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Пригадуємо всім виховникам роїв і гуртків про 

прекрасну традицію коляди, зорганізовано ходити по 

домах пластових родин з колядою.  

Просимо всіх батьків доглянути, щоб рій чи гурток 

Вашої дитини знайшов час продовжувати цю 

українську традицію.  

Якщо до Вас не вспіють зайти колядники, буде нагода 

вислати пожертву на Пласт поштою. Ми будемо дуже 

вдячні—це велика частина нашого бюджету. 
  

Багато наших членів котрі працюють при більших фірмах дають датки на 

United Way через свою платню. Існує маловідомий спосіб, щоб Ваш даток 

спрямувати на Пласт через United Way. Це справді дуже просто. Крім того, 

Ваша фірма часто подвoює Ваш даток. 

На Вашій формі (паперовій чи електронній) вибрати:    

“To another registered charitable organization”, тоді вписати наступне: 

Plast Ukrainian Youth Association, Toronto Branch                                             

Charitable Business Number: 10784 8566 RR0001 

Датки на Пласт через збірку “United Way” 
P l a s t  To ro n t o  

516 The Kingsway 

Toronto, Ontario 

M9A 3W6 

Phone: 416-769-9998 

Fax: 416-767-5278 

E-mail: toronto@plastcanada.ca   

 

www.toronto.plast.ca 

 Участь у параді на фестивалі,  

вересень 2015р. 
Осіннє свято і апель, 

жовтень 2015р. 

 

Спонсор 

Вісника 

 

Мотря 

Джулинська 

Пластова Коляда 

Наближається кінець року і в цей час ми 

дивимося назад на наш рік.  Цей рік був 

дуже зайнятий для станиці.  Було багато 

змін з працівниками та в президії.  Наш 

перший та довголітній екзекутивний 

директор, пл. сен. Андрій Ґеник-

Березовський, рішив піти на емеритуру.  

Хочу подякувати Андрієві за його довгі 

роки роботи в станиці.  Дуже Тобі 

дякуємо!   

На Андрія місце ми перевели інтерв’ю з 

кількома кандидатами і вкінці ми дуже зраділи, що наша тодішня 

станична, пл. сен. Дарка Ковалик, подалася і згодилася перебрати цю ролю.  Бажаємо 

подрузі Дарці всього найкращого в новій ролі.  Недавно, ми додали пані Миросю 

Горбокон, котра перебрала роботу в крамничці. 

Рівно ж, ми додали пластунів до нашої президії та до виховного складу.  Я вітаю пл. 

сен. Петра Довгаля – Голову Господарського Сектору, пл. сен. Оксану Горіх-Пастушак у 

новій ролі Голови Виховного Сектору, ст. пл. Андрею Фіґоль – референтку юнацтва, пл. 

сен. Петра Елиїва та пл. сен. Мелю Мельник – референтів новацтва, ст. пл. Іванку 

Сливинську-Сохоцьку в новоствореній ролі референтки інклюзивності, нових 

зв’язкових – ст. пл. Віку Микитяк і ст. пл. Андрія Колоса, та нових гніздових – ст. пл. 

Софію Пастушок, ст. пл. Наталю Ґонтар, пл. сен. Данила Закидальского. 

У листопаді деякі наші юначки їздили змагатися на Орликіяді. А наші нові новаки і 

новачки здали заяву вступу.  Вітаю їх всіх до новацтва і до нашої пластової родини. 

Незадовго святкуватимемо Різдво Христове.  Запрошуємо всі Родини на традиційну 

Пластову Свічечку (5го січня), щоб разом розпочати святкування.   

Пригадуємо, що продовжуємо традицію коляди з роями, гуртками та уладами по 

домах.  Коляда є дуже важний проєкт для нашої організації; заохочуємо всіх 

постаратися піти на коляду і помогти зібрати дотації на станицю.  Можна буде 

відібрати списки на свічечці або в канцелярії після свічечки. 

На кінець, запрошую всіх на щорічну Пластову Маланку, яка відбудеться 9го січня в 

залі Liberty Grand.  

Бажаємо Вам і Вашим Рідним радісних різдвяних свят та всього найкращого в 

Новому Році!  

   Готуйсь!  СКОБ!  

 

 

 

Пл. сен. Любомир Белей 

Станичний 

 

5-го січня, 2016р. о год 7:00 вечора  

у пластовому домі  

Запрошуємо всіх, прийти з цілою родиною, від 

наймолодшого новака до найстаршої бабуні, щоб 

разом запалити свічечку та колядою розпочати 

різдвяні святкування. 

Пластова Свічечка 

Обіжник Пластової 

Станиці Торонто 
Привіт станичного 

Зазначіть ці дати: 

 Пластова Свічечка 5-го 

січня 2016р.,7-ма вечора, в 

одностроях 

 Маланка 9-го січня 2016р. 

 Загальні Збори Станиці 

31-го  березня 2016р.  

 Табір Новачок 3-16-го 

липня 2016р. 

 Табір Новаків 17-30-го 

липня 2016р.   

 Крайова Пластова 

Зустріч і табори 

юнацтва 6-20-го серпня 

2016р., Альберта 

Інформації про станицю 

знайдете на веб-сторінці 

www.toronto.plast.ca 

Зима 2015-2016 

 



13-15-го листопада 2015 р. відбулася Орликіяда на 

терені Союзівки. На змаг приїхали загони з різних 

станиць Америки і Канади. Цього року з Торонта 

поїхали два загони юначок.  Вони готувалися цілу 

осінь: з мистецькою виставкою, експонатом та на 

інтелектуальний змаг. Загони дуже гарно 

представили наше юнацтво в Торонті та 

приємно провели час.  Щира подяка 

виховницям, які присвятили свій час 

підготовити юнацтво та їхати з ними на 

цей змаг. 

Обіжник Пластової Станиці Торонто Сторінка 2 

Новацькі Табори 2015р. 
        Табір новаків відбувся 5-18-го липня                    Табір новачок відбувся 19-го липня-1-го серпня 

 

Орликіяда на Союзівці 

Зустріч з Начальним 

Пластуном 

Пл. сен. Любомир Романків (перший ряд, 

третій зліва) з членами УПС Торонто 

Відзначення —відзнака св. Юрія в 

сріблі 

 

Пл.сен. 

Володимир 

Дашко 

Курінь Бурлаки  

Довголітня  

виховна праця з  

новацтвом та 

юнацтвом, спів-

організатор 

вишколу Золота 

Булава в Україні, 

Голова Виховного 

Сектора. 

Сторінка 3 Зима 2015-2016 

Юнацькі Табори 2015р. 

4-ий і 10-ий курені юначок—Bruce 

 Peninsula Federal Park, Manitoulin Island 

 i місто Судбурі.  

Зв’язкова—ст.пл. Тиня Солтис 

3-ій курінь юнаків—парк  

La Verendrye, Quebec.  

Зв’язковий—пл.сен. Данило 

Даревич   

11-ий курінь юнаків—Restoule  

Provincial Park і French River.   

Зв’язковий—пл.сен. Петро Вовк  


