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НАШІ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

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
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 Консультування, підтримуюче і корот-
котермінове з родинних та індивіду-
альних питань

 Інформування та скерування

 Провозахист, спрямований на забез-
печення доступу до необхідних послуг

 Заповнення анкет

 Переклад – усний і письмовий *

 Інтеграція новоприбулих: інформу-
вання, виповнення анкет, допомога у
пристосуванні до життя в Канаді

 Оголошення про роботу і проживання
– списки пропозицій житла та вакан-
сій 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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Бюро Порад /
Program Coordinator,
Counsellor
Олена Лежанська
Olena Lezhanska

Офісний Адміністратор /
Office Administrator
Олена Небесна
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Ми відкриті: 
з понеділка до середи та в
п’ятницю від 9ої рано до
4ої п.п. В четвер від 9ої
рано до 6ої п.п.

Hours of operation: 
9am to 4pm Monday to
Wednesday and Friday.
9am to 6pm Thursday.

Адреса: 2445 Вlооr Str. W.
Toronto, ОN М6S 1Р7

Тел: (416) 7634982 
Факс: (416) 7633997 
Еmаіl: toradmin@ucss.info
Website:    tor.ucss.info
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РАДА ДИРЕКТОРІВ
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*Деякі послуги надаються за номінальну оплату
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ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТАPRESIDENT’S STATEMENT

Ah, Spring! It is finally here, or is it? March arri-
ved bringing very mild weather that filled us all

with anticipation and hope. Sadly, like so many
other things in life, it changed rapidly and took us
back to the cold, dreary days of winter. We are on a
daily a seesaw right now and not sure of what to
expect in the coming days. Some things, however,
we can be sure of every year.  April is the month we
hold our Annual General Meeting. This is an
opportunity for us to report on our activities to our
members, hear the auditor’s report on our financial
status, and select a new board of directors for the
year. We look forward to seeing you at the AGM on
Wednesday, April 26, 2017.  Notices about the mee-
ting will be coming out soon. 

We completed ten Living With Dignity sessions and
were pleased by the positive response from partici-
pants. We were encouraged to continue providing
these information/ education sessions and we will
continue them in the fall. Participants gave us
excellent ideas about ideas for future sessions. If
there are any topics you would like presented make
sure you let us know. 

Every two years we hold the Ochrymowych Gala to
honour a member of our community for exceptio-
nal humanitarian achievement or philanthropy.
Our award recipient this year is Dr. Oleh
Antonyshyn, a surgeon, who has led a team of phy-
sicians, nurses and other medical professionals on
five medical missions to Ukraine. We invite you to
join us in recognizing Dr. Antonyshyn for his com-
mitment to the wounded soldiers devastated by the
war in Ukraine on April 30 at the Old Mill. 

The Bloor West Mural Project to celebrate 125
years of Ukrainian settlement in Canada and
Canada’s 150th anniversary is moving forward. The
committee received almost 40 submissions from
artists from across Canada. Fundraising has started
and we are looking to our community financial
institutions, businessmen, professionals and sup-
porters of Bloor West to turn the mural into reality
in time for the Bloor West Festival in September. 

We appreciate your support in helping us make our
community stronger.   

Ann Semotiuk

Ах, весна! Вже нарешті прийшла. Але чи це
дійсно так? Березень приніс теплу погоду, яка

наповнила усіх нас надією. На жаль, як і багато
інших речей у житті, погода швидко змінилася і
знову повернулися холодні та тужливі зимові дні.
Щодня погода змінюється і ніхто не впевнений,
що очікувати в найближчі дні. Про деякі речі,
однак, ми можемо бути впевнені. В квітні місяці
ми проводимо наші щорічні загальні збори. Це
дає нам можливість повідомити наших членів про
діяльність Суспільної Служби, почути звіт аудито-
ра про наш фінансовий стан і вибрати новий
склад ради директорів на наступний звітний рік.
Ми будемо раді бачити Вас на річних зборах у
середу, 26 квітня 2017 року.  

