
W szóstą rocznicę tragedii pod Smoleń -
skiem 10 kwietnia 2010 r., Polonia w
Stanach Zjednoczonych chce uczcić pamięć
ofiar oraz wyrazić solidarność z rodzinami
oraz tymi, którzy wytrwale dążą do
poznania pełnej prawdy o kata strofie. Nasza
Unia jest sponsorem  uroczystości w
Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej
w Doylestown, stan Pensylwania.

Obchody VI Rocznicy Katastrofy Smo -
leń skiej odbędą się 16-17 kwietnia br. w
Amerykańskiej Częstochowie z udziałem
gości z Polski, Stanów Zjedno czonych i
Kanady. W sobotę (16 kwietnia) odbędzie
się III Polonijna Kon ferencja Społeczno-
Historyczna pod hasłem “Budujemy

Wspólny Front Patriotyczny – Polonia
Semper Fidelis”. Prelegentami będą m.in.
ojciec Rafał Walczyk, przeor Amery kańskiej
Częstochowy, red. Ewa Stan kiewicz oraz dr
Teofil Lachowicz ze Sto wa rzyszenia
Weteranów Armii Polskiej (SWAP). Gościem
będzie też Marion Smith, jeden z
dyrektorów The Victims of Commu nism
Memorial Foundation w Waszyngtonie.
Wśród tematów ocena stanu organizacji
polonijnych, SWAP na rzecz zachowania
polskiego dziedzictwa histo rycznego w
świecie, 1050 rocznica Chrztu Polski oraz
agentura komunis tyczna wśrod Polonii.

W niedzielę 17 kwietnia br. o godz.
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Aktywa

$1,707,618,216
Udzielone kredyty

$948,970,022
Wartość netto

$161,492,876
Liczba Członków

86,233

PSFCU sponsorem uroczystości smoleńskich

Szanowni Państwo,

W tym roku przypada
czterdziesta rocznica
powstania Polsko-Sło -
wiańskiej Federalnej
Unii Kredytowej. 27
grudnia 1976 r. zarząd
Krajowej Admini stra -
cji Unii Kredytowych (NCUA) wpisał PSFCU
do rejestru federalnego i Nasza Unia formalnie
rozpoczęła działalność. 

Od pierwszych dni swojej działalności,
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa
uczestniczyła w życiu codziennym każdego
z Członków Naszej Unii, ktorzy posiadali u
nas konta oszczędnościowe, karty kredytowe,
pożyczki na samochód lub hipoteczne.
Każdego roku PSFCU coraz bardziej wrastała
w polonijną społeczność, stając się stałym
elementem Polonii Greenpointu, a potem
innych części Nowego Jorku, New Jersey i
od 6 lat metropolii chicagowskiej. 

Przez czterdzieści lat Nasza Unia realnie
zmieniła życie tysięcy ludzi. Wielu z nich,
dzięki inwestycjom w nieruchomości przy
pomocy naszych pożyczek odniosło duży
finansowy sukces. Nasza działalność miała
pozytywny wpływ na całe dzielnice, czego
najlepszym przykładem jest nowojorski
Greenpoint, który z zaniedbanej i mało
atrakcyjnej dla inwestorów okolicy, stał się
obecnie najdynamiczniej rosnącym rynkiem
nieruchomości w Stanach Zjednoczonych.
W ciągu ostatnich 40 lat, nasza instytutcja
miała też olbrzymi wpływ na kształt i
aktywność życia polonijnego. Udzielając
finansowego wsparcia setkom polonijnych
szkół, parafii i organizacji przyczyniliśmy się

...dokończenie na stronie 2

do ich znaczącego rozwoju.  
Wszystkie te sukcesy to przede wszystkim

zasługa Naszych Członków, których liczba
obecnie przekroczyła już 86 tysięcy. Rozkwit
Unii to także efekt wysiłku i profesjonalizmu
kilkuset pracowników i wolontariuszy,
którzy przez lata działali na rzecz Naszej
Unii. W szczególny sposób jednak chciałbym
oddać hołd grupie entuzjastów skupionych
wokół księdza Longina Tołczyka, którzy we
wrześniu 1976 r. zakładali Polsko-Sło -
wiańską Federalną Unię Kredytową. To oni
zbudowali fundament, na którym wyrosła
Nasza Unia – obecnie największa etniczna
unia kredytowa w Stanach Zjednoczonych
i przykład sukcesu Polonii. 

