
Już po raz szesnasty Polsko-Słowiańska
Federalna Unia Kredytowa (PSFCU) wrę -
czyła stypendia dla wyróżniających się
uczniów ostatnich klas szkół średnich oraz
studentów szkół wyższych. Od początku
programu w 2001 r., Nasza Unia przezna -
czyła na Program Stypendialny już ponad
3,6 miliona dolarów, nagradzając ponad
3,1 tysięcy młodych i zdolnych Członków
Naszej Unii.

W tym roku Komitet Stypendialny
nagrodził 311 osób a łączna suma stypen -
diów wyniosła 350 tysięcy dolarów. Wśród
stypendystów jest 211 maturzystów, którzy
we wrześniu tego roku rozpoczną naukę w
szkołach wyższych. To dla nich przezna -
czony był program administrowany przez
NYCUA – New York Credit Union Asso -
ciation (Zrzeszenie Unii Kredytowych w
Stanie Nowy Jork). Stypendiami nagrodzo -
no także stu studentów szkół wyższych. 

– Program Stypendialny Naszej Unii jest
szczególnym przedmiotem naszej dumy. W
ciągu szesnastu lat skorzystało z niego trzy
tysiące stu młodych Członków Naszej Unii.
W imieniu obecnej Rady Dyrektorów chcę
zapewnić, że będziemy kontynouwać
wsparcie dla Programu Stypendialnego –
powiedziała przewodnicząca Rady Dyrek -
torów PSFCU Małgorzata Gradzki. 

– Chciałabym, żebyście nie zapomnieli
że jesteście przyszłością Polonii w Stanach
Zjednoczonych. Abyście w swojej drodze
na szczyty nie zapomnieli o tym, że polskie
pochodzenie to powód do dumy. Niech te
stypendia będą dla Was wszystkich nie
tylko wyrazem uznania za dotychczasowy
wysiłek, ale też zachętą do dalszej pracy –
powiedziała przewodnicząca Komitetu
Stypendialnego Rady Dyrektorów PSFCU
Małgorzata Wądołowski. 
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Udzielone kredyty

$963,815,523
Wartość netto

$163,441,072
Liczba Członków

87,293

Program Stypendialny PSFCU
już po raz szesnasty

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność po
raz pierwszy zwrócić
się do Was jako Prze -
wod ni cząca Rady Dy -
rek to rów Polsko-Sło-
wiańskiej Federal nej
Unii Kredytowej. 22
maja br. odbyło się Zebranie Roczne
Członków, na którym został podsumowany
rok finansowy 2015, a także ogłoszono
rezultaty tegorocznych wyborów do Rady
Dyrektorów. Gratuluję nowo wybranym
dyrektorom: pani Małgorzacie Wądołow -
skiej, panu Krzysztofowi Matyszczykowi i
panu Pawłowi Maciągowi, a jednocześnie
dziękuje wszystkim naszym Członkom,
którzy wzięli aktywny udział w tegorocznym
głosowaniu. Bezpośrednio po wyborach
ukształtował się nowy zarząd Rady Dyrek -
torów, któremu mam zaszczyt prze wod -
niczyć przez najbliższy rok.

Rada Dyrektorów w obecnym składzie
będzie kontynuować dotychczasowy kieru -
nek rozważnego rozwoju Unii Kredytowej,
w wyniku którego Nasza Unia osiąga dobre
wyniki finansowe i jednocześnie skupia
coraz większą liczbę nowych Członków.  Bez
wątpienia jesteśmy obecnie jedną z nie -
licznych instytucji polonijnych rozwija jących
się w tak dynamicznym tempie.  Zamierzamy
też kontynuować nasze zaangażowanie w
sprawy Polonii i wsparcie finansowe dla
licznych inicjatyw i organizacji służących
naszemu środowisku.

Ostatnie tygodnie obfitowały w ważne
dla nas wydarzenia: w pierwszej połowie
czerwca br., mieliśmy uroczystości związane

...dokończenie na stronie 2

z wręczeniem stypendiów dla naszych
młodych Członków.  W tym roku stypendia
otrzymało 311 studentów na łączną kwotę 350
tysięcy dolarów.  Pragnę dodać, że Unia
Kredytowa już od 16 lat kontynuuje program
stypendialny, na który ogółem przeznaczono
ponad 3,6 miliona dolarów.

