diabetes care and
powers of attorney.”“It can be fun,
information and inspirational – all at
the same time,” Karapita says.We
promote a new health issue in
pamphlets at Holy Eucharist every
month,” she explains. “The goal is to
help people, help our congregation,
and our city.”

Gertrude Karapita has now retired
from Parish Nursing after 15 years of
serving her parish. 

Article was printed in “Progress”maga-
zine  published in Winnipeg. Reprinted
here with permission of the author.  

PARISH NURSING MINISTRY OFFERS HEALING AND INSPIRATION

Mayor John Tory and Ann Semotiuk at
Independence Day



7

LIVING WITH DIGNITY    
Ukrainian Canadian Social Services - Toronto
invites you to take part in our Living with Dignity
Information Sessions!

Living with Dignity is a series of information ses-
sions promoting the physical, mental, social and
emotional well-being of Ukrainian Canadian
seniors in the GTA. 

Come and bring your family and friends!
Our sessions will cover the following topics:

Changes Associated with Aging 
Maintaining an Active Lifestyle
Psychological Health 
Chronic Disease Management 
Legal and Financial Challenges for Seniors
Wills/Estate Planning

Government Support Services – Pensions,
In-Home Care, Assisted Living, Long-Term
Care

Health and Safety Risk Factor Reduction 
Alzheimer and other Dementias
Palliative Care 

Sessions begin in September 2016 and will be
offered until March 2017.
For more information please visit our website
http://tor.ucss.info or call (416)763-4982

«ЖИТИ З ГІДНІСТЮ»
Суспільна служба українців Канади - філія
Торонто запрошує Вас взяти участь у нашому
проекті «Жити з гідністю»! 
Проект «Жити з гідністю» це інформаційні сесії
для покращення фізичного, розумового,
соціального та емоційного здоров’я літніх людей
нашої українсько-канадської громади Торонто.

Приходьте разом зі своїми родичами та друзями!

Наші сесії охоплюватимуть такі теми:
Зміни, пов’язані зі старінням. 
Підтримка активного способу життя.
Психічне здоров’я.
Лікування хронічних захворювань.
Юридичні та фінансові виклики для літніх
людей. Заповіти та спадщини.

Державні послуги: пенсії, послуги догляду
вдома, будинки для людей похилого віку,
надання довготривалого догляду.

Зниження факторів ризику для здоров’я та
безпеки.

Хвороба Альцгеймера та інші форми
деменції.

Паліативна допомога.

Сесії розпочнуться у вересні 2016 року та трива-
тимуть до березня 2017 року. 

ДЕНЬ НЕЗАЛЕЖНОСТІ НОВА УПРАВА СУСПІЛЬНОЇ СЛУЖБИ

Микола Сварник, Марійка Дубик, Юрій Дякунчак, Соня Боднарчук,
Ольга Караїм, Анна Сохан, Ігор Ковалів, Харитя Голод, Маруся

Кушнір, Анна Семотюк, Орися Перун, Ліда Цимбалюк;
відсутні: Володимир Коробайло, Богдан Музичка

На фото: Ліда Цимбалюк, Харитя Голод, Ольга Караїм, Анна
Семотюк та Марія Марчишин коло стенду Суспільної Служби
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Вадим Матвієнко - різносторонньо
талантoвий підприємець у
Торонто в галузі ЗМІ. Він очолює
друкарню VIVAMPRINT, випус-
кає журнали, цифрове радіо
«Разом», займається публікаціями,
дизайном, та графікою.

Разом з дружиною Вікторією на
Великдень 2013 року він подару-
вав українцям в Канаді перший
випуск глянцевого журналу
«Разом», який висвітлює найваж-
ливіші теми та події української
громади і спрямований на тих
іммігрантів, котрі шанують своє
українське коріння і для тих, хто
стурбований долею України.

Медіа група РАЗОМ – це команда
професіоналів, які працюють для
українців у Канаді. 

Ідея створення медіа-групи
РАЗОМ виникла у людей, що не
так давно емігрували до Канади з
України і які були вражені здобут-
ками української громади тут:
школами, церквами, музичними,
хоровими та танцювальними
колективами, музеями, молодіж-
ними та благодійними організаця-
ми тощо. Дізнаватися більше про
надбання громади самим і ділити-
ся з іншими, хто цікавиться жит-
тям українців Канади і хоче більше
знати про Україну, – одне з зав-
дань засновників РАЗОМ.

