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MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ
Szanowni Państwo,
Sierpień jest szczególnym miesiącem w
najnowszej historii
Polski. 73 lata temu,
1 sierpnia 1944 r.
mieszkańcy Warszawy chwycili za broń,
aby wyz wolić swoje miasto spod nie mieckiej okupacji. Pomimo militar nej
porażki ich boha terstwo pozosta nie
w pamięci naszego narodu na zawsze.
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa wraz z Polonią na Greenponcie uczciła
to wydarzenie uroczystym wciągnięciem
flagi z kotwicą - symbolem powstańczej
Warszawy - na maszt przed naszą główną
siedzibą na Brooklynie. Podobna flaga
powiewać będzie również przez 63 dni, tyle
ile trwało Powstanie, przed naszym oddziałem w Bridgeview, Illinois.
15 sierpnia to rocznica jednej z najważniejszych bitew XX wieku, określanej też
jako „Cud nad Wisłą”. W 1920 r. wojska
polskie powstrzymały bolszewicką nawałę,
która szturmem pragnęła zaw ład nąć
całą Europą.
31 sierpnia z kolei minęło 37 lat od
podpisania Porozumień Sierpniowych, które
zapoczątkowały destrukcję komunizmu
w Polsce, a potem w Europie.
Nie możemy zapomnieć też o kolejnej
rocznicy 1 września 1939 r., kiedy to hitlerowskie Niemcy atakiem na Polskę rozpoczęły
II wojnę światową. Zapraszam Państwa do
śledzenia naszych stron w mediach społecznościowych, na których wspominamy te
wszystkie ważne wydarzenia z historii Polski.

Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 31 lipca 2017 r.

Aktywa

$1,824,111,791
Udzielone kredyty

$1,019,829,971
Wartość netto

$175,352,021
Liczba Członków

91,984

Pomimo okresu urlopowego PSFCU aktywnie kontynuowała swoje zaangażowanie
w życie polonjine. Od początku roku do
końca lipca poprzez wsparcie materialne, ale także obecność naszych pracowników,
Nasza Unia była na 235 wydarzeniach,
zarówno na Wschodnim Wybrzeżu, jak i w
okolicach Chicago.
Koniec wakacji to okres przygotowań do
rozpoczynającego się roku szkolnego. Z tej
okazji proponujemy Państwu specjalną
promocję niskiego oprocentowania wydatków
związanych z powrotem do szkoły i dokonanych kartami kredytowymi PSFCU. W tym
miejscu pragnę też przypomnieć, że karty kredytowe PSFCU oferują bardzo atrakcyjny
program lojalnościowy, obejmujący również
gotówkowy rabat zależny od kwoty poniesionych wydatków.

Zbliżający się październik to tradycyjnie
już Miesiąc Dziedzictwa Polskiego, w którym
to jak zawsze będziemy oferować specjalne,
bardzo atrakcyjne promocje dla Członków
Naszej Unii. Ale o nich dowiedzą się Państwo
już z następnego biuletynu, śledząc nasze
media społecznościowe lub odwiedzając
oddziały PSFCU.
Zapraszam Państwa do korzystania
z naszych usług i rekomendowania Naszej
Unii swoim bliskim i znajomym. Pamiętajmy, że już od ponad czterdziestu lat razem
budujemy silną polonijną instytucję
finansową.
Z poważaniem,
Bogdan Chmielewski
Dyrektor Wykonawczy PSFCU

PSFCU uczciła Powstańców Warszawskich
Dokładnie w rocznicę “Godziny W” –
1 sierpnia o godz. 11:00 czasu nowojorskiego
- na maszt przed siedzibą Polsko-Sło wiańskiej Fede ralnej Unii Kredytowej na
Greenpoincie została wciągnięta białoczewona flaga z kotwicą, symbolem Polski
Walczącej. Przez 63 dni będzie ona powiewała na nowojor skim niebie ku czci uczestników i ofiar Pow sta nia Warszaw skiego.
Identyczna zawisła przed oddziałem PSFCU
w Bridge view, na połud niowych przedmieściach Chicago.
Flagę przy akompaniamencie syreny
strażackiej oraz odgłosu silników motorów
Harley-Davidson, którymi przyjecha li na
uroczys tość motocykliści z polonij nego
klubu „Unknown Riders”, wciąg nął Tadeusz
Antoniak, członek Stowarzyszenia Weteranów Armii Pol skiej w Amery ce (SWAP) i
przewodni czący Komitetu Obchodów
Rocznicy Smoleńskiej z Pensylwa nii. Wśrod
obecnych był mieszkający na Greenpoincie
ucze stnik Powstania Władysław Mazur oraz
Anto ni Chróścielewski, szef nowojorskiej
placówki SWAP, żołnierz Armii Andersa
i ucze stnik bitwy pod Monte Cassino.
Na uroczystości byli obecni także harcerze, członkowie SWAP i innych orga nizacji polonijnych, pracownicy PSFCU oraz
miesz kań cy Greenpointu.
...dokończenie na stronie 2