W tym roku zaplanowaliśmy cykl wyda -
rzeń związanych z obchodami 40-lecia, o
których na bieżąco będziemy Państwa
informować.  Chcielibyśmy, aby wydarzenia
te były jedną z form podziękowania Członkom
Naszej Unii za ich długoletnie zaufanie i
korzystanie z naszych usług.

Życzę Państwu i całej Polonii, aby przez
następne długie lata Nasza Unia była źródłem
podobnych lub jeszcze większych sukcesów
jakie odniosła w ostatnich 40 latach! 

Z poważaniem,

Krzysztof Matyszczyk
Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU

Ubiegłoroczne odsłonięcie tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej na cmentarzu w Doylestown, PA
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Kupno własnego domu czy mieszkania jest
jedną z najtrudniejszych decyzji do podjęcia
a jej skutki dotyczą całej rodziny, nawet
przez kolejnych kilkanaście lat. Decyzja
wymaga wzięcia pod uwagę wielu czyn -
ników, często takich, z których kupujący nie
do końca zdaje sobie sprawę.  

Aby ułatwić Członkom Naszej Unii
podjęcie decyzji o zakupie nieruchomości,
PSFCU organizuje specjalne seminaria "Jak
kupić dom?". W czasie spotkań w oddziałach
Naszej Unii trwających z reguły do dwóch
godzin, pracownicy PSFCU oraz zaproszeni
goście (agenci sprzedaży nieruchomości oraz
prawnicy) omawiają z przybyłymi najważ -
niejsze zagadnienia związane z zakupem
domu czy mieszkania. Spotkania koncentrują
się wokół trzech zagadnień: omówieniu
obecnej sytuacji na rynku nieruchomości,
aspektach prawnych związanych z zakupem
nieruchomości oraz finansowaniu jej zakupu.
Uczestnictwo  jest bezpłatne.

W PSFCU wychodzimy z założenia, że
dobrze wyedukowany Członek Naszej Unii
to gwarancja trafnej decyzji o wzięciu
pożyczki na nieruchomość oraz większa
szansa na jej terminową spłatę. To także

szansa dla Państwa, znalezienia odpowied -
niej oferty dla siebie. Od trzech lat semi -
narium „Jak kupić dom?” organizuje raz do
roku oddział na nowojorskim Green poincie,
ostatnio seminarium odbyło się w oddziale
w Garfield, New Jersey. Jeśli jesteście

Państwo zainteresowani uczestnic twem,
proszę szukać informacji o spot kaniach na
stronie internetowej www.psfcu.net  oraz
profilu na serwisie społecznościowym
Facebook: https://www.facebook.com/
PolishSlavicFederalCreditUnion

Jedenasty oddział Naszej Unii w metropolii
nowojorskiej a trzeci w północnej części
stanu New Jersey powstanie w mieście
Wallington. Uroczyste otwarcie odbędzie się
25 czerwca br.

Nowy, siedemnasty już oddział Naszej
Unii mieści się przy 375 Paterson Street,
Wallington, NJ 07057. Podobnie jak inne
oddziały, będzie czynny sześć dni w tygodniu,
także w soboty. Placówka PSFCU znajduje się
w nowo wyremontowanym budynku, do
którego wprowadził się supermarket Shop
Rite. Członkowie Naszej Unii będą mogli
parkować samochody na rozległym parkingu.

Miasto Wallington to największe skupisko
Polaków w stanie New Jersey. Według spisu
powszechnego, nieco ponad połowa miesz -
kańców deklaruje polskie korzenie. Najnow -
szy oddział PSFCU dołączy do licznych
polskich biznesów w okolicy. To już trzecia
placówka – po oddziałach w Clifton i Garfield
– w północnej części stanu New Jersey.
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Wizualizacja wnętrza nowego oddziału PSFCU w Wallington, NJ

11:00 na cmentarzu rozpoczną się uroczys -
tości upamiętniające ofiary mordu w
Katyniu oraz tragedii w Smoleńsku. O
godz. 12:30 zostanie odprawiona uroczysta

msza święta a następnie odbędzie się
część artystyczna, w której udział wezmą
między innymi: Marika Szczepek, chór
"Angelus" z Nowego Jorku pod dyrekcją
Izabeli Grajner-Partyka, Wojciech Hollen -
der, Barbara Kotlarz, Ewa Tymińska oraz
Paweł Piekarczyk. Po południu odbędzie

się spotkanie z rodzi nami ofiar katastrofy
smoleńskiej - Magda leną Mertą, posłem
Jackiem Światem, Marią Seweryn oraz
ekspertami z podkomisji do spraw zbada -
nia tragedii pod Smoleńskiem. Nasza Unia
zaprasza całą Polonię na uroczystości w
Amerykańskiej Częstochowie.

