
Dwudziestego września br. siedzibę Polsko-
Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej
(PSFCU) na nowojorskim Greenpoincie
odwiedziła Pani Prezyden towa Agata
Kornhauser-Duda. Spotkała się z Radą
Dyrektorów, Komisją Nadzorczą oraz
pracownikami PSFCU. 

Podczas spotkania Pani Prezydentowa
zapoznała się z czterdziestoletnią działal -
nością PSFCU, a przede wszystkim jej rolą
w środowisku polonijnym. Agata Kornhau -
ser-Duda interesowała się szczególnie
inicjatywami edukacyjnymi Naszej Unii, 

a zwłaszcza wsparciem dla polskich szkół
dokształcających oraz Programem Stypen -
dialnym PSFCU. Podczas pobytu Pani
Prezydentowa złożyła też gratulacje siedmiu
długoletnim pracownicom PSFCU, które
podczas wcześniejszej uroczystości otrzy -
mały Krzyże Kawalerskie Orderu Zasługi
Rzeczypospolitej Polskiej. Stefania Anigacz,
Ewa Grzymkowski, Bożena Koc-Tennen -
baum, Magdalena Krówka, Urszula Kulesza,
Grażyna Michalczyk i Barbara Zawłocka
otrzymały odznaczenia decyzją Prezydenta
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Aktywa

$1,752,450,141
Udzielone kredyty

$972,541,896
Wartość netto

$165,303,144
Liczba Członków

88,250

Pierwsza Dama RP na Greenpoincie

Szanowni Państwo,

Działalność Polsko-
Słowiańskiej Federal -
nej Unii Kredytowej
zdo bywa uznanie
wsród znaczących o -
so bistości zarówno w
Stanach Zjednoczo -
nych jak i w Polsce. 20 września 2016 r.
mieliśmy zaszczyt gościć w siedzibie Naszej
Unii w Nowym Jorku Małżonkę Prezydenta
Rzeczypospolitej Polskiej, panią Agatę
Kornhauser - Dudę. Podczas lunchu z przed -
stawicielami Rady Dyrektorów i Zarządu
PSFCU, Pani Prezydentowa zapoznała się
ze szczegółami naszej działalności, a przede
wszystkim zainteresowana byla wsparciem
Naszej Unii  dla działalności polonijnych
szkół i innych inicjatyw edukacyjnych.
Wyraziła też wdzięczność wszystkim Człon -
kom Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej, którzy wzięli udział we wspólnej
z Fundacją Uśmiechu Dziecka, świątecznej
zbiórce funduszy na hospicja dziecięce w
Polsce. Wizyta ta miała szcze gólne znaczenie,
gdyż przypadła ona w roku obchodów 40-
lecia istnienia naszej instytucji. 

Ważnym punktem tychże obchodów była
uroczysta Msza Święta odprawiona w
intencji Członków Naszej Unii 4 września
br. w Sanktuarium Matki Bożej Często -
chowskiej w Doylestown, Pensylwania.  We
Mszy tej, jak również odbywającym się w
tym czasie polskim festiwalu rodzinnym,
uczestniczyło ponad 900 Członków Naszej
Unii, którzy dotarli tam 16 autokarami
sponsorowanymi przez PSFCU. Jak zawsze
dla wielu z nich wyjazd ten był niezapom -

...dokończenie na stronie 2

nianym przeżyciem.
Wszelkie inicjatywy, które Polsko-

Słowiańska Federalna Unia Kredytowa
podejmuje w celu wsparcia polonijnej
społeczności są możliwe dzięki Państwa
zaufaniu i aktywnemu korzystaniu z naszych
produktów i usług.  Przejawia się ono między
innymi tym, że w ciągu ośmiu miesięcy
bieżącego roku depozyty Naszej Unii wzrosły
o 53,8 milliona dolarów, a ilość udzielonych
pożyczek wzrosła o 32,5 miliona dolarów.  W
tym samym czasie zwiększyła się ilość
Członków Naszej Unii o 2622 osoby do
ogólnej liczby 88250.   

Październik tradycyjnie jest Miesiącem
Dziedzictwa Polskiego w Stanach Zjedno -
czo nych. Rozpoczynamy go wspaniałym

wydarzeniem jakim jest Parada Generała
Pułaskiego na nowojorskim Manhattanie.  W
tym roku obchody te będziemy kontynuować
wraz z serią wydarzeń związanych z 40-
leciem istnienia Naszej Unii. Przygoto waliśmy
także dla Państwa cztery promocje, których
szczegóły znajdziecie w naszym biuletynie,
jak również w oddziałach i na naszej stronie
internetowej. 

