
Szanowni Państwo,

W rozpoczętym właś -
nie 2018 r. bę dzie my
obchodzić waż ną
rocz nicę w historii
Polski. Sto lat temu,
po 123 latach nie by -
tu, Pol ska odzys kała
swoją niepodległość.  Wielu ludzi i wiele
czynników miało wpływ na to historyczne
wydarzenie. Nie możemy pominąc też
wkładu Polonii amerykań skiej, spośrod
której 20 tysięcy ochotników wstąpiło do
Armii Błękintej, która później walczyła na
europejskich frontach, z głów nym celem
przywrócenia niepodle głości Polsce. Klu -
czowym momentem w powrocie Polski na
mapę świata było poparcie Prezydenta Sta -
nów Zjedno czonych Woodrow Wilsona,
ktory w swoim orędziu do Kongresu w
stycz niu 1918 r. zdecy dowanie poparł
istnienie niepodległej Polski z dostępem do
morza, co następnie przełożyło się na treść
Traktatu Wersal skiego. Tegoroczny kalen -
darz Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej jest dedy kowany właśnie
twórcom polskiej nie podle głości.   

W 1926 r. ponad 5.5 mln miesz kań cow
Polski podpisało się pod życze niami dla
Amerykanów z okazji 150. rocz nicy
proklamacji niepodległości przez Stany
Zjedno czone, ale też aby podziękować
Ameryce za wsparcie okazane Polsce oraz
Polakom w odzyskaniu niepodległości w
1918 r. Wśród podpisujących był ówczesny
Prezydent Polski Ignacy Mościcki, premier
Kazimierz Bartel oraz Minister Obrony
Narodowej Józef Piłsudski.  

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa
zainicjowała akcję zbierania podpisów pod
deklaracją Polonii, która zostanie złożona na
ręce rządu Stanów Zjednoczonych. W roku
obchodów odzyskania niepodległości przez
Polskę, chcemy w ten sposób podziękować
Ameryce za pomoc w odrodzeniu Państwa
Polskiego w 1918 r. a także późniejsze wspar -
cie m.in. w udanych staraniach o wej ście do
Sojuszu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz
obecność żołnierzy amerykańskich na tery -
torium Rzeczypospolitej Polskiej.

„My, synowie i córki Narodu Polskiego, w
set ną rocznicę niepodległości Polski prag -
niemy wyrazić naszą wdzięczność Stanom
Zjedno czonym Ameryki za nieoceniony
wkład w sprawę polskiej suwerenności” pod
tym tekstem będzie mógł się podpisać każdy
Polak czy Amerykanin polskiego pochodzenia
mieszkający w Ameryce. Podpisy (wraz z
danymi: imię, nazwisko, miejscowość, stan)
będzie można składać na specjalnie druko -
wanych kartach, które są dostępne we
wszystkich oddziałach Naszej Unii oraz w
organizacjach polonijnych, współpra cujących

z PSFCU. Podpisy można składać także w
formie elektronicznej na stronie: 

www.deklaracjapolonii2018.org. 
Celem akcji jest zebranie jak największej

liczby podpisów Polonii oraz Amerykanów
o polskich korzeniach pod podziękowaniem
dla Narodu Amerykańskiego za pomoc w
od zys kaniu niepodległości: w uznaniu roli
jaką odegrał na arenie międzynarodowej
choćby „13 punkt” deklaracji prezydenta
Woodrowa Wilsona ogłoszony w styczniu
1918 r. w kwestii przywróceniu niezawisłego
państwa polskiego z dostępem do morza,
zaangażowania przyszłego prezydenta Her -
berta Hoovera w pomoc żywnościową dla
nowopowstającej Polski czy bojowy wkład
amerykańskich pilotów-ochotników z Es -
kadry Kościuszkowskiej walczących za wol -
ną Polskę. Pamiętamy także o amerykańskim
wsparciu w ostatnich latach, wyrażającym się
w mocnym „tak” dla wstąpienia Polski do
NATO oraz dla stacjonowania wojsk ame -
rykańskich na terytorium Rzeczypospo litej.

