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НАШІ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ   

OUR SOCIAL SERVICES 

Надання підтримки та
короткострокових консульта-
цій щодо індивідуальних,
сімейних та інших проблем

Допомога з соціальними та
юридичними проблемами, а
також питаннями охорони
здоров’я та пенсійного забез-
печення

Консультування та допомога
в інтеграції та адаптації до
життя в Канаді

Надання необхідної інфор-
мації та забезпечення зв’язків з
іншими агенціями, які можуть
допомогти у вирішенні про-
блем

Допомога в пошуку житла та

працевлаштуванні

Інформація про можливості
отримання державної фінансо-
вої допомоги

Інформація та рекомендації
щодо догляду за старшими
особами та забезпечення
зв’язків з агенціями, які допо-
магають у догляді за старшими.

Переклад документів та
послуги перекладача

Заповнення аплікацій
Руханка для старших
Бабин борщ
Безкоштовні курси англій-
ської та французької мов

Світлиця: семінари та допо-
віді на різні теми, концерти та

святкування визначних подій

Одноденні поїздки в літні
місяці

Бібліотека, комп’ютер з
доступом до Інтернету, україн-
ські телевізійні програми

Дружні візити – добровольці
відвідують старших осіб у їх
власних будинках та в домах
опіки і надають їм емоційну та
дружню підтримку

Комп’ютерні курси
Безкоштовне заповнення
податкових декларацій для осіб
та сімей із низьким прибутком

Фонд “Поміч Україні” –
допомагає українцям по всьо-
му світу

Short-term counselling re:
emotional, health and marital
issues

Advocacy for access to social,
legal, health & pension entitle-
ments

Counselling & assistance with
integration & adjustment to life in
a new country

Providing guidance, informa-
tion and necessary referrals

Assistance with finding afford-
able housing & employment

Help with access to govern-
ment income support programs
Guidance & information
regarding elder care issues &

access to home support services

Assisting with interpretation
services and translation of docu-
ments

Completing of various forms
Exercise classes for seniors
Babyn Borscht weekly commu-
nal luncheon

English & French conversa-
tional classes

Svitlycia Seniors Club seminars
& information to seniors in our
community on elder or spousal
abuse, family violence,
Alzheimer’s disease, wellness top-
ics, & celebration of special
events

Summer day excursions

Drop-In Centre with access to
a small library, computer and
Internet services

Friendly visiting – volunteers
visit seniors in their homes, long
term care facilities or hospitals,
providing emotional and personal
support

Computer courses
Free income tax clinic for low
income individuals & families

Pomich Ukraini Fund assists
Ukrainians in need around the
world

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 ethno-cultural community.
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Упершу чергу хочу
привітати і пред-

ставити вам нашого
нового екзекутивно-
го директора, пані
Лідy Цимбалюк. Пані
Ліда працювала довгі
роки завідуючою у
Кредитовій Спілці
«Союз». Але перед її кар’єрою
фінансистки пані Ліда вивчала мис-
тецтво, і є талановитою мисткинею.
Вона уділяється в Раді Інституту
Св.Володимира. 

Сподіваємося, що Суспільна
Служба, філія Торонто користатиме
з її вмілості і таланту. Під час
Українського Фестивалю на Блюр
Вест матимете нагоду зайти до нас
та стрінутися з пані Лідою. 
Вітаємо Вас, пані Лідо! 

Мене обрали президентом Філії
Торонто у квітні 2014 року.
Традиційно президент очолює орга-
нізацію; скликає Раду директорів на
засідання; веде стратегічне плану-
вання і приймає важливі рішення.
Але як я видряпалася на такий висо-
кий щабель, то прийшлося мені під-
німатися і ще вище, а саме, на дах
нашого будинку. Що мене там
понесло? Наш будинок треба від-
новляти. Отже минулого року пода-
лися ми до провінційного уряду о
ґрант, щоби покрити наново дах,
направити стіну і замінити килими
паркетом, які вже лежать від 1985
року. По 9 місяцях нам цей ґрант
признали з тим, що уряд вимагає
підтвердження, що ця робота, а не
інша, була виконана. 

