
W niedzielę, 22 maja 2016 r., w kościele pw.
św. Stanisława Kostki na Staten Island, NY,
odbyło się doroczne Zebranie Sprawoz -
dawczo-Wyborcze Polsko-Słowiań skiej Fede -
ralnej Unii Kredytowej. Podczas zebra nia
Członkowie PSFCU zapoznali się z "Raportem
Rocznym", zawierającym wyniki działalności
Naszej Unii w roku fiskalnym 2015 oraz
zadawali pytania na tematy dotyczące PSFCU.

W trakcie zebrania ogłoszone zostały
wyniki wyborów do Rady Dyrektorów.
Kandydaci do Rady Dyrektorów uzyskali
następujące ilości głosów:

Zbigniew Bruks – 1 178
Andrzej Cierkosz - 548
Hubert Cioromski - 1 012
John Czop - 634
Paweł Maciąg - 1 401
Krzysztof Matyszczyk - 1 632
Małgorzata Wądołowski - 1 460

W tegorocznych wyborach oddano 3 349
ważnych głosów. Na trzy dostępne miejsca
w Radzie Dyrektorów PSFCU wybrani
zostali:

Paweł Maciąg 
Krzysztof Matyszczyk 
Małgorzata Wądołowski 

Nowa przewodnicząca
Rady Dyrektorów PSFCU

W dniu 25 maja br. Rada Dyrektorów
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredy -
towej wybrała następujących Dyrek torów do
Zarządu Rady:

Małgorzata Gradzki - Przewodnicząca 
Iwona Podolak  - 1-sza Wiceprzewodni -
cząca
Michael Kwiatkowski - 2-gi Wiceprzewod -
ni  czący

Ryszard Bąk - Skarbnik
Marzena Wierzbowska - Sekretarz
Gratulujemy nowo wybranym Dyrek -

torom i życzymy sukcesów w wypełnianiu
powierzonych stanowisk. 

Już pięć lat działa oddział Polsko-Słowiań -
skiej Federalnej Unii Kredytowej w Bridge -
view, Illinois na południowo-zachodnich
przedmieściach chicagowskiej metropolii. W
uroczystości jubileuszowej wzięli udział
honorowi goście m.in. szef Gabinetu

Prezydenta RP Adam Kwiatkowski, były
przewodniczący Krajowej Administracji
Unii Kredytowych (NCUA) Michael Fryzel
a przede wszystkim dwukrotny mistrz olim -
pijski, zdobywca Pucharu Świata i mistrz
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$1,729,356,300
Udzielone kredyty

$959,206,145
Wartość netto

$162,740,249
Liczba Członków

87,122

Pięciolecie oddziału PSFCU Bridgeview

...dokończenie na stronie 2

Pięciolecie oddziału w Bridgeview nie obyło się bez okolicznościowego tortu

Wybory do Rady Dyrektorów PSFCU
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Przed rozpoczęciem Zebrania Sprawozdaw -
czo-Wyborczego PSFCU miała miejsce
podniosła uroczystość. Przewodniczący Rady
Dyrekto rów Krzysztof Matyszczyk złożył
podzięko wania Członkowi Naszej Unii Ludwi -
kowi Branachowi (oraz za jego pośrednictwem
Wiesławowi Szczutowskiemu, który nie mógł
przybyć na uroczystość) za ich bohaterski
czyn. “Pokazaliście panowie, jak powinien
zachować się Polak i człowiek, za co chciałem
serdecznie podziękować” – powiedział
przewodniczący Matyszczyk. Ludwik Branach
i Wiesław Szczutowski otrzymali specjalne
dyplomy uznania od Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej.

Na początku maja obaj Członkowie Naszej
Unii jadąc drogą w okolicy miejscowości
Delmar, stan Nowy Jork, zauważyli samochód,
który wypadł z drogi, przewrócił się i zaczął
się palić. Niewiele myśląc, obaj panowie ru -
szyli na pomoc ratując z płonącego samochodu
kierowcę wraz z dzieckiem. Jak powiedzieli
strażacy, gdyby nie szybkie działanie panów
Branacha i Szczutowskiego, nie wiadomo
czy ofiary przeżyłyby wypadek. Dzięki ich zde -
cy dowanej postawie skończyło się na lekkich
obrażeniach kierowcy i pana Branacha. 
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świata w skokach narciarskich Kamil Stoch.
„Po pięciu latach działalności oddział ma

