
Prosimy zapoznać się z poniższymi informacjami:

Roczne Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze P-
-SFUK odbędzie się w niedzielę, 1-go czerwca 2008 r. o go-
dzinie 14: 00. Zebranie odbędzie się w Polskim Domu Naro-
dowym przy 261 Driggs Ave., Brooklyn, New York. Podczas
tego zebrania, wyniki rocznych wyborów przeprowadzo-
nych drogą pocztową przez niezależną firmę Election Servi-
ces Corporation zostaną ogłoszone członkom. Ponieważ
kadencje czterech osób w Radzie Dyrektorów dobiegają
końca, cztery miejsca zostaną zwolnione. W związku z tym,
czterech kandydatów, którzy uzyskają najwyższą liczbę gło-
sów w wyborach zostanie przyjętych na kadencje trzyletnie.

Lista wszystkich kandydatów została wywieszona w nie-
dzielę, 27-go kwietnia 2008 r. w oddziałach P-SFUK. Karty
do głosowania zostały wysłane w czwartek 1-go maja 2008 r.
Ostateczny termin głosowania upływa 27-go maja 2008 r.,
o godzinie 23: 59 czasu wschodniego USA.

Do udziału w wyborach do Rady Dyrektorów P-SFUK
2008-go roku zostali zakwalifikowani następujący kandydaci:
(Lista nazwisk w porządku alfabetycznym):

Artur Dołęga
Izabela Dybowska
Sylwester Gaweł

Katarzyna Koszałka-Mucha
Irena Marchaj

Wojciech T. Mleczko
Krystyna Myssura

Krzysztof Olechowski
Aleksandra Sobkowicz

Marek Tomaszewski
Małgorzata Wądołowski

Izabela Wójcicki

Instrukcje głosowania: Wybory 2008 r. będą przepro-
wadzone drogą pocztową oraz elektronicznie. Głosowanie
elektroniczne będzie dostępne wyłącznie dla tych członków,
którzy są zarejestrowanymi użytkownikami bankowości In-
ternetowej P-SFUK. Jeżeli wpłyną dwa głosy, głos oddany ja-
ko pierwszy będzie ważny. Instrukcja głosowania jest za-
mieszczona poniżej:

głosowaniE drogą pocztową: Podpisz Kartę Weryfikacyjną
na odwrocie. Twój głos będzie nieważny, jeżeli nie umieścisz swojego podpisu
w wyznaczonym miejscu. Zaznacz swój głos na Karcie do Głosowania stawia-
jąc� lub� w wyznaczonych miejscach po lewej stronie nazwiska. Nie umiesz-
czaj swojego nazwiska lub innej osobistej informacji na Karcie do Głosowania.
Oddziel Kartę Weryfikacyjną od Karty Do Głosowania. Złóż Kartę do Głosowa-
nia w połowie, wzdłuż zaznaczonej linii, następnie zagnij górny pasek i zaklej
w oznaczonym miejscu. Nie zszywaj. Umieść Kartę Weryfikacyjną oraz zaklejo-
ną Kartę Do Głosowania w opłaconej kopercie zwrotnej i wyślij drogą pocztową.

głosowaniE ElEktronicznE: Zaloguj się na swoje konto online
na stronie www.psfcu.com aby uzyskać 6-cio cyfrowy„Voting Code for 2008” znaj-
dujący się na stronie„Account Summary”pod linią adresu. Otwórz zabezpieczo-
ną stronę https://esc-vote. com/psfcu. Wprowadź swój 6-cio cyfrowy „Voting
Code For 2008”, a następnie 10-cio cyfrowy„Election Validation Number”znajdują-
cy się w dolnym prawym rogu Karty do Głosowania. Oddaj swój głos.
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OBwIESzCzENIE O DOROCzNyM wALNyM zEBRANIU
SPRAwOzDAwCzO-wyBORCzyM I PROCEDURACH wyBORCzyCH

POLSkO-SłOwIAŃSkIEj FEDERALNEj UNII kREDyTOwEj.1

DO CZŁONKÓW POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ

1) Tłumaczenie na język polski zostało wykonane dla Państwa wygody i nie jest wiążące. Obowiązuje wersja w j. angielskim.



Noty biograficzne kandydatów
Noty biograficzne zostały przygotowane w oparciu o informacje dostarczone P-SFUK przez kandydatów. P-SFUK nie odpowiada za ich treść.

