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MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ
Szanowni Państwo,
W poprzednim wydaniu naszego biuletynu pan Ryszard Bąk,
pełniący funkcję skarbnika Rady Dyrektorów PSFCU przedstawił wyniki finansowe
Małgorzata Gradzki
naszej instytucji za rok
2016. Biorąc pod uwagę wzrost aktywów,
pożyczek, depozytów, ilości nowych Członków PSFCU i wypracowany dochód, był to
bez wątpienia bardzo udany rok dla Naszej
Unii. Budowa silnej i bezpiecznej instytucji
finansowej, służącej polskim imigrantom jest
naszym głównym celem, który z dużym sukcesem realizujemy od ponad czterdziestu lat.
Pozwólcie Państwo, że skoncentruję się
dzisiaj na drugiej części misji Naszej Unii,
którą jest wspieranie środowiska polonijnego
w Stanach Zjednoczonych. W roku 2016 na
ten cel przeznaczyliśmy prawie 2,5 miliona
dolarów, wliczając fundusze przeznaczone na
dotacje, stypendia i sponsorowanie marketingowe. W roku bieżącym kwota ta będzie
jeszcze zwiększona. W roku 2016 sponsorowaliśmy lub byliśmy obecni na 375 wydarzeniach polonijnych. Z naszego wsparcia
finansowego skorzystały 104 szkoły, parafie
i organizacje. Szczególną troską otaczamy
szkoły języka polskiego zarówno na Wschodnim Wybrzeżu, jak i w okolicach Chicago,
jak również najbardziej znaczące polskie
parady Generała Kazimierza Pułaskiego w
Nowym Jorku i Filadelfii oraz Paradę Konstytucji 3 Maja w Chicago.
W wielu przypadkach jesteśmy też inicjatorami nowych przedsięwzięć lub wydarzeń

Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 28 lutego 2017 r.

Aktywa

$1,792,107,129

kulturalnych. Przykładem może być doroczna
zbiórka pieniędzy na pomoc hospicjom
dziecięcym w Polsce lub niezapomniane dla
wielu z Państwa koncerty zespołu Golec
uOrkiestra zorganizowane z okazji 40-lecia
Naszej Unii. Szczególnym punktem w kalendarzu naszych wydarzeń jest organizowana
od kilku lat pielgrzymka seniorów do Sanktuarium w Amerykańskiej Częstochowie, w któ-

rej w tym roku uczestniczyła rekordowa
liczba prawie 1 000 osób.
Nasze badania potwierdzają, że jesteśmy
tez atrakcyjną instytucją dla ludzi młodych.
Najliczniejszą grupą spośrod wszystkich grup
wiekowych nowych osób, które przyłączyły
się do Naszej Unii w ubiegłym roku są Członkowie tzw. Generacji Y (do 35. roku życia).
...dokończenie na stronie 2

Wstęgę przecięła sen. Anna Maria Anders w towarzystwie (od lewej): B. Chmielewski (CEO), dyrektor P. Maciąg, skarbnik
Rady Dyrektorów R. Bąk, konsul M. Gołubiewski, dyrektor M. Czajkowska, sekretarz Rady Dyrektorów M. Wierzbowska,
przewodnicząca Rady Dyrektorów M. Gradzki.

Armia Andersa w PSFCU
Nasza Unia gościła wystawę „Armia Andersa
– Szlak Nadziei". Ekspozycję w języku polskim i angielskim można było oglądać w oddziale PSFCU przy 100 McGuinness
Boulevard na nowojorskim Greenpoincie
w dniach 10-25 marca.
Uroczystego otwarcia wystawy dokonała
senator Anna Maria Anders, córka generała
Władysława Andersa. – Pomysł wystawy
zrodził się w 2016 r. kiedy mój współpracownik Arkadiusz Urban zaproponował, aby
w jakiś sposób uczcić 75. rocznicę powstania
armii gen. Andersa. W przyszłym roku na