Podpisy są zbierane od stycznia, a
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Niepodległości Polski
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Świętując setną rocznicę odzyskania
niepodległości przez Polskę pragniemy
powtórzyć inicjatywę Polaków z 1926 r.
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredy -
towa zaprasza wszystkie organizacje polo -
nijne, parafie, szkoły i osoby indywidualne
z terenu  Stanów Zjednoczonych, aby włą -
czyły się w akcję składania podpisów pod
petycją dziękującą Stanom Zjed noczonym za
ich wkład w sprawę polskiej suweren ności.
Uzyskane w ciągu cało rocz nej akcji podpisy

pod koniec roku przekaże my władzom
Stanów Zjed noczonych. Z góry dziękuję
Państwu za za an ga żowanie w tę formę
uczczenia 100-lecia Niepodległości Polski.

Jednocześnie życzę zarówno Członkom
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredy -
towej jak i całej Polonii wielu sukcesów i
osiągnięć w noworozpoczętym 2018 roku.

Bogdan Chmielewski
Dyrektor Wykonawczy PSFCU

We, the sons and daughters of the Polish Nation,
on the one hundredth Anniversary of Polish Independence,
wish to extend our thanks to the United States of America

for its enormous contribution to the cause of Polish sovereignty.
My, synowie i córki Narodu Polskiego,

w setną rocznicę niepodległości Polski pragniemy wyrazić
naszą wdzięczność Stanom Zjednoczonym Ameryki 

za nieoceniony wkład w sprawę polskiej suwerenności.
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W sali konferencyjnej oddziału PSFCU
McGuinness na nowojorskim Greenpoincie
zmieściło się kilkadziesiąt osób: osób
bezdomnych i samotnych oraz wo lonta -
riuszy, którzy zorganizowali doroczną uro -
czystość opłatkową. - Witamy wszystkich
serdecznie w sercu nowojorskiej Polonii,
na Greenpoincie, życząc aby  poczuli się jak
u siebie w domu - powiedzieli na powitanie,
gospodarze dyrektorzy PSFCU Bożena
Kajewska-Pielarz i Leszek Wojtkowski. –
Zbieramy się tutaj co roku, bo trzeba mieć
nadzieję, że jutro będzie lepiej – powiedziała
do zgromadzonych Eryka Volker.
Przypomniała także o konieczności
utrzymywania kontaktu z rodzinami w
Polsce, gdyż pomaga to przyzwyciężyć życie
w samotności czy bezdomności w Ameryce.

W trakcie spotkania uczestnicy podzielili
się opłatkiem, który – zgodnie z tradycją –
poświęcił ksiądz Ryszard Koper, opiekun
wolontariuszy, a także wspólnie śpiewali

kolędy. Mogli też odpalić świece od  Betle -
jemskiego Światła Pokoju, które za
pośrednictwem harcerzy z nowojorskiego
Hufca Podhale, trafiło na Greenpoint prosto
z Grobu Narodzenia Pańskiego w Betlejem.
Przybyły konsul generalny RP w Nowym
Jorku Maciej Golubiewski podkreślił, że
„jako wszyscy Polacy jesteśmy tutaj jedną,
wielką rodziną” bez względu na sytuację
materialną, poglądy czy status społeczny.

Muzyczną oprawę zapewnił chór dzieci
z St. Stanislaus Kostka School przy parafii
St. Stanisława Kostki na Greenpoinice, który
pod kierunkiem Bozena Konkiel, dał koncert
polskich i angielskich kolęd. Tradycyjnie
zaprezntowali się seniorzy z Klubu Amber.
„Czas już rozpocząć kolęd śpewanie/ I cały
Greenpoint wziąć we władanie/ Niech no
młodzi przykład biorą/ Jak tardycje trzymać
swoje/ W ten cudowny czas!” brawurowo
zaśpiewali seniorzy na nutę „Wśród nocnej
ciszy”. 

kulminację akcji planujemy na tradycyjną
Paradę Gen. Pułaskiego, która odbędzie się 
7 października na nowojorskiej Piątej Alei.
Wszystkie zebrane podpisy zostaną zebrane
i oprawione, a następnie przekazane przedsta -
wicielom najwyższych władz Stanów Zjedno -
czonych. Planujemy zorganizowanie w tym
celu specjalnej uroczystości w stolicy USA,
Waszyngtonie w październiku 2018 r.