IzABELA DyBOwSkA Członek P-SFUK od 2006 r.

zATRUDNIENIE: Konsultant i doradca finansowy firmy Match Corp. POPRzEDNIE zATRUDNIENIE: Doradca finansowy i konsultant
agencji usługowej MiniMax. wykSzTAłCENIE: Absolwent Wyższej Szkoły Ubezpieczeń i Bankowości w Warszawie. OśwIADCzENIE:
Zapoznana z problemami Polonii. Aktywnie działa w Patriotycznym Klubie Dyskusyjnym oraz w zarządzie Koła Młodzieżowego
przy Centrum Polsko-Słowiańskim. Członek Kongresu Polonii Amerykańskiej. Jeśli zostanie wybrana do Rady Dyrektorów będzie pra-
cować nad: ułatwieniem dostępu do pożyczek oraz zwiększyniem oprocentowania kont, zwiększeniem pomocy finansowej dla
członków, uproszczeniem i skróceniem procedur bankowych, lepszą komunikacją między Radą Dyrektorów a członkami.

SyLwESTER GAwEł Członek P-SFUK od 2005 r.

zATRUDNIENIE: Obecnie prowadzi zajęcia sportowo-rekreacyjne judo w Wallington NJ (ostatnie 2 lata) oraz w CPS jest trenerem progra-
mów sportowo-rekreacyjnych (ostatnie 3 lata). Jest odpowiedzialny za rozwój i funkcjonowanie całego klubu (marketing, budżet, księgo-
wość). POPRzEDNIE zATRUDNIENIE: Sylwester Gaweł posiada 3-letnie doświadczenie we współpracy z największymi polskimi banka-
mi, w zakresie usług kredytowo-ubezpieczeniowych, współpracy z firmami ubezpieczeniowymi, przygotowywania oraz kontroli umów, fi-
nansowej odpowiedzialności. wykSzTAłCENIE: Magister Turystyki i Rekreacji, specjalizacja w zarządzaniu oraz Magister Wychowania Fi-
zycznego, specjalizacja trenerska – AWF Kraków. DOśwIADCzENIE w RADACH DyREkTOROw: Członek Uczelnianej Rady Studentów
AWF Kraków, członek rady trenerów New York Athletic Club – Manhattan. OśwIADCzENIE: Posiada 3 lata finansowego doświadczenia.
Rozwój Polonii jest dla niego bardzo ważny. Udowodnił to współpracując z P-SFUK oraz PSC w celu rozwoju młodej polonijnej społeczno-
ści. Jeśli zostanie wybrany do Rady Dyrektorów P-SFUK skoncentruje się na: popularyzacji sportu w naszej społeczności, wprowa-
dzenie sportowych progrów stypendialnych, powiększenie liczby członków P-SFUK poprzez programy sportowo-rekreacyjne.

ARTUR DOłęGA, CFP Członek P-SFUK od 2004 r.

zATRUDNIENIE: Artur Dołęga jest właścicielem firmy Vision Financial Services specjalizującej się w planowaniu inwestycyjnym i finanso-
wym dla prywatnych klientów. Zakres jego obowiązków obejmuje rozwój, wprowadzanie oraz monitorowanie strategii inwestycyjnych
w zależności od potrzeb klientów. Jego firma oferuje usługi związane z planowaniem emerytalnym, spadkowym oraz inwestycyjnym. PO-
PRzEDNIE zATRUDNIENIE: Artur Dołęga rozpoczął karierę w dziedzinie doradztwa finansowego i inwestycyjnego 10 lat temu w struktu-
rach First Investors Corporation na Park Avenue na Manhattanie. Dodatkowo był odpowiedzialny za trening i nadzór nowo zatrudnionych
doradców. wykSzTAłCENIE: BA w dziedzinie Psychologii z City University of New York – zakończony„CUM Laude”w Brooklyn College; dy-
plom Certfied Financial Planner® z American College. DOśwIADCzENIE w RADACH DyREkTORów: Przewodniczący – Financial Planning
Association Program Committee, Dyrektor – Forest Hills Community House, Aktywny Członek – Juniper Civic Association, Aktywny Czło-
nek – Fundacja Kościuszkowska. OśwIADCzENIE: Artur Dołęga jest jedynym dyplomowanym doradcą finansowym (Cerfied Financial
Planner) w nowojorskim środowisku polonijnym. Posiada on znaczące doświadczenie w prowadzeniu dobrze prosperującej firmy nieza-
leżnego doradztwa. Jeśli zostanie wybrany do Zarządu P-SFUK, pan Dołęga skoncentuje się na działalności w zakresie: poprawy ofert
finansowo-inwestycyjnych dla członków P-SFUK, zwiększenia świadomości członków P-SFUK w zakresie planowania finansowego i in-
strumentów inwestycyjnych, wzrostu walorów zarządzanych przez P-SFUK poprzez zwiększenie liczby członków.