У міжчасі показалася вода у пивни-
ці. Кличемо майстрів. Кожний
радить як знає, дає свій кошторис.
Перший хоче копати фундамент із

зовні; другий із
середини; третій
каже, що це рури; а
четвертий задумує,
чи вода не із даху
тече. Як сказали,
що може з даху, я
подумала, як поєд-
нати і завершити

одним коштом дві потреби. І так
прийшлося мені лізти на дах.
Признаюсь Вам, що як дряпалася я
драбиною, прийшла мені на думку
стара приказка "Не мала баба клопо-
ту, купила порося". Але як збагнути,
чи то з даху затікає? Закрашувала
відра води різними фарбами і розли-
ла по побічнях даху, чи не покажеть-
ся зафарбована вода у пивниці.
Оглянула наш старий плоский дах –
треба міняти. Побачила теж, що в
комині діра по величині полумиска
на 15 кіля індика. Через це є додат-
ковий кошт, і ще далі полежать наші
старі килими. А що із пивницею? На
жаль, не потекло красками. Мимо
того, до зими покриємо дах, напра-
вимо комин та стіну, і надіюся, що
до того часу зберемо кошти на під-
вал. 

До чого я стремлю? Під час Україн-
ського Фестивалю на Блюр Вест
буде відкрита наша кухня.
Пропонуватимемо м’якенькі варе-
ники, смачні голубчики, якісні ков-
баски, капусту і домашнє солодке.
Заходіть і раз, і два, і ще на репету.
Приводіть дітей, і онуків, і правну-
ків, як є. І сусідам пропонуйте. Їжте,
пийте і одушевляйтися. І так, наши-
ми смачними стравами і Вашим апе-
титом ми ущільнимо наш підвал.
Щиро запрошуємо Вас до нашого
стола! До зустрічі, 

Тетяна Ваньо, Президент 

ЗВЕРНЕННЯ ПРЕЗИДЕНТА BOARD OF DIRECTORS
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Секретар / Secretary
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Orysia Perun

ЧЛЕНИ/
MEMBERS

Павло Чумак
Paul Chumak

Олександр Чумак
Alexander Chumak

Міка Гембатюк
Mika Gembatiuk

Катерина Капущак
Katherine Kapuszczak

Богдан Кавун
Bohdan Kawun

Володимир
Коробайло
Walter Korobaylo

Богдан Музичка
Bogdan Mouzitchka

Анна Семотюк
Ann Semotiuk

Микола Сварник
Mykola Swarnyk
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Діяльність Суспільної
Служби Українців Канади,

філія Торонто є різноманітною,
корисною, цікавою і дуже
потрібною для її клієнтів.
Існуючі програми гуртують
зацікавлених осіб відповідно до
теми. Дуже популярною програ-
мою Суспільної Служби
Торонто є «Літні подорожі» по
цікавих місцях Онтаріо. Люди
пенсійного віку і молодші зна-
ходять у цих поїздках розвагу та
приємний відпочинок. 

Однією з таких подорожей була
поїздка 25 червня 2014 року до
«Африканського сафарі» біля
міста Гамільтон. У комфортно-
му автобусі, в гарній атмосфері,
у групі екскурсантів ми прибу-
ли до цього парку. Тут мали
нагоду оглянути різного роду
шоу птахів і звірят. Катаючись
на спеціальному автобусі, човні
та на електричному поїзді, ми
спостерігали різні житла, досто-
совані до роду звірят.
Невеличкі озерця чи стави слу-
жать звірятам для прохолоджен-
ня у спекотну пору. Хижі звірі

живуть на відкритих для огляду
«скелях» з каменю, а поруч з
ними через сітку, мирно пасуть-
ся олені, зебри і жирафи.
Такому співіснуванню могла б
повчитися сьогоднішня люди-
на.  Після поїздки і кількох
«шоу» птахів і тварин був смач-
ний обід, включений до ціни
квитка, у прохолодженому рес-
торані, що доповнило наш від-
починок. І на кінець спостере-
ження за купіллю слонів і сло-
ників у невеличкому озерці
залишило приємний спомин
для ентузіастів подорожі. 

Висловлюю щиру подяку голові
і членам дирекції Суспільної
Служби філії Торонто за надану
можливість для всіх учасників і
любителів таких екскурсій.  

