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Aktywa

$2,561,681,484
Udzielone kredyty

$1,330,304,197
Wartość netto

$229,468,044
Liczba Członków

  109,459

Szanowni Państwo, 

Doroczne Walne Zebra-
nie Członków, podsu-
mowujące osiągnięcia 
Polsko-Słowiańskiej 
Federalnej Unii Kredy-
towej w roku fiskalnym 
2021, odbyło się 21 maja bieżącego roku. 
Podczas spotkania przedstawiono raporty  
z działalności Naszej Unii w tym okresie. 
Rok fiskalny 2021 był pomimo ciągle panu-
jącej pandemii udanym rokiem, w którym 
PSFCU zanotowała wzrost we wszystkich 
istotnych kategoriach finansowych. Raport 
roczny za rok fiskalny 2021 jest dostępny 
dla Państwa w oddziałach i na naszej stronie 
internetowej. Podczas dorocznego spotka-
nia wielu Członków wyraziło wdzięczność 
za zaangażowanie Naszej Unii we wsparcie 
organizacji i inicjatyw polonijnych, jak rów-
nież zadało pytania, na które odpowiedzi 
udzielili przedstawiciele kierownictwa. Na 
zakończenie zebrania ogłoszono, że nastę-
pujący Dyrektorzy: Krzysztof Matyszczyk, 
Mariusz Śniarowski, Esq. i Henry Walento-
wicz, Esq. zostali wybrani na kolejną, 3 let-
nią kadencję. Roczne spotkanie Naszej Unii 
już po raz trzeci odbyło się w formie online, 
mając szeroki zasięg, dzięki czemu uczestni-
czyło w nim ponad 270 osób zamieszkałych 
w różnych stanach, a także w Polsce. Dzięku-
ję wszystkim z Państwa, którzy wzięli w nim 
udział. Jestem też szczególnie wdzięczny za 
wszystkie mile słowa, skierowane pod adre-
sem naszej instytucji podczas tego spotkania. 

Przewodniczący NCUA odwiedził PSFCUPrzewodniczący NCUA odwiedził PSFCU

Przewodniczący Krajowej Rady Unii Kredytowych 
(National Credit Union Administration – 
NCUA) Todd M. Harper odwiedził główną 
siedzibę Polsko-Słowiańskiej Federalnej 
Unii Kredytowej w piątek 13 maja 2022 r. 
Pan Harper, któremu towarzyszył zastępca 
dyrektora Biura Spraw Zagranicznych i Ko-

munikacji NCUA Samuel Schumach, wziął 
udział w spotkaniu poświęconym omówie-
niu aktualnej sytuacji na ogarniętej wojną 
Ukrainie oraz sposobom, w jaki unie kre-
dytowe mogłyby nieść pomoc temu krajowi  
i jego obywatelom.

W dniu 13-go maja tego roku, w głównej 
siedzibie Naszej Unii na Brooklynie odbyło 
się spotkanie z przedstawicielami Ukraiń-
skich Unii Kredytowych ze Stanów Zjed-
noczonych i Ukrainy. Celem tego spotkania 
była wymiana doświadczeń i omówienie 
form współpracy związanej z pomocą huma-
nitarną zarówno dla mieszkańców napad-
niętej przez Rosjan Ukrainy, a także przeby-
wających w Polsce ukraińskich uchodźców. 
Jako PSFCU zaprezentowaliśmy nasze ini-
cjatywy ukierunkowane na tę pomoc, jak 
również przekazaliśmy rezultaty zbiórki fun-
duszy dla ukraińskich uchodźców w Polsce,  
w wyniku której zgromadziliśmy już prawie 
$340,000. W tym miejscu zachęcam Państwa 
do dalszych wpłat, gdyż jak widzimy, wojna 
na Ukrainie trwa, a związane z nią problemy 
uchodźstwa będą prawdopodobnie istnieć 
przez wiele następnych miesięcy. W ramach 
tego spotkania, mieliśmy też zaszczyt gościć 
obecnego Przewodniczącego Rady Dyrekto-
rów Narodowej Administracji Unii Kredy-
towych (NCUA), pana Todda Harpera. Pan 
Harper jest kolejnym, czwartym Przewod-
niczącym NCUA, który w ostatnich latach 
odwiedził naszą instytucję. W swoim wy-

stąpieniu podziękował on PSFCU za naszą 
działalność i zaangażowanie w sprawy spo-
łeczne, jednocześnie przedstawiając naszą 
instytucję jako wzór modelowego działania 
dla innych unii kredytowych w Stanach 
Zjednoczonych. Są to dla nas bardzo ważne 
słowa uznania, z których wszyscy - zarówno 
wolontariusze, pracownicy jak i Członkowie 
– jesteśmy dumni. 