W sobotę, 25 czerwca uroczyście otwo -
rzyliśmy nasz 17 oddział, ulokowany w
Wallington. Oddział ten znajduje się w
centrum środowiska polonijnego New Jersey
i jestem przekonana, że jego nowoczesne
wnętrze przypadnie do gustu naszym

Członkom. Zapraszam Państwa do odwie -
dzenia zarówno naszego nowego oddziału,
jak również pozostałych 16.

Życzę jednocześnie udanego wakacyjnego
odpoczynku, podczas którego polecam
korzystanie z naszych usług elektronicznych
i kart kredytowych, które znacznie ułatwią
Państwu ten wypoczynek.

Z poważaniem,

Małgorzata Gradzki
Przewodnicząca Rady Dyrektorów PSFCU

Ceremonia rozdania stypendiów PSFCU w Fairfield, New Jersey
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W tym roku uroczyste wręczenie stypen -
diów odbyło się oddzielnie w trzech sta nach,
gdzie obecna jest Nasza Unia. Uro czystość
wręczenia stypendiów w stanie Nowy Jork
(dla 114 laureatów) odbyła się 7 czerwca w
siedzibie Naszej Unii na Greenpoincie a
sty pendyści z New Jersey (129 Członków
Naszej Unii) odebrali nagrody 8 czerwca w
Centrum Opera cyjnym PSFCU w Fairfield,
NJ. Nagrodzeni ze stanu Illinois (68 osób)
odebrali stypendia 11 czerwca br. w czasie
uroczys tości, która odbyła się w oddziale
PSFCU w Mt. Prospect. 

Łącznie od początku Programu Stypen -
dialnego PSFCU w 2001 r., środki przezna -
czone na stypendia przez Naszą Unię
przekroczyły już 3,6 miliona dolarów. Przez
wszystkie te lata ze stypendiów skorzystało

już ponad 3,1 tyś. maturzystów i studentów.
Dzięki temu wsparciu, młodzi członkowie
Naszej Unii mogli studiować na tak
prestiżowych uczelniach jak Harvard, Yale,
Columbia, Stanford, New York University

czy Massachusetts Institute of Technology.
Program Stypendialny Naszej Unii jest
tylko jednym z przykładów pomocy
polskim imigrantom w realizacji ich
„amerykańskich marzeń”.

Program stypendialny...
... dokończenie ze strony 1

Pamiątkowe zdjęcie podczas ceremonii rozdania stypendiów PSFCU w stanie Nowy Jork

Już od środy, 23 czerwca 2016 r. mieszkańcy
Wallington i okolic w stanie New Jersey
mogą korzystać z usług nowo otwartego
tam oddziału Naszej Unii. To już 17 oddział
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kre -
dytowej, posiadającej swoje placówki w
trzech stanach: Nowy Jork, New Jersey oraz
Illinois. „Dzisiejszy dzień jest bardzo ważny
z wielu powodów: otwieramy 17 oddział
Naszej Unii w czterdziestą rocznicę jej
istnienia” – powiedziała Pani Małgorzata
Gradzki, Przewodnicząca Rady Dyrektorów
PSFCU podczas ceremonii otwarcia odziału,
która odbyła się w sobotę, 25 czerwca br.

Podczas oficjalnego przecięcia wstęgi,
obecnych było wielu przedstawicieli polo -
nijnych organizacji, polskich biznesów, szkół
oraz księża z lokalnej parafii. Swoją obec -
nością zaszycili nas również członkowie
Rady Miasta Wallington - Przewodniczący
Christopher G. Sinisi oraz radni Roman
Kruk i Khaldoun Androwis, administrator
miasta Witold Bagiński oraz były długoletni
burmistrz Wallington - Walter Wargacki.

Przewodni czą cy Sinisi pogratulował
kierow nictwu, że doprowadziło do otwarcia
oddziału w Wallington i życzył 100 lat
działalności. Pan Bogdan Chmielewski,
Dyrektor Wyko naw czy PSFCU nie krył
swego zadowolenia, że po raz kolejny Nasza
Unia otwiera swoją nową placówkę: „Jako
Polsko-Amerykańska instytucja finansowa
staramy się dotrzeć ze swoimi produktami
i usługami do jak naj szerszej grupy Polonii...
Wallington jest domem dla Parafii pod
wezwaniem Najświęt szego Serca Jezusa,
Polskiego Domu Naro dowego „Cracovia”,
wielu polonijnych sklepów, restauracji i

biznesów...teraz mamy większą możliwość
służyć mieszkańcom Wallington, East
Rutherford, Carlstadt i otaczających mias -
teczek....Obiecuję, że Nasza Unia będzie
aktywnie uczestniczyła we wszystkich
inicjatywach dążących do poprawy życia i
umocnienia siły Polonii w Bergen County”.
Dyrektor Wykonawczy PSFCU przekazał
specjalne podziękowania Radzie Miasta, jak
również byłemu burmis trzowi Wallington,
Walterowi Wargackiemu.