ponad 50 milionów dolarów depozytów i 61
milionów udzielonych pożyczek. Korzysta
z jego usług ponad 5 200 Członków Naszej
Unii wraz z rodzinami. Bez wątpienia liczby
te potwierdzają odniesiony sukces, który
jest częścią sukcesu naszej działalności w
rejonie Chicago” – powiedział przewodniczą -
cy Rady Dyrektorów PSFCU Krzysztof
Matyszczyk. Jak podkreśliła kierowniczka
placówki w Bridgeview Jolanta Wiśnicki, „od
powstania oddziału nasi członkowie otwo -
rzyli prawie 11 tysięcy kont”.

Robert Radkowski, VP/Midwest Head
odczytał list od gubernatora stanu Illinois
Bruce’a Raunera. „To wspaniała okazja, aby
zastanowić się nad tym, co wszyscy osiąg -
nęliście w ciągu ostatnich pięciu lat oraz aby
plany na przyszłość oprzeć na sukcesie, który
jest waszym udziałem. Dlugowiecz ność
Polsko-Słowiańskiej Federa nej Unii Kredyto -
wej świadczy o jakości świad czo nych usług
oraz wartości relacji, jakie udało się przez lata
wypracować. Nie mam wątpliwości, że
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa
będzie tak doskonale działać także w kolej -
nych latach” – napisał w liście gratulacyjnym
gubernator Rauner. „Oddział w Bridgeview
jest jednym z najlepszych oddziałów wśród

wszystkich unii kredyto wych w stanie Illinois.
A Polsko-Słowiańska Federalna Unia
Kredytowa jest poważnym graczem w Illinois,
tak jak w stanach Nowy Jork i New Jersey”
– powiedział Michael Fryzel.

„Pięciolecie oddziału w Bridge view
przypada w roku, kiedy Nasza Unia obchodzi
40-lecie swojej działalności. Dzisiejsza
uroczystość jest integralną częścią tych
obchodów – powiedział Bogdan Chmie lewski,
dyrektor wykonawczy PSFCU. Podkreślił on
także, że PSFCU to dużo więcej niż tylko
instytucja finansowa ale podpora Polonii –
tylko w zeszłym roku Nasza Unia sponso -
rowała lub aktywnie uczestniczyła w 312

uroczystościach i wydarzeniach polonijnych. 
Błogosławieństwa zebranym udzielił ojciec

Jacek Palica, kapelan Związku Podha lan w
Ameryce Północnej, a mowę wygłosił szef
Gabinetu Prezyden ta RP Adam Kwiatkowski.
Hymny odśpie wa ła Monika Kois ze Związ -
ku Podhalan w Ameryce Północnej a muzykę
na żywo zapewniła kapela góralska z zespołu
„Ślebodni”. Okolicznościowy pro gram artys -
tyczny przygotowali uczniowie ze szkoły
sobotniej im. Adama Mickiewicza. Najwięk -
szym wzięciem wśród przybyłych cie szył się
Kamil Stoch. Polski mistrz skoków narciar -
skich przez godzinę podpisywał autografy,
pozował do zdjęć i ściskał dłonie fanów.

Pięciolecie oddziału...
... dokończenie ze strony 1

Pan Ludwik Branach z dyplomem uznania otrzymanym od PSFCU

Nasza Unia uczciła bohaterów

Czołówka kontyngentu PSFCU na Paradzie 3 Maja w Chicago
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Już 25 czerwca br. Polsko-Słowiańska
Federalna Unia Kredytowa otwiera swój
siedemnasty oddział. Najmłodsza placówka
Naszej Unii otworzy swe podwoje w
miejscowości Wallington, stan New Jersey.

Zapraszamy na uroczyste otwarcie  oddzia -
łu w Wallington, które rozpocznie się w
sobotę, 25 czerwca br. o godz. 11.30. Nowy
oddział znajduje się przy 375 Paterson Street,
Wallington, New Jersey 07057 w świeżo
wyremontowanym kompleksie handlowym,
gdzie mieści się także supermarket Shop
Rite. Placówka dysponuje rozległym

parkingiem oraz zwraca uwagę nowoczesnym
wystrojem wnętrza. Oddział PSFCU w
Wallington gwarantuje bardzo dogodne
położonie dla licznej Polonii mieszkającej w
miejscowściach Wallington, East Rutherford,
Rutherford, Carlstadt czy Lyndhurst. Placówka
będzie też uzupełnieniem dla nieodległej
placówki Naszej Unii w Garfield, NJ.

