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MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ
Szanowni Państwo,
Do Świąt Bożego Naro dzenia pozostało
już tylko kilka dni.
Dla większości z nas
to
najważniejszy
okres w roku, czas
rodzinnych i przyjacielskich spotkań w atmosferze domowego
ciepła. To także czas, kiedy z jeszcze większą
życzliwością myślimy o tych, którzy
potrzebują naszego wsparcia.
Już po raz drugi Polsko-Słowiańska
Federalna Unia Kredytowa organizuje wraz
z Fundacją Uśmiechu Dziecka charytatywną akcję „Świąteczny Uśmiech Dziecka”. Od piątku 27 listopada br. zbieramy
fundusze na pomoc potrzebującym dzieciom. W tym roku mogą Państwo wpłacać
dotacje na trzy instytucje: Hospicjum dla
Dzieci w Łodzi, Hospicjum im. Błogosławionego Księdza Michała M. Sopoćki w
Wilnie oraz dla Fundacji Uśmiechu
Dziecka, która pieniądze te przeznaczy na
pomoc potrzebującym polonijnym dzieciom w Stanach Zjednoczonych.
Akcja „Świąteczny Uśmiech Dziecka”
będzie trwała do 9 stycznia 2016 r. tak więc
jest jeszcze sporo czasu, aby wziąć w niej
udział. Wystarczy udać się do jednego z
oddziałów Naszej Unii, wypełnić na miejscu
kupon i dokonać wpłaty w kasie. Można
także pomóc nie wychodząc z domu,
dokonując transferów pomiędzy kontami
korzystając z naszej Bankowości Internetowej lub aplikacji mobilnej. Będziemy
wdzięczni za każdą, nawet najmniejszą
ofiarowaną kwotę.

Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 31 października 2015 r.

Aktywa

W zeszłym roku Członkowie Naszej Unii
zebrali prawie 152 tys. dolarów. Cała ta
kwota została przekazana hospicjom w
Rzeszowie, Białymstoku i Krakowie oraz
przeznaczona na potrzeby polonijnych
dzieci. Znając Państwa hojność jestem
przekonany, że tegoroczna akcja okaże się
jeszcze większym sukcesem.
W przededniu Bożego Narodzenia pragnę
złożyć Państwu życzenia zdrowych, rados -

nych i spokojnych Swiąt. Jednocześnie życzę
aby przy pomocy Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej udało się Państwu
zrealizować finansowe plany i marzenia w
nadchodzącym Nowym Roku 2016.
Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku!
Bogdan Chmielewski
Dyrektor Wykonawczy PSFCU

Porucznik Karol Cierpica wraz z małżonką i rodzicami Michaela Ollisa przy pomniku poległego bohatera

Pomnik bohatera na Staten Island
Na Staten Island odsłonięto miejsce
pamięci poświęcone sierżantowi Michaelowi
Ollisowi, który dwa lata temu zginął w
Afganistanie ratując polskiego żołnierza por.
Karola Cierpicę. Uroczystość przypomniała
o polsko-amerykańskim braterstwie broni,

wykuwanym w czasie wspólnych misji
wojskowych w Afganistanie i Iraku.
Wykonany z brązu pomnik mierzy około
6 stóp wysokości i stanął przy szkole średniej,
do której uczęszczał Michael Ollis.“Chcemy,
...dokończenie na stronie 2

$1,669,733,509
Udzielone kredyty

$927,197,293
Wartość netto

$158,982,579
Liczba Członków

85,172

Życzymy Państwu
zdrowych i radosnych

Świąt
Bożego Narodzenia
oraz finansowej pomyślności
w Nowym Roku!
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Pomnik bohatera...
... dokończenie ze strony 1