Бажаю всім учасникам майбут-
ніх подорожей блакитного неба,
дружньої атмосфери та щасли-
вої дороги. 

Ірина Ващук 
Голова Світової Ради 

Суспільної Служби СКУ 

1червня відбулася перша про-
гулянка, організована

Суспільною Службою.  32-оє
учасників подорожі відвідали
ферму пана Городинського.
Тієї неділі була гарна погода,
світило літнє сонечко, всі мали
святковий настрій, адже ми
їхали на фестиваль.

Час подорожі промайнув швид-
ко і ми за годину прибули на
місце. Для гостей було вже при-
готовленe місце для відпочинку.
Спочатку священик відслужив
Службу Божу за здоров’я госпо-
даря, його сім’ю, за всіх присут-
ніх та за добрий урожай. Потім
гості мали змогу насолодитися
чудовим концертом, у якому
брали участь хор «Левада», тан-
цювальний ансамбль «Десна»,
багато дитячих та юнацьких
колективів, грав оркестр
«Батурин». Слухаючи концерт,
гості могли поїсти смачних
українських страв, попити
холодних напоїв, включаючи
пиво і вино. Цілий день гості
відпочивали, танцювали, тіши-
лись свіжим повітрям та сіль-
ською природою. Перед від’їз-
дом кожен отримав подарунок
– в’язку цибулі. Повертаючись
додому, задоволені учасники
подорожі співали українські
пісні та ділилися враженнями.
Поїздка справді вдалася - всі
були задоволені.

Висловлюємо щиру вдячність
пану Городинському за чудово
організований фестиваль та
Суспільній Службі за можли-
вість побувати на відкритті
сезону на фермі Городинського.

Л. Яцишин, учасниця подорожі 

ПОЇЗДКА НА ФЕРМУ ВІДВІДАННЯ ПАРКУ «АФРИКАНСЬКЕ ЛЕВИНЕ САФАРІ» 
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Хочемо поділитися вражен-
нями від нашої поїздки на

30 тисяч островів, яку організу-
вала Суспільна Служба 16
липня цього року. В подорожі
брало участь багато літніх
людей, які змогли відпочити і
отримати насолоду від екскур-
сії. 

Подорож сподобалася – в райо-
ні Мускоки – Джорджіан Бей
ми побачили, яку красу створи-
ла природа. Під час поїздки ми
гарно провели час, відпочили,
поспілкувалися з друзями,
мали перекуску. Найбільше
враження залишилось від цер-
кви та місця паломництва Св.
Марії серед Гуронів. Кожний
відвідувач церкви відчув духов-
не піднесення та Боже благос-
ловення. 

Ми також оглянули місцеві
невеликі магазинчики, де
бажаючі могли придбати сувені-
ри на пам’ять. Верталися зморе-
ні, але задоволені і закінчили
подорож українськими народ-
ними піснями. Ведучим був
Сергій Набока – волонтер
Суспільної Служби, який гарно
всіх вітав і все роз’яснював. 

В одної з учасниць подорожі,
пані Зені, були уродини в той
день, і вся наша група заспівала
їй “Многая літа” на галицький
та канадський мотиви. 

Щиро дякуємо Суспільній
Службі за організовану поїздку.  

Запрошуємо усіх брати участь в
літніх екскурсіях! 

Леся Костюк та її друзі-
учасники подорожі 

30 ТИСЯЧ ОСТРОВІВ

6серпня ми їздили в
Каледонію, де відбувся круїз

по Ґранд Рівер. Зручний авто-
бус за годину довіз 52 учасників
екскурсії до місця. Там нас
тепло зустріли і запросили на
каву і солодке. Після частуван-
ня відбулася відеопрезентація
про Ґранд Рівер. A тоді почало-
ся чудове музичне шоу за учас-
тю квартету “The Blazing
Fiddles”, яке тривало близько
години. 

Всі залишилися задоволені кон-
цертом і ще під враженням
почутої музики пішли на кора-
бель. При вході на корабель
Grand River Princess нас гостин-
но зустріли і запросили зайняти
місця біля столиків. 