kATARzyNA kOSzAłkA-MUCHA Członek P-SFUK od 2008 r.

zATRUDNIENIE: Zatrudniona w Luciano’s Ristorante od 6 miesięcy. Jest odpowiedzialna za dział finansowy restauracji. POPRzEDNIE
zATRUDNIENIE: Posiada rozległe doświadczenie w dziedzinie finansów. Pracowala 2 lata w Brooklyn Imports jako koordynator finan-
sowy. Pracowała również w polskim radiu Pomona NY, w dziale marketingu. EDUkACjA: Bachelor – Profesjonalna Szkoła Biznesu, Kra-
ków, Polska. Członek klubu sportowego MKS Halicz, Ustrzyki Dolne, Polska (narciarstwo alpejskie). OśwIADCzENIE: Katarzyna ma
za sobą lata ciężkiej pracy na amerykańskiej ziemi. Miała zawsze bliski kontakt z Polonią organizując darmowe wycieczki narciarskie
dla polskich dzieci. Jest zdeterminowana, żeby poprawić jakość życia polskich emigrantów poprzez łatwiejszy i tańszy dostęp do kre-
dytów bankowych. Jeśli będzie wybrana do P-SFUK skoncentruje się na: możliwości zamrożenia spłaty kredytu na miesiąc w ciągu
roku, regularne spotkania z członkami P-SFUK, SMS Banking, elastycznych kontach depozytowych.

IRENA MARCHAj Członek P-SFUK od 1996 r.

zATRUDNIENIE: Konsultant finansowy – ITM Financial Services. Przez ostatnie 15 lat pracowała jako finansowy doradca w Morgan
Stanley. Do jej klientów należały unie kredytowe, instytucje jak również indywidualni inwestorzy. POPRzEDNIE zATRUDNIENIE: Pra-
cowała 5 lat dla Coopers & Lybrand jako Certified Public Accountant (licencjonowany biegły księgowy). Specjalizowała się w wykony-
waniu niezależnych kontroli banków i instytucji finansowych. wykSzTAłCENIE: Posiada stopień Bachelor of Science ze specjalizacją
w Accounting, Long Island University i dyplom Certified Public Accountant, University of the State of New York. DOśwIADCzENIE w RA-
DACH DyREkTORów: Od roku 2000 jest Skarbnikiem w klubie John Smolenski Memorial Club, zlokalizowanym przy 145 Java Street,
Greenpoint. Klub ten został założony przez Polskich Emigrantów w 1921 roku. Irena Marchaj zainicjowała akcje wsród Polskich właści-
cieli biznesów i przyczyniła się do uratowania zdewastowanego budynku i spłacenia długów. Kurier Plus wprowadził się tam i rozsze-
rzył swoją działalność kulturalną, dzięki której polskie tradycje i promocja polskiej kultury powróciły na 145 Java Street w sercu Green-
pointu. OśwIADCzENIE: Unia Kredytowa powinna oferować te same produkty finansowe i usługi jakie oferują amerykańskie banki. Ja-
ko dyrektor, opierając się na wieloletnim doświadczeniu zrobię wszystko, aby zapewnić pracownikom Unii najwyższy profesjonalny
standard i wynagrodzenie. Zadowolony pracownik i zadowolony członek Unii będą celem mojej działalności.

wOjCIECH T. MLECzkO Członek P-SFUK od 1993 r.

