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MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ
Szanowni Państwo,
W sobotę, 30 marca
obchodziliśmy uroczyście 10-lecie istnienia
oddziału w Maspeth w
Nowym Jorku. Już teraz
zapraszam Państwa na
podobną uroczystość 27
kwietnia br., do oddziału w Trenton, stolicy
New Jersey, który tak jak oddział na Maspeth
również będzie obchodził swoje dziesięciolecie. Geograficzne rozszerzenie działalności Naszej Unii jest jednym ze stra
tegicznych priorytetów. Z każdym rokiem
poszerzamy zasięg naszego działania o nowe
skupiska Polonii. W ciągu ostatnich dziesięciu lat otworzyliśmy 11 spośród 19
istniejących na dzisiaj oddziałów PolskoSłowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej
na terenie stanów Nowy Jork, New Jersey,
Illinois i Pensylwania.
Obecny plan strategicznego rozwoju
Naszej Unii zakłada otwarcie przynajmniej
dwóch nowych oddziałów rocznie. Na lipiec
br. planujemy otwarcie 20. oddziału,
ulokowanego w Orland Park, Illinois, a
jednocześnie jesteśmy w trakcie podejmowania decyzji odnośnie lokalizacji
kolejnej, 21. placówki. Równolegle ciągle
udoskonalamy nasze usługi elektroniczne
i internetowe, które umożliwiają korzystanie
z naszych ofert obecnym i potencjalnym
Członkom Naszej Unii, zamieszkałym poza
geograficznym zasięgiem naszych oddziałów. Obecnie oferujemy również pożyczki
na nieruchomości rezydencyjne ulokowane
nie tylko w stanach, w których posiadamy
własne oddziały, ale także w Connecticut

Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 28 lutego 2019 r.

i na Florydzie. W ten sposób z sukcesem
realizujemy naszą misję, w ramach której
dostarczamy jak najlepsze usługi i produkty
finansowe do jak najszerszego grona Polonii
w Stanach Zjednoczonych. Warto wspomnieć, że spośrod całego grona Członków
PSFCU, 12 proc. mieszka poza stanami
Nowy Jork, New Jersey i Illinois. Jak już
wcześniej wspominałem, w tym roku z
pewnością przekroczymy liczbę 100 000
Członków Naszej Unii.
Decyzje strategiczne dotyczące rozwoju
naszej instytucji są podejmowane przez
Radę Dyrektorów, która jednocześnie repre-

zentuje głos większości Członków Naszej
Unii. W najbliższych dniach dostaną
Państwo karty do głosowania w tegorocznych
wyborach do Rady Dyrektorów. Zachęcam
Państwa do zapoznania się z zaprezentowanymi życiorysami kandydatów i do
aktywnego uczestnictwa w głosowaniu na
najbardziej odpowiednich, według Państwa,
kandydatów. Państwa głos będzie decydował
w jakim kierunku będzie w najbliższej
przyszłości rozwijać się Nasza Unia.
Krzysztof Matyszczyk
Przewodniczący Rady Dyrektorów

Dziesięciolecie oddziału w Maspeth

Przewodniczący Rady Dyrektorów Krzysztof Matyszczyk w oddziale PSFCU w Maspeth

Oddział PSFCU w Maspeth skończył dziesięć lat! To drugi, obok placówki w Ridgewood, oddział Naszej Unii w nowojorskiej
dzielnicy Queens.
„Ostatnie dziesięć lat to był naprawdę
okres dynamicznego rozwoju. Otworzyliśmy jedenaście spośród obecnych 19

oddziałów Naszej Unii, oddział w Maspeth
był jednym z nich – powiedział przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU, Krzysztof
Matyszczyk. Mówiąc o sukcesie placówki
na nowojorskim Queensie, dziękował
Członkom Naszej Unii za zaufanie, zapo-

Aktywa

$1,967,191,530
Udzielone kredyty

$1,115,361,386
Wartość netto

$197,420,100
Liczba Członków

97,431

Wesołego Alleluja!
wszystkim Członkom Naszej Unii,
Ich Rodzinom i całej Polonii życzy
Polsko-Słowiańska Federalna
Unia Kredytowa

...dokończenie na stronie 2
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Maspeth cd.