Піс час круїзу капітан корабля
розповідав про історію річки.
Смакуючи обідом, присутні
насолоджувалися гарними
онтарійськими краєвидами.
Після 3-х годинного круїзу ми
повернулися на берег, де мали
можливість відвідати подарун-
ковий магазин і купити собі на
пам’ять сувеніри. Перед від’їз-
дом додому всі фотографували-
ся. В автобусі ми співали укра-
їнських пісень та ділилися вра-
женнями від чудової поїздки.   

Люба Яцишин  

КРУЇЗ ПО ҐРАНД РІВЕР 



Я  89-річна вдова. Живу зі своїм
дорослим сином. Пишу до вас з
проханням, щоб ви заступилися
за мене перед моїм сином.  

Ми живемо у моєму домі і я опла-
чую всі витрати. Мій син не пра-
цює, хоча має університетську
освіту, вдень спить, а вночі
сидить за комп’ютером. З кож-
ним роком я відчуваю, що мені
треба більшої опіки, але як захо-
дить мова про продаж хати, то
син вимагає віддати йому спадок
після продажу. Він звинувачує
мене і покійного батька, що як
він був малим, ми не приділяли
йому уваги, що не возили його на
заняття спортом і занадто силь-
но заставляли вчити українську
мову. Каже, що через це не може
пристосуватися до канадського
суспільства і знайти працю. У
нашій хаті постійно напружена
атмосфера. 

Чи Бюро Порад не могло би пого-
ворити з моїм сином у цій справі? 

Шановна Пані, �

�Суспільна Служба не може
втручатися в особисті родин-
ні справи, доки немає доказу
знущання над особою. �

�Якщо ви є жертвою фізич-
ного або емоційного насилля
і не повідомили поліцію про
це, то Бюро Порад повинно
повідомити офіційні органи.
Якщо ви зараз дасте нам
дозвіл, ми повідомимо полі-
цію.  �

На поведінку вашого сина
можуть впливати різні факто-
ри,  навіть психологічні про-

блеми. Якщо ваш син відчу-
ває себе відчуженим або при-
голомшеним  канадським
суспільством, він може звер-
нутися до одного з наших
радників, який перенапра-
вить його до потрібних спе-
ціалістів. �

Сімейні справи зі спадком
є делікатними. Ми розуміє-
мо, що ви любите свого сина,
але, що і яким чином ви вирі-
шите зробити зі своїм май-

ном, є цілковито ваше рішен-
ня. Ви можете обговорити це
питання з юристом і ми
можемо дати вам список
україномовних юристів
Торонто. �

Також ми можемо дати вам
номери телефонів ліній допо-
моги, куди ви можете зверну-
тися у випадку кризової
ситуації. 

Бюро Порад 

ШАНОВНЕ БЮРО ПОРАД
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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.

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
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On June 21, 2014, the Board of
Directors held a Round Table

Forum to plan for the next 2-3
years.  A few highlights of emer-
ging ideas: �

Promote outreach & visibility
of the Branch & increase its ser-
vices by connecting & partne-
ring with other Ukrainian orga-
nizations & agencies in the
broader GTA community. �

Develop new programs for
emerging client groups such as,
youth (e,g, exchange students
from Ukraine) & new active
retired adults. �

Review membership policy
focusing on broadening the
Branch`s membership base, &
actively solicit new members at
every opportunity. �

Seek various innovative 
fundraising methods:  grants,
events & direct fundraising to
support the Branch`s services,
programs & infrastructure. 

We have increased the number of
exercise classes for older adults by
arranging with the Etobicoke
Seniors Services (ESS) for that
agency to hold classes for the gene-
ral Bloor West Village community
in our building.   Everyone is wel-
come to classes every Friday; 3:00-
4:00 p.m. & 4:00-5:00 p.m.: &
every Saturday; 9:30 - 10:30 a.m.
& 10:30 - 11:30 a.m. Classes in
the 1st hour are for more active
adults, the 2nd hour is geared to
adults with mobility issues. Classes
offered weekly until March 2015. 

The Branch`s regular exercise pro-
gram lead by Katrusia Kapuszchak
will resume on September 16th &
will be held every Tuesday &

Thursday, 10:30 - 11:30 a.m.
Classes offered weekly until June
25, 2015. 

