
Szanowni Państwo,

21 lutego br., w Car -
negie Hall na Manhat -
tanie odbył się kon cert
czterech wybitnych
pianistów inauguru -
jący w Nowym Jorku
oficjalne obchody 100
lecia odzyskania przez Polskę niepodległości.
Było to tym bardziej znamienne wyda -
rzenie, gdyż  85 lat temu, jeden z twórców
Państwa Polskiego - Ignacy Jan Paderewski
- również wystąpił z koncertem utworów
Fryderyka Chopina w tej samej sali.  Jesteśmy
dumni, że jako Polsko-Słowiańska Federalna
Unia Kredytowa mogliśmy być głównym
sponsorem tego, jakże ważnego dla Polonii
Amerykańskiej, wydarzenia. Nasza Unia
będzie aktywnie wspierać wiele podobnych
imprez związanych z obcho dami setnej
rocznicy odzyskania przez Polskę
niepodległosci, aby ta ważna data w polskiej
historii utkwiła w pamięci i umysłach nie
tylko Polaków, ale też przebiła się do
świadomosci społeczeństwa amery kań -
skiego. Zachęcam wszystkich Państwa do
aktywnego promowania historii Polski, jej
osiągnięć i wkładu Polaków w kulturę
amerykańską oraz cywilizacji światowej. 

Ci z Państwa, którzy śledzą na bieżąco
sytuację ekonomiczną w Stanach  Zjedno -
czonych podzielają zapewne powszechne
oczekiwanie wzrostu stóp procentowych.
Aby zachęcić i ułatwić obecnym i poten -
cjalnym Członkom Naszej Unii kupno lub
przefinansowanie pożyczki na dom, do
końca kwietnia br., oferujemy specjalną
promocję eliminująca $350 dolarową opłatę

Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa
otrzymała specjalne wyróżnienie za
działalność charytatywną.

Podczas dorocznego, charytatywnego Balu
Walentynkowego, nowojorska Fundacja
Uśmiechu Dziecka (Children's Smile
Foundation) przyznała specjalną, doroczną
nagrodę za działalność charytatywną PSFCU.
– W tym roku przyznajemy nagrodę wielkim
przyjaciołom naszej Fundacji, Polsko-

Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej,
która wspiera nas we wspaniały sposób już
od wielu lat – powiedział mec. Mariusz
Śniarowski, prezes Fundacji w czasie balu w
Chateau Briand w Carle Place, Nowy Jork. -
Pamiętajmy, że sukces całej Polonii wynika
z tego, że działamy razem - powiedział
przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU
Krzysztof Matyszczyk, odbierając nagrodę
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Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU Krzysztof Matyszczyk oraz przedstawiciele Rady Dyrektorów, Komisji
Nadzorczej i kierownictwa Naszej Unii odebrali nagrodę Children’s Smile Foundation

za złożenie wniosku o pożyczkę hipoteczną.
Do 17 kwietnia br., tradycyjnie już

zachęcamy Państwa do dokonywania wpłat
na konta emerytalne (IRA). W tym roku
polecamy atrakcyjne oprocentowanie 2.5%
na pięcioletnie certyfikaty na kontach
emerytalnych. Aby zapoznać się z naszymi
wszystkimi specjalnymi ofertami, zapraszam
do odwiedzania oddziałów i śledzenia
aktywności Naszej Unii w mediach
społecznościowych.  

Kończąc z przyjemnością informuję, że
finalizujemy otwarcie 18 już oddziału
PSFCU w Glendale Heighs w Illinois.  Jest
to już piąty oddział w tym stanie, a jego ot -

warcie jest odpowiedzią na zapo trzebowanie
na nasze usługi wśród tamtej szej Polonii. Już
w ciągu najbliższych tygod ni oddział zacznie
służyc Członkom Naszej Unii w okolicach
Chicago, a o dokładnej dacie otwarcia
będziecie Państwo poinformowani w
mediach i na naszej stronie internetowej.  