pewno ją rozbudujemy o kolejne wątki. Jestem dumna, że wystawa już była pokazywana w tylu miejscach, że mówi o dokonaniach wspaniałych polskich żołnierzy, w
tym o moim ojcu. Musimy budować naszą
przyszłość na najlepszych wzorcach – podkreśliła senator Anders. Szczególnie wzruszające było spotkanie pani senator
z 92-letnim Antonim Chróścielewskim – komendantem Okręgu 2 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej, który przeszedł szlak
bojowy z armią jej ojca, walcząc m.in. pod
...dokończenie na stronie 2

Udzielone kredyty

$989,383,378
Wartość netto

$171,253,107
Liczba Członków

89,730

Wesołego Alleluja!
Wszystkim Członkom Naszej Unii,
Ich Rodzinom i całej Polonii życzy
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa
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Armia Andersa...

Bez wątpienia przyczyniła się do tego nasza
bogata oferta usług elektronicznych, ale też
aktywność w mediach społecznościowych.
Plan strategiczny Naszej Unii przygotowany przez obecną Radę Dyrektorów zakłada
kontynuację tych działań – i w miarę rozwoju
naszej instytucji – zwiększanie naszego zaangażowania. Celem dla nas wszystkich jest budowa silnej i zjednoczonej Polonii, której głos
byłby słyszalny zarówno w Stanach Zjednoczonych, jak i w Polsce.
Zapraszam Państwa do odwiedzania
oddziałów Naszej Unii, gdyż poprzez korzystanie z naszych produktów i usług budujemy
nie tylko silną, polonijną instytucję finansową,
ale również wzmacniamy pozycję naszej
grupy etnicznej w Stanach Zjednoczonych.
Wszystkich Członków Naszej Unii proszę
o wzięcie udziału w tegorocznych wyborach
do Rady Dyrektorów. Karty do głosowania będą wysłane do Państwa 7 kwietnia, a głosy
(zarówno elektroniczne, jak i listowne), muszą
dotrzeć z powrotem do 2 maja. Wyniki
wyborów będą ogłoszone podczas dorocznego
Walnego Zebrania, które odbędzie się 7 maja
br.o godzinie 16:00, w Polskiej Fundacji
Kulturalnej w Clark, New Jersey.
W imieniu Rady Dyrektorów, Komisji
Nadzorczej i pracowników Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej życzę Państwu Zdrowych, Radosnych i Rodzinnych
Świąt Wielkanocnych.

... dokończenie ze strony 1

Monte Cassino - oraz jego żoną Walerią.
- Dlaczego ta wystawa jest u nas? Ponieważ Nasza Unia to więcej niż bank. Chcemy
być liderem Polonii. Chcemy nie tylko pokazywać, ale też kreować różne wydarzenia –
powiedziała przewodnicząca Rady Dyrektorów PSFCU, Małgorzata Gradzki. Dyrektor Wykonawczy PSFCU Bogdan Chmielewski przypomniał, że żołnierze walczący w
szeregach armii gen. Andersa przeszli szlak
liczący 12,5 tysiąca kilometrów z Syberii,
przez Teheran, Palestynę do Włoch a 120
tysiącom żołnierzy i towarzyszącym im
cywilom zajęło to 1 344 dni. – Ich dokonania
pokazują nam dzisiaj, co znaczy wiara i
patriotyzm, których symbolem są słowa „Bóg,
Honor, Ojczyzna“ – powiedziała sekretarz
Rady Dyrektorów Marzena Wierzbowska,