Ми провели десять лекцій в рамках проекту
“Жити з гідністю” і з задоволенням відзначили
позитивні відгуки від слухачів лекцій. Слухачі лек-
цій надали нам чудові ідеї про майбутні теми.
Якщо є які-небудь теми, про які б Ви хотіли почу-
ти, дайте нам знати.

Кожні два роки ми проводимо бенкет, на якому
ми нагороджуємо члена нашої громади гуманітар-
ною нагородою імені Маркіяна Охримовича за
виняткові гуманітарні досягнення або філантро-
пію. В цьому році нагороду отримує д-р Олег
Антонишин, хірург, який очолював команду ліка-
рів, медсестер та інших медичних працівників
напротязі п'яти місій в Україні. Запрошуємо Вас
30 квітня в Old Mill, щоб вшанувати д-ра Олега
Антонишинаа і подякувати йому за його віддану
працю у збереженні життя і здоров’я постражда-
лих у війні захисників України.

Ми продовжуємо проект Bloor West Mural, який
присвячений 125-річчю українського поселення в
Канаді та 150-й річниці Канади. Комітет отримав
майже 40 пропозицій від художників з усієї
Канади. Збір коштів почався і ми звернулися до
фінансових установ нашої громади, бізнесменів,
професіоналів і тих, хто підтримує Bloor West,
допомогти завершити проект до Українського
Фестивалю у вересні.

Ми цінуємо Вашу підтримку, яка допомагає нам
зробити нашу громаду міцнішою.

Анна Семотюк



Усвятково оформленій залі,
за традиційними різдвяни-

ми столами, “Дідухом та кола-
чем”, дванадцятьма стравами,
зібралися цілі родини на чолі з
бабусями і дідусями та їх внука-
ми на святий вечір в Суспільній
Службі. Організували і провели
цей величавий захід члени
Українського З’єднаного
Харитативного Фонду при
активній підтримці Суспільною
Службою.

При смачних і свіжих  наїдках,
приготовлених в день торже-
ства кухаркою Марією Світою
та добровольцями Марією та
Іриною Коваль, розпочалася
урочиста програма. Гості з
України, чоловічий гурт
“Отава” (квартет м. Тернопіль)
підготували півгодинну програ-
му з колядок. Всі колядки, і
дорослі і діти, знали напам’ять.
Здавалось, що якась магічна
сила об’єднала всіх присутніх в
стінах Суспільної Служби. 

Найбільшою несподіванкою
став прихід високоповажного

посла Канади в Україні  Романа
Ващука з братом Зеноном.
Вони прийшли з колядниками
(частиною хору) з церкви Св.
Отця Миколая під дирегуван-
ням Жанни Зінченко. Вони
колядували для нас нові коляд-
ки (призабуті дуже давні) аж до
кінця вечері.

Ведуча вечора
Марія Коваль зга-
дала про традиції,
які склались в
Суспільній Служ-
бі, а також про
св.п. Євгена Ва-
щука (батька),
який присвятив
часточку свого
життя цій установі
і заложив навічно
наріжний камінь в
її розбудові. Диригент Ж. Зін-
ченко разом з хористами внес-
ли свіжу ядки (призабуті дуже
давні) аж до кінця вечері Всі
присутні залишились дуже
задоволеними і ще довго не
покидали приміщення Сус-
пільної Служби.

Харитативний Фонд складає
велику подяку всім тим, хто
долучився до проведення цього
величавого свята: Б. Вжеснев-
ському та Future Bakery,
Суспільній Службі, довіреним
особам фонду М. Коваль, І.
Калакайло,  Є. Мельничук, М.
Танчак та добровольцям фонду
(волонтерам) І. Коваль, Л.

Барміній, Л. Недельчевій та С.
Калакайло.

Гроші від прибутку із Святого
Вечора будуть використані
Фондом для оплати за навчан-
ня дітей з малозабезпечених
родин в українських цілоден-
них і суботніх школах, а також в
українських дитячих садочках
та оздоровчих таборах. 