Ceremonia otwarcia miała charakter
unikatowy. W nowoczesnym i przestronnym
wnętrzu nowej placówki nie zabrakło
Polskiej tradycji i kultury. Hymny narodowe

Polski i USA zostały odśpiewane przez Chór
Aria, a dzięki pięknemu występowi dziecię -
cego zespołu „Podhalanie” mogliśmy się
przenieść w samo serce Polskich Tatr. Nie
zabrakło również polskiego jedzenia oraz
atrakcyjnych firmowych upominków od
Naszej Unii. Całe wydarzenie zostało uwiecz -
nione przez polonijne media.

Ksiądz Feliks Marciniak, proboszcz parafii
Najświętszego Serca Pana Jezusa w Walling -
ton, w towarzystwie dwóch wikarych
Marcina Kuperskiego i Stevena D'Andrea,
modlił się "za tych, którzy będą pracować
w tym oddziale Unii i za tych, którzy będą
jego klientami". Księża udzielili błogosła -
wieństwa zebranym, w tym pracownikom

Oddział PSFCU w Wallington już otwarty!

Przecięcie wstęgi podczas uroczystości otwarcia oddziału PSFCU w Wallington. 

...dokończenie na stronie 4
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Sprawdzenie swojej oceny kredytowej
FICO® nigdy nie było łatwiejsze. Aby pomóc
Członkom PSFCU w monitorowaniu swojej
historii kredytowej, od września br. Nasza
Unia udostępni Członkom ich ocenę ryzyka
kredytowego FICO® na wyciągach z rachun -
ków kart kredytowych oraz za pośrednic -
twem Bankowości Internetowej PSFCU. 

Oceny FICO® są oce nami kredyto wymi
naj częściej używanymi przez insty tucje
finan sowe w ocenie ryzyka i historii kre -
dy towej przy podejmowaniu decyzji o
przyz  naniu kredytu. Ma ona wpływ na
wyso kość przyz nanego kredytu oraz na
jego warunki, na przykład oprocentowanie
ofero wane przez pożyczkodawców. Twoja
ocena ryzyka kredy towego FICO® odzwier -
ciedla punktu alność spłat kredytu, kładąc
nacisk na najświeższe informacje udostęp -
niane biurom informacji kredytowej. Jest
ona obliczana wyłącznie w oparciu o
informacje kredytowe znajdujące się w
aktach trzech głównych biur.
FICO jest zarejestrowanym znakiem Fair Isaac Corporation w Stanach

Zjednoczonych oraz w innych krajach. Fair Isaac Corporation nie jest instytucją

stowarzyszoną z PSFCU.

PSFCU udostępni
ocenę ryzyka

kredytowego FICO®

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

Marzysz o własnym domu? A może chciałbyś
zainwestować w nieruchomość na Florydzie
czy w Pensylwanii? Skorzystaj z atrakcyjnej
oferty pożyczek hipotecznych Polsko-Sło -
wiańskiej Federalnej Unii Kredytowej już od
3% wkładu własnego!1

Pożyczki w pięciu stanach
Jeśli chciałbyś być właścicielem własnych

„czterech kątów”, Nasza Unia może Ci pomóc
w spełnieniu Twoich marzeń. W PSFCU
udzie lamy pożyczek już od 3 proc. wkładu
własnego. Polecamy szczególnie atrakcyjne
pożyczki o stałym oprocentowaniu przez
dzie sięć lat – już od 3,5% APR.2 Oferta PSFCU
dostępna jest w stanach, gdzie działają od -
działy Naszej Unii (Nowy Jork, New Jersey i
Illinois), ale także na Florydzie i w Pensyl -
wanii. Jesteśmy konkurencyjni w stosunku do
innych instytucji finansowych, oferujących
pożyczki na zakup nieruchomości.

Podejście indywidualne
Kupno własnego domu czy mieszkania

jest jedną z najtrudniejszych decyzji do
podjęcia a jej skutki dotyczą całej rodziny,
często przez przez kolejnych kilkanaście lat.
Decyzja wymaga wzięcia pod uwagę wielu
czynników, często takich, z których kupujący
nie do końca zdaje sobie sprawę.  Nasza Unia
to więcej niż bank – do każdej osoby pod -

chodzimy indywidualnie, starając się zrozu -
mieć jej potrzeby oraz możliwości spłaty
pożyczki. Wychodzimy z założenia, że dobrze
wye dukowany Członek Naszej Unii to gwa -
rancja trafnej decyzji o wzięciu pożyczki na
nieruchomość oraz większa szansa na jej
terminową spłatę.