W imieniu Rady Dyrektorów, Komisji
Nadzorczej i pracowników życzę Państwu i
Waszym Bliskim ale także całej Polonii w
Stanach Zjednoczonych spokojnych i ra dos -
nych Swiąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Bogdan Chmielewski
Dyrektor Wykonawczy PSFCU

Wszystkim Członkom Naszej Unii,
Ich Rodzinom i całej Polonii życzy

Polsko-Słowiańska
Federalna Unia Kredytowa

Wesołego Alleluja !
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m.in. za prowadzenie od czterech lat wspólnej
akcji Świąteczny Uśmiech Dziecka, podczas
której zebrano już ponad pół miliona dolarów
dla hospicjów w Polsce oraz na potrzeby
chorych, polonijnych dzieci. 

Ponad trzystu gości bawiło się podczas
balu, który poprowadził specjalny gość z Pol -
ski, znany dziennikarz telewizyjny, Krzysztof
Ziemiec. W czasie uroczystości uzys kano
ponad 11 tysięcy dolarów z aukcji przed -
miotów. Najwyższą cenę (4 tys. dolarów)
uzyskał srebrny naszyjnik z bursztynem
podarowany przez Pierwszą Damę RP Agatę
Kornhauser-Dudę. Poza tym nabywców
znalazł obraz artystki z Paryża, Joanny
Sarapaty "Akt po kąpieli" (3,5 tys. dolarów),

obraz Bogdana Kujawskiego (1,5 tys.
dolarów) oraz koszulka i kalendarz podpi -
sane przez Kamila Stocha, wraz ze zdjęciem
z autografami skoczków Złotej Drużyny
Mistrzów Świata 2017 (Kamila Stocha,
Macieja Kota, Dawida Kubackiego oraz Piotra
Żyły) za osiemset dolarów (dar PSFCU). 

Podczas wieczoru przeprowadzono także
loterię na którą główną nagrodę ufundowała
firma Belvedere Bridge - najnowszy iPhone
X, była także bizuretia od firmy "Kruk", dwa
zegarki Michael Kors podarowane przez
mecenas Joannę Gwozdz oraz dwa bilety na
koncert zespołu „Perfect” prze kazane przez
pana Andrzeja Pełczyńskiego. Całkowity
dochód z balu trafił na pomoc polskim
dzieciom pokrzywdzonym przez los. 

21 lutego br. w nowojorskiej Carnegie Hall
odbyła się uroczysta gala ku czci Ignacego
Jana Paderewskiego. PSFCU była głównym
sponsorem uroczystości, którą w 85. rocznicę
ostatniego koncertu kompozytora w tym
miejscu, zorganizowała amerykańska
fundacja Klubów „Gazety Polskiej” oraz
Konsulat Generalny RP w Nowym Jorku. 

- U Ignacego Paderewskiego niezwykły dar
muzyczny był silnie zespolony z bezgra -
nicznym patriotyzmem i wolą walki o nie -
podległą Polskę, co było charakterys tyczne
w każdym momencie jego życia. Był
wirtuozem dwóch światów – muzyki, którą
porywał wszystkich, i polityki, w której
prowadził najważniejsza grę swojego życia,
o Polskę, jej granice, suwerenność i
integralność – powiedziała do zebranych
gości wicemarszałek Sejmu RP Beata
Mazurek. Słowo wstępne wygłosił również
Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Maciej
Golubiewski oraz minister spraw zagra -
nicznych Jacek Czaputowicz. Odczytany
został też list od burmistrza Nowego Jorku
Billa de Blasio. Prestiżowa gala wypełniona
była niemal do ostatniego miejsca.

Koncert w słynnej Carnegie Hall,
zainaugurował obchody 100. rocznicy

odzyskania przez Polskę niepodległości. W
jej trakcie utwory Paderewskiego oraz
Fryderyka Chopina zaprezentowali wybitny
pianista amerykański Kevin Kenner oraz
trzech polskich laureatów konkursów
pianistycznych: Szymon Nehring, Łukasz
Krupiński i Marek Brach. 

