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DON’T FORGET TO CHECK YOUR CALENDAR FOR EVENT DATES! 
 
 

February Food Workshops 
Holubtsi workshop will be on Tuesday, February 4.   
Potato prep will be Monday, February 10. & 24  Starting at about 9:30 a.m. helpers will be needed to 
form potato balls.  Pyrohy will be made on Tuesday, February 11 & 25.   
Your assistance would be greatly appreciated, looking forward to seeing you. Refreshments and lunch 
will be provided. 
 
 

Yalynka Project Update 
Our heartfelt thanks to all who donated to our annual Yalynka Project in December. 
Through your kind generosity, $1,000 was donated to War victims in Ukraine, and $500 was donated to 
the Blue Door Soup Kitchen. 
  

 

Thursday, February 13 – Diners’ Club & Entertainment 
In celebration of Valentine’s Day, a special Diners’ Club with entertainment is being planned. Everyone 
is welcome to attend. 
A reminder to always reserve your space for Diners’ Club at least 24 hours in advance. 

                                             Збірка на Ялинку - оновлення. 
Щиросердечна подяка всім, хто фінансово підтримав наш щорічний проект-Збірка на Ялинку. 
Завдяки Вашим щедрим пожертвам 1000 було направлено в Україну для надання допомоги 
пораненим воїнам, їхнім сім’ям а також дітям-сиротам війни, а 500 для місцевої організації ``Blue 
Door Kitchen``. Щиро дякуємо Вам за Вашу небайдужість. 

        Заготовка харчів у Лютому.Потрібна допомога ! 
Голубці – Вівторок,04 лютого.   
Картопля – Понеділок,10 та 24 лютого в 9 30 ранку.  
Вареники -  Вівторок, 05  та 25 лютого. 
Обідня перекуска. Сподіваємось на Вашу допомогу. 
Будь ласка, приходьте – ми завжди раді і вдячні Вам.  

 
 

   Неділя,8 Березня о 2:00 поп.’’ Шевченківське свято’’ 
Запрошуємо Всіх на свято вшанування нашого великого національного поета Тараса Шевченка. 
Святкову програму підготували члени Українського Центру а також учні УНО ‘’Рідна Школа’’ під 
керівництвом вчительки Софії Федорович. 
Після програми кава та солодке. 
Вхід безкоштовний. При бажанні ви зможете зробити добровільну пожертву. 

Sunday, March 8 @ 2:00 pm – Tribute to Taras Shevchenko 
Join us at the Centre for an afternoon of poetry and songs to celebrate our great national poet Taras 
Shevchenko. Program will include performances by UNF Ridna Shkola and our own members. 
Admission - voluntary donation.  Light refreshments. 
 

Thursday, March 5 – 6pm to 9pm Volunteer Income Tax 
Volunteers from the United Way Volunteer Income Tax Clinic will be at the Centre on Thursday, March 
5 to prepare income tax forms.  If you are interested, please sign the form in the elevator. 

        13 лютого – День Святого Валентина. 
Запрошуємо всіх прийти і разом з нами за смачним обідом і приємною музикою відсвяткувати 
День Святого Валентина. Якщо ви бажаєте взяти участь у святкуванні просимо повідомити про 
свою присутність заздалегідь. 

    Четвер,05 березня з 6 00 по 9 00 допомога з виповненням податкових форм 
Волонтери з United Way Income Tax Clinic будуть в Українському Центрі в Четвер,05 березня 
допомагати всім бажаючим виповнити податкові форми. 
Якщо ви потребуєте їхньої допомоги просимо поставити своє ім’я на реєстраційній формі що 
знаходиться у ліфті.  
 


