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MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ
Szanowni Państwo,
Pomimo sezonu wakacyjnego, Nasza Unia
nie zwalnia tempa rozwoju. Tylko w miesiącu czerwcu nasze aktywa wzrosły o 7,2
miliona dolarów, a co
ważniejsze 726 nowych osób dołączyło do
grona Członków Naszej Unii. Początek tegorocznych wakacji był również początkiem
działalności naszego nowego oddziału w
Wallington, NJ, do którego odwiedzenia już
teraz Państwa bardzo serdecznie zapraszam.
Obecny rok jest rokiem obchodów 40lecia istnienia PSFCU. Jednym z kulminacyjnych punktów obchodów będą msze
święte odprawione w intencji Naszej Unii
i wszystkich Członków PSFCU. Pierwsza z
nich odbędzie się w dniu 14 sierpnia br.,
o godz. 14:00 w Sanktuarium Matki Boskiej
Częstochowskiej w Merrillville, Indiana,
jako uwieńczenie tradycyjnej pieszej pielgrzymki z Chicago. Druga msza święta
odprawiona zostanie 4 września o godz.
12:30 w Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Doylestown, Pensylwania w
ramach odbywającego się tam od kilku lat
Polish-American Family Festival. Dla Członków- seniorów Naszej Unii z Nowego Yorku
i New Jersey będziemy mieli bezpłatne
autokary do Doylestown, na które można się
zapisać w oddziałach PSFCU. Liczymy na
liczne spotkania z Państwem w czasie tych
uroczystości.
W związku ze zbliżającymi sie wyborami
prezydenckimi w Stanach Zjednoczonych,
pragnę zachęcić wszystkich Państwa, którzy

Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 30 czerwca 2016 r.

Aktywa

$1,738,825,682
Udzielone kredyty

$968,921,322
Wartość netto

$163,771,197
Liczba Członków

87,577

są obywatelami USA, do wzięcia w nich
aktywnego udziału. Aby ułatwić Członkom
Naszej Unii proces rejestracji do wyborów,
wraz z obecnym wydaniem naszego
miesięcznika, załączamy formularze rejestracji
wyborczej. Nasi pracownicy w oddziałach z
przyjemnością pomogą Państwu w ich
wypełnieniu. Bardzo ważne jest abyśmy my,
jako Polonia, wzięli czynny udział w tych wyborach, aby głos naszej grupy etnicznej był
znaczący i zauważalny. Jesteśmy grupą
etniczną odnoszącą wiele sukcesów, które

niestety nie przekładają się na naszą siłę i
reprezentację polityczną. Ten stan rzeczy
możemy razem zmienić tylko poprzez aktywny udział w wyborach.
Życzę Państwu udanego wypoczynku
podczas końcowych tygodni wakacji i jak zawsze zapraszam do korzystania z naszych usług.
Z poważaniem,
Bogdan Chmielewski
Dyrektor Wykonawczy PSFCU

Mini trening z Pawłem Nastulą, mistrzem olimpijskim i dwukrotnym mistrzem świata w judo

Mistrz judo w Naszej Unii
W połowie lipca, gościem Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej był Paweł
Nastula – mistrz olimpijski i dwukrotny
mistrz świata w judo. Sportowiec spotkał
się z Członkami Naszej Unii w nowojorskich oddziałach McGuinness i Ridgewood
oraz przeprowadził mini trening dla
młodych adeptów judo.
Kilkunaścioro młodych Członków
Naszej Unii – chłopcy i jedna dziewczynka
w wieku od kilku do kilkunastu lat –
uczestniczyło w sobotni poranek w mini
treningu, który odbył się w sali konferencyjnej głównej siedziby PSFCU. Po
krótkiej roz grzewce, dzieci mogły się
zapoznać z ćwiczeniami pod czujnym
okiem Pawła Nastuli. – To był krótki
trening pokazowy, żeby zachęcić dzieci do
uprawiania judo – powiedział polski

sportowiec, który sam zaczął trenować w
wieku dziesięciu lat. Po mini treningu był
czas na wspólne zdjęcie z mistrzem i
zachętę do dalszego wysiłku. – Judo uczy
szacunku dla przeciwnika, dla drugiej
osoby. Walka to jest walka na sto procent:
nie ma kolega czy przyjaciel. Natomiast
przed i po walce jest podziękowanie i
szacunek dla drugiej osoby – zachęcał
rodziców Paweł Nastula.
Członkowie Naszej Unii mieli okazję
rozmowy z Pawłem Nastulą podczas dwóch
popołudniowych spotkań w oddziałach
McGuinness na nowojorskim Greenpoincie
oraz w Ridgewood. Był tort powitalny oraz
liczne zdjęcia, uściski dłoni i autografy. –
Przygotowaliśmy specjalny tort z napisem
„Witamy Pawła Nastulę”, bo chcieliśmy
...dokończenie na stronie 2
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Mistrz judo...
... dokończenie ze strony 1