Dziękując za Państwa lojalność zapraszam
do odwiedzenia oddziałów i korzystania z
naszych produktów i usług.

Z poważaniem,

Bogdan Chmielewski
Dyrektor wykonawczy PSFCU

Pierwsza Dama RP z Przedstawicielami Rady Dyrektorów, Komisji Nadzorczej oraz Zarządu PSFCU 
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RP Andrzeja Dudy „za wybitne zasługi w
promowaniu polskości i działalność na
rzecz środowisk polonijnych w Stanach
Zjed  noczonych Ameryki, oraz za osiągnięcia
w pracy zawodowej i społecznej”. 

Odznaczenia wręczył szef Gabinetu
Prezydenta RP, minister Adam Kwiatkowski.
– Odznaczenia to wyraz uznania za pracę,
którą wykonują panie dla rodaków. W
imieniu Prezydenta RP chciałem podkreślić
duże znaczenie tego, co panie robicie, gdyż
dla państwa polskiego ważni są wszyscy
Polacy, zarówno  ci mieszkający w kraju,
jak i zagranicą – powiedział minister Adam
Kwiatkowski. – Proszę przekazać Panu
Prezydentowi podziękowania za to ogromne
wyróżnienie i zaszczyt, których nie ocze -
kiwałyśmy. Cieszę się, że także w Polsce
zauważa się działalność Polsko-Słowiań -
skiej Federalnej Unii Kredytowej, bo
przecież jesteśmy częścią życia Polaków
tutaj w Ameryce  – powiedziała w imieniu
odznaczonych Ewa Grzymkowski.

Szef Gabinetu Prezydenta RP wręczył
władzom PSFCU flagę państwową z okazji
40-lecia istnienia Polsko-Słowiańskiej

Federalnej Unii Kredytowej. Nasza Unia
otrzymała biało-czerwoną flagę w uznaniu
„wybitnych zasług i szczególnych osiągnięć
w działal ności polonijnej, społecznej,
kulturalnej i gospodarczej w czasie czter -
dziestoletniej działalności”. – Tam gdzie
dzieje się coś ważnego i polskiego na
Wschodnim Wybrzeżu Stanów Zjednoczo -

nych i w Chicago, zawsze jest Polsko-
Słowiańska Federalna Unia Kredytowa.
Jes teś cie spon so rem właściwie każdej
imprezy polonijnej, a swoją działal nością
udowad niacie, że pod biało-czer woną flagą
Polacy mogą się skupić i osiągać sukcesy
– powie dział minister Kwiatkowski. 

Pierwsza Dama...
... dokończenie ze strony 1

Pierwsza Dama RP z odznaczonymi pracownicami Naszej Unii

Uroczysta Msza Święta z okazji 40-lecia
Naszej Unii była głównym wydarzeniem
wycieczki Członków Naszej Unii do Sanktu -
arium Matki Bożej Częstochow skiej w
Doylestown, Pensylwania. To już czwarta
wyprawa do Amerykańskiej Częstochowy
zorganizowana dla starszych wiekiem
członków-współwłaścicieli PSFCU.

W trakcie nabożeństwa modlono się w
intencji zmarłych i żyjących założycieli,
wolontariuszy, pracowników i Członków
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredy -
towej, która istnieje od września 1976 r. –
W sposób szczególny w czasie tej Eucharystii
modlimy się w intencji dziękczynno-
błagalnej w czterdziestolecie istnienia
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej – modlił się prowadzący
nabożeństwo ojciec Rafał Walczyk. We Mszy
Świętej wzięli udział przedstawiciele Rady
Dyrektorów i Komisji Nadzorczej PSFCU,
pracownicy oraz uczestnicy wycieczki,
którzy szczelnie wypełnili kościół. – Dużo
otrzymaliśmy jako unia kredytowa, dlatego
jest za co dziękować. Modlimy się dosyć
często w Amerykańskiej Częstowchowie,
bo praktycznie w Polonii nie dzieje się nic
ważnego bez udziału Naszej Unii –
powiedział Ryszard Bąk, skarbnik Rady
Dyrektorów PSFCU. – Wspólnie dziękowa -

liś my za te czterdzieści lat oraz za wszystkich
88 tys. Członków Naszej Unii – podsumo -
wa ła wyjazd dyrektor Małgorzata Wądołow -
ski z Rady Dyrektorów.