Inicjatywa Naszej Unii nawiązuje do do
akcji z 1926 r., kiedy 5,5 miliona Polaków
podpisało się pod życzeniami złożonymi
Stanom Zjednoczonym z okazji 150-lecia
deklaracji niepodległości. Własnoręczne
podpisy zmieściły się na 30 tys. pięknych kart,
które zebrano w 111 woluminów. „Z wieczną
wdzięcznością w naszych sercach (...) życzy -
my narodowi amerykańskiemu wszel kiej
moż liwej pomyślności (...) Niech żyją Stany
Zjednoczone Ameryki!” głosiła karta począt -
kowa wielkiej księgi urodze niowych życzeń,
które zostały uroczyście przekazane na ręce
prezydenta Calvina Coolidge’a dnia 14
października 1926 r. 
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Opłatek bezdomnych i samotnych w PSFCU 

Świąteczne spotkania z Członkami PSFCU

Jak co roku, było łamanie się opłatkiem,
świąteczne życzenia, wspólne kolędowanie,
ale także okazja do osobistego spotkania. Po
raz pierwszy spotkania opłatkowe Polsko-
Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej
odbyły się oddzielnie dla Nowego Jorku,
New Jersey i dla Członków Naszej Unii z
Illinois.

"To jest najprzyjemniejszy okres w roku,
kiedy możemy spotkać się w tak wspaniałym
gronie i przeżywać razem Święto Narodzenia
Pańskiego oraz podsumowywać rok" – w
ten sposób Bogdan Chmielewski, dyrektor
wykonawczy Polsko-Słowiańskiej Federalnej
Unii Kredytowej, rozpoczął spotkanie opłat -

kowe w Nowym Jorku. "Ta potrójna uroczys -
tość jest symbolem tego, jak rozrasta się
Nasza Unia, a rośnie dzięki członkom PSFCU,
takim jak państwo – dodał. 

Gospodarz spotkania, przewodniczący
Rady Dyrektorów Krzysztof Matyszczyk
podkreślił, że do PSFCU należy już prawie
93 tys. osób jako główni posiadacze kont, a
z usług Naszej Unii korzysta już ponad 130
tysięcy osób w stanach Nowy Jork, New
Jersey i Illinois oraz używając aplikacji
internowtych lub moblinych. "Sukces Naszej
Unii jest bardzo wyraźnym świadectwem
sukcesu finansowego Polaków. I z tego
powinniśmy być bardzo dumni. To nie tylko

sukces finansowy, ale również przekłada
się na to, że jesteśmy w stanie pomóc
polskim organizacjom, pomóc młodzieży i
ten potencjał wykorzystać" – dodał przewod -
ni czący Rady Dyrektorów PSFCU.

Spotkanie opłatkowe dla Członków Naszej
Unii z Nowego Jorku odbyło się w siedzibie
PSFCU na Greenpoincie. Człon kowie Naszej
Unii ze stanu New Jersey bawili się w
Cracovia Manor w Wallington, NJ a ci z
Illinois w lokalu Lone Tree Manor w Niles,
IL. Podczas wszystkich trzech imprez,
odczytano list, jaki w imieniu Prezydenta
RP Andrzeja Dudy, do uczest ników przesłał
sekretarz stanu Adam Kwiatkowski.
"Dziękuję za zaangażowanie w działalność
społeczną i pomoc charyta tywną na rzecz
naszych rodaków, którzy znajdują się w
trudnej sytuacji w Polsce i za naszą
wschodnią granicą. Jestem wdzięcz ny za
podjęcie wraz z Kancelarią Prezydenta RP
inicjatywy, która pozwoliła zrealizować w
bieżącym roku pierwszą edycję stażu
prezydenckiego dla studentów amerykań -
skich uczelni polskiego pochodzenia" –
napisał m.in. minister Kwiatkowski, prze -
syłając w imieniu głowy państwa polskiego,
najserdeczniejsze życzenia świąteczne i
noworoczne dla wszystkich Członków
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredy -
towej.