Wniosek także w Internecie
Wnioski o zakup lub przefinansowanie

domu wolnostojącego, mieszkania własnościo -
wego albo domu wakacyjnego można składać
osobiście we wszystkich oddziałach Polsko-
Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.
Można też złożyć wniosek przez internet z
gwarancją, że w ciągu 24 godzin roboczych,
skontaktuje się z Państwem pracownik Naszej
Unii.  Więcej informacji o naszych kredytach
hipotecznych znaleźć można na naszej stronie
internetowej www.NaszaUnia.com w zakładce
‘Kredyty Hipoteczne’.

Kredyty hipoteczne PSFCU - prosty sposób
na własny dom. Nie czekaj, złóż wniosek
jeszcze dzisiaj.

1. 3% wkładu własnego dotyczy pożyczek na domy jednorodzinne

zamieszkałe przez właściciela. Podstawą zatwierdzenia kredytu jest ocena

historii kredytowej. Inne ograniczenia obowiązują.

2. Miesięczna spłata pożyczki o oprocentowaniu stałym w wysokości 3,5%

na okres 120 miesięcy wynosi $98.89 za każde pożyczone $1,000.

Pożyczka PSFCU – sposób na własny dom

*APR = Annual Percentage Rate. Po upływie 9 miesięcy będzie obowiązywało standardowe oprocentowanie, które na dzień 1 lipca wynosi 12.24% APR. Podstawą zatwierdzenia kredytu jest ocena historii
kredytowej. PSFCU zastrzega sobie prawo weryfikacji wszystkich dokumentów złożonych przez wnioskodawcę. Produkty i procentowanie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty nie są oferowane w
każdym stanie. Wymagane członkostwo w PSFCU. Mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia. 

PRZYKŁAD
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od działu. Następnie Przewodnicząca Rady
Dyrektorów, ksiądz Feliks Marciniak i Prze -
wod niczący Rady Miasta Wallington Christo -
pher G. Sinisi wspólnie przecięli wstęgę, tym
samym oficjalnie otwierając nowy oddział
Naszej Unii.

PSFCU to finansowa siła Polonii, która
świadczy nie tylko usługi finansowe, ale
również wspiera polonijne inicjatywy
między innymi poprzez dotacje oraz
programy stypendialne, na które tylko w tym
roku przeznaczono $350,000. „Po 40 latach
mamy ponad 1,7 miliarda dolarów w akty -
wach, ponad 87 tysięcy członków, 17 od -
działów zlokalizowanych w trzech stanach
Nowy Jork, New Jersey oraz Illinois. Dodat -
kowo, dzięki naszym dotacjom i programom
sponsorskim, jesteśmy najwięk szym wspar -
ciem dla Polonii amerykańskiej na poziomie
lokalnym i krajowym. Nasza Unia stała się
symbolem polonijnego sukcesu w Stanach
Zjednoczonych.... Jestem przeko nana, że
nasza instytucja stanie się nieod łączną
częścią nie tylko Polonii, ale również całego
Wallington.” – powiedziała Przewod nicząca
Rady Dyrektorów, Małgorzata Gradzki.

Nowy oddział PSFCU w Wallington
został zaprojektowany w sposób funkcjo -
nalny, a jednocześnie elegancki i nowo -

czesny. Oddział posiada cztery odzielne
stanowiska obsługi klienta oraz cztery
stanowiska kasjerskie. Olbrzymim atutem

jest przestron ny i duży parking z przodu 
i z boku pla cówki. Kierownikiem oddziału
jest Pani Rita Kotyński.
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... dokończenie ze strony 2

Oddział w Wallington...

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

Na zakończenie uroczystości zatańczył i zaśpiewał zespół “Podhalanie”

Uprzejmie informujemy, że od 8 lipca br.
obowiązują nowe godziny funkcjonowania
oddziału PSFCU w Garfield (75 River Drive,

Garfield, NJ 07026), który jest otwarty od
poniedziałku do piątku w godzinach 11:00
– 19:00 a w sobotę, bez zmian: 9:00 – 15:00.

Nowe godziny otwarcia oddziału w Garfield

Bankowość Internetowa i Mobilna PSFCUBankowość Internetowa i Mobilna PSFCU

Twoje finanse
w zasięgu ręki
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