Film o Marii Skłodowskiej Curie

...dokończenie ze strony 1

wiadając dalszy rozwój. „Wkrótce otwieramy następny oddział w Orland Park, IL,
niedługo przekroczymy kolejną granicę –
100 tysięcy Członków Naszej Unii, ale jako
unia kredytowa dbamy przede wszystkim
o Państwa interesy – stwierdził Matyszczyk.
Na uroczystości obecny był radny
Nowego Jorku, Robert Holden, reprezentujący 30. okręg wyborczy obejmujący
Maspeth i Ridgewood. „Wychowałem się na
Maspeth, dosłownie za rogiem. To wspaniała społeczność, gratuluję dziesięciolecia
oddziału unii kredytowej tutaj, mam
nadzieję że będę tu gościem za kolejnych
dziesięć lat – powiedział radny Holden.
“Za sukcesem oddziału stoją moi pracownicy, którym, chciałam podziękować za
wspaniałą współpracę i zaangażowanie powiedziała kierowniczka oddziału, Małgorzata Leniartek wręczając pracownicom
oddziału pamiątkową plakietkę.

Z myślą o Członkach Naszej Unii, PSFCU
zorganizowała otwarte, bezpłatne pokazy
filmu „Maria Skłodowska Curie”. Opartą na
biografii polskiej podwójnej noblistki
międzynarodową produkcję obejrzeli
widzowie w Nowym Jorku, New Jersey
oraz w Pensylwanii.
Ponad 120 osób przybyło do klubu
„Warsaw” na nowojorskim Greenpoincie,
aby obejrzeć film. Słowo wstępne wygłosił
pzedstawiciel Stowarzyszenia Weteranów
Armii Polskiej w Ameryce, Teofil Lachowicz. Pokaz cieszył się tak dużym powodzeniem, że trzeba było dostawiać krzesła.
Film „Maria Skłodowska Curie” z 2016
r. w reżyserii Marii Noelle obejrzeli także
widzowie z Wallington i okolic w stanie
New Jersey, którzy przyjechali 31 marca do
Cracovii Manor. W stanie Pensylwania
odbyły się trzy pokazy: w Filadelfii,
Amerykańskiej Częstochowie (Doylestown)
oraz w miejscowości East Stroudsburg.

Projekt powstał w ramach misji PSFCU
wspierania polskiego dziedzictwa narodowego wśród Polonii.

Dzień Pułaskiego w Chicago
Czwartego marca w chicagowskim Muzeum
Polskim w Ameryce odbyły się doroczne
obchody Dnia Pułaskiego – stanowego święta
ustanowionego w Illinois w 1977 r. ku czci
gen. Kazimierza Pułaskiego, twórcy amerykańskiej kawalerii, który walczył o niepodległość Polski i Stanów Zjednoczonych. W
uroczystościach wziął udział dyrektor
wykonawczy Polsko–Słowiańskiej Federalnej
Unii Kredytowej, Bogdan Chmielewski
W sali głównej Muzeum Polskiego im.
Sabiny Logisz pojawili się stanowi i miejscy
politycy, przedstawiciele władz Rzeczpospolitej, prezesi i członkowie licznych