Na zakończenie zapraszam Państwa do 
korzystania z naszych usług, a szczególnie 
do wzięcia udziału w naszych promocjach. 
Jedną z nich jest oferta bardzo atrakcyjnego 
oprocentowania 5-cio letnich lokat termino-
wych. Tych z Państwa, którzy nie posiadają 
jeszcze naszych kart kredytowych i debeto-
wych zachęcam do ich otwarcia, gdyż mogą 
być one szczególnie przydatne podczas let-
nich wyjazdów wakacyjnych. W przededniu 
rozpoczynającego się kalendarzowego lata, 
życzę wszystkim Członkom Naszej Unii wie-
lu słonecznych dni i udanego wypoczynku. 

Z poważaniem, 

Bogdan Chmielewski
Dyrektor Wykonawczy PSFCU

Przewodniczący NCUA dzieli się swoimi uwagami z uczestnikami spotkania w głównej siedzibie PSFCU

...dokończenie na stronie 2
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Roczne Walne Zebranie PSFCU odbyło 
się w głównej siedzibie Naszej Unii przy 
McGuinness Boulevard na nowojorskim 
Greenpoincie w sobotę 21 maja 2022 roku. 
Wzorem lat ubiegłych zebranie miało for-
mę wideokonferencji oraz transmisji au-
dio. W zebraniu udział wzięło ponad 270 
Członków Polsko-Słowiańskiej Federalnej 
Unii Kredytowej. Podczas tegorocznego 
Walnego Zebrania podsumowano rok  
fiskalny 2021, w którym PSFCU święto-
wała 45-lecie swojej działalności.

Członkowie PSFCU mogli zapoznać 
się z Raportem Rocznym za miniony rok 

fiskalny oraz wynikami działalności Na-
szej Unii. W ciągu ostatniego roku wzrost 
aktywów PSFCU wyniósł 271,1 miliona 
dolarów, portfolio pożyczkowe wzrosło 
o 45,6 miliona dolarów, natomiast wzrost 
powierzonych nam depozytów wyniósł 
rekordowe 278,6 miliona dolarów. Zysk 
netto Naszej Unii na koniec roku fiskal-
nego wyniósł 9,1 miliona dolarów i był o 
1,7 miliona dolarów wyższy niż w roku 
fiskalnym 2020. W ciągu minionego roku 
fiskalnego powitaliśmy 9 230 nowych 
Członków, a ogólna liczba Członków 
PSFCU na dzień 30 września 2021 roku 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawi-
ciele Rady Dyrektorów i Zarządu PSFCU 
oraz przedstawiciele ukraińskich i ukra-
ińsko-amerykańskich unii kredytowych: 
Anatoli Murha, wiceprezes Ukrainian Self 
Reliance FCU w Filadelfii, Andrew Hor-
bachevsky, prezes SUMA FCU & NY oraz 
Ukraińsko-Amerykańskiego Stowarzysze-
nia Unii Kredytowych, Bohdan Kurczak, 
Dyrektor Wykonawczy Self Reliance FCU 
w Nowym Jorku oraz Svitlana Savchenko, 
przedstawicielka Ukraińskiego Narodo-
wego Stowarzyszenia Unii Kredytowych. 
Obecni byli także konsulowie generalni 
RP i Ukrainy Adrian Kubicki i Oleksii 
Holubov, a także konsul ds. gospodar-
czych Ukrainy Vadim Tkachuk, Michael  
E. Fryzel, były przewodniczący i członek 
zarządu NCUA, oraz Bruce Foulke, Dyrek-
tor Wykonawczy American Heritage FCU  
w Filadelfii.

