
Сторінка 4 

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. 

Якщо у Вас буде приняття і Ви хотіли б бачити 

колядників, дайте знати і ми постараємося, щоб до 

Вас загостили колядники з Пласту. 

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 
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На апелі, відзначення „Вічний Вогонь в 

Золоті“ за довголітню громадську працю 

отримали: 

Пл.сен. Зеня Кушпета  

Пл.сен. Богдан Онищук 

Пл.сен. о. Михайло Лоза, ОХ 

Відзначення Пластунів 

Сеніорів 

середа, 18го січня 2017р. 6:00 год. вечора 

$25 від особи  

(діти до 5 років безплатно) 

 

Програма колядок і щедрівок  — 

провадитиме пл.сен. Тарас Хміль 

 

Квитки можна замовити в бюрі 

(до 10го січня): 

416-769-9998 або toronto@plastcanada.ca    

Щедрий Вечір у Пластовому домі... 
спільна родинна вечеря для сеніорів, пластових родин 
і приятелів Пласту  

Цей рік був дуже зайнятий для станиці.  

Діти мали нагоду поїхати на цікаві табори. 

На таборі новачок „Віва пеняра”, дівчата 

довідалися про життя в Перу.  А наші 

новаки навчилися про летунство на таборі 

„Небо чекає”.  Велика подяка всім 

комендантам, команді, булаві та батькам за 

успішне плянування та переведення 

таборів.  

Наше юнацтво численно (119) взяло участь у крайових таборах в 

Альберті.  Там зустрілися з юнацтвом з цілої Канади, розвинули давні знайомства і 

почали нові.  Під час перших трьох днів був з’їзд в Українському Парку в Mundare, де 

юнацтво довідалося про перші поселення українців в Канаді і відвідали в околиці різні 

українські пам’ятки.  Під час другого етапу юнацтво таборувало в Jasper National Park.  

Хочу подякувати всім виховникам, старшині та батькам котрі приготували наше 

юнацтво перед табором та виховникам котрі поїхали на захід взяти участь у з’їзді.  У 

листопаді два юнацькі загони змагалися на Орликіяді.  Особливо вітаю загін дівчат за 

1ше місце з експонатів та пл. роз. Любу Маслей за 2ге місце в конкурсі на Гетьманівну.   

Довкола домівки завершили кілька проєктів.  Поклали новий асфальт на парковну 

площу.  Дякуємо фірмі Skira and Associates за поміч та досвід під час проєкту.  

Парковка чудово виглядає.  У будинку вставили нові фонтанчики з питною водою.  

Найбільше нарікання від новацтва, юнацтва та виховників—як невигідно було дістати 

питну воду.  Тепер маємо гарні фонтанчики, де не тільки можна напитися, але і 

наповнити свої пляшки та кантини на воду.  Також, у будинку поміняли всі крани та 

поправили умивальники. На оселі зроблено давно потрібний ремонт у білому домі.  

Плянуємо ще дещо зробити весною, щоб наші робітники мали кращі обставини 

перебувати літом на оселі. 

Хочу привітати всіх наших нових новаків і новачок, які здали заяву вступу 26го 

листопада.  Вітаю до новацтва і до нашої пластової родини.  

Незадовго святкуватимемо Різдво Христове.  Надіємося, що всі прийдуть на традиційну 

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

продовжуємо традицію коляди з роями, гуртками та уладами по домах.   Заохочуємо 

всіх піти на коляду і помогти зібрати фонди на станицю.  Можна буде відібрати списки 

на Свічечці або опісля в канцелярії. 

На кінець, запрошую всіх на Пластову Маланку 14го січня в Liberty Grand.  

Бажаю Вам і Вашим Рідним радісних різдвяних свят та всього найкращого в Новому 

Році!    

 Готуйсь!  СКОБ!  