Від всіх зібраних фінансів
Фондом на протязі року 40%
щорічно передаються на потре-
би Суспільної Служби, філія
Торонто. 

Всі, хто бажає скласти пожерт-
ви на рахунок Фонду отри-
мають посвідку до Income Tax.

Управа Харитативного Фонду
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СВЯТ ВЕЧІР У СУСПІЛЬНІЙ СЛУЖБІ



Спонсором чудового
свята Святого

Миколая в Резиденції св.
Димитрія була Україн-
ська Суспільна Служба. Я
була уповноважена бути
ведучою цього святкового
дійства. Адміністрація і
мешканці були щасливі,
що на свято Миколая заві-
тало чимало гостей: свя-
щеники з церкви св.
Димитрія о. Іван Татарин і
о. Іван Паліса, гість з
України о. Андрій Зелін-
ський, член провінційно-
го парламенту Онтаріо
Іван Бейкер, головний
директор Оксана Ломаше-
вич, головний директор
Суспільної Служби Лідія
Цимба-люк, Оля Караїм,
Оксана Гайдук, Микола
Сварник.

Свято на честь святого
Чудотворця о. Татарин
розпочав молитвою. З
привітальним словом вис-

тупила Оксана Лома-
шевич. Також з святковим
привітом і побажанням
виступив член провінцій-
ного парламенту Онтаріо
Іван Бейкер. Після приві-
тань зі святковим дійс-
твом завітали наші діти,
наші таланти зі студії
“Резонанс”. Подарували
мешканцям і гостям чудо-
вий настрій і радість.
Велика вдячність Марті
Кривоніс і обслуговуючо-
му персоналу за гостин-
ність.

Єднаймося в любові!
Любов зцілює все! Де
любов – там Бог! Слава
Богу, що цей світ наповне-
ний духом любові. 

Хай і у Ваших серцях роз-
квітне радість Божа!

Люба Романишин
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СВЯТИЙ МИКОЛАЙ

Запрошуємо прийняти
участь у Загальних
Зборах Суспільної
Служби Українців

Канади, філія Торонто, 

які відбудуться в середу, 

26-го квітня 2017 р.

Реєстрація/перекуска 
почнеться в 6:00 п.п. 

Загальні Збори 
почнуться 

в 7:00 год. п.п.

(416) 763-4982

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ

The Board of Directors and staff of
Ukrainian Canadian Social Services,

Toronto invite you to:

ANNUAL GENERAL MEETING

Wednesday, April 26, 2017 7:00 pm 
2445 Bloor St West

Registration starts at 6 pm

Light refreshments 
will be served
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Just Socks Foundation & McGregor
Socks have been supporting
Ukrainian Canadian Social Services
Toronto for many years by generous-
ly donating hundreds of pair of socks
annually.  This year we celebrated
the  BIG SOCK DROP along with
the organizers, President Terry
Smith, Katey Knott and Vice-
President of Sales Rob Stanley who
donated 40,000 pairs of socks to 40
non-profit  charitable organizations
in the Toronto area. With the assis-

tance of Oksana Hayduk from Pomich Ukraini and Osyp Zyhar
our senior volunteers along with Lidia Cymbaluk the Executive
Director, picked up 620 pairs of socks. We took part in the celeb-
rations and loaded up our vehicles.  It was definitely worth the
drive!   Our volunteer Oleh Mykhaylenko preparing packages, of
course with socks!

We are so grateful for the wholehearted assistance, in making our
“Friendly Visiting Program” a viable and pleasant experience for
our isolated elderly seniors in our community.

The scent of homemade cuisine
filled the air, varenyky, cabba-

ge rolls, kytia and mak.   This year
we introduced the “Ukrainian
Holy Supper” an eight-course
meal, take out package, dinner for
six.  

Made easy! It was our way of hel-
ping Ukrainian households with
their preparations for Sviatij
Vechir.  All prepared by our very
own chief Lyudmila Marinyako
along with our volunteers Paulina
Syanska and Hannia Boyarchuk.
By popular demand it will be back!   