Uczestnicy spotkania dyskutowali 
o trudnej sytuacji, w jakiej znalazła się 
Ukraina po niesprowokowanej rosyjskiej 
agresji, a zwłaszcza o ofiarach wojny, 
zniszczeniu infrastruktury i wpływie 
tych wydarzeń na gospodarkę całego kra-

ju. Podkreślali nieustanną potrzebę efek-
tywnego wsparcia i pomocy dla Ukrainy, 
zwłaszcza ze strony organizacji takich jak 
unie kredytowe. Pochwalili też PSFCU za 

działania humanitarne w odpowiedzi na 
wybuch wojny na Ukrainie.

W swoim przemówieniu pan Harper, 
który podkreślił swoje polskie korzenie, 
skomentował sukces PSFCU i jej wsparcie 
dla Polonii Amerykańskiej. Pochwalił też 
wysiłki PSFCU w kwestii niesienia po-
mocy uchodźcom z Ukrainy. „Polsko-Sło-
wiańska Federalna Unia Kredytowa jest 

przykładem dumnej tradycji unii kredyto-
wych, które od swojego powstania w USA 
ponad sto lat temu opierały się na zasadzie 
ludzi pomagających ludziom” – powie-
dział. „Byłem pod wielkim wrażeniem, 
gdy usłyszałem, że Polsko-Słowiańska Fe-
deralna Unia Kredytowa, we współpracy 
z Fundacją Jana Pawła II, zebrała ponad 
330 000 dolarów na bezpośrednią pomoc 
ukraińskim uchodźcom w Polsce”.

W trakcie późniejszej dyskusji, Prze-
wod niczący NCUA został zapytany, na co 
unie kredytowe powinny zwrócić szcze-
gólną uwagę w obecnej sytuacji. Podkre-
ślił szczególną potrzebę zachowania bez-
pieczeństwa cybernetycznego i zagrożenie 
cyberatakami na infrastrukturę unii kre-
dytowych ze strony rosyjskich hakerów. 
„Ogłosiliśmy już kilka ostrzeżeń dla unii 
kredytowych. Namawiamy je, aby w obec-
nej sytuacji były bardzo czujne, ponieważ 
ataki są potencjalnie nieuchronne.” Zachę-
cił również unie kredytowe do pełnego ko-
rzystania z ram stworzonego przez NCUA 
Zautomatyzowanego Systemu monitoro-
wania Bezpieczeństwa Cybernetycznego 
(Automated Cybersecurity Examination  
Tool (ACET)).

...dokończenie ze strony 1

Roczne Walne Zebranie PSFCU 2022 wyniosła 107 630.
W trakcie zebrania ogłoszone zostały 

nazwiska Członków Rady Dyrektorów 
PSFCU, którzy będą pełnić swoją funk-
cję w latach 2022-25. W wyborach za rok 
2022 następujące osoby były kandydata-
mi do Rady Dyrektorów PSFCU: Krzysz-
tof Matyszczyk, Mec. Mariusz Śniarowski 
oraz Mec. Henry Walentowicz. Zgodnie 
ze statutem PSFCU, ponieważ na każdy  
z wakatów w Radzie Dyrektorów kandy-
dowała tylko jedna osoba, wybory do Rady 
Dyrektorów nie zostały przeprowadzone, 
a kandydaci zostali Członkami Rady Dy-
rektorów PS FCU na trzyletnią kadencję. 

Tego samego dnia Rada Dyrektorów 
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kre-
dytowej wybrała następujących Dyrekto-
rów do Zarządu Rady:

Krzysztof Matyszczyk - Przewodniczący 
Małgorzata Gradzki - 1-sza Wiceprze-
wodnicząca
Karol Kwiatkowski - 2-gi Wiceprze-
wodniczący
Ryszard Bąk - Skarbnik
Leszek Wojtkowski - Sekretarz.

Gratulujemy wybranym wolontariu-
szom i życzymy sukcesów w wypełnia-
niu powierzonych stanowisk.
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Jesteś właścicielem karty debetowej PSFCU 
VISA®? Koniecznie zarejestruj ją w progra-
mie uChoose Rewards! Wykonując transakcje  
z podpisem zbieraj punkty, które następnie  
wymienisz na nagrody. Otrzymasz 1 punkt 
za każde wydane $2, a u partnerów programu  
nawet do 10 pkt. za każdego dolara. Program 
jest dostępny dla posiadaczy kart debetowych 
indywidualnych oraz biznesowych. 

Przystąpienie oraz korzystanie z programu 
uChoose Rewards jest bardzo proste:
1. Konto czekowe oraz Karta Debeto

wa PSFCU VISA® – warunkiem sko-
rzystania z programu jest posiadanie  
konta czekowego oraz karty debetowej  
PSFCU VISA®. 