September 12, 2014, 6:00 - 7:00
p.m. Victor Malarek, well known
reporter, TV host & author will
launch his new book Orphanage
41, in our building at 2445 Bloor
Street W. Mr. Malarek has kindly
committed part of the proceeds to
our Branch & will be on hand to
sign copies of his book. 

All our members are cordially invi-
ted to meet Mr. Malarek, buy his

book & get it signed at the book
launch.

September 12 -14, 2014 – during
the Bloor West Village Ukrainian
Festival our kitchen will be selling
delicious Ukrainian meals:  vare-
nyky, holubtzi, kapusta, sausages,
& homemade sweets.  Proceeds
are earmarked for basement repa-
irs. 

COME ONE, COME ALL! 

You are all invited to our
Sunflower Café� at 2445 Bloor St.
West ! 

NEWS & ACTIVITIES

Понеділок
Monday

Англійські курси  10:00 am – 12:00 pm / English classes

Вівторок
Tuesday

Руханка для старших 10:30 am – 11:30 am / 
Free* Exercises for Seniors
Французькі курси для початківців / French classes
Koмп’ютерні курси 5:00 pm – 7:00 pm / Computer 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
Koмп’ютерні курси  5:00 pm – 7:00 pm /Computer classes

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

Руханка для 55+ / Free ESS Fitness classes for 55+  
10:30 am – 11:30 am 
Tерапевтичні профілактичні заняття / 
Free ESS Fun Therapeutic Prevention Classes 
10:30 pm - 11:30 pm
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

ЩОДЕННІ ПРОГРАМИ - WEEKLY PROGRAMS

*- For members UCSS-T.       **- All programs and events are subject to change.



Кров’яний тиск – це сила,
яка діє на стінки судин при

кожному серцевому скорочен-
ні. Цей тиск допомагає пересу-
вати кров по тілу.

Вимірювання кров’яного тиску

Кров’яний тиск вимірюється за
допомогою широкої манжети,
яка вдягається на передпліччя.
Повітря напомповується в ман-
жету. Кров’яний тиск вимірю-
ється, коли повітря виходить з
манжети. 

Кров’яний тиск представляєть-
ся у вигляді двох чисел. Перше
число (більше) позначає систо-
лічний тиск.  Це тиск у судинах
в момент, коли серце виштов-
хує кров. Друге число менше і
називається діастолічним тис-
ком. Це тиск у судинах між уда-
рами серця. 

Підвищений кров’яний тиск

Підвищений тиск називається
гіпертонією. Це тиск 140х90 або
вищий. Діагноз підвищеного
кров’яного тиску ставиться
тільки якщо при кількаразово-
му вимірюванні  тиск лишаєть-
ся високим.

Чим важче для крові проходити
через судини, тим вищі показ-
ники кров’яного тиску. При
високому  тиску серце працює з
перевантаженням, що може
спричинити серцевий напад,
інсульт, ниркову недостатність
і зменшення еластичності кро-
воносних судин. 

Симптоми високого тиску

Довідатися, чи підвищений у
вас тиск, можна лише поміряв-

ши його. У більшості людей
будь-які симптоми відсутні. У
декого може боліти голова або
розпливатися перед очима.

Догляд при високому тиску

Контроль кров’яного тиску є
дуже важливим. Якщо у вас під-
вищений кров’яний тиск: 

• Часто перевіряйте тиск.
Зателефонуйте лікарю, якщо
тиск лишається високим. 
• Відвідуйте лікаря відповідно
до розкладу.
• Вживайте ліки від тиску
згідно з рецептом лікаря.
Вживайте ваші ліки навіть
коли почуваєте себе добре або
ваш тиск нормальний. 
• Якщо у вас надмірна вага,
бажано схуднути. Обмежте
споживання солі з їжею і
напоями. 
• Уникайте вживання
алкоголю, покиньте палити.
• Скоротіть навантаження.
Практикуйте щоденну
релаксацію. Щодня робіть
зарядку. 

