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MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ
Szanowni Państwo,
Sprawdzoną i zaak ceptowaną przez Państwo strategią Naszej
Unii jest stałe oferowanie promocji na
nasze produkty i usłu gi. Od kilku już lat
osoby posiadające konta emerytalne mogą
skorzystać z atrakcyjnego oprocentowania
dorocznych wpłat na konta IRA. W tym roku
promocja ta kończy się niemal wraz z datą
wypełnienia rozliczeń podatkowych, bo
15 kwietnia br. Dużą popularnością wśród
Członków Naszej Unii cieszy się również
promocja zniesienia 350-cio dolarowej
opłaty za złożenie wniosku o pożyczkę na
nieruchomość. Jest to tylko jeden z elementów wpływających na atraktrakcyjność
naszej oferty pożyczkowej. W nadcho dzących miesiącach będziemy kontynuowali
serię specjalnych ofert dla Członków Naszej
Unii posiadających karty kredytowe.
Już po raz kolejny, od 19 kwietnia do
końca maja br., będziemy zachęcali rodziców
do otwarcia konta dla swoich najmłodszych
pociech, które to dostaną 50-cio dolarowy
kredyt w momencie otwarcia konta dziecięcego. Wraz ze wzrostem stóp procentowych
w Stanach Zjednoczonych od 6 kwietnia
oferujemy też bardzo atrakcyjną promocję
na 5-cio letnie lokaty terminowe, których
oprocentowanie będzie wynosiło 3%. Są to
tylko przykłady naszych specjalnych ofert,
których szczegóły znajdziecie Państwo na
naszych stronach w mediach społecznościowych i w oddziałach. Jestem przekonany, że wielu z Państwa skorzysta z tych

Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 28 lutego 2018 r.

Aktywa

$1,851,408,747
Udzielone kredyty

$1,056,725,154
Wartość netto

$183,094,921
Liczba Członków

93,339

atrakcyjnych promocji, jak również zachęcą
one innych do przyłączenia się do grona
Członków Naszej Unii.
21 kwietnia br., uroczyście otworzymy
działalność piątego w rejonie Chicago, a 18
ogółem oddziału Unii ulokowanego w
Glendale Heights, Illinois. Po ośmiu latach
obecności w tym stanie, na dzień 28 lutego
br., 19,554 Członków korzysta z naszych
usług, powierzając nam depozyty na kwotę
ponad 182 milionów dolarów i jednocześnie
zaciągając pożyczki na sumę 232 milionów
dolarów. Cieszę się z sukcesu Unii odnie sionego w Illinois, który jest jednocześnie
przykładem integracji Polonii w Stanach
Zjednoczonych. Dynamiczny rozwój w
rejonie Chicago pozytywnie przyczynia się
do całościowego wzrostu naszej instytucji.
Nasza Unia jest demokratycznie zarządzaną instytucją i poprzez coroczne wybory
do Rady Dyrektorów każdy z Państwa ma

prawo wypowiedzieć się na temat strategii
jej rozwoju. 12 kwietnia zostaną wysłane do
Państwa karty wyborcze z nazwiskami
tegorocznych kandydatów na wakujące 4
miejsca do Rady Dyrektorów. Jak zawsze
zachęcam do aktywnego uczestnictwa w
tych wyborach i głosowania na najbardziej
odpowiednie, według Państwa, osoby.
Wyniki wyborów będą ogłoszone podczas
dorocznego zebrania Członków Unii, które
odbędzie się 12 maja br.
Na zakończenie, zapraszam Państwa do
aktywnego uczestnictwa w wydarzeniach
związanych z jakże ważną dla Polski i Polonii
rocznicą 100-lecia odzyskania niepodległości. Nasza Unia, jako lider Polonii, na
pewno będzie na większości z tych wydarzeń
obecna.
Krzysztof Matyszczyk
Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU

Bieg Tropem Wilczym

Uczestnicy Biegu Tropem Wilczym

4 marca br. w Forest Park w dzielnicy Queens
odbyła się III edycji biegu ,,Tropem Wil czym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.
Organizatorem był Instytut Józefa Piłsuds kiego w Ameryce, który we współpracy z
organizacją „Polska Running Team” zaprosił
do biegu nowojorską Polonię. Nasza Unia
była głównym sponsorem imprezy.
Dystans wynosił 1,963 metry – symboliczna liczba wskazywała datę śmierci ostat niego Żołnierza Wyklętego, Józefa Franczaka
ps. „Lalek”. W biegu udział wzięło ponad
250 osób – całe rodziny, harcerze, uczniowie
Polskich Sobotnich Szkół Dokształcających,
osoby starsze i profesjonalni biegacze.