Placówka będzie otwarta od poniedziałku
do piątku w godzinach 9:00 – 19:00 a w
soboty: 9:00 – 15:00. Jednocześnie zmienią
się godziny funkcjonowania oddziału PSFCU
w Garfield (75 River Drive, Garfield, NJ

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

Zapraszamy do oddziału w Wallington!

Wakacyjny sezon już oficjalnie rozpoczęty.
Warto więc wyruszyć w podróż korzystając
z usług i  produktów Naszej Unii.

Kup w PSFCU obcą walutę
Wyjeżdżasz do Europy? A może podróż

zawiedzie Cię do Azji albo na Karaiby?
Warto przed wyjazdem mieć w kieszeni
gotówkę kraju, do którego się wybierasz. Z
Naszą Unią to nie tylko proste i wygodne,
ale i opłacalne: oferujemy 90 walut po
naprawdę atrakcyjnych cenach. 

Transakcji wymiany walut można doko -
nać w jednym z oddziałów Naszej Unii
zloka lizowanych w trzech stanach Nowy
Jork, New Jersey i Illinois. Serwis dostępny
jest od poniedziałku do soboty w godzinach
pracy oddziału. Sprzedaży waluty obcej
można dokonać od ręki, kupna - po wcześ -
niejszym jej zamówieniu. 

Nie oferujemy spekulacyjnych kont
internetowych tak jak inne punkty wymiany
walut. Nie tracisz swoich pieniędzy na

wysokich przelicznikach stosowanych w
hotelach czy na lotniskach. Nie musisz
martwić się o wiarygodność waluty, którą
otrzymujesz od Naszej Unii. Potrzebujesz
euro czy złotówek? Przyjdź do jednego z
oddziałów PSFCU już dzisiaj.  

Korzystaj z bezpłatnych bankomatów
W czasie letnich wyjazdów, często

występuje nagła potrzeba posiadania
gotówki. Jeśli posiadasz konto w Polsko-
Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej,
nie powinno być z tym najmniejszego
problemu. Człon kowie Naszej Unii mają
dostęp do ponad 43 tysięcy bezpłatnych
bankomatów w sieci Star Network Sur -
charge-free ATMs (STARsf® i Allpoint®) na
terenie całych Sta nów Zjednoczonych.*

Używaj kart kredytowych PSFCU
Przed wyjazdem warto zaopatrzyć się w

kartę kredytową PSFCU VISA®. Nowa karta
kredytowa PSFCU VISA® Signature Elite:
(oprocentowanie już od 12.24% APR) to

atrakcyjny program nagród gotówkowych.
Zarabiasz 1,25 punktu lojalnościowego za
każdego dolara wydanego w transakcji
zakupu. Dodatkowe 5 000 punktów lojalnoś -
ciowych jeżeli wydasz $1,500 w ciągu pierw -
szych trzech miesięcy.

Karta Elite: VISA Signature oferuje także:
• Oprocentowanie wstępne w wysokości

0% APR przez 9 miesięcy na transak -
cjach zakupu

• Zero odpowiedzialności za nieupraw -
nio ne transakcje

• Program ubezpieczenia od wypadków
w podróży i opóźnienia bagaży, bez -
płatne ubezpieczenie przy wypożycza -
niu samochodu, ubezpieczenia telefonu
komórkowego

• Brak opłat rocznych. 
Zacznij korzystać z karty kredytowej

PSFCU VISA® Signature Elite. Złóż wniosek
o kartę kredytową już dzisiaj.
*Z przyczyn technicznych, niektóre bankomaty mogą pobierać opłatę za wypłatę

pieniędzy. Jeśli podczas transakcji na ekranie bankomatu pojawi się

informacja o takiej opłacie, transakcję należy anulować i użyć inny bankomat.

Na wakacje z Naszą Unią

WYJEŻDŻASZ ZA GRANICĘ?
Nie zapomnij zabrać

ze sobą lokalnej waluty

£€¥₽₪
£€¥₽₪£€¥₽₪£€¥₽₪

W każdym oddziale PSFCU
nabędziesz jedną
z 90 walut świata

po konkurencyjnym kursie!