Flaga z symbolem Polski Walczącej przed siedzibą PSFCU
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PSFCU uczciła Powstańców Warszawskich c.d.
Po 73 latach pozostało wśród nas niewielu
uczestników Powstania. Dlatego dzisiaj
wszystkim żyjącym i zmarłym chciałbym
złożyć hołd za walkę o wolność i ich
straceńczą odwagę – powiedział konsul
Golubiewski.
Flaga z symbolem Polski Walczącej
powiewa przed siedzibą Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej już drugi
rok z rzędu. Podobnie jak flaga wywieszona przed oddziałem PSFCU w Bridgeview
na przedmieściach Chicago, przez 63 dni
będzie przypominać o bohaterstwie i tragedii
Powstania Warszawskiego.

Uczestnicy uroczystości: Antoni Chróścielewski (w środku) z żoną Walerią, Władysław Mazur

- Siedemdziesiąt trzy lata temu, mieszkańcy Warszawy chwycili za broń, aby
zrealizować swoje marzenie o wolnej Polsce
- powiedział dyrektor wykonawczy PolskoSłowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej,
Bogdan Chmielewski. Mówca przypomniał,
że dzisiaj Polacy „bez znaczenia czy
mieszkający w Polsce czy na emigracji”
muszą „wyciągnąć lekcję” z wydarzeń sprzed
73 lat. - Po pierwsze musimy o tych bohaterach zawsze pamiętać i to nasze dzisiejsze
spotkanie jest tego wyrazem. Po drugie,
musimy wyciągąć wnioski z tej tragicznej
historii: jako Polacy zawsze musimy być

razem, zjednoczeni. Po trzecie: nigdy nie
możemy dopuścić aby powtórzyła się
okupacja i zniewolenie Polski – stwierdził
Bogdan Chmielewski.
Podczas uroczystości głos zabrał konsul
generalny RP w Nowym Jorku Maciej
Golubiewski. – Wielu powstańców zamieszkało po wojnie zagranicą, w tym w Stanach
Zjednoczonych. Wśród nich był jeden z dowódców Powstania, gen. Antoni Chruściel
ps. Monter, pochowany na przyjaznej
amerykańskiej ziemi w Amerykańskiej
Częstochowie, z której po 44 latach jego
prochy zostały przeniesione do Polski.

Senator Bierecki nagrodzony
Twórca Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo-Kredytowych (SKOK), senator RP
Grzegorz Bierecki otrzymał nagrodę za
wybitne osiągnięcia na rzecz światowego
ruchu unii kredytowych. To uznanie za
wieloletnią działalność na rzecz propagowania idei finansowej spółdzielczości na
całym świecie.
Senator Bierecki otrzymał wyróżnienie
podczas dorocznego zebrania Światowej
Rady Unii Kredytowych (WOCCU) w Wiedniu. Jest to najwyższa forma uznania
WOCCU przyznawana za „szczególny wkład
na rzecz popularyzacji ruchu unii kredytowych poza własnym krajem”. Sen. Bierecki
znalazł się w grupie czworga osób
i organizacji wyróżnionych w ten sposób w
tym roku.
Przypomnijmy, że w latach 2013-2014
Grzegorz Bierecki pełnił funkcję przewod niczącego WOCCU. Powierzenie mu tej
funkcji było wyrazem uznania dla bezprecedensowego sukcesu, jaki odniosły w ciągu