W niedzielę 4 września br. na bezpłatną
wyprawę wybrało się 900 Członków Naszej
Unii, którzy ukończyli co najmniej 60 lat
wraz z osobami towarzyszącymi. Szesnaście
wynajętych przez PSFCU autokarów dowioz -
ło ich do Doylestown z nowojorskich oddzia -

łów na Green poincie, Maspeth, Boro Parku
i w Copiague na Long Island, oraz z
oddziałów w Clifton, Garfield, Walling ton i
Linden w stanie New Jersey. Oprócz Mszy
Świętej, Członkowie Naszej Unii mogli
skorzystać z atrakcji rodzinnego festiwalu
(Polish-American Family Festival), który po
raz 51. odbywał się na terenie sanktuarium
w Doylestown. Stoisko PSFCU należało do
tych najbardziej obleganych.

Członkowie Naszej Unii w Amerykańskiej Częstochowie

Przedstawiciele Rady Dyrektorów PSFCU niosą dary podczas uroczystej Mszy Św. w Sanktuarium w Doylestown, PA

NASZA_UNIA_newsletter_Oct_2016_PL_newsletter  10/4/2016  3:01 PM  Page 2



W tym roku mija czterdzieści lat od pow -
stania Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej. To dobra okazja aby przypom -
nieć sobie jak rozwijała się Nasza Unia.

Kiedy Nasza Unia zaczęła ekspansję
poza Greenpoint?

Jeszcze w latach dziewiećdziesiątych
kolejki – często wychodzące na ulicę - w
oddziale PSFCU na Greenpoincie były
normalnością. Po otwarciu drugiego oddziału
Naszej Unii w Union, New Jersey (1987), na
dalszą ekspansję trzeba było czekać prawie
dekadę. W 1996 r. otwarto kolejny oddział
w Boro Park, a PSFCU rozszerzyła działal -
ność na północną część stanu New Jersey.
Wybór lokalizacji w Clifton okazał się
strzałem w dziesiątkę: w pierwszym dniu
działalności placówki 7 września 1996 r.
otwarto 130 nowych kont. To rekord w całej
historii Naszej Unii.

W kolejnych latach powstawały następne
oddziały w metropolii nowojorskiej:
Ridgewood, NY (2001),  Linden, NJ (2003),
Copiague, NY na Long Island (2004) oraz
Maspeth, NY (2008). W 2005 r. PSFCU
nabyła nieruchomość przy 100 McGuinness
Blvd. na Greenpoincie, gdzie powstał
kolejny oddział. Od tamtej pory to także
oficjalna siedziba Naszej Unii.

W lutym 2007 r. Nasza Unia oficjalnie
rozpoczęła działalność w kolejnym stanie,
Pensylwanii. Pielgrzymi odwiedzający San -
ktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w
Doylestown, PA mogą korzystać z banko -
matów Naszej Unii.
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Z okazji czterdziestej rocznicy założenia
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej, proponujemy Państwu cztery
atrakcyjne promocje. Skorzystaj z usług
Naszej Unii w październiku, Miesiącu
Dziedzictwa Polskiego i zaoszczędź
pieniądze dla siebie i swojej rodziny.

Atrakcyjna pożyczka na auto
Marzysz o czterech kółkach? Nie ma na

co czekać. Skorzystaj z atrakcyjnej oferty
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej na nowe i używane samochody
już poniżej 2% APR* z możliwością finan -
sowania aż do 84 miesięcy. Pożyczka od
jednego do trzech lat:

- na auta nowe już od 1,89% APR
- na auta używane już od 1,99% APR.
Do uzyskania promocyjnego oprocento -

wa nia wymagane jest zarejestrowanie
automatycznej płatności z konta czekowego
w PSFCU. Miesięczna spłata pożyczki 3-
letniej na 1,89% APR wynosi 28,64 dolarów
za każde pożyczone tysiąc dolarów.1

Uwolnij się od długu
Wpadłeś w spiralę zadłużenia? Męczą

Cię ciągle narastające odsetki na zadłu żo -
nych kartach kredytowych? Zamień kilka rat
na jedną niższą! Skorzystaj z kredytu konso -
lidacyjnego w Naszej Uni na 0% APR.* Tak
0%  APR* i to aż do 18 miesięcy! Prze nieś
swoje zadłużenie do Polsko-Słowiań skiej
Federalnej Unii Kredytowej.2

Gotówka pod zastaw domu
Potrzebujesz gotówki? W Naszej Unii

promocja! Linia Kredytowa pod Zastaw
Domu (HELOC) bez opłat i kosztów przyz -
nania kredytu: 1,99% APR* przez pierwsze
12 miesięcy. Pożyczka HELOC jest dostępna
dla posiadłości 1-4 rodzinnych zamiesz -
kałych przez właściciela, wliczając w to
mieszkania własnościo we. Opro cen to wanie
wstępne w wysokości 1,99% APR*

przez pierwszy rok uwzględnia 0,25% zniżki
za zarejes trowanie płatności z konta czeko -
wego w Naszej Unii.3

Bez opłaty wstępnej
Nasza Unia pomyślała także o wszystkich,

którzy wystąpią w październiku z wnioskiem
o udzielenie kredytu hipotecznego. Z okazji
Miesiąca Dziedzictwa Polskiego nie pobie -
ramy opłaty w wysokości 350 dolarów za
wniosek.