2. Rejestracja karty w uChoose Rewards 
– kartę debetową PSFCU VISA® 
należy za rejestrować na stronie 
www.uChooseRewards.com bądź 
uży wając Bankowości Interneto-
wej lub Mobilnej PSFCU klikając  

„Debit Rewards”.
3. Monitoruj ilość zgromadzonych pun

ków – logując się do Bankowości Inter-
netowej lub Mobilnej PSFCU, kliknij na 
„Debit Rewards” lub na stronie uCho-
ose Rewards w zakładce: My Rewards.

4. Dokonuj Transakcji zakupu przez pod
pis (Signature Debit) – każda transakcja 
wykonana z podpisem nalicza punkty 
na Twoim koncie uChoose Rewards.

5. Powielaj punkty – zbieraj EXTRA 
punkty, korzystając z ofert u partne-
rów programu. Lista Partnerów Progra-
mu i ich oferty dostępne są na stronie  
www.uchooserewards.com. 

6. Sprawdzaj oferty  promocyjne PSFCU – 
śledź nasze promocje, aby dowiedzieć 
się o wyjątkowych ofertach progra-
mu uChoose Rewards dla Członków  
Naszej Unii. 

7. Wybierz nagrodę – Wśród nagród znaj-
dują się, m.in. produkty (art. sportowe, 

AGD, kosmetyki), bilety lotnicze, karty 
podarunkowe. Katalog nagród dostępny 
na stronie programu uChoose Rewards. 

Zachęcamy do zapoznania się ze szcze-
gółami na temat programu uChoose Re-
wards na naszej stronie internetowej www.
psfcu.com/karta-debetowa.

Obserwuj jak Twoje punkty sumują się 
za każdym razem, gdy robisz zakupy za 
pomocą karty debetowej PSFCU VISA®, 
nawet poza granicami USA. Mnóż przy-
jemności za darmo!

*Annual Percentage Yield. Okres promocyjny rozpoczyna się 16 maja 2022 r. i kończy 30 czerwca 2022 r. Minimalna kwota do otwarcia lokaty wynosi $500.00. Maksymalna kwota 
do otwarcia lokaty wynosi $50,000.00 na każdego Członka PSFCU. Kara za wcześniejszą wypłatę w wysokości dywidendy za 365 dni dotyczy wszystkich 5-letnich (60-miesięcz-
nych) certyfikatów. Konta biznesowe są wyłączone z niniejszej promocji. PSFCU zastrzega sobie prawo do zmiany warunków promocji lub zakończenia jej w dowolnym momencie 
bez uprzedniego powiadomienia. Wszystkie produkty i usługi są przeznaczone wyłącznie dla Członków PSFCU. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

Pierwsze półrocze 2022 roku prawie za 
nami, warto zatem postawić sobie pytanie 
czy udało się Państwu zrealizować ade-
kwatnie do czasu – połowę postanowień 
finansowych z początku roku?  Jeśli chcą 
Państwo iść energicznie i pozytywnie  
w drugie półrocze 2022 roku – PSFCU 
jest najlepszym partnerem w realizacji 
tego celu! Warto sprawdzić oferty naszych 
usług oraz promocji, aby uprościć swoje 
finanse, zacząć oszczędzać więcej lub też 
zainwestować w kupno nieruchomości.
Obecna promocyjna oferta Polsko-Sło-
wiańskiej Federalnej Unii Kredytowej to 
między innymi: 

Promocja studenckich kart kredyto
wych PSFCU VISA® LIBERTY – zapra-

szamy studentów, którzy z myślą o swo-
jej historii kredytowej planują otwarcie 
pierwszej karty kredytowej. Przy otwarciu 
karty z PSFCU oferujemy studentom 0% 
APR na transakcjach zakupu przez 12 mie-
sięcy od daty otwarcia konta oraz 0% APR 
na 18 miesięcy przy przeniesieniu zadłu-
żenia z innej karty. Oferta ważna jest od  
1 do 30 czerwca br.**

Podróże z kartami kredytowymi PS
FCU – brak opłat za transakcje między-
narodowe przy użyciu Karty Kredytowej 
VISA® Elite. Zaplanowałeś już wakacje, 
a nie posiadasz karty Elite? Koniecznie 
skontaktuj się z PSFCU i zapytaj o Karty 
Kredytowe VISA® Elite i podróżuj spo-
kojnie po całym świecie ciesząc się za-

kupami bez dodatkowych kosztów trans-
akcji zagranicznych.  Pamiętaj, że punkty 
z karty kredytowej PSFCU VISA® Elite 
można wymienić na produkty, gotówkę 
zdeponowaną na konto, lub też spłatę za-
dłużenia na samej karcie. 