by tragiczna śmierć Michaela mogła zamienić
się w coś dobrego. Dlatego założyliśmy SSG
Michael Ollis Freedom Foundation, dlatego
stworzyliśmy miejsce pamięci żołnierzy,
którzy poświecili swoje życie w walce o
wolność” powiedział ojciec poległego, Robert
Ollis, weteran wojny w Wietnamie.
W uroczystości wziął udział por. Karol
Cierpica, któremu Ollis uratował życie pod
koniec sierpnia 2013 r. Podczas ataku na
bazę Ghazni w Afganistanie, amerykański
żołnierz własnym ciałem zasłonił Polaka
przed terrorystą-samobójcą, który zdetonował
ładunek wybuchowy. 24-letni sierżant 10
dywizji górskiej poniósł śmierć. “Nie ma
słów, którymi można wyrazić co czuję do
Michaela. Jak bardzo jestem mu wdzięczny,
ja i moja rodzina. Wtedy to był nasz dzień
wolny, bez wahania chwyciliśmy za broń.
Pamiętam tę wymianę spojrzeń, jakby Michael
mówił do mnie ‘będzie dobrze’. My wtedy tam
uratowaliśmy wielu ludzi. Niestety, na końcu,
ratując mnie, zginął sam Michael” – wspominał wydarzenia por. Cierpica, który z żoną i
dwoma synami uczestniczył w uroczystości
odsłonięcia pomnika.
W uroczystosci wzięła udziała najbliższa

rodzina Ollisa, miejscowi weterani i politycy
oraz polscy dyplomaci. Nie zabrakło również
polskich kombatantów z komendantem
nowojorskiego oddziału Antonim Chróście lewskim na czele nowojorskiego okręgu
Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w

Por. Karol Cierpica z rodziną i rodzicami Michaela Ollisa i Agnieszką Chwatko,
kierownikiem oddziału PSFCU na Staten Island

O święteczny uśmiech dziecka
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa
wraz z Fundacją Uśmiechu Dziecka zaprasza
Państwa do wzięcia udziału już w drugiej,
wspólnej świątecznej akcji charytatywnej.
Celem akcji “Świąteczny Uśmiech Dziecka”
jest zbiórka funduszy na pomoc potrzebującym dzieciom w USA, hospicjum dla dzieci
w Łodzi i polskiego hospicjum onkologicz nego w Wilnie na Litwie.
Okres Bożego Narodzenia jest najlepszym
czasem na pomoc i podarunki dla potrzebujących i chorych dzieci. Jesteśmy przekonani, ze dzięki Państwa hojności wywołamy
świąteczny uśmiech na wielu dziecięcych
twarzach. Aby dokonać wpłaty, należy udać
się do oddziału PSFCU, wypełnić kupon i
oddać go do kasy. Wpłaty mogą też być doko nane jako transfery pomiędzy kontami przy
użyciu Bankowości Internetowej lub aplikacji
Bankowości Mobilnej PSFCU.
Fundacja Uśmiechu Dziecka otworzyła w
Naszej Unii 3 oddzielne konta, na które
można wpłacać środki: Hospicjum dla Dzieci
w Łodzi (konto PSFCU nr 1276680),
Hospicjum im. Błogosławionego Księdza
Michała M. Sopoćki w Wilnie (nr konta
1276683) oraz na potrzeby Fundacji Uśmiechu
Dziecka (nr konta 1276701). Pieniądze
można wpłacać od 27 listopada 2015 r. do 9
2

Ameryce. Polsko-Słowiańska Federalna Unia
Kredytowa była sponsorem przyjazdu do
Stanów Zjednoczonych por. Cierpicy i jego
rodziny. W uroczystości wzięła udział
kierowniczka oddziału na Staten Island,
Agnieszka Chwatko.

stycznia 2016 r. Będziemy wdzięczni za każdą
ofiarowaną kwotę.
To już druga edycja akcji „Świąteczny
uśmiech dziecka”. W zeszłym roku dzięki
hojności Członków Naszej Unii udało się
zgromadzić prawie 152 tys. dolarów, które