We also had on sale a book writ-
ten by our very own Board or
Director Mary Kuschnir, “Our
Celebrations” also available all
year round at UCSST boutique.  

Didukh’s for sale decorated the
room in a festive spirit, made by
our Executive Director Lidia
Cymbaluk and Lyudmila
Marinyako. The day was filled
with surprises, we were entertai-

ned by the singing ensemble
“Lira”.  Their joyful melodies
inspired you to sing along.  

Arif Virani, MP of Parkdale-High
Park in good spirits stopped by
with his children for a little
Christmas cheer.  He was presen-
ted with a Dudukh for his office on
Parliament Hill. 

CHRISTMAS BAZAAR

40,000 SOCKS!
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Понеділок
Monday

Безкоштовний хліб / Free bread
Англійські класи / English classes

Вівторок
Tuesday

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

Середа
Wednesday

Бабин Борщ  1:00 pm - 2:00 pm / Babyn Borscht *
Світлиця – 2:00 pm / Lectures in Ukrainian

Четвер
Thursday

Англійські класи / English classes

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
& Friday from
9 am to 4 pm

Thursday 9am to 6pm

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.

WEDNESDAY 
LUNCH SPECIAL!

Ukrainian Traditional Food:
borscht, perogies, coffee

12:30 – 2:00 pm

Щосереди о 12:30 – 2:00 PM

меню: борщ, вареники, кава з
солодким

Вартість - $7.50

ЗАПРОШУЄМО 
НА ОБІД

$7.50

UKRAINIAN HOLY SUPPER

Let UCSST help you with your preparations
for Sviatij Vechir. Order the essentials for a
meatless supper for a family of 6 for $75.

It was our distinct pleasure and
privilege to have nominated

Mrs. Olha Zawerucha-Swyntuch
for the Community Recognition
Award 2016 for Outstanding
Volunteer Service to the
Community.  The Award was
presented by Ivan Baker, MPP
for Etobicoke Centre during his
Annual Levee & Community
Recognition Award Ceremony
on January 15, 2017.  

There was a total of 33 recipients
and hundreds of guests that
attended.  In support UCSST’s
Board Members: Ann Semotiuk,
Marika Dubyk, Charita Holod,
Pomich Ukraini Oksana
Hayduk and Luba Romanyshyn
long with the Executive Director
Lidia Cymbaluk all attended.

During decades of volunteering
Mrs. Zawerucha-Swyntuch has
worked tirelessly on humanitari-
an causes with great interest,

integrity and honesty. To name a
few organizations: St. Demetrius
Ukrainian Orthodox Parish,
Keston College of Canada,
Human Rights Commission
World Congress of Free
Ukrainians, Inter-Religious
Task Force on Human Rights
and Religious Freedoms,
Ukrainian Echo Organizations,
National Council of Women of
Canada and Citizenship,
Pomich Ukraini and Past
President of Ukrainian
Canadian Social Services
Toronto. 

Mrs. Zawerucha-Swyntuch does
not look for praise or payment.
She is energized by her work and
believes that she is blessed and
rewarded a hundredfold.  She is
a role model, a true leader in our
community and we all owe her
our sincere gratitude. 

COMMUNITY RECOGNITION
AWARD 2016
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MarikaDubyk,
Registered Nurse, Certified
Diabetes Educator, Canadian
Diabetes Accociation

Надмірна вага призводить до
збільшення ризику виникнен-
ня проблем із здоров’ям, таких
як підвищений кров’яний тиск,
діабет і серцеві захворювання.
Зробіть щоденний вибір на
користь здорового способу
життя замість того, щоб почи-
нати і припиняти різні дієти.
Найкраще здійснювати повіль-
не зниження ваги на 225-900 г
( -2 фунти) на тиждень. Якщо
Ви дуже швидко скидаєте знач-
ну вагу, то часто Ви набираєте її
знову.