Promocyjne oprocentowanie 5-let
nich Lokat Terminowych (także IRA) – 
5-letnie lokaty terminowe otwarte w ter-
minie od 16 maja 2022 r. do 30 czerwca 
2022 r. pozwolą osiągnąć efektywny zysk 
w wysokości 2% APY.*

Program lojalnościowy uChoose Re
wards – możliwość zbierania punktów 
lojalnościowych przy użyciu karty debe-
towej PSFCU VISA® z podpisem. Punkty 
wymienialne są na atrakcyjne produkty, 
karty podarunkowe.

SPRAWDŹ AKTUALNE PROMOCJE!

uChoose Rewards – pomnożona radość z zakupów!

Coraz bliżej lata z PSFCU! 

WIOSENNO-LETNIA
PROMOCJA
ZAŁÓŻ 5-LETNIĄ LOKATĘ 
TERMINOWĄ
NA 2% APY*

16 maja - 30 czerwca 2022 r.
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Przełom kwietnia i maja w oddziałach 
PSFCU obfitował w niezwykle podniosłe, 
wzruszające i ważne uroczystości. Lwią 
część wiosennych celebracji stanowiły 
akademie kończące rok szkolny, ważnym 
momentem dla wszystkich szkół były te-
goroczne Studniówki oraz Matury. 

Jedną z wielu uroczystości było zakoń-
czenie roku szkolnego dla  maturzystów i 
uczniów klas 8 Polskiej Szkoły, im. Zbi-
gniewa Herberta w Copiague, NY, które 
odbyło się w niedzielę 15 maja w Carlton 
Hall w Lindenhurst, NY. Podczas uroczy-

stości menadżerka oddziału w Copiague 
Iwona Jeżewska wręczyła 37 certyfikatów 
sponsorowanych przez PSFCU. Polonijne 
konkursy oraz spotkania odbyły się także  
w naszych oddziałach. 5. maja w oddzia-
le w Norridge, IL wręczono dyplomy oraz 
nagrody laureatom konkursu międzyszkol-
nego „Znam i śpiewam Polski Hymn Na-
rodowy”. Swoją obecnością zebranych za-
szczyciła Pani Konsul Agata Grochowska.

Menadżerowie oddziałów PSFCU byli 
obecni w komisjach maturalnych w wie-
lu szkołach, między innymi w: Polskiej  
Szkole im. Adama Mickiewicza w Al-
gonquin, IL; w Polskiej Szkole Katolickiej 
im. św. Błażeja w Summit, IL; w Akademii 
Języka Polskiego i Kultury im. Marsz. Józe-
fa Piłsudskiego w Bartlett, IL;  w  Szkole Ję-
zyka i  Kultury Polskiej im. Jana Pawła II w 
Maspeth, NY oraz wielu licznych zaprzy-
jaźnionych z PSFCU placówkach. Blisko 
250 tegorocznych maturzystów otrzymało 

Z życia oddziałówZ życia oddziałów

**Promocja dotyczy nowych studenckich kart kredytowych otwartych między 1 czerwca 2022 a 30 czerwca 2022. Regulamin Oferty Promocyj-
nej: – Zakupy: 0,00% APR na transakcjach zakupu przez 12 miesięcy od daty otwarcia konta. – Transfery salda: 0,00% APR przez 18 miesięcy 
na przeniesieniu zadłużenia od pierwszej kwalifikującej się transakcji dla transferów dokonanych w ciągu 60 dni od daty otwarcia konta. Przelew 
zadłużenia musi pochodzić z rachunku karty kredytowej spoza PSFCU; minimalna kwota przelewu zadłużenia wynosi $250; obowiązuje standardo-
wa opłata za przeniesienie zadłużenia: $5 lub 3% kwoty każdej transakcji, w zależności od tego, która kwota jest wyższa. Po okresie promocyjnym 
APR powróci do standardowego APR zgodnie z informacjami uzyskanymi przy otwarciu konta. W przypadku 
spóźnionej płatności, oprocentowanie promocyjne powróci do standardowego APR. Studencka karta kredyto-
wa zatwierdzeniu kredytu i ocenie historii kredytowej. Student musi wykazać się samodzielną zdolnością do 
dokonywania wymaganych minimalnych spłat proponowanej kwoty kredytu. Brak dowodu zdolności do spłaty 
będzie wymagać rodzica jako współsygnatariusza lub poręczyciela. Mogą obowiązywać inne ograniczenia.