zATRUDNIENIE: Redaktor naczelny miesięcznika „Centrum”. Dyrektor Programu miejskiego ufundowanego przez Nowojorski Wydział
dla Seniorów z budżetem rocznym przekraczającym 600,000 dol. POPRzEDNIE zATRUDNIENIE: Redaktor„Nowego Dziennika” (1991-
2004). wykSzTAłCENIE: Jest absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego, posiada dyplom magistra socjologii. DOśwIADCzENIE

w RADACH DyREkTORów: Dyrektor w radzie dyrektorów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej (2005-2008): Założyciel
i prezes Towarzystwa Przyjaciół Krakowa. Członek rady dyrektorów w Polskim Klubie im. Johna Smoleńskiego. OśwIADCzENIE: Uwa-
ża, że P-SFUK musi bardziej dbać o wszystkich swoich pracowników. Pragnie podnieść zarobki dużej grupy pracowników Unii o najniż-
szych dochodach oraz sprawić aby bonusy świąteczne były wyższe i równe dla wszystkich pracowników P-SFUK. Pracownicy Unii po-
winni mieć pierwszeństwo w awansach w Unii Kredytowej. Wojciech T. Mleczko pragnie: zdecydowanie obniżyć oprocentowanie
wszystkich pożyczek i maksymalnie uprościć sposób ich przyznawania, zwiększyć pomoc finansową dla polskich organizacji, szkół
i klubów sportowych, wszystkie zewnętrzne kontrakty, o ile to możliwe powinny być zlecane polonijnym firmom zatrudniającym
Polaków, pragnie otworzyć nowy oddział Unii w Chicago, zbudować na Greenpoincie nowoczesny budynek dla polskich senio-
rów.„Polska Unia w polskich rękach!”



kRySTyNA MySSURA Członek P-SFUK od 1999 r.

zATRUDNIENIE: Pracownik Biura d/s Imigrantów Stanu Nowy Jork. Biuro to powołane zostało w celu pomocy imigrantom poprzez
udzielanie informacji na temat programów stanowych i spraw imigracyjnych. POPRzEDNIE zATRUDNIENIE: Menedżer Administra-
cyjny i Personalny w firmie Gdynia America Line, Inc. w NY i NJ. wykSzTAłCENIE: Essex Community College/Rutgers University na wy-
dziale zarządzania i administracji. Program Prawa Imigracyjnego przy CUNY Graduate Center. DOśwIADCzENIE w RADACH DyREkTO-
Rów: Obecnie dyrektor P-SFUK. Członek Komitetu Założycielskiego American Polish Council of New York State. OśwIADCzENIE: Jako
dyrektor P-SFUK Pani Myssura wykorzysta swoje dotychczasowe doświadczenie w Radzie i w dalszym ciągu będzie dążyć do: roz-
szerzenia działalności Uni przez zdobycie nowych członków wśród Polonii, którzy obecnie korzystają z usług innych instytucji finanso-
wych, oferując konkurencyjne produkty – większa Unia to silnijsze poparcie dla Polonijnych organizacji, szkół dokształcających, kultu-
ry i całej naszej grupy etnicznej, utrzymania konkurencyjnych produktów finansowych i rozszerzenie ich przede wszystkim w dzie-
dzinie kont biznesowych, poprawienia wyników finansowych i inwestycyjnych Unii, poparcia programów wspomagających imi-
grantów w sprawach imigracyjnych i socjalnych, szkolenia i awansowania pracowników na stanowiska kierowniczo-dyrektorskie,

poszerzenia pomocy dla polskich szkół plonijnych i włączenia młodej Poloni w działalność P-SFUK, aby zapewnić dalszy rozwój in-
stytucji i całego środowiska polonijnego.

ALEkSANDRA SOBkOwICz Członek P-SFUK od 2004 r.