Негайно телефонуйте 911,
якщо: 

• Сильно болить голова
• Зміни із зором
• Почуття скутості, болить або
тисне в грудях
• Утруднене дихання, задишка
• Раптове оніміння,
поколювання або слабкість на
обличчі, в руках або в ногах 
• Раптове почуття тривоги,
проблеми з розумінням або з
мовою
• Проблеми з ковтанням

ПІДВИЩЕНИЙ КРОВ’ЯНИЙ ТИСК 
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Here is a recipe for borsch with
mashed potatoes used as thicke-
ning. The amount of ingredients
may be varied to suit one’s taste. If
the soup stock is not available, re-
place it with water. 

2 medium beets cut in thin
strips 
1/2 cup (125ml) sour cream 
1 medium carrot cut in thin
strips 
1 small onion, chopped 
2 table spoons (25ml) butter 
3 to 4 cups (750ml to 1L) water 
1/2 cup (125ml) tomatoes 
3 cups (750ml) beef or chicken
soup stock 
1 cup(250ml) shredded cabbage 
1 medium potato, diced 
Salt and pepper 
2 medium potatoes quartered 
1/2 teaspoon (2.5 ml) sugar 

Cover the beets and carrot with
the water and soup stock. Cook
until partially done. Add the pota-
toes and continue cooking. When
the quartered potatoes are tender,
remove them, mash, combine
with the cream and put aside.
Cook the onion in the butter until
tender but not brown. Add the
tomatoes and simmer for a few
minutes. Toss in the cabbage and
cook until it is tender. Add this
mixture to the borscht. Season to
taste with salt and pepper. Stir in
the sugar. Simmer for a brief peri-
od to blend the flavors. Add the
potato-cream mixture and
chopped dill. If necessary, thin
the borscht with some boiling
water or soup stock to get the
desired consistency.  

BORSCHT WITH POTATOES 
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«Цілюще джерело» — це сучас-
на аптека з оздоровчим цен-
тром, яка відчинила свої двері
на Блюр Вест Віледж. Тут
завжди готові допомогти Вам і
вашій родині досягти і підтри-
мувати здоров'я та благополуч-
чя.  

Наша аптека пропонує такі
фармацевтичні послуги, як
продовження і переведення
рецептів, безкоштовне довезен-
ня ліків, медичну перевірку, а
також регулярне вимірювання
кров’яного тиску та цукру
крові. 

Наші працівники мають євро-
пейську освіту, розмовляють
українською та іншими мова-
ми. Ми радо допоможемо Вам
вибрати необхідне з широкого
складу натуральних продуктів
для підтримки здоров'я, вклю-
чаючи трави, вітаміни, мінера-
ли, гомеопатичні засоби та
лікувальні чаї.  Аптека з відді-
лом соків? Саме так! Ми про-
понуємо здорові, тут же свіжо-
витиснені фруктові та овочеві
соки в таких поєднаннях, які
подарують Вам відчуття бадьо-
рості та свіжості. Ви також
можете придбати багато видів
цілющих трав'яних чаїв та сумі-
шей.  

В будинку поверхом вище пра-
цює оздоровчий центр, в якому
проводять прийом професійні
спеціалісти-медики. Для термі-
нових медичних послуг відкри-
то амбулаторну клініку (walk in
clinic), яка працює 6 днів на
тиждень. Крім того, сімейний
лікар провадить приватну прак-
тику і буде приймати нових

пацієнтів з осені 2014 року.
Лікар володіє, крім англійської,
українською і польською мова-
ми.  Нетрадиційні методи ліку-
вання добре представлені ліка-
рем-натуропатом, який спеціа-
лізується на лікувальному хар-
чуванні, голковколюванні,
народних і природних засобах,
а також використовує гомеопа-
тичні препарати і може індиві-
дуально порекомендувати
ефективну збалансовану дієту.  

Але ми не обмежуємось турбо-
тою лише про фізичне здоров'я.
Проблеми психічного та емо-
ційного здоров'я допоможе
вирішити досвідчений профе-
сіонал-психотерапевт.  

Спустившись на ліфті вниз, ви
можете скористатися з широ-
кого вибору допоміжних засо-
бів для пересування – ходунців,
візків (walker, rollator) та бага-
тьох інших необхідних речей.
Для певних осіб можна отрима-
ти 75% державної знижки.
Можна також винайняти
обладнання. В аптеці ви може-
те придбати спеціальні панчо-
хи та шкарпетки для проблем-
них ніг.  