Po raz 131. w Chicago odbyła się Parada 
Konstytucji 3. Maja. Po dwóch latach prze-
rwy spowodowanej pandemią, 7-go maja 
2022 liczne polonijne organizacje, szkoły 
oraz grupy przemaszerowały przez Co-
lumbus Drive. Hasło tegorocznej Parady 

Konstytucji 3. Maja brzmiało: “Wolność i 
pokój dla świata”. Wielkim Marszałkiem 
Parady w tym roku został dziennikarz lo-
kalnej stacji telewizyjnej ABC7, Alan Kra-
shesky, który przez wiele lat pełnił funk-
cję prezentera Parady Konstytucji 3. Maja 
podczas transmisji telewizyjnych.

W tegorocznej paradzie wzięło udział 
około stu różnych organizacji oraz grup, 
wśród nich znalazła się także reprezen-
tacja Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii 
Kredytowej. Z naszym kontyngentem 
Polonię reprezentowała także najpiękniej-
sza kobieta świata - Karolina Bielawska. 

Wspólne przemaszerowanie z Państwem 
Columbus Drive biało-czerwonym pocho-
dem było dla nas ogromnym zaszczytem.

Celebracja rocznicy Konstytucji 3. Maja, 
Dnia Flagi oraz Dnia Polonii za Granicą 
to jedne z ważniejszych świąt dla Polonii 
Amerykańskiej. Poprzez uczestnictwo w ta-
kich wydarzeniach jak Parada Konstytucji 3. 
Maja oraz wspieranie ich dajemy nasz wy-
raz patriotyzmu oraz pamięci o tych, którzy 
walczyli o wolność i niepodległość Polski.

Raz jeszcze dziękujemy za wspólną 
manifestację polskości Polonii z Chi-
cago oraz okolic wyrażając nadzieję na 
udział w kolejnych tak udanych wyda-
rzeniach polonijnych.

Parada Konstytucji 3. Maja w ChicagoParada Konstytucji 3. Maja w Chicago

certyfikaty PSFCU podczas Studniówki 
organizowanej przez Centralę Polskich 
Szkół Dokształcających oraz w trakcie uro-
czystości zakończeń roku szkolnego. 

Wiele emocji przyniósł Polonii Jubile-
usz 70-lecia klubu sportowego S.C. Vi-
stula Garfield. W ramach obchodów ju-
bileuszu z wizytą do USA przybyli Kamil 
Bortniczuk – Minister Sportu RP, Cezary 
Kulesza – prezes Polskiego Związku Piłki 
Nożnej z zarządem, oraz Czesław Mich-
niewicz, selekcjoner reprezentacji Polski 
w piłce nożnej. Honorowi goście spotkali 
się także w nowojorskim oddziale PS-
FCU przy McGuinness Blvd. z przewod-
niczącym Rady Dyrektorów Krzysztofem 
Matyszczykiem oraz z Dyrektorem Wy-
konawczym Bogdanem Chmielewskim, 
który otrzymał pamiątkową koszulkę 
polskiej reprezentacji z numerem “9”  
i swoim nazwiskiem. 

Wczesne lato to także intensywny 
okres przygotowań do Parady Pułaskie-
go. Komitet Parady Pułaskiego na Ridge-
wood wręczył szarfy i przekazał korony 
tegorocznemu marszałkowi oraz Miss 
Polonia. Impreza odbyła się 30 kwietnia 
w audytorium parafii św. Macieja na Rid-
gewood. Obecna podczas uroczystości 
Agnieszka Duduś, menedżerka oddziału 
PSFCU na Ridgewood, wręczyła certyfi-
katy marszałkowi Parady, Miss Polonia  
i Junior Miss Polonia.
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