pokazując wystawę przybyłym gościom.
Podczas uroczystego otwarcia nie zabrakło
konsula generalnego RP w Nowym Jorku,
Macieja Gołubiewskiego. - Konsulat popierał
i popiera takie wydarzenia. Jesteśmy otwarci
dla Polaków, którzy kontynuują wartości,
jakich uczyli nas żołnierze gen. Andersa.
Jesteśmy otwarci dla tych, dla których Bóg,
Honor i Ojczyzna są najważniejszymi
wartościami – powiedział Gołubiewski. Ze
Staten Insland przybyli państwo Bob i Linda
Ollis, rodzice Michaela Ollisa, sierżanta
sztabowego armii amerykańskiej, który zginął
28 sierpnia 2013 roku w Afganistanie ratując
polskiego oficera.
Wystawa „Armia Andersa – Szlak Nadziei“
była już pokazywana m.in. w Los Angeles oraz
bazie wojskowej Fort Bliss w Teksasie, a po
zakończeniu ekspozycji w Nowym Jorku trafi
między innymi do budynku Kongresu USA
w Waszyngtonie oraz do Filadelfii i Bostonu.

Z poważaniem,
MałgorzataGradzki
PrzewodniczącaRadyDyrektorówPSFCU

Skarbnik Rady Dyrektorów PSFCU Ryszard Bąk i sekretarz Rady Marzena Wierzbowska w towarzystwie Lindy i Boba Ollisów.

OSTATNIA SZANSA!
TYLKO DO 18 KWIETNIA MOŻESZ
SKORZYSTAĆ Z PROMOCYJNEJ
LOKATY TERMINOWEJ NA WPŁATY
IRA ZA LATA 2016 i 2017

2,25% APY* NA 5 LAT
*APY - Annual Percentage Yield na dzień 2/01/2017. Promocja dotyczy lokat terminowych otwartych w okresie od 2 stycznia do 18 kwietnia 2017 r. Fundusze na otwarcie lokaty
terminowej muszą być zdeponowane na nowym lub istniejącym koncie IRA w okresie promocji. Minimum do otwarcia lokaty terminowej wynosi $500.00, maximum to dopuszczalny
łączny limit wpłaty ustalony przez Urząd Skarbowy (IRS) na rok 2 016/2017. Mogą obowiązywać kary za wcześniejsze wypłaty. Dodatkowe informacje można uzyskać w oddziałach
PSFCU lub w Centrum Obsługi Klienta pod numerem 1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848). Każda decyzja związana z kontem IRA powinna być skonsultownana z doradcą podatkowym.
Dodatkowe informacje dotyczące innych lokat terminowych oferowanych przez PSFCU znajdują się na stronie www.NaszaUnia.com. Oferta tylko dla Członków PSFCU. Do otwarcia
konta obowiązują zasady członkostwa. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.
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Kup samochód z Naszą Unią
W Naszej Unii czas na wiosenno-letnią
promocję. Do 5 lipca br. mają Państwo
okazję skorzystać z promocyjnych kredytów na nowe samochody z oprocentowaniem już od 1,99 procent APR*.
Wiosna i lato to najlepszy czas na zakup
samochodu. Od 5 kwietnia br. PolskoSłowiańska Federalna Unia Kredytowa
oferuje atrakcyjne oprocentowanie pożyczek samochodowych. Promocja ruszyła
potrwa do 5 lipca br. Nasza Unia oferuje
kredyty zarówno na samochody nowe, jak
i używane.
Promocyjne oprocentowanie w Naszej Unii:
- na samochody nowe, pożyczka do 36
miesięcy – już od 1,99 proc. APR*
- na samochody używane, pożyczka do 36
miesięcy – już od 2,39 proc. APR*
Aby uzyskać promocyjne oprocentowanie,
należy zarejestrować automatyczną spłatę
pożyczki z konta czekowego w PolskoSłowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Bez
automatycznej spłaty, oprocentowanie jest
wyższe o 0,25 proc. Miesięczna spłata pożyczki 3-letniej na 1,99 procent wynosi 28,64
dolarów za każde pożyczone tysiąc dolarów,
natomiast miesięczna spłata pożyczki 3-letniej
na 2,39 procent wynosi 28,81 dolarów.
Wiosna to doskonały czas, aby zastanowić
się nad kupnem samochodu. Cieplejsze dni
i noce sprawiają, że warto pomyśleć o wspólnych rodzinnych wyjazdach na majówki.
Można też odwiedzić swoich rodziców albo

