
Dwustu pracowników Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej przemaszero -
wało w dorocznej Paradzie Pułaskiego w
Nowym Jorku. Nasza Unia była tradycyjnie
największym sponsorem polonijnej impre zy,
która odbyła się już po raz 79.

Na czele kontyngentu Naszej Unii szedł
gość Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej, członek zarządu Krajowej
Administracji Unii Kredytowych (NCUA) J.
Mark McWatters. “Gratulacje dla Polsko-
Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej za
dobrze wykonaną pracę. Służycie swojej

społeczności tak jak powinna służyć unia
kredytowa – powiedział McWatters, kome -
ntując zaangażowanie PSFCU. Wielkim
aplauzem witano także Łukasza i Pawła
Golców z zespołu “Golec uOrkiestra”, którzy
podróżowali na rydwanie PSFCU. “Golec
uOrkiestra” przebywała w Stanach Zjednoczo -
nych z serią sześciu bezpłatnych koncertów
dla Członków Naszej Unii z okazji rocznicy
czterdziestolecia istnienia Naszej Unii. “To
jest zaszczyt dla dyrekto rów, zarządu i
pracowników Naszej Unii maszerować Piątą
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Nasza Unia na Paradzie Pułaskiego

Szanowni Państwo,

Październik obfitował
w wiele ważnych wy -
da  rzeń w naszej insty -
 tu  cji. W pierw szą nie     -
dzi  e   lę października
wo   lontariusze i pra co   -
w nicy Naszej Unii
wraz z tysiącami Polaków i Amerykanów
pol  skiego pochodzenia spotkali się na 79.
już Paradzie Generała Kazimierza Pułaskiego
na Piątej Alei na Man  hattanie.

W tym roku, po raz drugi maszerował z
Naszą Unią członek Zarządu Krajowej Admi -
nistracji Unii Kredytowych, pan J. Mark
McWatters. Był to dla nas olbrzymi zaszczyt
i wyraz uznania dla działalności, którą
prowa dzimy. Parada Generała Kazimierza
Pułaskie go na Manhattanie jest największą
mani fes tacją polskości i polskiego dzie -
dzictwa w Stanach Zjednoczonych na
Wschodnim Wybrzeżu Ameryki. Jesteśmy
dumni, że Polsko-Słowiańska Federalna
Unia Kredytowa od wielu lat jest jej
aktywnym uczestnikiem i głównym spon -
sorem. Naszymi gośćmi na Paradzie byli
również członkowie znanego zespołu Golec
uOrkiestra. Zespół ten przybył do Stanów
Zjednoczonych na nasze zapro szenie, aby
wspólnie z rzeszą Członków PSFCU
świętować 40-lecie istnienia Naszej Unii.
Prawie 8 tysięcy spośród Państwa miało
przyjemność uczestniczyć w 6 koncertach
zespołu Golec uOrkiestra w Nowym Jorku,
New Jersey i Illinois. Z licznych relacji
Członków Naszej Unii wiemy, że koncerty
te były bardzo udane i na długo pozostaną
w pamięci ich uczestnikom. Planując

...dokończenie na stronie 2

tegoroczne ob chody 40-lecia Naszej Unii
pragnęliśmy, aby jak największa rzesza
Członków Naszej Unii aktywnie w nich
uczestniczyła. Dodając do 8 tysięcy uczest -
ników koncertów prawie tysiąc seniorów
spośród Członków PSFCU, którzy na początku
września pojechali z nami do Amerykańskiej
Częstochowy, aby tam ró wnież, w ramach
sponsorowanego przez nas festiwalu,
świętować 40-lecie Naszej Unii – możemy
przyznać, że cel ten został osiągnięty.  

W najbliższym czasie Rada Dyrektorów
wspólnie z Zarządem będą omawiać plan
strategicznego rozwoju Naszej Unii na
najbliższe lata. Głównym założeniem tego
planu jest kontynuacja sukcesu odniesionego
przez ostatnie 40 lat działalności.  Będziemy
dyskutować na temat kierunków rozwoju i
wyzwań jakie stoją przed naszą instytucją,
związanych głównie z niepewną sytuacją

ekonomiczną w Stanach Zjednoczonmych i
na świecie, nowymi technologiami i tzw.
cyber security, coraz większą presją regu -
lacyjną, a także ze zmianami demogra ficz -
nymi zachodzącymi wśród Polonii amery -
kań skiej. Mamy też świadomość, że głównym
źródłem sukcesu Polsko-Słowiańskiej Fede -
ralnej Unii Kredy towej jest zaufanie i lojalność
Państwa – Członków PSFCU, którzy zawsze
są w cen trum naszej uwagi i dyskusji.  

Życzę Państwu radosnego, spokojnego i
spędzonego w gronie Rodziny i Przyjaciół
Święta Dziękczynienia i jak zawsze zapraszam
do odwiedzania oddziałów i korzystania z
naszych usług.  