aby poczuł się częścią nas. Nie jesteśmy
tylko instytucją finansową, ale prowadzimy
działalność społeczną i cieszymy się, że
dzisiaj każdy kto dokonuje transkacji, może
podejść, uścisnąć dłoń i poznać prawdziwego mistrza sportu – powiedziała kierowniczka oddziału PSFCU McGuinness, Anna
Branas. – Zostałem mile przyjęty. To
oznacza, że ludzie pamiętają – powiedział
mistrz olimpijski z Atlanty z 1996 r.
Paweł Nastula przyjechał do Stanów
Zjednoczonych na zaproszenie Sylwestra
Gawła, który pomógł zorganizować spotkania z Członkami PSFCU. – Z punktu widzenia Polonii to było bardzo ekscytujące.
Paweł Nastula, wielokrotny mistrz zjawił
się i odwiedził młodych adeptów judo a dla

Pamiątkowe zdjęcie z pracownicami oddziału PSFCU w Ridgewood

nas wszystkich to była forma podziękowania za emocje, których nam dostarczył

Czterdzieści lat minęło...
W tym roku mija czterdzieści lat od
powstania Polsko-Słowiańskiej Federalnej
Unii Kredytowej. To dobra okazja aby
przypomnieć sobie historię PSFCU. Dlatego
przez najbliższe miesiące będą mogli
Państwo znaleźć na łamach „Naszej Unii”
informacje o tym jak powstała i rozwijała
się Polsko-Słowiańska Federalna Unia
Kredytowa.
Dokładnie 30 września 1976 r. na
Greenpoincie osiem osób podpisało akt
założycielski Naszej Unii. Dokument został
podpisany przez inicjatora powołania
instytucji ks. Longina Tołczyka oraz ks.
Emila Altmajera, Marka Łuniewskiego, Jana
Raczkowskiego, Władysława Frączaka, Józefa
Waltosia, Jerzego Wolińskiego i Halinę
Żołnierowicz. Każdy z sygnatariuszy wniósł
udział w wysokości pięciu dolarów. W ten
sposób, jak powiedział jeden z założycieli
i pierwszy dyrektor wykonawczy Naszej
Unii Marek Łuniewski, „udało się założyć
bank bez kapitału zakładowego”. Po czterdziestu latach działalności aktywa PSFCU
przekroczyły 1,7 mld dolarów.
Czy znasz pierwszą oficjalną nazwę
Naszej Unii?
Na podstawie dokumentu założycielskiego z 30 września 1976 r., Krajowa
Administracja Unii Kredytowych (NCUA)
wpisała do rejestru unii kredytowych pod
numerem 22 592 Industrial and Commercial
Federal Credit Union (Przemysłowo-Handlową Federalną Unię Kredytową) w dniu 27
grudnia 1976 r. Dopiero dwa i pół roku później nazwę zmieniono na Polish & Slavic
Federal Credit Union (Polsko-Słowiańska
Federalna Unia Kredytowa) i obowiązuje
ona do dzisiaj.
2

Gdzie była pierwsza siedziba?
Początki były niezwykle skromne.
Pierwsze biuro znajdowało się w... stołówce
Centrum Polsko-Słowiańskiego przy 940
Manhattan Ave. na Greenpoincie. Za
przepierzeniem umieszczono biurko z
maszyną liczącą i kasą pancerną. Pierwszym
pracownikiem była pani Halina Podstawka.
Siedziba PSFCU mieściła się w stołówce do
1981 r., kiedy Nasza Unia kupiła budynek
przy 140 Greenpoint Ave. na Greenpoincie,

w karierze - powiedział właściciel Sylwester
Gawel Judo Club.
który stał się na lata główną siedzibą (obecnie
siedziba oddziału PSFCU Greenpoint).
Czy wiesz kiedy Nasza Unia otworzyła
pierwszy oddział poza Greenpointem?
W jedenastym roku działalności Nasza
Unia symbolicznie przekroczyła rzekę
Hudson. W 1987 r. otworzyliśmy nasz drugi
oddział w miejscowości Union w stanie
New Jersey. Kolejne lata to dalsza ekspansja,
powstały nowe oddziały: przy Kent Street
na Greenpoincie (1992), Boro Park na
Brooklynie (1996) oraz w miejscowości
Clifton, New Jersey (1996).

