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MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ
Szanowni Państwo,
Od wielu lat Nasza
Unia wspiera szereg
inicjatyw związanych
z polonijnym sportem.
Jednym z przykładów
jest wsparcie dla szkoły szermierki pana
Janusza Młynka, która prowadzi swoje zajęcia
w Nowym Jorku i Clark, New Jersey. Przez
lata działalności przewinęły się przez tę
szkołę setki polonijnych dzieci. Z prawdziwą
dumą chcę podzielić się z Państwem
informacją, że na ostatnich Igrzyskach
Olimpijskich w Rio de Janeiro dwie zawodniczki, które rozpoczynały swoją karierę
w szkole pana Młynka, panie Dagmara
Woźniak i Monica Aksamit reprezentowały
Stany Zjednoczone i zdobyły drużynowo
brązowy medal w szabli. Dodatkowo, pani
Monica Aksamit została laureatem drugiej już
edycji programu stypendialnego PSFCU pod
nazwą „Wschodząca Gwiazda Naszej Unii”.
Przekazanie pani Monice nagrody odbyło
się 30 sierpnia br. w oddziale Naszej Unii w
Linden, New Jersey. Serdecznie gratulujemy
pani Monice, pani Dagmarze i panu Młynkowi wspaniałych sukcesów i rezultatów
codziennej pracy i treningów.
Wrzesień i październik są kulminacyjnymi
miesiącami obchodów 40-lecia istnienia
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Czwartego września około tysiąca
Członków Naszej Unii wraz z reprezentantami Rady Dyrektorów i pracowników
uczestniczyło w dorocznym festiwalu organizowanym w sanktuarium Matki Bożej
Częstochowskiej w Doylestown, Pensylwania

Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 31 lipca 2016 r.

Aktywa

$1,752,965,758
Udzielone kredyty

$972,596,257
Wartość netto

$164,379,254
Liczba Członków

87,960

i specjalnej mszy świętej odprawionej w
intencji Członków Naszej Unii. Od pierwszego
października rozpoczynamy serię koncertów
znakomitego zespołu Golec uOrkiestra
dedykowanych 40-leciu PSFCU. Koncerty te
odbędą się w Nowym Jorku, New Jersey i
Illinois, a szczegóły związane z ich organizacją
są dostępne w naszych oddziałach i na stronie
internetowej www.NaszaUnia.com. Pierwsza
niedziela października to tradycyjnie
spotkanie Polonii na Piątej Alei w Nowym
Jorku podczas Parady Generała Pułaskiego.
W imieniu Rady Dyrektorów PSFCU i

własnym pragnę zaprosić Państwa do
uczestnictwa w tym największym polonijnym
wydarzeniu na Wschodnim Wybrzeżu
Stanów Zjednoczonych.
Mam wielką nadzieję na spotkanie z
Państwem zarówno podczas występów
zespołu braci Golców, jak również drugiego
października na Piątej Alei w Nowym Jorku.
Z poważaniem,
Małgorzata Gradzki
Przewodnicząca Rady Dyrektorów PSFCU

Laureatka stypendium z dyrektorem wykonawczym PSFCU Bogdanem Chmielewskim, trenerem Januszem
Młynkiem oraz mamą Marzeną i siostrą Olivią

Monica Aksamit “Wschodzącą Gwiazdą PSFCU”
Monica Aksamit, zdobywczyni brązowego
medalu Igrzysk Olimpijskich w Rio de
Janeiro w szabli kobiet, otrzymała tytuł
„Wschodzącej Gwiazdy Naszej Unii” w
2016 r. Nagrodę przyznaje Rada Dyrektorów
Pol sko-Słowiańskiej Unii Kredytowej
młodym Członkom Naszej Unii za szczególne osiągnięcia „na poziomie krajowym
bądź międzynarodowym”.
Reprezentantka drużyny szablistek Stanów Zjednoczonych odebrała nagrodę i czek
na pięć tysięcy dolarów w oddziale PSFCU
w Linden, New Jersey. - Dziękuję za nagrodę.
Te pieniądze przydadzą się w przygo towaniach do Igrzysk Olimpijskich w Tokio
– powiedziała Monica Aksamit, która jest
Członkinią Polsko-Słowiańskiej Federalnej
Unii Kredytowej już osiemnaście lat.