zATRUDNIENIE: Rzecznik pacjentów szpitala Woodhull Medical Center. Odpowiada za analizę skarg składanych przez pacjentów, mediacje
pomiędzy pacjentami i pracownikami szpitala, edukację pacjentów dot. ich praw, oraz tłumaczenia. POPRzEDNIE zATRUDNIENIE: Asy-
stent dyrektora wykonawczego Centrum Polsko-Słowiańskiego; odpowiedzialna za biuro administracyjne, kursy ESL, asystę w Programach
Centrum, public relations oraz koordynację imprez. Poprzednio zatrudniona jako nauczyciel w The Royal English School (2005-2007). wy-
kSzTAłCENIE: Magister Filologii Angielskiej Uniwersytetu Opolskiego. OśwIADCzENIE: Aleksandra uważa, że przed P-SFUK stają nowe
wyzwania. Maleje liczba Polaków, którzy emigrują do USA i dlatego największym zadaniem jest pozyskanie nowych oraz utrzymanie obec-
nych Członków P-SFUK. Jest to możliwe tylko poprzez stworzenie konkurencyjnej oferty usług finansowych, oraz wywiązanie się z wcześniej-
szych obietnic przedwyborczych. Niektóre z nich zostały spełnione, np. bankowość internetowa, pożyczki biznesowe czy stypendia studenc-
kie (obecnie $300,000 rocznie). Jednak wiele wciąż czeka na realizację. Uważa, że sukces finansowy Unii jest zasługą jej Członków i że
nadszedł czas, aby ta lojalność i ciężka praca zostały im wynagrodzone. Główne założenia jej programu to: wyższe oprocentowania
oszczędności oraz zagwarantowanie wypłaty dywidend, zapewnienie konkurencyjności i efektywności Unii poprzez poszerzanie oferty
finansowej i podnoszenie jakości usług, wspieranie środowiska polonijnego poprzez zwiększenie dotacji dla szkół polskich, organizacji
polonijnych i klubów seniora, utworzenie funduszy na uruchomienie przedszkola i programów sportowych dla dzieci. Jako członek za-
rządu P-SFUK, dołoży wszelkich starań, aby z efektów sukcesu P-SFUK skorzystali głównie jej Członkowie.

kRzySzTOF OLECHOwSkI Członek P-SFUK od 1981 r.

zATRUDNIENIE: Dyrektor Wykonawczy PSC Community Services Home Health Care od 1993. POPRzEDNIE zATRUDNIENIE: W la-
tach 1989-1992 Dyrektor Wykonawczy organizacji Polonians Organized to Minister to Our Community (POMOC). wykSzTAłCENIE:
New York University, M. Phil.; Columbia University, Master of Public Administration; Kosciuszko Foundation Scholar Abroad, Kra-
ków 1974-1977. DOśwIADCzENIE w RADACH DyREkTORów: Członek Komitetu Wykonawczego Rady Dzielnicowej Numer 1, Bro-
oklyn 1993-do obecnej pory. OśwIADCzENIE: Pan Olechowski wierzy, że jest to czas na następny etap. Jego celem jest zjednoczenie
członków Rady Dyrektorów Unii Kredytowej i wspólne ustalenie planów i wizji na przyszłość. Pan Olechowski chce wziąć aktywny udział
w tworzeniu projektów, usług i programów istotnych dla naszych członków. W razie wyboru skoncentruje się na następujących zagad-
nieniach: stworzeniu funduszu w celu obrony prawnej dla Polaków, rozwoju polskich szkół dokształcających, tanich miesz-
kaniach dla seniorów i rodzin ciężko pracujących, wspieraniu i finansowaniu wszelkich inicjatyw, których misją będzie wzmocnie-
nie Polonii w systemach amerykańskich. Uważa również, iż zebrania z członkami P-SFUK, jak rownież dyskusje na temat planów
na przyszłość, powinny odbywać się jak najczęściej, tak aby członkowie byli przekonani, iż mają wpływ na udział w rozwoju P-SFUK.



MAREk TOMASzEwSkI Członek P-SFUK od 1997 r.

zATRUDNIENIE: Wydawca i redaktor naczelny gazety codziennej „Polski Dzień”. Jest również założycielem i jednym z głównych inwe-
storów tej gazety. POPRzEDNIE zATRUDNIENIE: W latach 1997-2006 był dziennikarzem. Pracował dla Polskiej Agencji Prasowej, ty-
godnika„Kurier Plus” i gazety codziennej„Nowy Dziennik”. Wcześniej pracował jako bibliotekarz dla Nowojorskiej Biblioteki Publicznej.
Przyjechał do USA w 1984. wykSzTAłCENIE: Skończył Uniwersytet Jagielloński w Krakowie na wydziale Prawa i Administracji, kieru-
nek – Nauki Polityczne w 1983. Uczęszczał do Queens College w Nowym Jorku, gdzie w 1992 otrzymał tytuł magistra bibliotekoznaw-
stwa. DOśwIADCzENIE w RADACH DyREkTORów: W 2001 założył Forum Polonii, organizacje do której weszło 9 organizacji polonij-
nych; jej celem było zjednoczenie różnych odłamów życia społeczno-politycznego Polonii w Nowym Jorku, sprawował funkcję pierw-
szego prezesa tej organizacji. OśwIADCzENIE: W razie wyboru na członka rady dyrektorów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredy-
towej: doprowadzi do wypłaty dywidend, podniesie procenty na wkładach członkowskich, pomoże nielegalnym polskim imi-
grantom zalegalizować swój status w Stanach – to im należy bowiem dać kredyt za tak dynamiczny rozwój Unii.