Якщо ви глибше цікавитесь
своїм здоров'ям, ми пропонує-
мо круглорічні безкоштовні
навчальні семінари з питань
здоров'я. Отже, «Цілюще дже-
рело» – це єдине місце, де ви
можете отримати медичну
допомогу, пораду, чуйну опіку
для себе та своєї родини на
багато років вперед. 

Бажаємо Вам міцного здоров`я
та благополуччя! 

THE HEALING SOURCE INTEGRATIVE PHARMACY
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Список жертводавців  (29-03-2014  -  21-08-2014)

$1,500: Meest Corporation Inc.
$500: UCWLC Eparchy of Toronto;

Ukr. Can. Womens Committee - Tor.
$355.09: Individual donations through

United Way of Greater Toronto
$200: Jemetz Natalia; Pashkovsky

Neonila (in mem. A. Pashkovsky)
$140: Holod Charita
$110: Myhal Natalie
$100: Bandera M (in mem. Iryna

Hantiv); Danylak Olha; Kotowycz
Mark (in mem. George Senkiw);
Moroz Iwan; Nahulak I.; 

$75: Cybulsky Michael
$50: Bojcun Anna; Komorowsky

Andrij; Kowalsky Maria; Melnychuk
Eugenia; Pyluk Lydia; Werhanowsky
Vera; Veryha Oksana; Zawerucha -
Swyntuch Olha

$45: Chumak Paul
$40: Kowaliw Ihor; Wanio Tatiana
$30: Hohol Mychajlo (in mem. Maria

Makowecky:
$25: Burij Anna; Dmytrow S.; Hayduk

Oksana; Horunjak Olga (in mem.
Miroslav Horunjak); Horunjak Olga
(in mem. Markian Kohut); Jakymiw
Anna; Kolisnyk Roman; Eugenia
Obnowleny (in mem. Eugenia
Obnowleny); Socotsky Walter &
Patricia (in mem. Olga Socotsky);
Pankiv Halyna (in mem. Eugenia
Obnowleny)

$20: Goshulak Daria; Palidovitch L.

In memory of Alexandra Tarnavsky
$250: Tarnavskyj Maria
$150: Holod Charita; Shadursky Raya
$100: Bejger Christine; Boszko

Oksana; Boyko Robert; Holowaty
Oleg; Kawun Bohdan; Luik
Christina; Norris Sandra; Replansky
George & Lydia; Replansky Marta;
Sharko Myron; Sokolyk Oksana;
Tarnavskyj Ulana; Zakydalsky Taras
& Oksana; UCWLC St.Nicholas Br.

$75: Rachel Dory
$50: Bodnaruk Olha & Bohdan; Gula

Leonida; Kohut Tatiana;
Komorowsky Andrij; Komorowsky
Lidia; Korobaylo Walter or Lesia;
Kurylo Olga; Lysynecky A.J. &
Christina; Lysynecky Tatiana;
Maruszczak Maria; Mojsiak Jurij;

Myhal Helen; Tarnawsky Andrew &
Oksana; Wanio Tatiana; Waschuk
Marta; Werhanowsky Vera

$40: Bazylewycz C.; Wintoniak Chrys
$30: Kushpeta Ivanna
$25: Jaciw Johanna; Klukowskyj

Chrystyna; Kolisnyk Roman;
Luczkiw V.; Wells Oksana; Woods
Angela; Zawerucha - Swyntuch Olha

$20: Bartuch Irena; Goshulak Daria;
Kunanec-Swarnyk Sandra;
Lezhanska Olena; Mazurenko
Melania; Nabereznyj M.; 

In memory of Pauline Barchynsky
$200: Medwidsky W.; Prytula Olga
$100: Fisher Mary & Tom; Haras

Orest & Irene; Luciw Nadia;
Replansky Marta; Shadursky Raya;
Speyer C & M; Witer Andrij

$75: Zoladek Lucia & Clark Steve
$70: Anonymous Donation 
$50: Kohut Katherine; Piotrowski

Diane; Shabotynsky Oksana;
Shumelda Peter and Marta;
Tarnavskyj Maria; Witiuk Anna;
Wynnyckyj Bohdan; Zoladek Olga