 

 

 

Пл. сен. Любомир Белей  

Станичний 

 

5-го січня, 2017р. о год 7:00 вечора у Пл. домі  

Запрошуємо прийти з цілою родиною, від наймолодшого 

новака до найстаршої бабуні, щоб разом запалити свічечку 

та колядою розпочати різдвяні святкування. Будуть на 

продаж прикраси на ялинку, зроблені новацтвом, як добре 

діло на вибрану ними ціль.  

Пластова Свічечка 

Обіжник Пластової 

Станиці Торонто 
Привіт станичного 

Зазначіть ці дати: 

 Пластова Свічечка 5го січня 

2017р., год.7:00 вечора, в 

одностроях 

 Маланка 14го січня 2017р. 

 Табір Новаків 9-22го липня 

2017р. 

 Табір Новачок 23го липня-

5го серпня 2017р.   

 Ювілейна Міжкрайова 

Пластова Зустріч у 

Німеччині 12-19го серпня 

2017р. 

 Станичний юнацький табір 

6-20го серпня 2017р. 

Інформації про станицю 

знайдете на веб-сторінці 

www.toronto.plast.ca 

Зима 2016-2017 

 



 

11-13го листопада відбулася Орликіяда на оселі 

Союзівка. На змаг приїхали з різних станиць Америки і 

Канади. З Торонта поїхали два загони.  Загін юначок 

10го куреня ім. Ольги Косач виграв 1-ше місце за 

експонат.  Пл.роз. Люба Маслей отримала 2ге 

місце на Гетьманівну.  Поздоровляємо всіх—

знаємо, що багато праці було вкладено в 

підготовку до змагу. Щира подяка 

виховницям, які присвятили свій час 

підготовити юнацтво та їхати з ними. 

Обіжник Пластової Станиці Торонто Сторінка 2 

Новацькі табори 2016р. 
Табір новачок відбувся 3-16го липня                        Табір новаків відбувся 17-30го липня 

Орликіяда на Союзівці 

Нагорода Онтаріо за добровільну 

службу в громаді—поздоровляємо!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зліва: Олена Цоба, Касандра Пастушок, Володимир 

Дашко, Тиня Солтис, Адя Мойсяк, Андрея Фіґоль, 

Алися Пиндюра 

Бракують: Петро Вовк, Орест Гарас 

Осінній день праці на оселі 
5го листопада декілька батьків поїхали на табір постинати 

гілки.  Дерева виросли – від них багато тіні і трава не 

росте. Була зроблена велика робота і тепер матимемо дрова 

до палення на наступні табори.  

 

Наші добровольці: 

Paul VanVliet 

Данило Пастушак 

Любомир Белей 

Олег Ганківський 

Орест Гарас 

Ігор Попадинець 

Петро Довгаль 

Михайло Світ 

 

Щира Вам подяка!    

Сторінка 3 Зима 2016-2017 

Крайова Пластова Зустріч, серпень 2016р. 

„Скелясті шляхи, минулі стежки“ 
Крайова Пластова Зустріч і табори юнацтва відбулися в Альберті з нагоди 125-ліття поселення 

українців в Канаді.   Юнацтво мало нагоду таборувати в Скелястих Горах, відвідати місця поселення 

перших українських піонерів та познайомитися й здружитися з пластунами з цілої Канади.  

Осінній день праці на оселі 
5го листопада декілька батьків поїхали на табір постинати 

гілки.  Дерева виросли – від них багато тіні і трава не 

росте. Була зроблена велика робота і тепер матимемо дрова 

до палення на наступні табори.  

 

Наші добровольці: 

Paul VanVliet 

Данило Пастушак 

Любомир Белей 

Олег Ганківський 

Орест Гарас 

Ігор Попадинець 

Петро Довгаль 

Михайло Світ 

 

Щира Вам подяка!    

Участь у параді на Українському 

фестивалі, вересень 2016р. 
Не зважаючи на мокру погоду, немало пластунів радо 

взяли участь у параді разом з іншими організаціями.  

Ремонт парковки, серпень 2016р. 
Один з проєктів цього року—ремонт парковки.  