• Не пропускайте час прийому
їжі. Починайте день із здорово-
го сніданку. Приймання їжі
принаймні 3 рази на день допо-
магає Вашому організмові одер-
жати необхідну енергію і запобі-
гає появі почуття голоду.

• Контролюйте розмір своєї
порції. Використовуйте невели-
ку тарілку і накладайте невели-
кі кількості різної їжі. Не беріть
добавки.

• Їжте тоді, коли відчуєте голод.
Не їжте для того, щоб розслаби-
тися, або тому що Вам нудно
або у Вас депресія. Замість
цього краще прогуляйтеся або
зробіть що-небудь приємне.

• Робіть записи про всю їжу,
що Ви з’їли протягом дня.

Включіть в цей запис тип їжі, її
кількість і час прийому. Це
допоможе Вам краще зрозуміти
ситуацію для того, щоб краще
керувати прийманням їжі.

• Робіть фізичні вправи. Перед
тим, як почати новий цикл
фізичних вправ, порадьтеся із
своїм лікарем. Станьте більш
активним, користуючись схода-
ми замість ліфта або залишаю-
чи машину на стоянку на більш
далекій відстані. Намагайтеся
робити фізичні вправи протя-
гом 1 години на день, принайм-
ні 5 разів на тиждень, займаю-
чись ходьбою, їздою на велоси-
педі, плаванням, бігом і прогу-
лянками. Можуть бути корис-
ними відвідування спортивних
уроків.

• Обмежте споживання цукру і
солодощів. Обмежте споживан-
ня їжі, що містить додатковий
цукор, такої як десерти, пончи-
ки, печиво і цукерки. В ній міс-
титься багато калорій і мало
живильних речовин. Викорис-
товуйте замінник цукру в напо-
ях замість цукру або пийте діє-
тичну колу.

• Пийте воду. Люди, що п’ють
багато води, мають більше шан-
сів схуднути. Випивайте 6-8
склянок води щодня.

• Будьте обережні при їжі поза
домом. Якщо Ви їсте не вдома,
вибирайте суп і салат або неве-
ликі блюда з низьким вмістом
жиру. Попросіть, щоб соуси і
приправи Вам подавали в окре-
мій посудині. Якщо порції вели-
кі, поділіться з ким-небудь або
заберіть половину додому.
Запитайте про меню для здоро-
вого способу життя.

• Легкі закуски для кращого
здоров’я. Вживайте свіжі фрук-
ти, овочі або легкі йогурти з
низьким вмістом жиру замість

розфасованих закусок. Печиво
з низьким вмістом жиру, крупи
з необробленого зерна і вівсян-
ка також є прекрасною закус-
кою.

• Використовуйте менше жирів
при готуванні. Запікайте, смаж-
те на вогні, на грилі, смажте в
духовці або варіть на пару
замість того, щоб смажити на
сковороді. Зрізуйте жир і шкіру
з м’яса. Зливайте жир.

• Будьте розумним покупцем.
Заздалегідь плануйте, що Ви
будете готувати. Складіть спи-
сок і не відвідуйте магазин,
коли Ви голодні. Купуйте фрук-
ти, крупи, овочі, морепродукти,
курку і нежирні шматки м’яса.
Якщо Ви вживаєте молочні
продукти, купуйте знежирені
або з низьким вмістом жиру.

Невеликі зміни можуть при-
звести до гарних результатів.
Якщо у Вас виникають питання
або сумніви, зверніться до
Вашого лікаря, медичної сес-
три або дієтолога.