Przyjdź w październiku do jednego z
siedemnastu oddziałów Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej, aby skorzystać
z promocji. Więcej informacji o programie
„cztery promocje na czterdziestolecie” dostęp -
nych jest także na stronie www.NaszaUnia.
com lub pod numerem 1.855.773.2848.
Nasza Unia -  40 lat służby Polonii! 
*APR = Annual Percentage Rate. Promocja jest ważna od 1 października

do 31 października 2016 r. Oferta tylko dla członków PSFCU. Podstawą

zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii kredytowej i zdolności do spłaty

kredytu. Kredyty PSFCU nie są oferowane we wszystkich stanach. Inne

ogranieczenia obowiązują. 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.

1. Oprocentowanie promocyjne dotyczy pożyczek na nowe i używane

samochody na okres od 1 do 3 lat.

2. Oferta tylko dla kwalifikujących się posiadaczy kart kredytowych PSFCU.

Oferta promocyjna 0%APR upływa po pierwszych 18 miesiącach od daty

transakcji, po tym terminie oprocentowanie zmieni się na oprocentowanie

standardowe dla danej karty.

3. Oprocentowanie promocyjne 1.99% APR jest stałe przez pierwsze 12

miesięcy, po tym terminie oprocentowanie zmieni się na zmienne, oparte

na Prime Rate, opublikowanej w wall Street Journal, które jest ustalane

piewszego dnia każdego miesiąca.

Cztery promocje na czterdziestolecie PSFCU Czterdzieści lat minęło...
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We wrześniu trzy oddziały PSFCU metro -
polii nowojorskiej obchodziły uroczyś cie
okrągłe rocznice istnienia.

PSFCU Boro Park
10 września świętowaliśmy dwudziesto -

lecie oddziału PSFCU Boro Park. To był
drugi oddział w nowojorskiej dzielnicy
Brooklyn i stanowił duże udognienie dla

wszystkich, którzy musieli dojeżdżać do
Greenpointu. – Zamarzyło mi się tutaj coś
polskiego. Wpadłam na pomysł zbierania
podpisów, uzbierałam prawie pięć tysięcy
i udało się przekonać władze Naszej Unii –
opowiada Bożena Kajewska-Pielarz, jedna z
inicjatorek powstania oddziału, a dzisiaj
dyrektor Rady Dyrektorów PSFCU. Po
dwudziestu latach działalności, oddział ma
5 622 Członków i 104 miliony dolarów w
depozytach oraz udzielił pożyczek w

wysokości 24 milionów. Gratulacje dla
kierowniczki oddziału Jolanty Kwiatkowskiej
oraz jej pracowników.

PSFCU Clifton
17 września świętowaliśmy 20-lecie

oddziału w Clifton, New Jersey. To historycz -
nie drugi oddział w stanie New Jersey, z
którego korzysta obecnie 7,5 tys. Członków
Naszej Unii, którzy mają depozyty w wyso -

kości 120 milionów dolarów oraz pożyczki
na 77 mln. Obecny na uroczystości burmistrz
miasta Clifton James Anzaldi wręczył
specjalną proklamację rady miejskiej z okazji
rocznicy oddziału. – Byłem przy otwarciu
tego oddziału, jestem tu po dwudziestu
latach. Ten oddział wspaniale wpisuje się

w Clifton, najbardziej różnorodną etnicznie
miejscowość w całym stanie New Jersey –
powiedział burmistrz Anzaldi, składając
gorące gratulacje kierowniczce oddziału (od
września 1999 r.) Marzenie Fernandes i jej
pracownicom.

PSFCU Ridgewood
24 września świętowaliśmy 15-lecie

oddziału w Ridgewood w nowojorskiej dziel -
nicy Queens. Oddział był pełen gości i
Członków Naszej Unii. Najlepsze życzenia
i gratulacje dla kierowniczki oddziału PSFCU
Ridgewood Agnieszki Duduś oraz pracownic!
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Jubileusze oddziałów

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

Wracasz do szkoły lub na uczelnię?Wracasz do szkoły lub na uczelnię?

Trzymaj swoje
finanse

w zasięgu ręki
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