Z poważaniem,

Małgorzata Gradzki
Przewodnicząca Rady Dyrektorów PSFCU

Wolontariusze i pracownicy Naszej Unii maszerują Piątą Aleją na Manhattanie
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Aleją razem z całą Polonią – powiedziała
Mał go  rzata Gradzki, przewodnicząca Rady
Dyrektorów PSFCU.

Jak co roku w pierwszą niedzielę paź dzier -
nika, prestiżowa nowojorska Piąta Aleja była
biało-czerwona. Według mediów w trwa jącej
prawie pięć godzin paradzie przema szerowało
ponad 100 tys. osób ze stanów Nowy Jork,
New Jersey, Connecticut, a nawet Pensylwania,
aby oddać hołd gen. Kazimie rzowi Pułaskie -
mu. Na czele Parady szła tego roczna Marszałek
dr Donna Koch-Kapturski z New Jersey.
Honorowymi mar szałkami byli marszałek
Senatu RP Stanisław Karczewski i senator RP
Anna Maria Anders, a wzięli w niej też udział
m.in. demokratyczny se nator Chuck Schumer
oraz członkowie Iz by Reprezen tantów Carolyn
Maloney i Dan Donovan.

"Dziękujemy Bogu za Polonię i waszą silną
wiarę katolicką, za waszych księży i zakon -
nice, za parafie i ludzi, rodziny, za wasze poś -
więcenie i tradycje. Za Matkę Boską Czę  sto-
 cho  wską, za papieża Jana Pawła II, św. Fau -
 stynę, za ks. Jerzego Popie łuszkę. Kochamy
was i potrzebujemy Was. Wszystkiego do -

brego z okazji Dnia Pułaskiego" – powiedział
kar dy   nał Timothy Dolan po mszy świętej
odpra wio nej przed Paradą Pułaskiego w
katedrze św. Pat ry ka. 

„Niech te uroczystości nas jednoczą,
abyśmy stawali się jeszcze bardziej Polakami,
by ta wielka tradycja naszego narodu była
znana nam i naszym rodzinom, ale abyśmy
się dzielili nią ze wszystkimi innymi" –
podkreślił z kolei biskup Andrzej Zglesze -
jwski z die cezji Rockville Centre na Long
Island, który koncelebrował mszę świętą. 

Tradycyjnie Piątą Aleją na Manhattanie ma -
sze rowały przez kilka godzin m. in. zwycięż -
czy nie konkursów Miss Polonia z różnych o -
krę gów, młodzież, strażacy, weterani, ducho -
wieństwo, polonijne szkoły dokształ cające,
a także przedstawiciele organi zacji polonij -
nych z biało-czerwonymi fla  ga mi, balonami
i transparentami. W tym roku Polsko-
Słowiańska Federalna Unia Kredy towa
zachęcała do udziału w Paradzie Puła skiego
m.in. reklamą świetlną na nowo jorskim
Times Square.

Nasza Unia...
... dokończenie ze strony 1

Wraz z kontyngentem PSFCU maszerował członek Zarządu NCUA, J. Mark McWatters oraz były przewodniczący
Zarządu NCUA, Michael E. Fryzel

Jeden z najlepszych polskich zespołów
Golec uOrkiestra uczcił czterdziestolecie
istnienia Polsko-Słowiańskiej Federalnej
Unii Kre dytowej dając sześć koncertów dla
Członków Naszej Unii.

W czasie tournee Golec uOrkiestra zagrał
dwa koncerty na nowojorskim Greenpoincie,
dwa w New Jersey i dwa w Chicago. Pełne
sale, blisko 8 tysiący zadowolonych widzów,
Czł onków Naszej Unii, trzy spotkania z
fanami w oddziałach PSFCU – tak w skrócie
wyglą dało trzytygodniowe tournee zespołu,
któ rego liderami są bracia bliźniacy Paweł
i Łukasz Golcowie. Każdy koncert kończył
się gromkim „sto lat!” dla Naszej Unii. 

„W zeszłym roku z bratem skończyliśmy
czterdzieści lat, więc wiemy jak świętować
czterdziestkę. Wiemy, że Naszej Unii jest
blisko do tych wszystkich spraw, które są
bliskie nam, Golec uOrkiestra. Mamy
wspól ne cele i myślenie, sporo nas łączy”
powie dział Paweł Golec. „Życzymy Unii,
żeby się prężnie rozwijała i dalej promowała
polskie wartości. Życzymy dużo szalonych
pomy słów, tak jak w jednej z piosenek
Golec uOrkiestra mówi ‘Crazy is my life’.
I niech to pozytywne szaleństwo będzie
przez kolejne czterdzieści lat wy brzmiewać
– dodał Łukasz Golec. 