Gala ku czci Paderewskiego w Carnegie
Hall to nie przypadek: w tej sali, ówczesny
wirtuoz fortepianu występował blisko 90
razy.  Wśród 2 tys. słuchaczy na sali obecni
byli przedstawiciele Polonii oraz dyplomaci

z całego świata. PSFCU była głównym spon -
sorem uroczystego koncertu.
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Ignacy Jan Paderewski w Carnegie Hall

...cd. Nasza Unia wyróżniona
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13 lutego br. na cmentarzu w Sanktuarium
Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown,
PA (Amerykańska Częstochowa) pochowano
śp. Władysława Frączka (1935-2017). Zmarły
był działaczem polonijnym, jednym z
założycieli i Członkiem Polsko-Słowiań -
skiej Federalnej Unii Kredytowej z legity -
macją nr 2. Pożegnanie odbyło się na
Greenpoincie po czym ciało zostało złożone
w grobie na cmentarzu w Amerykańskiej
Częstochowie. W imieniu PSFCU śp.
Władysława Frączka pożegnał Członek Rady
Dyrektorów PSFCU Paweł Maciąg.

Minister Spraw Zagranicznych RP Jacek Czaputowicz  przemawia podczas gali 
ku czci Ignacego Jana Paderewskiego

Ostatnie pożegnanie
jednego z założycieli

PSFCU
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To ostatnia chwila na skorzystanie z promo -
cyjnej lokaty terminowej na wpłaty na
Indywidualne Konta Emerytalne (IRA) za lata
2017 i 2018 r. w wysokości 2,25 proc. APY*
na pięć lat. Promocja trwa tylko do 17
kwietnia br.

Fundusze na otwarcie lokaty terminowej
muszą być zdeponowane na nowym lub
istniejącym koncie IRA: minimum wynosi
500 dolarów a maksymalna wpłata to
dopuszczalny łączny limit wpłaty ustalony
przez Urząd Skarbowy (IRS) na rok
2017/2018. Dodatkowe informacje można
uzyskać w oddziałach PSFCU lub w Cen -
trum Obsługi Klienta pod numerem
1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848).

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. Oba konta oferują przywileje
podatkowe a możliwość wpłaty na konto
Tradycyjne lub Roth zależy od spełnienia
warunków kwalifikujących, określonych przez
rząd federalny USA. Nawet jeśli posiadasz
plan emerytalny oferowany w miejscu pracy,
konta IRA pozwalają na inwestowanie
dodatkowych funduszy na warunkach przez
siebie wybranych i z zachowaniem kontroli
nad inwestowanymi pieniędzmi. 

Pomimo, że konta Tradycyjne i Roth
stanowią bardzo korzystną możliwość
oszczędzania i korzystania ze specjalnych
przywilejów podatkowych, wybór pomiędzy
tymi kontami stanowi skomplikowaną
decyzję, która wymaga wzięcia pod uwagę
wielu czynników. Dlatego każda  decyzja
związana  z  kontami IRA powinna zostać
skonsultowana z doradcą podatkowym.
Konta IRA są regulowane przez przepisy
federalne i właściciel konta odpowiada przed
urzędem podatkowym  za wszelkie decyzje
dotyczące tych kont.

Dodatkowe informacje dotyczące innych
lokat terminowych oferowanych przez
PSFCU znajdują się na stronie internetowej
www.NaszaUnia.com. 
*APY - Annual Percentage Yield na dzień 1/01/2018. Promocja dotyczy

lokat terminowych otwartych w okresie od 1 stycznia do 17 kwietnia 2018

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 2017/2018.

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 obowiazują zasady członkostwa.

Inne ograniczenia mogą obowiązywać.
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Oszczędzaj z IRA

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.

CZAS NA KLUCZOWE DECYZJE

Złóż wniosek o kredyt hipoteczny PSFCU.
Teraz dodatkowo zaoszczędzisz 

$350!

Nie pobieramy opłaty za wniosek hipoteczny

Zapłać podatki kartą
kredytową PSFCU

W sezonie podatkowym, zarządzaj mądrze
swoimi finansami. Z kartą kredytową
PSFCU zyskujesz dodatkowe możliwości
oraz elastyczność.

Do 17 kwietnia br. należy rozliczyć się
z urzędem podatkowym. Jeśli musisz zrobić
dopłatę, pomyśl o użyciu karty kredytowej
PSFCU. Jeśli nie dysponujesz odpowiednią
ilością gotówki, nisko opro centowane karty
Naszej Unii mogą stanowić doskonałą
alternatywę dla wypisywania czeku na
pokrycie podatkowych zaległości.1

W sezonie podatkowym, mogą Państwo
także dodatkowo oszczędzać, przenosząc
zadłużenie z innych kart kredytowych na
karty oferowane przez PSFCU ze spec -
jalnym oprocentowaniem 2.99% APR2 przez
dwanaście miesięcy bez opłaty za transakcję
przeniesienia zadłużenia. Promocja obo -
wiązuje do 15 kwietnia 2018 r. 