PSFCU Sponsorem...
... dokończenie ze strony 1

Spotkanie z agentami sprzedaży nieruchomości w nowojorskim oddziale PSFCU przy 140 Greenpoint Ave.

Nowy, siedemnasty oddział Naszej Unii

Jak kupić dom z Naszą Unią
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W Naszej Unii czas na wiosenną promocję.
Tylko do końca maja mogą Państwo skorzys -
tać z promocyjnych kredytów na samochody
z oprocentowaniem już od 1,99% APR.*

Wiosna to najlepszy czas na zakup samo -
chodu, a Polsko-Słowiańska Federalna Unia
Kredytowa oferuje atrakcyjne oprocen -
towanie pożyczek. Promoc ja ruszyła na
początku kwietnia i potrwa do 31 maja.
Obejmuje kredyt zarówno na samochody
nowe, jak i pojazdy używane. 

Proponowane promocyjne oprocentowa -
nie w Naszej Unii:

- na samochody nowe i używane, pożycz -
ka do 36 miesięcy – już od 1,99% APR*

- samochody nowe i używane, pożyczka
na 37-48 miesięcy – już od 2,29% APR*

- samochody nowe i używane, pożyczka
na 49-60 miesięcy – już od 2,49% APR*

Aby uzyskać promocyjne oprocentowanie,
należy zarejestrować automatyczną spłatę
pożyczki z konta czekowego w Polsko-

Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.
Bez automatycznej spłaty, oprocentowanie
jest wyższe o 0,25%. Miesięczna spłata
pożyczki 3-letniej na 1,99% APR* wynosi
$28,64 za każde pożyczone tysiąc dolarów. 

Oferta obowiązuje tylko do końca maja.
Skorzystaj z okazji i rozważ już teraz kupno
nowego lub używanego samochodu dla
siebie lub całej rodziny. Aby uzyskać szcze -
gółowe informacje na temat promocji,
przyjdź do jednego z szesnastu oddziałów
Naszej Unii lub zadzwoń na bezpłatną linię
1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848). 

Kup samochód z Naszą Unią

*APR = Annual Percentage Rate. Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii kredytowej i zdolności do spłaty kredytu. Oprocentowanie promocyjne w wysokości 1,99% APR dotyczy
pożyczek na nowe i używane samochody na okres od 1 do 3 lat. Promocja obowiązuje od 4 kwietnia do 31 maja 2016 r. Do uzyskania promocyjnego oprocentowania, wymagane jest
zarejestrowanie automatycznej płatności pożyczki z konta czekowego w PSFCU, na którym wydana została pożyczka. Miesięczna spłata pożyczki 3-letniej na 1,99% wynosi $28,64 za każde
pożyczone $1000. Bez automatycznej spłaty z konta czekowego w PSFCU   , oprocentowanie jest wyższe o 0,25%. Obowiązują również inne stopy oprocentowania. Inne ograniczenia mogą
obowiązywać. Dodatkowe informacje dotyczące tej promocji i innych ofert kredytowych dostępne są w Centrum Obsługi Klienta pod numerem 1.855.PSFCU.4U lub na stronie www.NaszaUnia.com.

Kredyty PSFCU na nowe
i używane samochody

już od

Kredyty PSFCU na nowe
i używane samochody

już od

1,99%
APR*1,99%
APR*

CZAS NA NOWY SAMOCHÓD?CZAS NA NOWY SAMOCHÓD?

Każdego miesiąca Polsko-Słowiańska Fe -
deralna Unia Kredytowa organizuje lub spon -
so ruje co najmniej dwadzieścia kilka imprez,
spotkań i uroczystości. To wyraz głę bokiego
zakorzenienia PSFCU w życiu polonijnej
społeczności a także wypełnienie misji,
głoszącej że „Nasza Unia to więcej niż bank”.

27 lutego – Nasza Unia stara się być
wszędzie tam, gdzie w Stanach Zjedno -
czonych rozbrzmiewa polska mowa. PSFCU
wspiera polskie szkoły dokształcające, w
których w każdy weekend setki, jeśli nie
tysiące dzieci uczy się języka polskiego,

polskiej kultury i historii. Nasza Unia
sponsorowała m.in. konkurs "Bo lubię język

polski" zorganizowany przez Polską Szkołę
Sobotnią im. Bł. Ks. Jerzego Popiełuszki w
Derby, stan Connecticut, w którym wzięło
udział dwieścioro dzieci. 