ostatnich dwóch dekad polskie SKOK-i,
rozwijające się w niezwykle trudnych
warunkach prawnych i biznesowych.
- Jestem Polakiem, czuję dumę ze swojego
pochodzenia – podkreślał bezpośrednio po
wyborze na przewodniczącego WOCCU,
senator Bierecki. - To wszystko, co robiliśmy,
zakładając SKOK-i w Polsce, robiliśmy
kontynuując misję zapoczątkowaną przez
„Solidarność”. Nie oczekiwaliśmy wówczas
żadnej nagrody, zależało nam na dobru
społecznym.
W dorocznym zjeździe Światowej Rady
Unii Kredytowych wzięło w tym roku udział
ponad 1 600 delegatów z 58 krajów. Przez
trzy lipcowe dni dyskutowali we Wiedniu
m.in. o najnowszych trendach i rozwoju
technologicznym w sektorze finansowym
oraz sposobach na zwiększenie członkostwa
ludzi młodych w uniach kredytowych.
Senator Bierecki po wyborze na przewodniczącego
WOCCU w 2013 r.

Flaga przy oddziale PSFCU w Bridgeview
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Uwaga na fałszywe czeki!
Czy ta historia nie brzmi znajomo? Próbujesz sprzedać coś przez internet np. na
stronie Craigslist. Kontaktuje sie z tobą
możliwy nabywca, który wysyła Ci czek na
kwotę o wiele wyższą niż cena sprzedaży.
Prosi Cię, abyś szybko wysłał różnicę za
pośrednictwem MoneyGram lub Western
Union do „firmy przewozowej”, która jest
w drodze aby odebrać towar.
Albo odpowiadasz na ogłoszenie
internetowe oferujące wymarzoną pracę.
Proszony jesteś aby „zająć się” domem
rodziny, która przeprowadza się do USA
z zagranicy. Dostajesz czek na dużą kwotę
z instrukcją, aby wpłacić pieniądze na swoje
konto, potrącić własne tygodniowe zarobki,
a bilans zdeponować na konto „menedżera”
w innej instytucji finansowej.

Szkolna promocja

ofiar. Jeżeli kiedykolwiek przydarzy Ci się
podobna sytuacja, przede wszystkim pa miętaj o bezpieczeństwie. Sprawdź dokładnie otrzymaną ofertę, zobacz czy możesz
skontaktować się z bankiem przez który
płatny jest czek, aby zweryfikować czy na
koncie zdeponowane są środki wystarczające
do jego pokrycia.

Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości czy
czek jest prawdziwy, powiadom o tym
pracownika PSFCU i poproś o wydłużenie
okresu blokady funduszy do przynajmniej
5-7 dni biznesowych, aby zminimalizować
ryzyko zwrócenia czeku bez pokrycia. Bądź
ostrożny z przesyłaniem lub deponowaniem pieniędzy na czyjeś konto, zanim nie
upewnisz się, że czek został dokładnie
zweryfikowany. Pamiętaj, że jeżeli zdeponoW obydwu przypadkach rezultat najpraw - wany przez Ciebie czek zostanie zwrócony
dopodobniej będzie taki sam: jeśli zasto- bez pokrycia, będziesz odpowiedzialny za
sujesz się do podanych instrukcji, przekażesz negatywny bilans na koncie i możesz podswoje ciężko zarobione pieniądze tylko po to, legać procedurze windykacji, podobnie jak
żeby później dowiedzieć się, że otrzymany w przypadku innych kredytów.
czek był fałszywy i niestety nie miał pokrycia.
I najważniejsze: jeśli otrzymana oferta
To tylko dwa z wielu podobnych scena- wygląda na zbyt dobrą, aby była prawdziwa,
riuszy działań oszustów w celu wyłudzenia to najprawdopodobniej tak właśnie jest a cała
pieniędzy od niczego nie podejrzewających sprawa to kolejny pomysł oszustów..

Promocyjne
oprocentowanie
2,99% APR1
przez 12 miesięcy
na kwalifikujących
się transakcjach
zakupu dokonanych
kartą kredytową