- Można powiedzieć, że dzięki unii kredytowej zaczęłam trenować szermierkę.
Moja mama pracowała w PSFCU a pan
Janusz Młynek był tu klientem, rozmawiali
o szermierce i od tego się wszystko zaczęło
– powiedziała w czasie uroczystości
Aksamit. Mama wyróżnionej - Marzena
Aksamit przez lata pracowała w oddziale
PSFCU w Union. Nasza Unia od kilkunastu
lat wspiera także finansowo Polish-American Fencing School prowadzoną przez
Janusza Młynka, gdzie w wieku 9 lat rozpoczęła treningi Monica.
- Jesteśmy dumni jako Polonia amerykań ska z wszystkich Pani osiągnięć.
Przeżywaliśmy Pani walki w Rio i mamy
nadzieję na kolejne sukcesy na igrzyskach
...dokończenie na stronie 2
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Monica Aksamit...
... dokończenie ze strony 1

w Tokio – powiedział Bogdan Chmielewski,
dyrektor wykonawczy PSFCU wręczając
dyplom i czek na pięć tysięcy dolarów. –
Krótkie wakacje i powrót do treningów.
Mam nadzieję na kolejne medale na
Igrzyskach Olimpijskich w Tokio – powiedziała Monica Aksamit pytana o plany na
przyszłość.
Na uroczystości była obecna mama Moniki - Marzena, młodsza siostra Olivia
(również trenująca szermierkę – floret) oraz
jej pierwszy trener, Janusz Młynek, u którego rozpoczynała swoją przygodę z szermierką także Dagmara Wozniak – druga Polka
w drużynie Stanów Zjednoczonych w
szabli, zdobywczyń brązowego medalu na

igrzyskach w Rio de Janeiro.
Monika Aksamit jest drugą laureatką
nagrody „Wschodzącej Gwiazdy Naszej
Unii”. Ustanowiona w 2014 r. nagroda w
wysokości 5 tys. dolarów przyznawana jest
młodym Członkom Naszej Unii na
podstawie szczególnych osiągnięć kandydata „w dziedzinie nauki, sportu, muzyki,
sztuki, przywództwa lub szczególnego
talentu, udokumentowanego na poziomie
krajowym bądź międzynarodowym”.
Pierwszym laureatem nagrody został w
2014 r. osiemnastoletni Michał Domagała,
utalentowany pływak (mistrz Stanów
Zjednoczonych juniorów na 200 m stylem
dowolnym), student University of South
California.
Monica Aksamit podczas ceremonii wręczenia
nagrody dla “Wschodzącej Gwiazdy Naszej Unii”

Pielgrzymka Chicago - Merrillville

Czterdzieści lat
minęło...
W tym roku mija czterdzieści lat od założenia PSFCU. To dobra okazja aby przypomnieć sobie jak rozwijała się Nasza Unia,
założona we wrześniu 1976 r.

Przedstawicielki PSFCU niosą dary podczas uroczystej Mszy Św. w Sanktuarium w Merrillville, IN

Ponad dwanaście tysięcy osób uczestniczyło
w niedzielnym nabożeństwie kończącym
29. pieszą pielgrzymkę z Chicago do
Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej
w Merrillville w stanie Indiana. Po raz
pierwszy największe, coroczne wydarzenie
polonijne w metropolii chicagowskiej
wspierała Nasza Unia.
Dwudniową, pieszą wędrówkę liczącą
54 km rozpoczęło w kościele św. Michała
na południowej stronie Chicago - pomimo
krótkotrwałych opadów deszczu - ponad
pięć i pół tysiąca pielgrzymów. Drugiego
dnia maszerowało już ponad siedem tysięcy
osób. Głównie z Chicago oraz stanów Illinois,
Wisconsin i Michigan, choć nie zabrakło pielgrzymów z Teksasu czy Bostonu.
W kończącej pielgrzymkę niedzielnej
mszy świętej wzięło udział ponad dwanaście
tysięcy wiernych. Mszę celebrował i homilię
2

wygłosił biskup senior Józef Zawitkowski z
diecezji łowickiej. – Przyszliśmy się jako
Polonia przytulić do Maryi. Pozwólcie mi się
napatrzeć, tak mi tu Polską powiało – mówił
do wiernych wzruszony biskup.
PSFCU wsparła uczestników pielgrzymki
wyposażając ich w specjalne plecaczki
pielgrzyma oraz zabezpieczając wodę na całej
trasie pielgrzymki. - To z inicjatywy księdza
katolickiego, Longina Tołczyka powołano
unię kredytową, rodzaj finansowej spółdzielni
będącej własnością wszystkich jej członków.
A fakt, że wśród ośmiu założycieli był jeszcze
jeden ksiądz świadczy tylko o tym, jaką ważną
rolę odgrywali wówczas kapłani w polonijnej
społeczności – powiedział w czasie mszy
świętej główny organizator pielgrzymki
salwatorianin Łukasz Kleczka, podkreślając
że Nasza Unia obchodzi w tym roku
czterdziestolecie istnienia.