Fragment wydania Nowego Dziennika z dnia 10 marca 1977 r.
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Zarejestruj się do głosowania w wyborach
Kto nie głosuje, nie jest słyszany – te słowa
dobrze opisują siłę każdej społeczności w
społeczeństwie amerykańskim. Aktywny
udział w życiu politycznym jest nie tylko
przywilejem, ale wręcz obowiązkiem każdego
obywatela Stanów Zjednoczonych.
Trzeba głosować
8 listopada 2016 r. w całej Ameryce odbędą
się wybory prezydenckie i do Kongresu.
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa
jest nie tylko instytucją finansową, ale także
liderem społeczności polonijnej. Ponieważ
zależy nam, aby głos Amerykanów polskiego
pochodzenia był słyszany, zachęcamy do
udziału w wyborach. Dlatego do wyciągu z
konta za miesiąc lipiec, dołączyliśmy federalny
formularz rejestracji wyborczej. Jego wypełnienie umożliwi każdemu Członkowi Naszej
Unii (którego nie ma jeszcze w spisie wyborców) rejestrację a następnie oddanie głosu
w listopadowych wyborach.
Poniżej znajdą Państwo krótką instrukcję,
jak formularz wypełnić i gdzie należy go
wysłać. Jeśli będziecie Państwo potrzebowali
pomocy, zapraszamy do oddziałów PSFCU –
profesjonalnie przygotowani pracownicy
Naszej Unii pomogą w wypełnieniu i wysłaniu
dokumentu.
Serdecznie zachęcamy do wypełnienia
formularza rejestracji oraz oddania głosu w
listopadowych wyborach. Pamiętajmy, że
realna siła polonijnej społeczności jest i będzie
oceniana na podstawie naszej frekwencji w
lokalach wyborczych 8 listopada br. Im więcej
z nas pójdzie głosować, tym większe będzie
nasze polityczne znaczenie.

Jak zarejestrować się do głosowania
przy użyciu formularza?
Aby zarejestrować się do głosowania w
wyborach na szczeblu federalnym, musisz
posiadać obywatelstwo czy poprzez fakt
urodzenia w Stanach Zjednoczonych czy
poprzez naturalizację. Nie można się
zarejestrować w więcej niż w jednym miejscu.
Szczegółowe wskazówki
W punkcie 6 formularza (ID Number): aby
dokonać rejestracji wymagany jest numer
prawa jazdy. Jeśli nie posiadasz prawa jazdy,
musisz podać cztery ostatnie cyfry numeru
Social Security.
W punkcie 8 (Race or Ethnic Group):
pozostaw niewypełnione.
W punkcie 9 (Signature): przed złożeniem
podpisu pamiętaj, że aby zarejestrować się do
głosowania, musisz:
• posiadać obywatelstwo Stanów Zjednoczonych
• mieszkać w okręgu wyborczym co
najmniej 30 dni przed wyborami
• mieć ukończone 18 lat przed lub w dniu

wyborów
• nie odsiadywać wyroku więzienia
• nie starać się zarejestrować do głosu w
innym miejscu
Po wypełnieniu formularza, wyślij go na
adres zgodnie ze wskazówkami umieszczonymi poniżej. Albo przynieś do najbliższego
oddziału Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej.
Mieszkańcy stanu Illinois
Termin rejestracji upływa 11 października
2016 r. Adres, pod który należy wysłać
formularz: State Board of Elections, 2329 S.
MacArthur Boulevard, Springfield, IL 62704
Mieszkańcy stanu New Jersey
Termin rejestracji upływa 18 października
2016 r. Adres, pod który należy wysłać
formularz: New Jersey Department of Law and
Public Safety, Division of Elections, PO BOX
304, Trenton, NJ 08625-0304.
Mieszkańcy stanu Nowy Jork
Termin rejestracji upływa 14 października
2016 r. Adres, pod który należy wysłać
formularz: NYS Board of Elections, 40 North
Pearl Street, Suite 5, Albany, NY 12207-2729.