W trakcie pobytu w Stanach Zjedno -
czonych zespół Golec uOrkiestra dał sześć,

bezpłatnych koncertów dla Członków Naszej
Unii. Muzycy zagrali dwa razy w Polskim
Do mu Narodowym „Warsaw” na nowojor -
skim Greenpoincie, dwa razy w Sali Felician
College w Lodi, New Jersey aby zakończyć
tournee podwójnym występem w Pickwick
Theater w Park Ridge, Illinois. Po każdym
kon cercie liderzy zespołu, bracia Łukasz i
Pa weł Golcowie przez ponad godzinę
rozdawali autografy oraz pozowali do
wspólnych zdjęć. Spotkali się także z fanami

w oddziałach PSFCU przy McGuinness
Blvd., w Walling ton i Norridge.

„Golec uOrkiestra dobrze komponuje się
w to, co robi Nasza Unia. To jest przykład
dobrej, zwartej rodziny, która potrafi
utrzymać zgodę i robić wspólnie coś, co
potrafią dobrze robić. Jest to dobry przykład
dla nas, abyśmy umieli zgodnie jako Polonia
pracować razem i osiągać sukcesy” –
podsumował tournee, skarbnik Rady Dyre -
ktorów PSFCU Ryszard Bąk.

Golec uOrkiestra uczcili czterdziestkę PSFCU!

Zespół Golec uOrkiestra podczas koncertu dla Członków Naszej Unii 
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Doskonała okazja, aby jeszcze jesienią kupić
samochód nowy lub używany. W Polsko-
Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej
praw dziwa wyprzedaż kredytów samocho -
dowych. Przyjdź do oddziału Naszej Unii
albo zadzwoń do Centrum Obsługi Klienta
(1.855.773.2848) już dzisiaj i dowiedz się
szczegółów.

Marzysz o czterech kółkach? Nie ma na

co czekać. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej. Tylko do 5 stycznie 2017 r. pro -
mocja na nowe i używane samochody już
od 1,89% APR z możliwością finansowania
aż do 84 miesięcy. Pożyczka od jednego do
trzech lat:

- na samochody nowe już od 1,89% APR
- na samochody używane od 1,99% APR.

Do uzyskania promocyjnego oprocento -
wania wymagane jest członkowstwo w Naszej
Unii oraz zarejestrowanie automa tycz nej
płatności z konta czekowego w PSFCU.
Miesięczna spłata pożyczki 3-letniej na 1,89%
APR wynosi 28,64 dolarów za każde poży -
czone tysiąc dolarów. Dostępne inne stopy
oprocentowania i terminy spłaty a limit kre -
dytu wynosi 100 000 dolarów na samochód
nowy i 60 000 dolarów na pojazd używany.

Kup samochód z Naszą Unią

*APR = Annual Percentage Rate. Promocja jest ważna od 1 listopada do 31 grudnia 2016 r. Oferta tylko dla członków PSFCU. Podstawą zatwierdzenia pożyczki
jest ocena historii kredytowej i zdolności do spłaty kredytu. Uzyskane oprocentowanie zależne będzie od historii kredytowej oraz innych czynników. Kredyty PSFCU
nie są oferowane we wszystkich stanach. Oprocentowanie promocyjne w wysokości 1,89% doty czy pożyczek na nowe i używane samochody na okres od 1 do
3 lat. Do uzyskania promocyjnego oprocentowania wymagane jest zarejestrowanie automatycznej płatności pożyczki z konta czekowego w PSFCU, na którym
wydana została pożyczka. Bez automatycznej spłaty z konta czekowego w PSFCU, oprocentowanie jest wyższe o 0,25%. Miesięczna spłata pożyczki 3-letniej na
1,89% APR wynosi $28,64 za każde pożyczone $1000. Dostępne również inne stopy oprocentowania i terminy spłat.  Limit kredytu wynosi $100,000 dla samochodów
nowych i $60,000 dla używanych. Produkty i oprocentowanie mogą się zmienić bez uprzedzenia. Po dodatkowe informacje prosimy skontaktować się z Centrum
Obsługi Klienta pod 1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848) lub z najbliższym odziałem PSFCU.
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Dwukrotna mistrzyni olimpijska i rekordzistka
świata w rzucie młotem, Anita Włodarczyk
spotkała się z Członkami Naszej Unii w
oddziale PSFCU w Linden, New Jersey. 