trafiły do trzech hospicjów w Polsce (w
Rzeszowie, Białymstoku i Krakowie) oraz na
potrzeby medyczne polonijnych dzieci.
Fundacja Uśmiechu Dziecka jest zarejestrowaną organizacją charytatywną (not-for-profit) zgodnie z paragrafem
501(c)(3) Kodeksu Podatkowego USA i nie jest stowarzyszona z P-SFUK. Wpłacone kwoty mogą być odliczone
od podatków - prosimy skontakować się z doradcą
podatkowym.
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Nagroda Instytutu Piłsudskiego dla Naszej Unii
W piątek 30 października br. wręczono
nagrody Instytutu Józefa Pilsudskiego w
Ameryce. Medalem “Marshal Józef Pilsudski Leadership and Achievement Award”
został wyróżniony Bogdan Chmielewski,
dyrektor wykonawczy Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej.
Laureata nagrodzono za „osiągnięcia w
dziedzinie bankowości” oraz „pomoc dla
instytucji polonijnych”. „Pozwólcie Państwo, że zacytuję słowa Marszałka: 'Kto
nie szanuje i nie ceni swojej przeszłości,
ten nie jest godzien szacunku, teraźniejszości ani prawa do przyszłości’. Dziękuję
Instytutowi Piłsudskiego za przypominanie
o naszej chlubnej przesz łości, abyśmy byli
lepsi na codzień i jako Polacy, patrzyli na
przyszłość z podniesioną głową” - powiedział w trakcie uroczystości Bogdan
Chmielewski. Jedno cześ nie stwier dził, że
odbiera nagrodę jako „wyraz uzna nia dla
wszystkich 84 tys. Członków Naszej Unii”,
bez których zaufania do naszej insty tucji,
nie byłaby możliwa tak szeroka działalność na rzecz społeczności polonijnej.
Podczas spotkania w Konsulacie Generalnym RP w Nowym Jorku wręczono
jeszcze dwie nagrody. "Waclaw Jedrzejewicz
History Medal” Instytut przyznał profesorowi Wojciechowi Roszkowskiemu,
historykowi i ekonomiście za wkład w

badania historii Polski XX wieku oraz
edukację historyczną młodego pokolenia
Polaków (nagrodę odebrał syn, Marcin
Roszkowski). “Ignacy Paderew ski Arts and
Music Medal” przyznano Alinie Czerniakow skiej, reżyserce filmowej i autorce
kilkudziesięciu filmów dokumentujących
reżym komunistyczny w PRL, biografie
wybitnych polityków i patriotów polskich

oraz ważne wydarzenia historyczne.
Nagrodę w jej imieniu odebrał najbliższy
współpracownik, kierownik produkcji
Waldemar Baczuń.
Podczas ceremonii odczytano również
list gratulacyjny zaadresowany do Instytutu
Piłsudskiego i laureatów nagród, który na
ręce Instytutu przesłał Prezydent Rzeczypos politej Polskiej Andrzej Duda.

Dyrektor Wykonawczy PSFCU Bogdan Chmielewski, Marcin Roszkowski i Waldemar Baczuń odbieraja nagrody
przyznane przez Instytut Piłsudkiego w Nowym Jorku

PONAD 43 000 BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW

…a co dla Ciebie robi Twój bank?
*Opłata transakcyjna będzie pobrana w bankomatach nie należących do PSFCU oraz sieci Allpoint® i STARsf®. Bezpłatny dostęp do gotówki może
nie być możliwy we wszystkich bankomatach należących do sieci Allpoint® i STARsf®. Inne ograniczenia mogą obwiązywać.
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PSFCU rozpoczęła
program stypendialny
na rok 2016
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa po raz kolejny bierze udział w programie stypendialnym Zrzeszenia Unii Kredytowych Stanu Nowy Jork (New York Credit
Union Association), oferującym stypendia
dla udających się na studia absolwentów
szkół średnich. Nagrody w wysokości do 1
500 dolarów będzie można użyć na pokrycie
kosztów dwu- lub czteroletnich studiów w
akredytowanych szkołach wyższych.
Aby skorzystać z możliwości i wziąć
udział w programie stypendialnym, należy:
1. Udać się do najbliższego oddziału PolskoSłowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej
i poprosić o pakiet aplikacyjny lub pobrać
go w formie elektronicznej na stronie:
www.NaszaUnia.com. Jeśli uczeń nie jest
jeszcze Członkiem Naszej Unii, może
pobrać także pakiet członkowski. Aby
ubiegać się o stypendium wymagane jest
członkostwo w PSFCU;
2. Wypełnić wniosek o stypendium. Wraz
z nim uczeń musi złożyć oficjalny
transkrypt wraz ze średnią ocen w klasach
od 9 do 11, transkrypt wyników testu
SAT/PSAT/ACT (uzyskany za pośrednictwem szkolnego biura pedagogicznego),
wydrukowaną kopię eseju razem z
podpisem rodzica lub opiekuna;
3. Złożyć kompletny pakiet w najbliższym
oddziale PSFCU nie później niż 15
stycznia 2016 r.