W wieczorze opłatkowym  w Nowym Jorku wzięło udział liczne grono Członków i przyjaciół PSFCU
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PSFCU oferuje Indywidualne Konta Eme -
rytalne (IRA) Tradycyjne i Roth, które
umożliwiają oszczędzanie funduszy na czas
emerytury.1 Obydwa rodzaje kont oferują
przywileje podatkowe, a możliwość wpłaty
na konto Tradycyjne lub Roth zależy od
spełnienia warunków kwalifikujących,
określonych przez rząd federalny Stanów
Zjednoczonych.2 Nawet jeśli posiadasz plan
emerytalny oferowany w miejscu pracy, konta
IRA pozwalają na inwestowanie dodatkowych
funduszy na warunkach przez siebie
wybranych i z zachowaniem kontroli nad
inwestowanymi pieniędzmi.3 Pomimo, że
konta Tradycyjne i Roth stanowią bardzo
korzystną możliwość oszczędzania i korzys -
tania ze specjalnych przywilejów podatko -
wych, wybór pomiędzy tymi kontami sta   nowi
skom plikowaną decyzję, która wymaga
wzięcia pod uwagę wielu czyn ników. Dlatego
każda decyzja związana z kontami IRA
powinna zostać skonsultowana z doradcą
podatkowym. Konta IRA są regulowane przez
przepisy federalne i właś ciciel konta
odpowiada przed urzędem po datkowym za
wszelkie decyzje dotyczące tych kont.

Konto Tradycyjne IRA
Wpłaty na konto Tradycyjne mogą być w

całości lub częściowo odliczone od podat -
ków, w zależności od sytuacji danego
podatnika. Odliczenie podatkowe może być
ogra ni czo ne, jeśli dana osoba lub małżonek
jest objęty programem emerytalnym w pracy
i do chód przekracza określony poziom.3

Pła cenie podatków od odliczonych kwot
oraz narastających odsetek zostaje odroczone
do czasu wypłaty. Wypłaty przed
osiągnięciem wieku 59,5 lat stanowią
przedtermi nową wypłatę i podlegają 10%
karze z pewnymi wyjątkami.4 Wypłaty

funduszy są obowiąz kowe po osiągnięciu
wieku 70,5 lat. (Requi red Minimum
Distribution - RMD).

Konta Roth IRA
Wpłaty na konta Roth IRA nie mogą

zostać odliczone od podatków, natomiast
naras tające odsetki mogą być nie opo -
datkowane (jeżeli zostaną spełnione warunki
wypłaty określone poniżej). Własne wkłady
mogą być wypłacone bez opodatkowania i
bez kar, w dowolnym czasie, bez względu
na wiek. Odsetki mogą być wypłacone nie
podlegając opodatko waniu i opłacie karnej
w wysokości 10%, jeśli właściciel Konta
Roth IRA posiadał konto Roth IRA przez
conajmniej pięć lat oraz zaistnieje jedna z
następujących sytuacji: osiągnięcie wieku
59,5 lat, niepeł nosprawność powodująca
niezdolność do pracy, zakup pierwszej
nieruchomości rezydencyjnej (maksymalnie
10000 dolarów na każdego podatnika),
wypłaty dla spadkobierców po śmierci
właściciela konta IRA. Wypłaty funduszy po
osiągnięciu 70,5 lat nie są wymagane.

Istnieją cztery sposoby przeniesienia
funduszy emerytalnych do PSFCU:

Direct Rollover
Jeśli kwalifikujesz się do wypłacenia

pieniędzy z planu emerytalnego oferowa -
nego w miejscu pracy (Pension Plan, 401(k),
etc.), możesz przenieść fundusze z tego
planu na swoje Tradycyjne konto IRA w
Naszej Unii. Transakcja “Direct Deposit”
jest raportowana do urzędu podatkowego.

IRA Transfer
Możesz skorzystać z opcji przeniesienia
funduszy z konta Tradycyjnego albo Roth

IRA w innej instytucji finansowej do PSFCU
przy pomocy transferu. Taki transfer stanowi
wygodny sposób dysponowania pieniędzmi,

gdyż nie musi być dokonany w ciągu 60 dni
od otrzymania wypłaty oraz nie jest rapor -
towany do urzędu podatkowego.5 Ponadto
liczba przelewów jest nieograniczona. W
przypadku przelewu pieniędzy przez osobę,
która ukończyła wiek 70,5 lat, cała suma
znajdująca się na koncie IRA może zostać
przelana, łącznie z wymaganą minimalną
wypłatą (RMD). RMD musi być wybrane w
stosownym terminie.