РАЗОМ медіа-група раз-у-раз

започатковує нові й нові проекти:

Журнал РАЗОМ – безкоштовне
щомісячне повноколірне видання
українською мовою, яке видається
з травня 2013 і розповсюджується
безкоштовно в Торонто, за перед-
платою та онлайн.

Журнал UCAN – щомісячне повно-
колірне видання, яке знайомить з
успішними підприємцями Канади
українського походження, ділить-
ся порадами спеціалістів різних
сфер, розповідає про різні аспекти
ведення власного бізнесу.

EVENTS на RAZOM.MEDIA –
інтернет-ресурс, який знайомить з
подіями української громади. 

Надзвичайно успішним заходом,
який, здавалось би, напряму не
пов’язаний з журналістикою і
медіа, стала започаткована роди-
ною Матвієнків Виставка україн-
ських канадських професіоналів
та підприємців – щорічний захід,
який проводиться з вересня 2014
року і сприяє зміцненню україн-
ської підприємницької громади
Великого Торонто, допомагає біз-
несам знайти нових партнерів та
клієнтів, а іншим – необхідні
послуги та товари.

UKRPAGES.DIRECTORY – новий
бізнес-довідник, зручний та лег-
кий в користуванні. Цифрова вер-
сія довідника доступна на ukrpa-
ges.directory. Перша друкована
версія буде представлена у квітні
2016.

Вадим Матвієнко весь час вино-
шує нові ідеї і успішно втілює їх у
життя. Такою новинкою 2016 року
став конкурс місцевих бізнесів під
егідою Української бізнес-асоціа-
ції UCPBA AWARD – відзнака

Українсько-канадської асоціації
професіоналів та підприємців,
якою нагороджуються успішні біз-
неси та професіонали, що в них
працюють. Ця подія логічно визрі-
ла з іншої громадської ініціативи –
щомісячних мережевих зустрічей
для всіх зацікавлених у розвитку
своєї справи – UCPBA Networking.

Друкарня і поліграфічний сервіс
VIVAMPRINT – розробляє і дру-
кує листівки, брошури, каталоги,
медіа і стіни вивіски, відкриті
банери, професійні візитні картки,
книги та багато іншого.

Вадим також надрукував «Our
Celebrations Наші Свята» - книгу
преміум-класу з 200 повнокольо-
ровими сторінками, твердою
обкладинкою та унікальною
інформацією про всі українські
свята і звичаї авторства Марусі
Кушнір, довголітньої членкині
дирекції Суспільної Служби, яка
повністю переказала всі доходи з
продажу книжки на користь
Суспільної Служби.

Вадим завжди готовий до надання
допомоги. Він невтомно працює,
щоб принести нашому співтова-
риству все краще з того, що він
робить. Давайте підтримувати
його в усіх відношеннях, чим тіль-
ки ми можемо.

«Разом нас багато, нас не подолати»

МЕДІА-ГРУПА «РАЗОМ» І ЇЇ ЗАСНОВНИК ВАДИМ МАТВІЄНКО

LEGAL AID CLINIC
FOR FREE

IMMIGRATION
FAMILY LAW
CRIMINAL LAW
ESTATE PLANNING

Вікторія та Вадим Матвієнки з консулом
Людмилою Давидович
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Список жертводавців  
April 1, 2016 - August 31, 2016

$500 Zawerucha –
Swyntuch, Olha

$200 Moroz, Tina
$150 Kowalsky, Alexandra;

Myhal, Natalie
$125 Struk-Pisets'ka, Oksana
$100 Bochno, Michael;

Bulchak, Alexandra;
Myhal, Helen; Myndiuk,
Bohdan; Stanko, Steve

$75 Ochrymovych, Ariadna
$55 Hohol, Mychajlo
$50 Bulchak, Alexandra;

Danylak, Olha; Shymko,
Stephanie

$45 Klymkiw, Kataryna
$30 Ostapa, Maria
$25 Cymbaluk, Lidia; Kozar,

Mary

IN MEMORY OF OLHA TOMKIW

$50 Holod, Charita

DONATIONS IN HONOUR OF
MR.&MRS. T.CZICH'S 60TH
WEDDING ANNIVERSARY

$200 Baziuk, Shirley
$140 Szewczuk, V.
$100 Lawryshyn, Olga
$60 Burpee, Lana; Topper,

Joyce
$50 Bidiak, A.; Bidiak,

Martha

IN MEMORY OF MR. PAUL

PAYER

$100 Replansky, Marta

CANADA HELPS DONATIONS

$560  Holod, Charita

SONYASHNYK DONATIONS

$400 Muraschuk, Robert
$100 Semcesen, Lesia&

Jaroslav;
$75 Chwaluk ZenonBEQUEST FROM THEODOR JURCZAK

UCSS-T has received a generous
bequest from the estate of the late
Theodor Jurczak (June 11, 1923-
September 3, 2015). 