Nowe produkty Naszej Unii
Nowa Bankowość Internetowa
Przed końcem tego roku, wprowadzimy
nową, udoskonaloną platformę Bankowości
Inter netowej. W pierwszej fazie wprowadzenia zmian, oferujemy Państwu nowoczesny wygląd i zwiększoną funkcjonalność ale
co najważniejsze, koncentrujemy się na
zwięk szeniu bezpieczeństwa. Naszym
priorytetem jest stworzenie jak najbardziej
bezpiecznych rozwiązań tak, aby Członkowie
PSFCU mogli dokonywać transakcji w domu
przez 24 godziny na dobę mając pewność,
że są one dobrze zabezpieczone.
Karta zniżkowa na leki
Jeśli skończyłeś 18 lat, na początku
przyszłego roku otrzymasz list ze szczegółami
oferty oraz dwoma kartami zniżkowymi na
leki, które będzie można wykorzystać przy
zakupie lekarstw (zatwierdzonych przez
Amerykańską Agnecję ds. Żywności i Leków
- FDA) w ponad 50 tys. aptek na terenie
Stanów Zjednoczonych. To nowa, bezpłatna
oferta dla Członków Naszej Unii i mamy
nadzieję, że skorzystają Państwo z korzyści
płynących z jej użytko wania. Karty otrzymają

wszyscy kwalifiku jący się Członkowie
PSFCU bez względu na historię medyczną
czy status pobytu, możne je będzie także
przekazać członkom rodziny lub przyjaciołom. Karty zostaną przesłane na adresy
Członków Naszej Unii zgodnie z bazą danych
posiadaną przez PSFCU. Aby nie stracić
możliwości skorzystania z tej i innych ofert,
należy poinformować Naszą Unię o każdej
zmianie danych adresowych.
Karty kredytowe
Jak już wcześniej Państwa informowa ilśmy,
z dniem 19 lutego 2016 r. zmieniamy platformę
obsługującą program kart kredyto wych
PSFCU. Jednym z ulepszeń jest wprowadzenie najbardziej prestiżowej karty kre dy o
t wej
Elite, oferującej m.in. atrakcyjny pro gram
punktów promocyjnych. Jesteśmy przekonani,
że oferowana przez nas nowa karta będzie dla
Państwa bardzo atrakcyjna, zwłaszcza ze
względu na atrakcyjne opro centowanie i brak
opłat. Prosimy uważnie śledzić informacje
dotyczące tego projektu. Więcej szczegółów
znajdziecie Państwo w grud niowym wyciągu
z konta karty kredytowej.

Złożenie wniosku jest bezpłatne, ale
ubiegający się o stypendium musi:
• być Członkiem Naszej Unii;
• być uczniem ostatniej klasy szkoły średniej w czasie składania wniosku;
• jesienią 2016 r. po raz pierwszy rozpocząć
dwu- lub czteroletnie studia w akredytowanych szkołach wyższych.
Ocena wszystkich złożonych wniosków

nastąpi wczesną wiosną. Nazwiska osób,
które otrzymają stypendium będą ogłoszone
w maju br.
W celu uzyskania dodatkowych informacji o Programie Stypendialnym, prosimy
skontaktować się z panem Marcinem
Mickiem pod numerem 973-808-3240 wew.
6120 lub wysłać e-mail na adres scholarships@psfcu.net

BANKOWOŚĆ MOBILNA PSFCU
Deponuj czeki
używając swojego
smartfona!

Bankowość Mobilna jest dostępna tylko dla użytkowników Bankowości Internetowej. Mogą
obowiązywać opłaty za połączenie internetowe stosowane przez Twojego operatora
komórkowego. Dzienny limit sumy czeków wpłacanych przez Bankowość Mobilną
wynosi $2000. Dzienne wyższe limity są dostępne, po uprzednim zatwierdzeniu przez
PSFCU. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.
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