Czy wiesz jak wyglądało
pierwsze logo?
Autorem logo był rzeźbiarz Andrzej
Pityński, bliski współpracownik pomysłodawcy założenia Naszej Unii ks. Longina
Tołczyka. Według artysty założyciel PSFCU
nalegał aby symbol unii
kredytowej nawiązywał do
pracy na roli oraz idei oszczędzania. Dlatego w pierwszym logo naszej instytucji
znalazł się snopek zboża
oraz symbol dolara.
Czy wiesz jak szybko
rozwijała się Nasza Unia?
Po pierwszym roku działalności, na
przełomie 1977/78 aktywa Naszej Unii
wyniosły 545 tys. dolarów a liczba Członków PSFCU – 152 (dane z maja 1977 r.).
Jednak kolejne lata wiążą się z dyna micznym wzrostem, gdyż jak stwierdził
jeden ze świadków historii, wraz z powołaniem naszej instytucji „na Greenpoincie zaczęło wrzeć jak w ulu”. W 1980
r. aktywa PSFCU osiągnęły 4,72 mln
dolarów a w 1984 r. już 44 mln. W 1986 r.
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa przekroczyła barierę stu milionów
dolarów w aktywach (15,7 tys. Członków)
a 20 czerwca 1989 r. padł kolejny rekord –
aktywa Naszej Unii przekroczyły granicę
200 milionów dolarów (liczba Członków –
ponad 26 tys.).
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Trzymaj finanse w zasięgu ręki
Powrót do szkoły lub pracy po wakacjach
to dla wielu trudny czas powtórnej adaptacji
do rutyny dnia codziennego. Dzięki usługom
Naszej Unii, ten proces jest o wiele łatwiejszy
a Twoje finanse są stale w zasięgu ręki.
43 tysiące bezpłatnych bankomatów
Potrzebujesz gotówkę na niespodziewane
wydatki? Jeśli posiadasz konto w PolskoSłowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej, nie
powinno być z tym najmniejszego problemu.
Członkowie Naszej Unii mają dostęp do
ponad 43 tysięcy bezpłatnych bankomatów
w sieci Star Network (STARsf® i Allpoint®)
na terenie całych Stanów Zjednoczonych.
To znacznie większa sieć bankomatów, niż
oferują komercyjne banki. Na stronie
www.NaszaUnia.com znajduje się lokalizator, dzięki któremu możecie Państwo
znaleźć bankomat, który znajduje się w
najbliższym sąsiedztwie.
Bankowość Mobilna
Dzięki usługom oferowanym przez
Bankowość Mobilną, Członkowie Naszej
Unii mają stały dostęp do swoich pieniędzy
bez wychodzenia z domu. Jeśli macie
Państwo konto w Naszej Unii, możecie z
niego korzystać za pomocą telefonu
komórkowego. Oferujemy darmowe aplikacje dla telefonów iPhone oraz telefonów
pracujących w systemach operacyjnych

Windows i Android. Aplikację tę można
pobrać w sklepach internetowych, operowanych przez producentów telefonów.
Dzięki Bankowości Mobilnej możesz
sprawdzić stan swoich kont, sprawdzić
historię transakcji, dokonać przelewów
między kontami w Naszej Unii, dokonać
płatności rachunków, zdeponować czeki na
konto czekowe a także sprawdzić lokalizację
bezpłatnych bankomatów.
Mobilne Deponowanie Czeków
Mobilne Deponowanie Czeków (Mobile
Deposit) umożliwia Członkom Naszej Unii,
korzystającym z aplikacji Bankowości
Mobilnej PSFCU, deponowanie czeków na
ich konto czekowe w dowolnej chwili z
dowolnego miejsca. Każdego dnia zdeponować można na konto czekowe czeki do
łącznej kwoty 2 000 dolarów. Co ważne: w
przeciwieństwie do wielu dużych banków
oferujących tę usługę, w Naszej Unii nie
stosujemy miesięcznego limitu depozytów.
Aby skorzystać z tych możliwości, należy
pobrać najnowszą wersję aplikacji Bankowości Mobilnej PSFCU i zainstalować ją na
swoim smartfonie. W przypadku jakichkolwiek pytań, prosimy kontaktować się z
Centrum Obsługi Klienta pod numerem
1.855.PSFCU.4U.