Oferta tylko dla Członków PSFCU. Do otwarcia konta obowiązują zasady członkostwa. Obowiazuje limit $10,000 na dzień. Waluta z transakcji kupna jest dostępna następ nego dnia,
jeżeli zamówienie jest złożone do godziny 15:00 dnia poprzedniego, od poniedziałku do czwartku. Fundusze z zamówienia kupna złożone po godzinie 15:00 oraz w soboty będą
dostępne na drugi dzień roboczy po złożeniu zamówienia. Zamówienia złożone w piątki do godziny 15:00  będą realizowane w poniedziałki. Fundusze ze sprzedaży waluty będą
dostępne po 5 dniach roboczych od dnia transakcji. Monety nie podlegają wymia nie. Obowiązuje opłata $15.00 za każdą transakcję. Inne ograniczenia obowiązują.

£€¥₽₪£€¥₽₪
£€¥₽₪£€¥₽₪
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Przełom maja i czerwca to dla polskich
szkół dokształcających czas uroczystości
kończących rok szkolny. Na większości z
nich są obecni przedstawiciele Naszej Unii.
Jak co roku, PSFCU honoruje najlepszych
uczniów z polskich szkół dokształcających.
Dostają oni specjalne certyfikaty, które
mogą wpłacić na własne konta oszczędnoś -
ciowe w Naszej Unii. Każdego roku
nagradzanych jest w ten sposób kilkaset
dzieci, które wykazały się szczególną
znajomością języka polskiego, polskiej

kultury i historii.
W sobotę, 21 maja kierownik oddziału

PSFCU Clifton Marzena Fernandes
wręczyła certyfikaty Naszej Unii dwunastu
uczniom podczas zakończenia roku
szkolnego w Polskiej Szkole Jagiellonów w
Passaic, New Jersey. 

Na zakończenie roku szkolnego w
Polskiej Szkole Dokształcającej im. Marii
Konopnickiej na Brooklynie, Nasza Unia
ufundowała nagrody finansowe dla
piętnaściorga najlepszych uczniów, które
wręczyła kierowniczka oddziału PSFCU
McGuinness, Anna Branas. 

Pamiątkowy dyplom od dyrekcji i
nauczycieli Polskiej Szkoły im. Św. Jana
Pawła II na Staten Island, Nowy Jork dla
kierowniczki oddziału PSFCU Staten Island
Agnieszki Chwatko za „pomoc, życzliwość
i ofiarność okazaną szkole”. Podczas
uroczystego zakończenia roku w szkole na
Staten Island, kilkanaście wyróżniających
się w nauce dzieci otrzymało nagrody
finansowe od Naszej Unii.

21 maja br. dwanaścioro absolwentów

klas ósmych z Polskiej Szkoły Dokształca -
jącej PATRON w Clifton, New Jersey święto -
wało koniec roku szkolnego z certyfikatami
od Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej. Za dobre stopnie, każdy z nich
otrzymał nagrodę pieniężną w wysokości
50 dolarów w formie depozytu na konto
oszczędnościowe w Naszej Unii.
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PSFCU wspiera polskie szkoły dokształcające

*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 31 maja  do 5 lipca 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 
$1 000. 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.

na nowe i używane
samochody

już od

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

KREDYTY SAMOCHODOWE PSFCU

Dobra wiadomość dla wszystkich planujących
kupno nowego lub używanego samochodu:
na prośbę Członków Naszej Unii, PSFCU
przedłuża promocję kredytów na zakup
samochodów do 5 lipca br. oraz wydłużony
zostaje okres spłaty promocyjnego kredytu. 

Od 31 maja br. obowiązywać będzie dodat -
kowo atrakcyjne oprocento wa nie na kredyty
6 i 7-letnie: kredyt na samochody nowe już
od 2,99% APR na 61-72 miesiące oraz od
3,09% APR na 73-84 miesiące. Pożyczka na
samo chody używane (maksimum trzyletnie)

na  61-72 miesiące – już od 2,99% oraz na 73-
84 miesiące – 3,99%. Pożyczka na samo cho -
dy starsze niż trzyletnie nie może prze kraczać
60 miesięcy. Maksy malny limit po życz ki: dla
samochodów nowych wynosi $100 000 
a dla samochodów używanych $60 000.

Bez automatycznej spłaty z konta PSFCU, oprocentowanie jest wyższe o 0,25%. 

Kup z nami samochód!

KREDYTY SAMOCHODOWE PSFCU

na nowe i używane
samochody

już od
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