pojechać na uroczystość zakończenia studiów przez dzieci. To wreszcie najwyższy
czas, aby zaplanować wakacyjne wojaże.
Wyobraź sobie już dzisiaj wspólną, rodzinną podróż nowym samochodem już
tego lata! Oprócz atra kcyjnego opro centowania, Nasza Unia oferuje Państwu
prosty i bardzo dostępny sposób składania
wniosków o pożyczkę czy to w oddziałach
PSFCU czy w formie elektronicznej na
stronie www.NaszaUnia.com.
Skorzystaj z okazji i rozważ już teraz kupno
nowego lub używanego samochodu dla siebie
lub dla całej rodziny. Aby uzyskać szczegółowe
informacje na temat promocji, przyjdź do
jednego z siedemnastu oddziałów Naszej Unii
lub zadzwoń na bezpłatną linię
1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848).
* APR

= Annual Percentage Rate (Rzeczywista Roczna Stopa

Oprocentowania). Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii
kredytowej i zdolności do spłaty kredytu. Oprocentowanie promocyjne
w wysokości 1,99% APR dotyczy pożyczek na nowe samochody na okres
od 1 do 3 lat. Promocja obowiązuje od 5 kwietnia do 5 lipca 2017 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 $1000. 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.

Oszczędzaj z IRA
To ostatnia chwila na skorzystanie z promocyjnej lokaty terminowej na wpłaty
na Indywidualne Konta Emerytalne (IRA)
za lata 2016 i 2017 r. w wysokości 2,25%.
APY (Annual Percentage Yield) na pięć lat.
Promocja trwa tylko do 18 kwietnia br.
Fundusze na otwarcie lokaty terminowej muszą być zdeponowane na nowym
lub istniejącym koncie IRA: minimum
wynosi $500.00 a maximum to dopuszczalny łączny limit wpłaty ustalony przez
Urząd Skarbowy (IRS) na rok 2016/2017.
Obowiązują kary za wcześniejsze wypłaty.
PSFCU oferuje Indywidualne Konta
Emerytalne (IRA) Tradycyjne i Roth, które
pozwalają na inwestowanie dodatkowych
funduszy na warunkach przez siebie
wybranych i z zachowaniem kontroli nad
inwestycjami. Pomimo, że konta Tradycyjne i Roth to korzystna forma oszczędzania połączona z przywilejami po datkowymi, wybór pomiędzy nimi jest
skomplikowaną decyzją, dlatego każda
decyzja powinna zostać skonsultowana
z doradcą podatkowym. PSFCU oferuje
również konta SEP i SIMPLE IRA. Konta
IRA są regulowane przez przepisy federalne i właściciel konta odpowiada przed
urzędem podatkowym za wszelkie decyzje
dotyczące tych kont. Promocja dotyczy
wszystkich rodzajów kont IRA oferowanych przez Polsko-Słowiańską Federalną
Unię Kredytową.