$40: Bazylewycz Christine; Buchnan
Sharon & Doug; Myhal Taras

$25: Holynsky Laryssa

Easter Fundraising:
$500: Temerty James and Louise
$300: Kawun Bohdan
$250: Tarnavskyj Maria
$200: Bulchak Alexandra; Pashkovsky

Neonila; Stanko Steve & Olga
$150: Prokopetz Sonia; Teslyuk I.&N.
$100: Cybulsky Irene; Czich Lilly;

Danylak Olha; Domagalskij Maria;
Kolos Chris & Bohdan; Kostyniuk
Nestor; Kotowycz Mark; Kowaliw
Ihor; Nayda Orest; Sametz Rose;
Sokolyk Oksana; Werhanowsky Vera

$80: Myhal Natalie
$50: Bodnarchuk Kateryna; Bojeczko

Myra ( in mem. Emilia Luciw);
Czerwinskyj Mykola; Danylak Olha;
Darewych Danylo; Dzulynsky Orest
& Tania; Kandiuk Ann Marie and
Nicholas; Kowalsky Maria; Kowalyk
Alexandra; Kurylo Olga; Matviyas
Lyubomyra; Mikhailenko Larissa;

Slywynska I; Syrotynsky Marta;
Zadorozny Daniel R.

$40: Krekhovetsky Jacob
$30: Hohol Mychajlo
$25: Dyczok Helen; Dutka Irene ( in

mem. Yaroslav Dutka); Horunjak
Olga; Eugenia Obnowleny; Pudelsky
Kataryna; Socotsky Walter & Patricia

Суспільна Служба
висловлює найщиріші
співчуття екс-президен-
ту Марії Тарнавській з
приводу смерті її матері,
св.п. Олександри

Тарнавської, яка 11 червня цього
року на 93-ому році життя відійшла у
вічність.  Олександра віддано працю-
вала для добра української громади.
Вона була активним членом зміша-
ного хору при Свято-Миколаївській
Церкві, членом Свято-
Миколаївського Відділу ЛУКЖК,
працювала в канцелярії СФУЖО. У
великому смутку залишила дочку
Марію, сина Юрія та внуків,  Лева та
Андрею. 

До Суспільної Служби надійшли
пожертви у пам’ять Покійної на суму
$3,110. 

Вічна їй пам'ять! 

2 липня цього року
відійшла у вічність св.п.
Павліна Барчинська. 

Суспільна Служба
висловлює співчуття її

дітям - Лідії, Оксані, Зенону та Уляні,
внукам Михайлу, Дарії, Ромі i
Maркіяну, родичам і близьким
Покійної.  Св.п. Павліна Барчинська
брала активну участь в житті україн-
ської громади, часто відвідувала цер-
кву Святого Миколая.  Її відхід у віч-
ність – це велика втрата для нас усіх. 

До Суспільної Служби  надійшли
пожертви у пам’ять Покійної на суму
$1,790. 

Вічна їй пам'ять! 
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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:

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

Colour additional costs.

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

VICTOR MALAREK
BOOK LAUNCH AND FUNDRAISER

SPONSORS:
UKRAINIAN CANADIAN SOCIAL SERVICES (TORONTO)

BLOOR WEST VILLAGE TORONTO UKRAINIAN FESTIVAL

FRIDAY, SEPTEMBER 12, 6 PM 2445 Bloor St. W
Introduction by CTV National News anchor 

Sandie Rinaldo

ADVERTISE IN OUR NEWSLETTERS!

Copy deadlines:

 August 10, 2014
 December 10, 2014
 March 10, 2015 



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 пра во
скорочу вати статті і не реагує на

анонімні листи
Тираж 2,000

Екзекутивний Директор /
Executive Director
Лiдія Цимбалюк
Lidia Cymbaluk

Бюро Порад / Counsellors
Христина Клюковська /
Chrystyna Klukowskyj 

Офісний Адміністратор /
Office Administrator
Олена Небесна
Olena Nebesna

Координатор програм / 
Program Coordinator
Олена Лежанська
Olena Lezhanska

ADMINISTRATION/АДМІНІСТРАЦІЯ

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

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

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

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

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