Tegoroczny bieg odbył się z udziałem
specjalnych gości z Polski, którzy przybyli
do USA na zaproszenie instytutu. Swoją
obecnością imprezę zaszczycili m.in.: prof.
Krzysztof Szwagrzyk, zastępca prezesa
Instytutu Pamięci Narodowej, prof. Sławomir
Cenckiewicz, dyrektor Wojskowego Biura
Historycznego. Niespodziankę swoją obecnością na biegu sprawiła wszystkim była
prezes Instytutu dr Magda Kapuścińska,
która specjalnie przyleciała z Polski, aby
wspierać biegaczy.
Na starcie wszystkich przywitała prezes
...dokończenie na stronie 2
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c.d. Bieg Tropem
Wilczym

Dzień Pułaskiego w Chicago

... dokończenie ze strony 1

instytutu dr Iwona Korga. Dziękując
zebranym za przybycie, odczytała fragment
listu prezydenta RP Andrzeja Dudy, który
skierował do uczestników „Tropem Wilczym.
Biegu Pamięci Żołnierzy Wyklętych”.
„Wyklęci przez komunistów żołnierze
powstania antykomunistycznego otaczani są
dzisiaj czcią i szacunkiem władz państwowych i całego narodu polskiego. Ich
patriotyzm, odwaga i niezłomność stanowią
wzór, do którego spontanicznie odwołuje się
młode pokolenie. To wielki triumf tych
szlachetnych, prawych, zawsze wiernych
ojczyźnie rodaków – odczytała przesłanie
prezydenta prezes Korga.
Uczestników biegu oraz gości przywitał
również prof. Szwagrzyk. – Polacy mieszkający w USA są wielkimi patriotami, co
okazują w różny sposób. (…) Zachowujemy
polską tradycję, coś, co pozwoliło nam
przetrwać wieki. Dziś stanowi to dla nas
wartość szczególną – powiedział profesor
Szwagrzyk.
Po odśpiewaniu polskiego hymnu
wszyscy uczestnicy ruszyli do biegu w koszulkach z podobiznami Żołnierzy Niezłom nych, które przygotowali organizatorzy:
Hieronima Dekutowskiego, Łukasza
Cieplińskiego, Zbigniewa Przybyszewskiego,
Romana Grońskiego, Szczepana Ścibiora,
Dionizego Sosnowskiego, Czesława Gałązki
oraz rotmistrza Witolda Pileckiego. Miejsca
pochówku wielu z nich zostały odnalezione
przez zespół prof. Szwagrzyka w kwaterze
„Ł” na warszawskich Powązkach, ale miejsca
pochówku niektórych, w tym rotmistrza
Pileckiego, nadal nie są znane. Po kilku
minutach pojawili się na mecie zwycięzcy
biegu. Zwycięzcy biegu otrzymali statuetki
ufundowane przez Instytut Piłsudskiego, a
wszyscy, którzy biegli, żeby uczcić pamięć
żołnierzy podziemia antykomunistycznego
otrzymali pamiątkowe medale zaprojek towane i wykonane przez IPN.

Uroczystość obchodów Dnia Pułaskiego w Muzeum Polskim w Chicago zaszczyciło swą obecnością wielu
znamienitych gości

Piątego marca br. stan Illinois obchodził
doroczny Dzień Pułaskiego. W uroczystościach, które odbyły się w zlokalizowanym
w Chicago Muzeum Polskim w Ameryce
wzięli udział przedstawiciele lokalnych
władz z burmistrzem Chicago Rahmem
Emmanuelem oraz gubernatorem stanu
Illinois Brucem Raunerem.
Oficjalne stanowe obchody Dnia Pułaskiego tradycyjnie już wypełniły po brzegi salę
główną Muzeum Polskiego w Ameryce w
Chicago. Jak co roku w pierwszy ponie działek marca główni politycy stanu Illinois,
hrabstwa Cook oraz miasta Chicago spotkali
się z przedstawicielami Polonii.
Gubernator Illinois Bruce Rauner zauważył, że wartość Polonii przekłada się na
wartość Illinois. Gubernator ogłosił również
swoją długo oczekiwaną podróż do Polski,
która ma odbyć się w kwietniu oraz wyraził
entuzjazm w związku z majową wizytą
prezydenta RP Andrzeja Dudy w Chicago.
Postać Pułaskiego, jak i innych polskich
bohaterów, przypomniał zgromadzonym
konsul generalny RP w Chicago Piotr Janicki.
Nawiązując do przemówienia prezydenta
Trumpa wygłoszonego w zeszłym roku w
Warszawie, konsul podkreślał silne więzy