Karta kredytowa PSFCU – to dodatkowe
możliwości i elastyczność w sezonie
podatkowym!
1Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii kredytowej i zdolności

spłaty kredytu. Wymagane członkostwo w PSFCU. Obowiązują inne ograniczenia.
2APR = Annual Percentage Rate. Wymagana jest ocena ryzyka kredytowego

w wysokości 680 punktów lub powyżej. Ocena ryzyka kredytowego oparta

jest na danych z biura informacji kredytowej Equifax i może różnić sie od

ocen innych biur informacji kredytowej. Nie dotyczy kart biznesowych

CZAS NA KLUCZOWE DECYZJE
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W oddziałach Naszej Unii
Każdego tygodnia, od poniedziałku do
soboty, w siedemanastu oddziałach Polsko-
Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w
trzech stanach (Nowy Jork, New Jersey i
Illinois) na Członków Naszej Unii czekają
pracownicy PSFCU z profesjonalną pro -
pozycją dotyczącą finansów. Nie możecie
się Państwo wybrać do oddziału? Nie ma
sprawy, codziennie (poniedziałek – piątek,
9:00 – 20:00, sobota 9:00 – 16:00) kilkunastu
pracowników dyżuruje przy telefonach
bezpłatnego Biura Obsługi Klienta PSFCU
pod numerem: 1.855.PSFCU.4U (1.855.
773.2848).

Pączki w Naszej Unii

Każdy kto przyszedł w Tłusty Czwartek
do któregoś z oddziałów PSFCU, nie zawiódł

się. Jak co roku na na wszystkich odwie -
dzających czekały tradycyjne pączki.
Zgodnie z tradycją, apetyty dopisywały:
Członkowie Naszej Unii spożyli łącznie
kilka tysięcy sztuk pączków. Na zdjęciu –
poczęstunek w oddziale Mt. Prospect, IL.

Deklaracja Polonii 2018

We wszystkich oddziałach Naszej Unii
zbieramy podpisy pod Deklaracją Polonii
2018. W nowojorskim oddziale PSFCU
Ridgewood, można się przy okazaji dowie -
dzieć więcej o wydarzeniach z lat 1918-19
prowadzących do odzyskania niepodległości

przez Polskę. Wśród gazet, pamiątek i książek
z tamtego okresu dominuje przekaz o roli
jaką w przywracaniu na mapy świata Polski
odegrał ówczesny prezydent USA, Thomas
Woodrow Wilson. Jeśli nie podpisali Państwo
jeszcze deklaracji, zapraszamy do oddziałów
PSFCU; można to również zrobić elektro -
nicznie na stronie http://www.deklaracja -
polonii2018.org.

Walentynki z PSFCU

Z okazji Valentine’s Day we wszystkich
oddziałach PSFCU królowały czekoladowe
serca i czerwone balony. Nie inaczej było 14
lutego  w oddziale w Maspeth, Nowy Jork,
który warto było odwiedzić z dwóch okazji.
Pierwsza to walentynkowa niespodzianka
przy otwarciu nowego konta. Druga to
specjalna loteria z okazji Walentynek.
Główną nagrodę – wielkie czekoladowe
serce – wylosowała pani Karolina Grajzer.

*APY - Annual Percentage Yield na dzień 1/01/2018. Promocja dotyczy lokat terminowych otwartych w okresie od 1 stycznia do 17 kwietnia 2018 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 2017/2018. 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 obowiazują zasady członkostwa. Inne ograniczenia mogą obowiązywać

2.25%
APY* NA 5 LAT

SKORZYSTAJ Z PROMOCYJNEJ
LOKATY TERMINOWEJ NA WPŁATY

IRA ZA LATA 2017 i 2018

Spełnij noworoczne postanowienie

i zadbaj o swoją finansową przyszłość
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