Skorzystaj z promocyjnego oprocen towania w wysokości 2,99% APR1 przez
12 miesięcy na kwalifikujących się tran sakcjach zakupu kartą kredytową dokonanych do 30 września 2017 r.
Skorzystanie z promocji jest bardzo
proste! Wszyscy obecni oraz nowi posiadacze kart kredytowych PSFCU VISA® są
automatycznie zakwalifikowani do promocji. Wystarczy użyć karty do zakupu
kwalifikujących się artykułów pomiędzy 15
sierpnia i 30 września br. aby automatycznie
uzyskać niskie oprocentowanie promocyjne
2,99% APR1 przez okres 12 miesięcy od dnia
pierwszej kwalifikującej się transakcji.
Do udziału w promocji kwalifikują się
zakupy: artykułów biurowych i papierniczych, odzieży męskiej i damskiej, odzieży sportowej i sprzętu sportowego, odzieży
dziecięcej i niemowlęcej, odzieży rodzinnej,
odzieży i akcesoriów różnych, sprzętu
elektronicznego i komputerowego, oprogramowania, wydatków poczynionych na
rzecz szkół, uczelni i uniwersytetów, szkół
biznesowych i zawodowych, oraz innych
wykwalifikowanych usług edukacyjnych.2
Posiadacze studenckich kart kredytowych
PSFCU Liberty VISA® uzyskają dodatkowy
bonus - podwójne punkty lojalnościowe!3

2.99%
APR*

1) APR=Annual Percentage Rate. Po 12-miesięcznym okresie promocyjnego oprocentowania kwaliﬁkujących się transakcji zakupu obowiązywać będzie standardowe oprocentowanie karty kredytowej. Na dzień 10/08/2017
standardowe oprocentowanie wynosi od 8.99% do 15.99% APR. Oprocentowanie to jest oprocentowaniem zmiennym opartym o Prime Rate. Biznesowe karty kredytowe nie są objęte tą promocją. 2) PSFCU decyduje
które transakcje kwaliﬁkują się do promocji. Niniejsza oferta nie może być połączona z żadną inną ofertą promocyjną. Inne ograniczenia mogą obowiązywać. W celu uzyskania więcej informacji prosimy o kontakt
z PSFCU. 3) Punkty lojalnościowe nie mogą być przeniesione na karty nie objęte programem lojalnościowym.

3
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Nasza Unia wśród Polonii
Dożynki z PSFCU

Jako lider Polonii, Polsko-Słowiańska
Federalna Unia Kredytowa jest zawsze
tam, gdzie dzieje się coś istotnego dla
polonijnej społeczności. Od początku roku
do końca lipca br., PSFCU zorganizowała,
sponsorowała i uczestniczyła w 235
wydarzeniach w aglomeracjach nowojorskiej i chicagowskiej.

W niedzielę 20 sierpnia pracownice
oddziału PSFCU Norridge wzięły udział w
Festiwalu Dożynkowym zorganizowanym
przez Związek Klubów Polskich z Chicago,
który odbył się w parafii św. Rozalii w
Harwood Heights, Illinois. PSFCU
sponsorowała m.in. malowanie twarzy dla
najmłodszych uczestników zabawy a na
stoisku Naszej Unii można było wylosować
wśród innych gadżetów, nasze firmowe
podkoszulki.

Festiwal w Ridgewood
Jak co roku, pracownice nowojorskiego
oddziału w Ridgewood, brały udział w
Festiwalu Ulicznym Myrtle Avenue. Wśród
uczestników było bardzo wielu Polaków z
Ridgewood i okolic, które w ostatnich
latach stały się bardzo popularnym
miejscem zamieszkania dla polonijnej
społeczności.

Pielgrzymka do Merrillville
W dniach 12 - 13 sierpnia br. odbyła się
XXX Piesza Pielgrzymka Polonijna Chicago
do
Sanktuarium
Matki
Bożej
Częstochowskiej w Merrillville, Indiana.
Kilka tysięcy pielgrzymów przez dwa dni
przeszło 52 km. Jak co roku, Nasza Unia
była głównym sponsorem tego ważnego dla
polonijnych społeczności wydarzenia.
Kilkanaście tysięcy ludzi uczestniczyło
we mszy świętej na zakończenie
pielgrzymki. W tej pięknej uroczystości
brali udział pracownicy oddziałów PSFCU
z Bridgeview i Mt. Prospect.

PONAD 43 000 BEZPŁATNYCH BANKOMATÓW
KARTA DEBETOWA AKCEPTOWANA NA CAŁYM ŚWIECIE
ZABEZPIECZENIA PRZED OSZUSTWAMI

…a co dla Ciebie robi Twój bank?
*Opłata transakcyjna będzie pobrana w bankomatach nienależących do PSFCU oraz sieci Allpoint® i STARsf®. Bezpłatny dostęp do gotówki może
nie być możliwy we wszystkich bankomatach należących do sieci Allpoint® i STARsf®. Inne ograniczenia mogą obwiązywać.
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