IzABELA wójCICkI Członek P-SFUK od 2004 r.

zATRUDNIENIE: Od 2004 r. właścicielka rodzinnego biznesu Kabanos Polish Deli, Inc. Jest odpowiedzialna za sprawy finansowe, księ-
gowość, zarządzanie personelem, marketing i inne sprawy związane z prowadzeniem i rozwijaniem małej firmy. Dorywczo autorka
tekstów dla Nowego Dziennika. POPRzEDNIE zATRUDNIENIE: Założycielka i właścicielka firmy Your Agency świadczącej usługi klien-
tom polskojęzycznym; technik laboratorium serologicznego w Aventis Pasteur; przez 6 lat manager firmy WW Construction. wy-
kSzTAłCENIE: MBA z finansów i księgowości (Regis University); stopień bakałarza z biologii (Merrimack College); rozpoczęła podyplo-
mowy certyfikat z nauczania języka polskiego na UMCS w Lublinie. DOśwIADCzENIE w RADACH DyREkTORów: Członek Polish
Friends of Copiague; członek Polnet – organizacji skupiającej polskie biznesy na Long Island. OśwIADCzENIE: Posiada 10-cio letnie
doświadczenie w zarządzaniu małymi firmami, a przede wszystkim ich finansami. Jeżeli obejmie stanowisko w Radzie Dyrektorów
P-SFUK, skoncentruje się na: rozszerzeniu PSFUK poza stany Nowego Jorku i New Jersey, przygotowaniu atrakcyjnego planu mar-
ketingowego dla firm na Long Island, rozpowszechnianiu wiedzy o ważności P-SFUK jako Unii Kredytowej dla Polonii, kiedy Mini-
sterstwo Skarbu USA zaproponowało zmiany w Ustawie o Federalnych Uniach Kredytowych.

MAłGORzATA wĄDOłOwSkI Członek P-SFUK od 1987 r.

DOśwIADCzENIE: Zdobyła 18-to letnie doświadczenie w dziedzinie finansów i zarządzania operacyjnego w Polsko-Słowiańskiej Fede-
ralnej Unii Kredytowej pracując na wielu stanowiskach m.in: asystentki dyrektora wykonawczego; specjalisty ds. Edukacji i Kształcenia
Zawodowego; kierownika działu transferów pieniężnych. Posiadła rozległą wiedzę na temat procedur i przepisów P-SFUK, oraz pełne
zrozumienie potrzeb i oczekiwań członków i pracowników. wykSzTAłCENIE: Posiada dyplom Bakałarza z Psychologii Biznesu, Queens
College, uzyskany z wyróżnieniem, dyplom Associate of Science, Queensborough College w zarządzaniu biznesem (specjalizacja: księgo-
wość i finanse), uzyskany z wyróżnieniem, dyplomy w zakresie profesjonalnego zarządzania, szkolnictwa i edukacji z Credit Union Na-
tional Association Educational Achievement, oraz American Management Association. Obecnie studiuje Zarządzanie Personelem na Ba-
ruch College, NY. DOśwIADCzENIE w RADACH DyREkTORów: Członek Rady Dyrektorów P-SFUK od 2005, Sekretarz Rady od trzech lat,
przewodnicząca Komitetu Stypendialnego od 2006 r., członek Organizacji Studentów Polskich. OśwIADCzENIE: Jest przekonana, że jej
wykształcenie i wybitne doświadczenie nabyte jako długoletni pracownik i obecny Dyrektor P-SFUK, jak również jej oddanie i poświęce-
nie sprawom Unii oraz nieskazitelna opinia, wysokie poczucie prawości i odpowiedzialności oraz wyznawane wartości moralne upoważ-
niają ją do dalszego zasiadania w Radzie Dyrektorów. Jako członek Rady Dyrektorów pragnie zadbać o: wyższe oprocentowanie kont,

zwiększenie funduszy na stypendia, programy dziecięce i Polskie Szkoły Dokształcające, doceniać i awansować zasłużonych pra-
cowników Unii, udostępnić członkom nowe oddziały i nowych sponsorów P-SFUK.