НА ЗДОРОВ'Я: ЯК РЕГУЛЮВАТИ СВОЮ ВАГУ
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Anonymous $2000
Anonymous $500
Bidiak A. $50
Bodnar Sylvia $100
Bodnarchuk E. & B. $200
Bodnaruk Josephine $100
Boszko Oksana $50
Buka-Huculak Delores     $1,000
Bulchak Alexandra $500
Burij Anna $50
Cechosh Marta $50
Cybulsky Irene $50
Czich Lilly $50
Danylak Olha $100
Dr. P. Kujtan $250
Drabik Wasyl $50
Duvalko J. $100
Dzulynsky Orest & Tania $100
Figol M.& B. $100
Franko Stefan $250
Goshulak Daria $25
Gula Aleksandra $25
Gula Leonida $40
Hankivsky Basyl $50
Haras Orysia $50
Hohol Mychajlo $50
Holod Charita $560
Horban Marta $100
Horunjak Olga $50
Hukowich Andrew $100
Kalymon B. & Olia $100
Knights of Columbus $500
Komarnicky O. & I. $100
Kostelnyj Stefan $55
Kostyniuk Nestor $100
Kowalsky Alexandra $100
Kowalsky Maria $100
Kowalyk B. and C. $50
Kozar Mary $25
Kozlowsky Vira $200
Kulyk Roman $50
Kusela Ihor $200
Latyshko Mykola $50
Lawrentiw Marika $25

Lebed A.W. $150
Lebed Zenon $50
Lobatsch Anna $30
Lozinski Maria $25
Luciw Oleg $350
Luciw W. & N. $100
Luczkiw V. $25
Maksymiw Oksana $100
Malarek Victor $250
Masliwec Walentyna $100
Matla Ihor $50
Medicky B. $50
Moroz Tina $200
Muraschuk Robert $250
Myhal Helen $100
Myhal Natalie $75
Myndiuk Bohdan $75
Osadsa-Payne Irma $30
Palij Lydia $25
Pankiw Halyna $25
Pidkowich Mary $25
Pidzamecky Karl $100
Pochmursky Larisa $25
Prociw Orest $100
Prokopetz Sonia $100
Pyluk Lydia $150
Rev.John Tataryn $100
Riopka John $50
Romanec Maria $50
Rudensky Ihor $100
Ruzycky Taissa $100
Schilak Alexander $100
Semotiuk Ann $40
Sharko Gertrude $50
Shlapak Fred & Irene $200
Shuper Olga $50
Smith Monument Co. Ltd. $100
Solomon S. $50
Solomon-Fuke Oksana $100
Spolsky Yuri $25
Spriggs John & Phyllis $100
Stanko Steve $150
Stimpson David Charles $100
Styranka Maria $50

Sydorenko Nadia $25
Szul John $100
Szwec Eugenia $75
Tarnavskyj Maria $250
Temerty James C. $500
Werhanowsky Vera $150
Wytiuk Michael $100
Yurchuk Nestor $100
Zak Foundation $500
Zayachivsky Borys $10
Zelyk Roman & Lesia $100
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СПИСОК ЖЕРТВОДАВЦІВ / DONORS LIST

Суспільна Служба безкош-
товно допомагає виповню-
вати податкові декларації
(Income Tax) для малоза-
безпечених осіб та родин.

(416) 763-4982

INCOME TAX CLINIC

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 web-
site and facebook pages.
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Список жертводавців  
Dec 1, 2016 - Mar 31, 2017