Wzorzec karty rejestracji do głosowania w wyborach

Karta kredytowa PSFCU
Elite VISA® Signature
- nagrody gotówkowe
- 1,25 punktu za każdego
wydanego dolara
- wstępne oprocentowanie 0% APR*
przez 9 miesięcy na transakcjach zakupu

*APR = Annual Percentage Rate. Po upływie 9 miesięcy będzie obowiązywało standardowe oprocentowanie zmienne, które na dzień 1 lipca wynosi od 12,24% do 14,24% APR w zależności
od zdolności kredytowej. Podstawą zatwierdzenia kredytu jest ocena historii kredytowej. PSFCU zastrzega sobie prawo weryfikacji wszystkich dokumentów złożonych przez wnioskodawcę.
Produkty i oprocentowanie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty nie są oferowane w każdym stanie. Wymagane członkostwo w PSFCU. Mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia.
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Nasze Oddziały
Oddział w Wallington, New Jersey
Członków Naszej Unii mieszkających na
północy stanu New Jersey serdecznie
zapraszamy do niedawno otwartego oddziału
w Wallington, zlokalizowanego w Shop Rite
Plaza. Placówka została zaprojektowana w
sposób funkcjonalny, ale jednocześnie
elegancki i nowoczesny. Oddział posiada
cztery odzielne stanowiska obsługi klienta
oraz cztery stanowiska kasjerskie. Olbrzymim atutem jest przestronny i duży parking
z przodu i z boku placówki. Serdecznie
zapraszamy od poniedziałku do piątku 9:00
– 19:00 oraz w soboty 9:00 – 15:00 do
oddziału PSFCU Wallington przy 375
Paterson Avenue, Wallington, NJ 07057.
Na pielgrzymkę z Naszą Unią
Po raz pierwszy Polsko-Słowiańska
Federalna Unia Kredytowa będzie głównym
sponsorem Pieszej Polonijnej Pielgrzymki
Maryjnej. Odbędzie się ona w dniach 1314 sierpnia br. a pielgrzymi pokonają
tradycyjnie trasę z kościoła św. Michała w
południowym Chicago, poprzez Sanktuarium Matki Bożej Ludźmierskiej w Muster,
Indiana aż do Sanktuarium Matki Bożej
Częstochowskiej w Merrillville, Indiana.
Serdecznie zapraszamy do udziału w
pielgrzymce, którą zakończy uroczysta
msza niedzielna o godz 14:00 dla kilku

Wnętrze oddziału PSFCU w Wallington, NJ

tysięcy pielgrzymów i przybyłych do
sanktuarium gości, podczas której będziemy
modlili się także za pomyślność obchodzącej 40-lecie Naszej Unii.
W pierwszą niedzielę września (4 września br.) w czasie Labor Day Weekend, zgodnie
z kilkuletnią tradycją PSFCU organizuje
wycieczkę dla seniorów Naszej Unii do
Amerykańskiej Częstochowy. Czternaście
autokarów powiezie starszych wiekiem
Członków PSFCU z metropolii nowojorskiej
do Sanktuarium Matki Boskiej Częstochowskiej w Doylestown, w stanie Pensylwania.
Tego dnia o godz. 12:30 zostanie też odprawiona msza święta z okazji czterdziestolecia
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w intencji jej założycieli, Członków,
wolontariuszy i pracowników. Zapisy na
bezpłatną wycieczkę będą prowadzone w

oddziałach Naszej Unii w stanach Nowy Jork
i New Jersey.
Rocznice trzech oddziałów
W tym roku obchodzimy okrągłe rocznice
istnienia trzech oddziałów Naszej Unii w
metropolii nowojorskiej. Z tej okazji
planujemy rocznicowe uroczystości:
- 10 września br. 20-lecie istnienie
oddziału PSFCU Boro Park (1260 60th Street,
Brooklyn, NY 11219), tel. (718) 437-7745;
- 17 września br. 20-lecie istnienia
oddziału PSFCU Clifton (990 Clifton Avenue,
Clifton, NJ 07013), tel. (973) 472-4404;
- 24 września br. 15-lecie istnienia
oddziału PSFCU w Ridgewood (69-03 Fresh
Pond Road, Ridgewood, NY 11385), tel.
(718) 417-5268.
Serdecznie zapraszamy do naszych
oddziałów!

Bankowość Internetowa i Mobilna PSFCU

Twoje finanse
w zasięgu ręki

Obowiązują zasady członkostwa. Bankowość Mobilna jest dostępna tylko dla użytkowników Bankowości Internetowej. Mogą obowiązywać opłaty za połączenie internetowe stosowane przez
Twojego operatora komórkowego. Inne ograniczenia mogą obowiązywać
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