IRA Rollover
IRA Rollover jest to dwu-etapowa tran -

sakcja, która rozpoczyna się wypłatą z konta
IRA dla właściciela konta IRA. Drugi etap
transakcji to wpłata wypłaconych poprzed -
nio funduszy (rollover) na ten sam rodzaj
konta IRA w tej samej lub innej instytucji
finansowej. W przeciwieństwie do transferu
trustee-to-trustee, zarówno wypłata jak i
wpła ta (rollover) są raportowane do urzędu
podatkowego. Rollover musi zostać doko -
nany w ciagu 60 kalendarzowych dni od
otrzymania wypłaty.5

Conversion
Poza corocznymi wpłatami na konto Roth

IRA prawo pozwala również na prze kształ -
cenie, czyli konwersję konta Tradycyj nego
na konto Roth IRA. Suma przekształcona
pod lega federalnemu opodatkowaniu, ale nie
podlega 10% karze za przedwczesną wy -
płatę. Obecnie każdy, bez względu na
dochód, może dokonać częściowego lub
cał kowitego przekształcenia konta Tra -
dycyjnego na konto Roth. Generalnie suma
podlegają ca konwersji podlega opo datko -
waniu w roku, w którym jej dokonano.
1) PSFCU oferuje również konta SEP i SIMPLE IRA.2) Skontaktuj się z doradcą

podatkowym w celu ustalenia możliwości wpłaty na konto Tradycyjne albo Roth

IRA. 3) Skontaktuj się z doradcą podatkowym odnośnie ulgi podatkowej. 4) Skontaktuj

się z doradcą po datkowym w celu ustalenia możliwości wybrania funduszy IRA

bez kary za przedterminową wypłatę.5) Inne ograniczenia mogą obowiązywać.
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Konta Emerytalne IRA w Naszej Unii

*APY - Annual Percentage Yield na dzień 1/01/2018. Promocja dotyczy lokat terminowych otwartych w okresie od 1 stycznia do 17 kwietnia 2018 r. Fundusze na otwarcie lokaty

terminowej muszą być zdeponowane na nowym lub istniejącym koncie IRA w okresie promocji. Minimum do otwarcia lokaty terminowej wynosi $500.00, maximum to dopuszczalny

łączny limit wpłaty ustalony przez Urząd Skarbowy (IRS) na rok 2017/2018. Mogą obowiązywać kary za wcześniejsze wypłaty. Dodatkowe informacje można uzyskać w oddziałach

PSFCU lub w Centrum Obsługi Klienta pod numerem 1.855.PSFCU.4U 1.855.773.2848). Każda decyzja związana z kontem IRA powinna być skonsultownana z doradcą podatkowym.

Dodatkowe informacje dotyczące innych lokat terminowych oferowanych przez PSFCU znajdują się na stronie www.NaszaUnia.com. Oferta tylko dla Członków PSFCU. Do otwarcia

konta obowiazują zasady członkostwa. Inne ograniczenia mogą obowiązywać

Spełnij noworoczne postanowienie

i zadbaj o swoją finansową przyszłość

SKORZYSTAJ Z PROMOCYJNEJ
LOKATY TERMINOWEJ NA WPŁATY

IRA ZA LATA 2017 i 2018

2.25% APY* NA 5 LAT
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Stypendia PSFCU dla uczniów szkół wyższych
15 stycznia br. ruszy nabór do Programu
Stypendialnego Polsko-Słowiańskiej Fede -
ralnej Unii Kredytowej dla Członków
PSFCU, którzy potrzebują wsparcia finan -
sowego, aby kontynuować swoją edukację
na wyższych uczelniach. Można też złożyć
wniosek na tzw. Staż Prezydencki czyli
wyjazd studyjny do Polski pod patronatem
Prezydenta RP Andrzeja Dudy. To druga i
trze cia część Programu Stypendialnego
PSFCU 2018 – wcześniej o wsparcie mogli
ubiegać się uczniowie ostatnich klas szkół
średnich.

Kto może złożyć podanie? 
Trzeba być Członkiem Naszej Unii co

najmniej rok, mieć średnią ocen (GPA) co
najmniej 3.0 oraz studiować na akredy -
towanej uczelni w roku akademickim
2017/18. Komisja będzie oceniała nie tylko
dobre wyniki w nauce ale także aktywny
udział w życiu społeczności polonijnej np.
w polskiej parafii czy uczestnictwo w klubie

polskim na uczelni. Formularz wniosku
można uzys kać w jednym z siedemnastu
oddziałów Naszej Unii lub pobrać ze strony
interne towej www.NaszaUnia.com. Oprócz
wypeł nionego formularza wniosku należy
dołączyć wymagane dokumenty oraz napisać
dwa eseje w języku angielskim o objętości
do trzystu słów. 