IN MEMORY OF HELEN &
ROMAN KOROL & JOHN
SKWARHUK

$300 Korol, Oleh&Vera

IN MEMORY OF ANNA PERUN

$200 Tataryn, Nadia
$100 Mychajlycia, Tania
$50 Semotiuk, Ann

IN MEMORY OF OLGA
TOMKIW

$200 Tomkiw, Ihor

IN MEMORY OF WILLIAM
SAMETZ & WILLIAM
CHEWCHUK

$200 Sametz, Rose 

IN MEMORY OF ZENOBY
LAWRYSHYN

$100 Babiy, George&Joan
$50 Berezowsky, Ihor &

Irene; Boszko, Oksana;
Haba, Euginia;
Maksymec, Marta;
Soroka, Ivan & Marusia

$15 Mazur, Anna

IN MEMORY OF S. SHUPER

$100 Replansky, Marta;
Shuper, Olga

$50 Holod, Charita

IN MEMORY OF MARIA TEPLY 

$100 Kohut, Tatiana

IN MEMORY OF ANDRIY
SWARNYK 

$100 Pryjatel

IN MEMORY OF JULIA
BOHUN&WALTER
ZAKAKUZNY

$100 Zakaluzny, Roman &
Irene

IN MEMORY OF ANIELA
WARWARUK

$75 Warwaruk, Martha

IN MEMORY OF JAROSLAVA
LOMAGA

$50 Proc, Bozenna

IN MEMORY OF ROMAN
KOWALYK

$50 Kowalyk, Alexandra

IN MEMORY OF MARY KRET

$50 Dusanowsky, Taras

IN MEMORY OF BOHDAN
PENDZEY

$50 Pendzey, Luba

IN MEMORY OF HALIA
WAWRYSHYN

$50 Wawryshyn, Mikhailo

IN MEMORY OF MICHAEL
GEGAR

$30 Gegar, Sophia

IN MEMORY OF MYKOLA
AND OLEKSANDRA ZINIAK

$25 Ziniak-Semuschak,
Martha

OLHA ZAWERUCHA-
SWYNTUCH BIRTHDAY
PARTY DONATIONS

$200 Koshyk, Nicholas &
Adeline; Shust, George
and Malvina; Zawerucha
- Swyntuch Olha

$100 Buyniak, Theodosij
$50 Shust, S

DONATION IN KIND

$480 High Park Pharmacy
$90.39 Semotiuk, Ann
$66 Cymbaluk, Lidia

ВІЧНА ПАМ’ЯТЬ
Steve SHUPER

Passed away peacefully after a lengthy
illness at the age of 73, with his mother
Maria and wife, Olga, by his side.

Loving father of Mark, Paul and Katherine, 

He will be greatly missed by his family and his many
friends spanning the different stages of his life:
PLAST and Ukrainian school; University of
Toronto Engineering; IBM and Centron; as well as
his golfing, soccer, hockey and sports coaching bud-
dies. His wife and children are especially grateful to
his family and friends who spent so much time with
him in his final months. Over the course of Steve's
near three-decade long career in tech sales, his per-
formance earned him not only awards but more
importantly the wonderful trips he enjoyed to so
many parts of the world. A special thanks to the
doctors, nurses and staff on the renal team at St.
Joseph's Health Centre.

YAROSLAV SOKOLYK, P.Eng.  

We announce the passing of Yaroslav on
January 3, 2017 in Toronto. Yaroslav will
be sadly missed by his wife Oksana, chil-

dren Wsevolod Konstantin and Ihor. Born in Lviv
Ukraine in 1925, he immigrated to Canada in 1948.
In 1955, he graduated from the Mechanical
Engineering program at Ryerson Polytechnical
Institute. Between 1955-86, he worked for Link-
Belt (later FMC), designing power transmission equ-
ipment eventually rising to become chief engineer.
Later he lectured at Humber College and worked as
industrial technology advisor for the National
Research Council of Canada. Professionally, he also
served on advisory committees at Centennial and
George Brown colleges, and as chairman of the
Association of Professional Engineers, Dufferin
Chapter. Yaroslav was a life long community activist,
working for amongst others, the Society of
Ukrainian Engineers, president of the Ukrainian
Canadian Congress - Toronto Branch (1984–1994),
Secretary General of the Ukrainian World Congress
(1993-98), the Head of the Eastern Branch of the
Ukrainian Catholic Brotherhood of Canada. He was

a co-founder of the Black Ribbon Day Committee.
He was a member of Plast Ukrainian Scouts and an
all-star soccer player. Yaroslav was the initiator of a
friendship agreement between the cities of Kyiv and
Toronto and the agreement on cooperation between
Humber College and Kyiv National Economic
University. Yaroslav was recognized for his service
with the “125-th Anniversary of Canada” medal and
Ukraine’s “Order of Merit 3rd Class.” 
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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

ADVERTISE IN OUR NEWSLETTERS!

Should you have any questions 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



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.



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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