Bogdan Chmielewski przemawia w Chicago
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organizacji społecznych, klubów i stowarzyszeń. Gości powitali gospodarze tej
najstarszej i największej polskiej placówki
muzealnej poza granicami Polski: dyrektor
zarządzająca Małgorzata Kot oraz prezes
Richard Owsiany. O zasługach generała
Pułaskiego i znaczeniu polskiej grupy
etnicznej w budowaniu amerykańskiego
społeczeństwa, mówili burmistrz Chicago
Rahm Emanuel, skarbnik stanu Illinois
Michael Frerichs, przewodnicząca Rady
hrabstwa Cook, ubiegająca się o fotel
burmistrza Chicago, Toni Preckwinkle.
Sędzia Aurelia Puciński w swoim
wystąpieniu apelowała do Polonii o bardziej
skuteczny udział w głosowaniu i popieraniu
Polaków w ubieganiu się o stanowiska
miejskie i stanowe. Przypomniała, że w
Chicago żyje ponad 900 tysięcy osób z
polskimi korzeniami, z czego 250 tysięcy
mówi po polsku, który jest lokalnie trzecim
najczęściej używanym językiem.
O zasługach generała Kazimierza
Pułaskiego dla Polski i Ameryki napisał
w liście do uczestników obchodów Prezydent RP Andrzej Duda. „Dzień generała
Kazimierza Pułaskiego jest dniem łączącym
dwa wielkie narody, których tożsamość,
rozwój oraz aspiracje opierają się na ofiarnym
i niezłomnym przywiązaniu do idei
wolności. Do dzisiaj mam przed oczyma
liczne dowody czci, jaką otaczają go nasi
rodacy za oceanem. Ta niezwykła postać jest
uosobieniem więzi, które od ponad dwóch

wieków łączą Polskę i Amerykę” – napisał
Prezydent RP w liście odczytanym przez
ministra Adama Kwiatkowskiego. Prezydent
Duda chwalił Polaków w Ameryce, podkreślając że obecne doskonałe stosunki
pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi
są “w ogromnej mierze dziełem amerykańskiej Polonii”.
W trakcie uroczystości, przemówił także
dyrektor wykonawczy PSFCU, Bogdan
Chmielewski. “Jestem szczęśliwy, że jako
Amerykanin polskiego pochodzenia, pracuję
dla dobra Ameryki a jednocześnie mogę
promować historię i kulturę kraju, gdzie się
urodziłem i wychowałem - powiedział
Bogdan Chmielewski.
Podkreślił jednocześnie, że jest “rozczarowany i zły”, gdy słyszy ataki na Polskę
na podstawie nieprawdziwych informacji i
przekłamań. Często padają z ust “ważnych
polityków czy medialnych gwiazd” oskarżanie o czyny, których nie popełnili. „Amerykanie polskiego pochodzenia są dumnymi,
ciężko pracującymi obywatelami Ameryki,
którym szczególnie zależey na demokracji
i wolności. Z drugiej strony trudno ich
przekonać, aby łatwo zrezyg nowali z
głębokich zasad, którymi się kierują i w
które wierzą. I żadne fałszywe oskarżenia
nigdy tego nie zmienią” – powiedział Bogdan
Chmielewski. Na koniec podziękował
amerykańskim politykom przybyłym na
uroczystość za wyrazy uznania dla
Pułaskiego i całej Polonii.

NASZA_UNIA_newsletter_April_2019_PL_April 2019_PL 4/3/2019 10:25 AM Page 3

Nasza Unia | Kwiecień 2019 r. | 1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848) | www.Na szaU nia.com

Uczmy dzieci oszczędzania
Stare polskie porzekadło głosi: „czym
skorupka za młodu nasiąknie, tym na
starość trąci”. Dokładnie tak samo jest z
oszczędzaniem. Jeśli wcześnie nauczymy
nasze dzieci oszczędzać, tym większa
szansa, że gdy dorosną będą umiały
zadbać o swoje finanse oraz odłożyć
wystarczająco dużo środków na życie na
odpowiednim poziomie na emeryturze.

