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Plast Toronto
516 The Kingsway
Toronto, Ontario
M9A 3W6
Phone: 416-769-9998
Fax: 416-767-5278
E-mail: toronto@plastcanada.ca

Ресурсний
центр для
виховників

Датки на Пласт через „United Way“
Багато наших членів котрі працюють у більших
фірмах дають датки на United Way через свою
платню. Можна спрямувати Ваш даток на Пласт.
Це справді дуже просто. Крім того, Ваша фірма
часто подвoює Ваш даток. На формі вибрати:
“To another registered charitable organization”, тоді
вписати наступне:
Plast Ukrainian Youth Association, Toronto Branch
Charitable Business Number: 10784 8566 RR0001

www.toronto.plast.
Заява вступу до новацтва
Восени відбулася заява вступу до новацтва, де
найменші хлопці і дівчата одержали жовту
хустку.

Пластова Коляда
Пригадуємо всім виховникам роїв і гуртків про
прекрасну традицію коляди, зорганізовано ходити по
домах пластових родин з колядою.
Просимо 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 нам знати і постараємося, щоб до
Вас загостили колядники з Пласту.

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

Вітаємо до складу Станичної
Старшини:
пл.сен. Тамару Мартин, Референтку УПН і
пл.сен. Христю Медвідську, Протокольного
Секретаря.
Бажаємо Вам приємного пластування!

Спонсор
Вісника
Мотря
Джулинська

четвер, 18го січня 2018р. 6:00 год. вечора
$35 від особи
(діти до 5 років безплатно)
У програмі — колядки й щедрівки

Квитки можна замовити в бюрі
(до 11го січня):
416-769-9998 або toronto@plastcanada.ca

Обіжник Пластової
Станиці Торонто
Привіт станичного
Як кожного року, цей рік був дуже
зайнятий для всіх у станиці. Була
нагода поїхати на різні цікаві табори.
Немале число зі станиці взяло участь у
Ювілейній Міжкрайовій Пластовій
Зустрічі в Німеччині, і тепер мають
дуже гарні спомини.
Наші новаки навчилися про Канаду на
таборі „Гори до моря”. А табір новачок
називався „Ключ до країни чудес”, де дівчата мали казку
цікавої фантазії.
На станичний табір „Змаг ІІІ“ наше юнацтво поїхало численно. Вони мали
змогу пережити цікаві прогульки, як „Трекінґ на вершках дерев”, веслування
на канойках, каяках і дарабах по білих водах ріки Оттави, та познайомитися з
містом Оттава.Велика подяка всім нашим комендантам, команді, булаві та
батькам котрі помогли успішно заплянувати та перевести табори.
У листопаді три загони юнаків та юначок їздили змагатися на Орликіяді на
Союзівці в штаті Ню Йорку. Поздоровляю Вас усіх! Особливо вітаю загін
юначок 4го куреня за здобуття 3го місця в загальному точкуванні та пл. роз.
Юліянну Петренко за 2ге місце в конкурсі на Гетьманівну.
Хочу привітати всіх наших нових новаків і новачок, які здали заяву вступу
18го і 25го листопада. Їх було разом 31. Вітаю до новацтва і до нашої пластової
родини.
У Пластовому домі завершили кілька проєктів. Вставили нові кошики на
баскетбол у спортзалі. А наші льокатори, Світличка, збудували новий
майданчик для дітей. Плянуємо ще кілька проєктів на зиму й весну.
Незадовго святкуватимемо Різдво Христове. Надіємося, що всі прийдуть на
традиційну Пластову Свічечку (5го січня), щоб разом розпочати святкування.
Пригадуємо, що продовжуємо традицію коляди з роями та гуртками по домах.
Заохочуємо всіх піти на коляду і помогти зібрати фонди на станицю. Можна
буде відібрати списки на Свічечці або в канцелярії після Свічечки.
На кінець, запрошую всіх на щорічну Пластову Маланку, яка відбудеться 20го
січня в залі Liberty Grand.
Бажаю Вам і Вашим Рідним радісних різдвяних свят та всього найкращого в
Новому Році!
Готуйсь! СКОБ!

Пл. сен. Любомир Белей, Станичний

Пластова Свічечка
5го січня, 2018р. 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 „Help Us Help the
Children“.

Зима 2017-2018
Зазначіть ці дати:
 Пластова Свічечка 5го січня
2018р., год.7:00 вечора, в
одностроях
 Щедрий Вечір у Пл. домі
18го січня 2018р., год. 6:00
вечора
 Маланка 20го січня 2018р.
 Табір Новачок 8-21го липня
2018р.
 Табір Новаків 22го липня4го серпня 2018р.
 Табори Юнацтва в серпні
2018р.—курінний провід
організує

Інформації про станицю
знайдете на веб-сторінці
www.toronto.plast.ca
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Обіжник Пластової Станиці Торонто

Юнацьке Свято Весни, червень 2017р.

Нагорода Онтаріо за добровільну
службу в громаді—поздоровляємо!

Зима 2017-2018

Станичний табір ЗМАГ ІІІ,
серпень 2017р.
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Ювілейна Міжкрайова Пластова
Зустріч, Німеччина, серпень 2017р.
.

Табір Золота Булава 2017р.
Вишкіл провідництва і самовиховання для юнацтва 1416років з цілої Канади —відбувся в липні на оселі
Пластова Січ.

Зустріч з пластуном з України,
вересень 2017р.
Член команди України Ігор Інвіктус, пластун Єгор
Терехов, завітав до Пл. дому на цікаву розмову з
юнацтвом.

Зліва: Оксана Горіх-Пастушак, Маркіян Калимін,
Михайло Калимін, Ганя Шиптур, Леся Копко, Андрій
Тарапацький, Оксана Грицина
Бракують: Оксана Закидальська, Зоряна Копко

Орликіяда на Союзівці
10-12го листопада відбулася Орликіяда на оселі Союзівка.
На змаг приїхали з різних станиць Америки і Канади. З
Торонта поїхали три загони. Загін юначок 4го куреня ім.
Лесі Українки здобув 3тє місце в загальному точкуванні.
Пл.роз. Юліянна
Петренко отримала 2ге
місце на Гетьманівну.
Поздоровляємо всіх—
знаємо, що багато
праці було вкладено в
підготовку до змагу.
Щира подяка
виховникам, які
присвятили свій час
підготовити юнацтво та
їхати з ними.

Участь у параді на Українському
фестивалі, вересень 2017р.
Немале число пластунів радо взяли участь у параді разом з
іншими організаціями.

Вишкіл новацьких виховників
на Пл. Січі
У травні велике число юнацтва взяло участь у
вишколі новацьких виховників.