Termin składania podań upływa dnia 1
mar ca 2018 r.

Staż Prezydencki 
Podobnie jak w zeszłym roku, młodzi i

zdol ni Członkowie Naszej Unii będą mogli
się ubiegać o  wsparcie z programu stypen -
dialnego organizowanego pod patrona tem
Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja Dudy.
Dziesięciu wybranych przez komisję spośród
ubiegających się o stypendium osób, uda się
na wizytę studyjną do Polski. Spotkają się
tam z Prezydentem RP, politycznymi i
gospodarczymi liderami, odwiedzą przodu -
jące firmy w Polsce. Aplikacje mogą składać

studenci, którzy są Członkami Naszej Unii
oraz obywatelami Stanów Zjednoczonych
lub posiadaczami prawa stałego pobytu.
Trzeba wypełnić aplikację oraz napisać esej
w języku angielskim. Szczegóły znajdzie cie
Państwo na stronie www.NaszaUnia.com. 

Termin składania podań również upływa
dnia 1 mar ca 2018 r. 

Informacje o Programie 
Szczegółowe informacje na temat całego

Progra mu Stypendialnego PSFCU znajdzie -
cie Państwo  na stronie internetowej Polsko-
Słowia ńskiej Federalnej Unii Kredytowej
www.Nasza Unia.com (zakładka „O Unii”,
folder „Programy Stypendialne”) gdzie
można także pobrać potrzebne formularze.
W celu uzyskania dodatkowych informacji,
prosimy wysłać e-mail na adres scholar -
ships@ psfcu.net lub skontakotwać się z
panią Ewą Kotulską, specjalistą ds. marke -
tingu pod numerem 973-808-3240, wewn.
6133.

W oddziałach Naszej Unii
Grudzień upłynął w siedemnastu oddzia -

łach Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej na zbieraniu środków w
dorocznej akcji na rzecz chorych dzieci
Świąteczny Uśmiech Dziecka, odwiedzinach
Świętego Mikołaja oraz wizytach w polskich
szkołach dokształcających na uroczys -
tościach opłatkowych i jasełkach.

Św. Mikołaj w Naszej Unii
Jak co roku, Święty Mikołaj nie zawiódł

najmłodszych Członków Naszej Unii. We
wszystkich oddziałach PSFCU zorganizo -
wano spotkania dla dzieci z przybyszem z
dalekiej Laponii, podczas których można
było zrobić sobie pamiątkowe zdjęcia,

uczestniczyć w grach i zabawach oraz dostać
okolicznościowy prezent pod choinkę.
Święty Mikołaj nie zawiódł dzieci i dotarł
na wszystkie spotkania, nawet gdy – jak to
było w oddziale w Trenton, NJ (na zdjęciu)–
musiał przebijać się przez padający śnieg.

Świąteczny Uśmiech Dziecka
Przez cały grudzień, Członkowie Polsko-

Słowiańskiej Federalnej Unii Kreytowej
zbierali środki w dorocznej akcji chary -
tatywnej "Świąteczny Uśmiech Dziecka".
Wszystkie środki trafią do trzech dziecięcych
hospicjów w Polsce (Fundacja Warszawskie
Hospicjum dla Dzieci, Hospicjum dla Dzieci
im. Małego Księcia w Lublinie, Śląskie

Hospicjum Domowe dla Dzieci w Tychach)
oraz dla chorych, polonijnych dzieci za
pośrednictwem Fundacji Uśmiechu Dziecka,
współorganizatora zbiórki. Na zdjęciu: do
wpłat namawiają pracownice oddziału
PSFCU Ridgewood.

PSFCU dla dzieci
W konkursie plastycznym “Oto Polska”

zorganizowanym przez Fabrykę Wyobraźni
Patriciaart Studio nagrody za zajęcie
pierwszych miejsc w dwóch kategoriach
wiekowych ufundowała Nasza Unia.
Wyróżnieniena wręczyła Bożena Bielecka,
kierowniczka oddziału PSFCU w Schaum -
burg, Illinois (zdjęcie poniżej).