Theodor Jurczak was born in Lemkivshchyna. At
the age of 16 he was forcibly taken by the
Germans into a slave labor camp. After the war
he worked for some time in a Belgian coal mine. 

In 1951 he emigrated to Canada where he
worked in a nickel mine and then for the CP rail-
way. From 1984 to 2015 he was a resident of
Sts. Peter and Paul Seniors' Residence. He sup-
ported the Ukrainian community by attending
public gatherings, manifestations and national
anniversaries. 

He was very concerned about the state of
affairs in his now independent homeland of
Ukraine. Theodor Jurczak generously support-
ed Ukrainian organizations throughout his life
and included bequests to UCSS-T and other
organizations in his will.

Vichnaya Pamyat.

VOLUNTEERS NEEDED!
Consider donating your
time by helping us fulfill
our charitable and
worthwhile commit-
ments.

As a volunteer you can
gain experience and per-
sonal satisfaction. Our
clients will be very grate-
ful for your dedication.

(416) 763-4982

ОЛЬГА ТОМКІВ
Народилась 1921 р. у с. Малий
Ходачків на Тернопільщині. Була
активним членом ЛУКЖ, ЛУК,
Клюбу Сейньорів і багато років
доглядала квіти при каплиці на
Пластовій Оселі. 

Любила жертвувати на різноманітні народні цілі -
громадські, наукові, релігійні. Все була рада допо-
магати при різних імпрезах. Обдарована талантом
вишивання, служила в громаді цим своїм умінням. 

До останніх місяців життя розвивалася, цікави-
лась, слідкувала і по змозі брала участь у заходах.
Любила ділитися історичними віршами з пам’яті, а
її усмішка приносила радість багатьом. 

Відійшла у вічність на 96-ому році життя 13 травня
2016 року.

Вічная Пам’ять!

In celebration of the Toronto Catholic District School
Board`s YEAR OF THE FAMILY 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, the students filled over 35
boxes of food items for our Toronto Families.

FOOD DRIVE
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Понеділок
Monday

Безкоштовний хліб / Free bread
Англійські класи / English classes 5:00 pm

Вівторок
Tuesday

Руханка для старших 9:30 am /Exercises for Seniors /
Англійські класи / English classes 10:00 am /
French classes / Французькі курси *

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 / 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 Friday
from 9 am to 5 pm

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

ЩОТИЖНЕВІ ПРОГРАМИ - WEEKLY PROGRAMS

All programs and events are subject to change. * Please call to confirm the dates and times.

Кожного літа
Суспільна Служба
надає можливість
студентам коледжів
або університетів

працювати два місяці. Цього
літа у нас працювали Віталій
Фівчук, студент Seneca College
та Володимир Танчак, студент
Ryerson University. Вони допо-
магали з екскурсіями до ферми
Городинського та в Анкастер,
виконували різноманітну адмі-
ністративну роботу, відпопові-
дали на телефонні дзвінки, про-
давали вареники та голубці,
перекладали і друкували листи
та інші потрібні документи.

Дякуємо вам, хлопці!

НАШІ СТАЖЕРИ
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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.

Three issues per year. 

Rates for b/w text or color text

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

Copy deadlines:

 December 1, 2016
 March 1, 2017
 August 1, 2016

ADVERTISE IN OUR NEWSLETTERS!

Colour additional costs. Should you have any ques-
tions please call us at (416) 763-4982  ext.201 
Lydia Cymbaluk

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.

Name of donor: ______________________________________

Address: ____________________________________________

City: _________________ Province ____ Postal Code ________

Tel:  ______________  Email: ___________________________

Membership:  __ $25

Donation of:       $50   $100   $200  $300  $400    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





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  tra-
ditions,  customs  and  culture.  To those who helped define our
identity, our religious and spiritual customs, and our family tra-
ditions and festivities.

OUR CELEBRATIONS
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МОЛОДЬ ТОРОНТО - УКРАЇНІ

АНТОНІНА КУМКА 16 SEPT. 7 PM 2445 BLOOR ST.W.  СУСПІЛЬНА СЛУЖБА УКРАЇНЦІВ КАНАДИ-ТОРОНТО