10 marca – kierowniczki oddziałów
PSFCU McGuinness Anna Branas oraz
PSFCU Greenpoint Krystyna Figiel uczes -
tniczyły w prezentacji departamentu straży
pożarnej Nowego Jorku (FDNY) dla
mieszkańców Greenpointu, a dotyczącej
bez pieczeństwa przeciwpożarowego, która
odbyła się w Akademii Św. Stanisława
Kostki. W spotkaniu oprócz przedstawicieli
FDNY oraz NYPD, wzięli udział m.in. radny

Nasza Unia liderem polonijnej społeczności

...dokończenie na stronie 4
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miejski Steven Levin oraz poseł stanowy Joe
Lentol.

12 marca – „Szlachetne zdrowie/ Nikt się
nie dowie/ Jako smakujesz/ Aż się
zepsujesz”. Na zdrowiu Członków Naszej
Unii zależy nam szczególnie. Dlatego
staramy się często organizować badania
profilaktyczne w oddziałach PSFCU. W
lu tym i marcu, szansę na badania wykry -
wania nowotworów mieli Członkowie
Naszej Unii w nowojorskich oddziałach
McGuinness i Staten Island oraz Garfield
i Trenton w sta nie New Jersey.

17 marca - PSFCU VP/ Head of Midwest
District Robert Radkowski wziął udział w
radiotonie Radia Deon i wręczył dotację na
rzecz Domu Samotnej Matki fundacji Totus
Tuus. Instytucja prowadzona jest od ośmiu

lat przez siostry Misjonarki Chrystusa Króla
w Chicago, Illinois po wodzą siostry Marty
Cichoń. Znajdują w nim schronienie samot -
ne matki i kobiety w ciąży, które nie mają
gdzie się podziać lub są ofiarami przemocy.
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1APR = Annual Percentage Rate. Oprocentowanie ważne z dniem 16/02/16. Oprocentowanie wstępne jest stałe przez pierwszych 12 miesięcy i obejmuje 0.25% zniżki za zarejestrowane automatyczne płatności z konta czekowego w PSFCU. Bez automatycznych płatności z
konta czekowego w PSFCU oprocentowanie wynosić będzie 2,24% APR. Po tym okresie, oprocentowanie wstępne zmieni się na oprocentowanie zmienne, które oparte jest na Prime Rate, opublikowanej w Wall Street Journal, i jest ustalane pierwszego dnia każdego miesiąca.
Maksymalne APR w okresie trwania kredytu wynosi 14,90% a minimalne 3,75%. Maksymalny okres trwania kredytu wynosi 25 lat. Minimalna wysokość kredytu wynosi $10,000, natomiast maksymalna - $250,000. Linia kredytowa pod zastaw domu podlega wymogom
weryfikacji wniosku, oceny historii kredytowej oraz wymogów wysokości kredytu do wartości domu. Wymagane członkostwo w PSFCU. Inne ograniczenia mogą obowiązywać. Linie kredytowe pod zastaw domu są dostępne dla posiadłości 1-4 - rodzinnych zamieszkałych przez
właściciela, wliczając mieszkania własnościowe. Produkty nie są dostępne we wszystkich stanach. Linie Kredytowe pod Zastaw Domu są zabezpieczone hipoteką na głównej posiadłości mieszkalnej pożyczkobiorcy. Produkty i oprocentowanie mogą się zmienić bez uprzedzenia.
Po szczegóły promocji prosimy o kontakt z pracownikami PSFCU.  2. Mieszkańcy stanu Nowy Jork zobowiązani są do zapłacenia podatku od hipoteki, który może zostać pokryty z linii kredytowej. Mieszkańcy Florydy zobowiązani są do zapłacenia opłat skarbowych, które mogą
zostać pokryte z linii kredytowej. Jeżeli kredyt jest spłacony i zamknięty przed upływem 3 lat (36 miesięcy) od jego rozpoczęcia, pożyczkobiorca zobowiązany jest zwrócić PSFCU wszystkie koszty przyznania kredytu, które mogą wynieść do $1,100.

BEZ OPŁAT I KOSZTÓW PRZYZNANIA KREDYTU2

PO TYM OKRESIE OBOWIĄZYWAĆ BĘDZIE OPROCENTOWANIE ZMIENNE1

POTRZEBUJESZ GOTÓWKI?
LINIA KREDYTOWA POD ZASTAW DOMU (HELOC)

Z DWUNASTOMIESIĘCZNYM OPROCENTOWANIEM WSTĘPNYM

1,99%
APR

... dokończenie ze strony 3

Nasza Unia liderem...
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