Pierwsza kobieta, która przekroczyła barierę
80 metrów w rzucie młotem prze bywała w
metropolii nowojorskiej przez kilka dni
października, biorąc udział w dorocznej
Paradzie Pułaskiego na Piątej Alei na
Manhattanie. W oddziale PSFCU w Linden
spotkała się z fanami z New Jersey. Były py -
tania o walkę o złoty medal w czasie Igrzysk
Olimpijskich w Rio, początki kariery i plany
na przyszłość. “Naprawdę byłam zaskoczo -
na, że tak wiele osób podchodziło do mnie
i gratulowało mi wyników. Piękne jest to, że
pomimo, iż mieszkacie Państwo poza gra -
nicami kraju, to pamiętacie i jesteście z na -
mi – powiedziała Włodarczyk w oddziale
Naszej Unii, podkreślając, że udział w no -
wojorskiej Paradzie Pułaskiego “będzie
pamiętać do końca życia”.

“To wielki zaszczyt. Cieszymy się, że polscy
sportowcy doceniają Polsko-Słowiańską
Federalną Unię Kredytową, przyjeżdżają i

chcą spotykać się z Członkami Naszej Unii
– powiedział dyrektor wykona wczy PSFCU
Bogdan Chmielewski. W osta tnich latach w
Naszej Unii gościło wiele spor towych gwiazd
z Polski m.in. mistrzyni o lim   pijska i świata
w narciarstwie klasycznym Justyna Kowal -
czyk, mistrz świata i dwukrotnym zło ty

meda lista olimpijski w skokach narciarskich
Kamil Stoch, mistrz olimpijski i dwukrotny
mistrz świata w judo Pa weł Nastula, i mistrz
świata w boksie wagi ju nior ciężkiej Krzysztof
Głowacki. PSFCU wspiera także liczne
polonijne imprezy spor towe, w tym kilka
biegów rekreacyjnych na pięć kilometrów.
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Anita Włodarczyk w oddziale PSFCU Linden

Mistrzyni olimpijska i rekordzistka świata w rzucie młotem, Anita Włodarczyk z pracownikami Naszej Unii

Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski w PSFCU 
Marszałek Senatu RP Stanisław Karczewski
odwiedził siedzibę Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej na nowojorskim
Greenpoincie. Marszałkowi towarzyszyli
senatorowie Lidia Staroń, Alicja Zając, Leszek
Czarnobaj oraz Łukasz Mikołajczyk.

Podczas spotkania, przedstawiciele Rady
Dyrektorów, Komisji Nadzorczej oraz zarządu
Naszej Unii przedstawili gościom 40-letnią
historię PSFCU oraz obecną działalność, w
tym Program Stypendialny oraz system dotacji
dla organizacji polonijnych w tym dla
polskich szkół dokształcających, krzewiących
polskość wśród najmłodszego pokolenia.

"Bardzo dziękuje za wspieranie polskich

instytucji, jestem za to bardzo wdzięczny" -
powiedział marszałek Karczewski i dodał, że
to bardzo ważny element patriotyzmu
gospodarczego - "Patriotyzm gospodarczy jest
w państwa działanich bardzo ważny - nie
tylko buduje naszą tożsamość, ale wzma -
cniają także nasz kraj" - powiedział Karcze -
wski w czasie spotkania w Naszej Unii. W
trakcie pobytu, Marszałek Karczewski doko -
nał opuszczenia biało-czerwonej flagi z go -
dłem Państwa Podziemnego, która dla
ucz czenia kolejnej rocznicy Powstania War -
szawskiego, przez 63 dni powiewała na
maszcie przed siedzibą Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej na Greenpoincie.

Marszałek Senatu RP Stanislaw Karczewski wraz z przedstawicielami Rady Dyrektorów 

Program stypendialny
PSFCU już rozpoczęty

Nasza Unia po raz kolejny rozpoczęła
program stypendialny organizowany wraz
z Zrzeszeniem Unii Kredytowych Stanu
Nowy Jork (New York Credit Union Associa -
tion), oferującym sty pen dia dla udających
się na studia absol wentów szkół średnich.
Nagrody w wy so  kości do 1 500 dolarów bę -
dzie można użyć na pokrycie części kosztów
dwu- lub czteroletnich studiów w akredy -
towanych szkołach wyższych.

Aby skorzystać z możliwości i wziąć
udział w programie stypendialnym dla
udających się na studia absolwentów szkół
średnich, należy:

1. Udać się do najbliższego oddziału
Naszej Unii i poprosić o pakiet aplikacyjny
lub pobrać go w formie elektronicznej na
stronie: www.NaszaUnia.com;

2. Wypełnić wniosek o stypendium. Wraz
z nim uczeń musi złożyć oficjalny transkrypt,
zawierający średnią ocen w klasach od 9 do
11, transkrypt wyników testu SAT/PSAT/
ACT (uzyskany za pośrednic twem szkolnego
biura pedagogicznego), wydrukowaną kopię
eseju oraz podpis rodzica lub opiekuna;

3. Złożyć kompletny pakiet w najbliższym
oddziale PSFCU nie później niż dnia 30
grudnia 2016 roku. 

Zapraszamy do wzięcia udziału w progra -
mie i życzymy powodzenia!
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