WAKACYJNA PRZYGODA CZEKA!
Kredyty samochodowe PSFCU już od

% APR*

1,99
*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 samochody na okres od 1 do 3 lat. Promocja obowiązuje od 5 kwietnia do 5 lipca 2017 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 $1000. 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.
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Pamięci Żołnierzy Wyklętych
Już po raz piąty Polonia z Wschodniego
Wybrzeża uczciła pamięć Żołnierzy
Wyklętych. Uroczystości odbyły się na
cmentarzu w Amerykańskiej Częstochowie
w Doylestown, Pensylwania a Nasza Unia była
ich sponsorem.
Pierwszego marca każdego roku obchodzony jest w Polsce Narodowy Dzień Pamięci
Żolnierzy Wyklętych. Od pięciu lat Komitet
Obchodów Rocznicy Katastrofy Smoleńskiej
wraz z Okręgiem 10. Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce organizuje uroczystości upamiętniające żołnierzy
antykomunistycznego i niepodległościowego
podziemia, którzy zde cydowali się na
podjęcie nierównej walki o suwerenność
i niepodległość Polski w latach 1944-63.
Tegoroczne uroczystości miały miejsce 5
marca pod pomnikiem Żołnierzy Wyklętych
na cmentarzu w Amerykańskiej Częstochowie, po czym odprawiono uroczystą Mszę
Świętą oraz odbyła się konferencja naukowa.
Uczestnicy spotkania mieli możliwość
obejrzeć wystawę poświęconą, Danucie
Siedzikównie ps. „Inka”. – Stajemy dzisiaj tu,
w Amerykańskiej Częstochowie, duchowej
stolicy Polonii, aby oddać cześć i pamięć
poległym i zamordowanym przez komunistów Żołnierzom Wyklętym, którzy pozostali
niezłomni. Wzywam Was, stańcie do apelu!
– powiedział w trakcie apelu poległych
Tadeusz Antoniak, główny organizator
uroczystości. Apel w honorowej warcie
wolontariuszy odbył się pod pomnikiem,
odsłoniętym we wrześniu ubiegłego roku
przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę. Jak

Konsul generalny Maciej Gołubiewski, wiceminister Bartłomiej Grabski i skarbnik Rady Dyrektorów PSFCU Ryszard Bąk.

powiedział Antoniak, Prezydent Duda miał
przyznać, że monument dłuta Bożeny i Andrzeja Praszczyków jest „jednym z najładniejszych, jakie odsłaniał”.
– Od zarania Amerykańskiej Częstochowy,
zawsze biło tu serce amerykanskiej Polonii,
tutaj na tym cmentarzu spoczywają bohaterowie i ci, którzy swoje serce oddali dla
Polonii – zaznaczył przedprzeor ojciec Jan
Michalak. Wśród gości honorowych byli
m.in. wiceminister obrony narodowej Polski
Bartłomiej Grabski oraz konsul generalny RP
w Nowym Jorku Maciej Gołubiewski, a także
przedstawiciele weteranów i licznych organizacji polonijnych.
Podczas nabożeństwa w sanktuarium
organizatorzy uhonorowali sponsorów

Pomnika Niezłomnych – Polsko-Słowiańską
Federalną Unię Kredytową oraz Fundację
Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej
w Ameryce – specjalnymi ryngrafami z wizerunkiem Żołnierzy Wyklętych i napisem
“Niezłomni. Bóg. Honor. Ojczyzna”. – PolskoSłowiańska Federalna Unia Kredytowa
wspierała, wspiera i wspierać będzie inicjatywy i instytucje, które promują Polskę.
Wspomagamy finansowo właściwie wszystkich, którzy działają w dobrej wierze na
rzecz Polonii, bo jesteśmy instytucją patriotyczną – powiedział skarbnik Rady Dyrektorów PSFCU Ryszard Bąk. Nasza Unia była
zarówno fundatorem pomnika jak i tegorocznej uroczystości w Doylestown.

Ostatnia szansa by uzyskać niższe oprocentowanie!
Złóż wniosek o kredyt hipoteczny PSFCU

350!

$
Teraz dodatkowo zaoszczędzisz
.
Nie pobieramy opłaty za wniosek hipoteczny.

Promocja jest ważna w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2017 r. Promocja dotyczy pożyczek na domy 1-4 rodzinne zamieszkałe przez właściciela. Pożyczkobiorca musi
spełnić standardowe wymogi kwalifikacyjne i zdolności spłaty kredytu. Kredyty z wkładem własnym poniżej 20% wartości domu wymagają prywatnego ubezpieczenia
kredytu hipotecznego. Oferta tylko dla Członków PSFCU. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.
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