CardValet już dostępny
CardValet to strona internetowa i aplikacja
mobilna, która pozwala Członkom Naszej
Unii na pełną kontrolę ich kart debetowych
przy użyciu smartfonu lub tabletu. Zarejestrowani i zalogowani posiadacze kart mogą:
• włączyć/wyłączyć kartę debetową – gdy
karta jest wyłączona, żadna transakcja ani
pobranie gotówki nie będzie zatwierdzone, z wyjątkiem ustawionych wcześniej stałych przelewów
• sprawdzić stan kont na kartach zarejestrowanych w systemie CardValet
• sprawdzić transakcje dokonane kartami
zarejestrowanymi w systemie CardValet
• wprowadzić kontrolę wydatków poprzez
ustalenie limitów i rodzaju transakcji
czy ograniczenie ich do określonych
lokalizacji
• otrzymywać powiadomienia, gdy karta
jest użyta a transakcja zatwierdzona
(zgod nie z kryteriami wybranymi w
systemie CardValet), gdy próbowano
dokonać transakcji lub gdy została ona
odrzucona.
Aplikację CardValet można pobrać w
sklepie Apple App Store lub Google Play.
Członkowie nadal powinni zawiadomić PSFCU o wyjazdach za granicę.
Podwyższenie dziennego limitu na karcie w aplikacji nie ma wpływu na
wysokość dziennego limitu pieniędzy jakie można podjąć w bankomacie
przy użyciu karty debetowej, ustalonego przez PSFCU.

Wracasz do szkoły lub na uczelnię?

Trzymaj swoje
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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Parada z PSFCU
Październik to w Stanach Zjednoczonych
tradycyjnie miesiąc polskiego dziedzictwa
narodowego. Czas, gdy Polonia podkreśla
swoje przywiązanie do polskości. Jak co
roku, w pierwszą niedzielę października
nowojorska Piąta Aleja pokryje się białoczerwonymi barwami. Tegoroczna Parada
Pułaskiego odbędzie się 2 października br.
Serdecznie zapraszamy wszystkich Państwa
na tę najbardziej widowiskową demonstrację
polskości na Wschodnim Wybrzeżu USA.
Tegoroczne hasło Parady brzmi: "Doceniamy
polonijną młodzież z okazji Światowych
Dni Młodzieży w Krakowie". Jako główny
sponsor, PSFCU zachęca wszystkich do
udziału w uroczystym przemarszu. Dołącz
do nas 2 października na nowojorskiej Piątej
Alei aby wspólnie zamanifestować nasze
przywiązanie do polskości.

Na 40 lat PSFCU – Golec uOrkiestra
W tym roku mamy dla Państwa dodatkową
atrakcję: podczas Parady Pułaskiego, razem
z kontyngentem Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej przemaszeruje
słynną nowojorską ulicą zespół Golec
uOrkiestra. Zespół „beskidzkich górali XXI
wieku”, którego liderami są bracia Łukasz i
Paweł Golcowie jest jednym z najbardziej
rozpoznawalnych i cenionych w Polsce oraz
we wszystkich miejscach świata, gdzie
mieszkają Polacy.
Golec uOrkiestra przyjedzie do Stanów
Zjednoczonych na zaproszenie PolskoSłowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej a
ich koncerty stanowią kulminację obchodów
40-lecia Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej. Zespół zagra sześć koncertów:
- 1 października (sobota), godz. 20:00 i 2
października (niedziela), godz. 17:00 – Polski

Dom Narodowy ‘Warsaw’, 261 Driggs Ave.,
Brooklyn, NY 11222;
- 8 października (sobota), godz. 20:00 i 9
października (niedziela), godz. 17:00 –
Felician College, The John J. Breslin Theater,
262 South Main Street, Lodi, NJ 07644;
- 15 października (sobota), godz. 20:00 i
16 października (niedziela), godz. 17:00 –
Pickwick Theater, 5 S. Prospect Avenue,
Park Ridge, IL 60068.
Koncerty dostępne będą wyłącznie dla
Członków Polsko-Słowiańskiej Federalnej
Unii Kredytowej. Bezpłatne wejściówki będą
dystrybuowane we wszystkich oddziałach
Naszej Unii. Obowiązuje limit: każdy Członek Naszej Unii może otrzymać maksymalnie dwa bilety - dla siebie oraz dla osoby
towarzyszącej.

Marzysz o własnych „czterech kątach”?
Skorzystaj z atrakcyjnej oferty pożyczek hipotecznych
PSFCU już od 3% wkładu własnego!
We wrześniu zaoszczędzisz
$

350!

Nie pobieramy opłaty za wniosek hipoteczny.

Promocja jest ważna w okresie od 1 do 30 września 2016 r. Minimum wkładu własnego w wysokosci 3% dotyczy pożyczek 30-letnich na domy jednorodzinne o oprocentowaniu zmiennym 7-letnim.
Miesięczna spłata pożyczki przez pierwsze 7 lat o oprocentowaniu 3,250% wynosi $4.35 za każde pożyczone $1,000. Pożyczkobiorca musi spełnić standardowe wymogi kwalifikacyjne i zdolności
spłaty kredytu. Kredyty wymagają prywatnego ubezpieczenie kredytu hipotecznego. Oferta tylko dla Członków PSFCU. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.
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