łączące Polskę ze Stanami Zjednoczonymi.
Znana z życzliwości do Polonii, skarbnik
hrabstwa Cook Maria Pappas przekazała
placówce czek na tysiąc dolarów i zaprosiła
zebranych gości do wspólnego odśpiewania
„Sto lat” – z okazji stulecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. Owację na stojąco
otrzymał obecny na sali 100-letni Tadeusz
„Ted” Terlikowski, który z rąk attaché obrony
przy polskiej ambasadzie w USA, generała
brygady Cezarego Wiśniewskiego otrzymał
nominację na stopień kapitana.
W sowim wystąpieniu dyrektor wykonawczy Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej Bogdan Chmielewski mówił o
konieczności obrony dobrego imienia Polski
w Stanach Zjednoczonych. – W ostatnim
czasie w poważnych mediach oraz wypowiedziach polityków było dużo zamieszania,
dochodziło nawet do przedstawiania Polski
jako agresora w czasie II wojny światowej,
gdy faktycznie to on a była ofiarą agresji.
Dlatego naszym zadaniem jest jak najszersze
przedstawienie Amerykanom polskiej
historii i polskiej kultury – apelował dyrektor
Chmielewski do zebranych przedstawicieli
Polonii. PSFCU była jednym ze sponsorów
uroczystości w Muzeum Polskim w Chicago.

Podpisz Deklarację: www.deklaracjapolonii2018.org
2
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Nowa promocja lokat terminowych PSFCU
Lokaty terminowe są jednymi z najbardziej
bezpiecznych form oszczędzania kapitału.
Zakładając lokatę terminową powierzasz
swoje środki pieniężne Naszej Unii na
wybrany przez Ciebie, ustalony okres czasu
w zamian za określony zysk, wynikający z
oprocentowania lokaty. Po upływie terminu
lokaty, Nasza Unia wypłaci wpłacone przez
Ciebie fundusze wraz z odsetkami.
Okres trwania depozytu zależy od Twojego wyboru. Polsko-Słowiańska Federalna
Unia Kredytowa oferuje szeroki asortyment
Lokat Terminowych, o różnych terminach
i o różnym oprocentowaniu, dając Członkom
Unii możliwość wyboru najbardziej dla nich
odpowiedniej formy oszczędności. Oferujemy lokaty na okresy od 3 miesięcy do pięciu
lat. Oprocentowanie lokat jest uzależnione
od okresu trwania lokaty - im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz.
Podstawową zaletą lokaty terminowej
jest przewidywalność zysków, gdyż jej stałe
oprocentowanie nie zmiania się przez cały
okres trwania lokaty. W ten sposób możesz
obliczyć oczekiwany zysk nawet przed
ulokowaniem funduszy na lokacie, a tym
samym łatwiej zaplanować finansowe
operacje w przyszłości.
Po upłynięciu okresu lokaty terminowej,
wpłacona kwota zostaje udostępniona wraz

z uzyskanymi odsetkami. Masz wówczas
opcję odnowienia lokaty lub przelania funduszy na Twoje konto czekowe lub inne
konto oszczędnościowe.
Jeżeli jesteś zainteresowany wyższym
oprocentowaniem na lokacie długoterminowej, jednakże obawiasz się, że zostaniesz pozbawiony dostępu do funduszy w
przypadku zaistnienia nieprzewidzianych
okoliczności, bądź spokojny. Fundusze
zdeponowane na lokacie terminowej mogą
zostać użyte jako zabezpieczenie kredytu pod
zastaw oszczędności oferowanego przez
Naszą Unię.
Nowa promocja lokat terminowych
Od dnia 6 kwietnia br. Nasza Unia oferuje
nową promocję lokat terminowych. Załóż 5letnią lokatę terminową i uzyskaj roczne
oprocentowaniem w wysokości 3% APY.*
*APY - Annual Percentage Yield na dzień 6/04/2018. Oferta ważna od dnia
6 kwietnia do 31 maja 2018 r. PSFCU zastrzega sobie prawo do odwolania

Skorzystaj z promocji
kredytów hipotecznych w PSFCU
Wiosna to najlepszy okres na kupno domu.
Nasza Unia oferuje korzystne kredyty
hipoteczne z niskimi stopami oprocentowania, bez ukrytych opłat. Kredyt
hipoteczny PSFCU można uzyskać wpłacając nawet minimum zaledwie 3% wkładu
własnego. Kredyty hipoteczne PSFCU
oferowane są w stanach Nowy Jork, New
Jersey, Illinois, Florida i Pensylwania.
Do końca kwietnia br., Członkowie
Naszej Unii mogą skorzystać z dodatkowej
promocji, w ramach której nie pobieramy
opłaty za wniosek o kredyt hipoteczny.
Oznacza to $350 dodatkowych oszczędności przy zakupie nieruchomości.
Aby skorzystać z promocji należy złożyć
wniosek o kredyt hipoteczny do dnia 30
kwietnia br. Wniosek można złożyć w
dowolnym oddziale Naszej Unii lub przez
Internet pod adresem www.NaszaUnia.com

promocji przed 31 maja 2018r. Oferta dotyczy lokat indywidualnych,
biznesowych Minimalna wysokość lokaty wynosi $500. Limit wpłaty wynosi

Promocja jest ważna do 30 kwietnia 2018 r. Promocja dotyczy pożyczek

$50,000 na Członka PSFCU lub na firmę. Wczesna wypłata podlega opłacie

na domy 1-4 rodzinne zamieszkałe przez właściciela. Pożyczkobiorca

karnej, która może zredukowac zyski. Nie ma limitu lokat, pod warunkiem,

musi spełnić standardowe wymogi kwalifikacyjne i zdolności spłaty

że łączna suma nie przekracza limitu wpłaty osobistego lub firmowego. Lokaty

kredytu. Kredyty z wkładem własnym poniżej 20% wartości domu

nie podlegają automatycznemu odnowieniu. Inne ograniczenia mogą

wymagają prywatnego ubezpieczenia kredytu hipotecznego. Oferta tylko

obowiązywać.

dla Członków PSFCU. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

LoKata na wiosnę

%

3.00

APY*

Załóż lokatę terminową PSFCU na 5 lat
i patrz jak rosną Twoje oszczędności

*APY - Annual Percentage Yield na dzień 6/04/2018. Oferta ważna od dnia 6 kwietnia do 31 maja 2018 r. PSFCU zastrzega sobie prawo do odwolania promocji przed 31 maja 2018r.
Oferta dotyczy lokat indywidualnych, biznesowych Minimalna wysokość lokaty wynosi $500. Limit wpłaty wynosi $50,000 na Członka PSFCU lub na ﬁrmę. Wczesna wypłata podlega
opłacie karnej, która może zredukowac zyski. Nie ma limitu lokat, pod warunkiem, że łączna suma nie przekracza limitu wpłaty osobistego lub ﬁrmowego. Lokaty nie podlegają automatycznemu
odnowieniu. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.
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W oddziałach Naszej Unii
Siedemnaście oddziałów PSFCU to więcej
niż tylko placówki instytucji finansowej: to
prawdziwe centra polonijnej społeczności.
Co miesiąc w placówkach PSFCU odbywa
się kilkanaście wydarzeń a pracownicy
oddziałów są stałymi gośćmi imprez
polonijnych.
Wybór Królowej Parady 3 maja
w Chicago

W sobotę, 10 marca 2018 r., pracownicy
PSFCU wzięli udział w wyborach
chicagowskiej Królowej Parady Trzeciego
Maja 2018 organizowany przez Związek
Klubów Polskich w USA. Nasza Unia
ufundowała $1,500 stypendium dla
Pierwszej Damy Dworu - Emilii Wojciak.
Królową Parady Trzeciego Maja 2018 została
Magdalena Tolwińska, Miss Foto/ Drugą
Damą Dworu - Natalia Ptaszek a Miss
Publiczności - Kamila Wilczek.

„Nie tylko Dywizjon 303”

Nasze oddziały w Ridgewood oraz na
McGuiness Blvd w sobotę 24 marca
zorganizowały spotkania dla najmłodszych,
przywołując wiosnę oraz tworząc piękne
ozdoby wielkanocne. Oba wydarzenia
cieszyły się dużą popularnością a każdy z
gości miał okazję zrobić pamiątkowe zdjęcie
z zajączkiem wielkanocnym. Na zdjęciu
pracownicy oddziału Ridgewood.

W marcu w oddziale PSFCU w Bridgeview
dzięki uprzejmości IPN Chicago, udo stępniono wystawę pt. „Nie tylko Dywizjon
303”. Ekspozycja w przystępny i atrakcyjny
sposób pokazuje jedną z najpiękniejszych
kart polskiego wysiłku zbrojnego w czasie
II wojny światowej, jaką były działania
polskich lotników na Zachodzie. Wystawa
będzie dostępna także w pozostałych
oddziałach PSFCU w IL w kwietniu.

Cała Polonia czyta dzieciom

Przywitanie wiosny

W sobotę, 17 marca 2018 r. Barbara
Milewski, kierownik oddziału PSFCU w
Trenton uczestniczyła w akcji „Cała Polonia
czyta dzieciom”, zorganizowanej w Polskiej
Szkole "Ogniwo" w Morrisville. W tym roku
dla uczniów szkoły mieli przyjemność
czytać także: Alicja Tunk - wicekonsul RP
w NY, Dr. Dorota Andraka - prezes Centrali
Polskich Szkół w NY Dr. Omar Sangare aktor, reżyser i nauczyciel universytecki w
USA.

Złóż wniosek o kredyt hipoteczny PSFCU
Teraz dodatkowo zaoszczędzisz

350!

$

CZAS NA KLUCZOWE DECYZJE
Nie pobieramy opłaty za wniosek hipoteczny
Promocja jest ważna w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2018 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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