Na rozpoczęcie systematycznego
oszczędzania nigdy nie jest za wcześnie.
Dlatego PSFCU oferuje specjalną promocję
dotyczącą kont oszczędnościowych dla
nieletnich (Minor Account) w Naszej Unii.
Jeśli otworzą Państwo swojemu dziecku
nowe konto oszczędnościowe pomiędzy
15 kwietnia a 1 czerwca br., otrzymacie
dodatkową wpłatę w wysokości 50 dolarów. To zachęta aby otworzyć swoim
pociechom konto i przekonać je do rozpoczęcia systematycznego oszczędzania

Zaoszczędź $350

w Naszej Unii.
Konto dla nieletniego dziecka, to dobra
inwestycja na przyszłość. Rosnąc, dziecko
będzie mogło obserwować jak wzrastają
środki na jego koncie, do którego uprawniony jest rodzic. Ale nauka oszczędzania
to proces rozłożony w czasie. Poniżej
kilka porad jak uczyć dziecka oszczędzania:
-Sprawmy dziecku skarbonkę. Możecie
ją otrzymać bez opłaty w oddziałach
PSFCU wraz z książeczką oszczęd nościową do konta Państwa dziecka. To
najskuteczniejsza metoda zbierania
banknotów i bilonu, który gdy skarbonka
się zapełni, można wpłacić na konto w
Naszej Unii;
- Nagradzać za wykonanie dodatkowych
obowiązków (np. mycie naczyń za
wszystkich czy koszenie trawy), gdyż
uczy to szacunku do zarobionych
własnymi rękami pieniędzy;
- Przykład własny. Badania wskazują, że
nawyki dotyczące pieniędzy kształtują
się u dzieci już w wieku około siedmiu
lat. Dlatego uważajmy co kupujemy i w
jaki sposób wydajemy pieniądze w
obecności dzieci. Proszęimy pamiętać, że
dzieci widzą dużo więcej, niż się to wydaje
dorosłym.

Wiosna to najlepszy czas na zakup
nieruchomości. Na rynku nieruchomości
zaczyna się ruch a Nasza Unia oferuje
korzystne kredyty hipoteczne z niskimi
stopami oprocentowania, bez ukrytych opłat.
Pożyczki hipoteczne Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej są już dostępne
w sześciu stanach: Nowy Jork, New Jersey,
Connecticut, Pensylwania, Illinois i Floryda.
Do 30 kwietnia br., Członkowie Naszej Unii
mogą skorzystać z dodatkowej promocji, w
ramach której nie pobierzemy opłaty za
wniosek o kredyt hipoteczny. To 350 dolarów
dodatkowych oszczędności.
Aby skorzystać z promocji należy złożyć
wniosek o kredyt hipoteczny w jednym z 19
oddziałów Naszej Unii lub przez Internet
pod adresem www.NaszaUnia.com. 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
proc. wartości domu wymagają prywatnego
ubezpieczenia kredytu hipotecznego (PMI).
Oferta tylko dla Członków Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. Inne
ograniczenia mogą obowiązywać.

Inwestuj w marzenia...
myśl o następnym pokoleniu
Otw ó r z nOw e kOntO
Oszc zę dnOśc iOw e dla dzie c ka
a Otr zymasz dOdatkOw O

$50
Promocja trwa od 15 kwietnia do 1 czerwca 2019 r. Do otwarcia konta dla nieletnich obowiązują zasady członkostwa. Wymagany jest początkowy stan konta w wysokości $10.00. Oferta
dotyczy osób, które aktualnie nie posiadają konta dla nieletnich i nie posiadały konta dla nieletnich przez okres ostatnich 12 miesięcy. Przysługuje jedna dodatkowa wpłata w kwocie $50.00
na osobę. Kwota dodatkowej wpłaty będzie dostępna do wypłaty po upływie jednego (1) roku od założenia konta, o ile nie nastąpią wyjątkowe okoliczności. Dodatkowa wpłata podlega
zgłoszeniu do Urzędu Skarbowego (IRS). Inne ograniczenia obowiązują.
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Z życia PSFCU
Nasza Unia stara się być zawsze tam, gdzie
w Polonii dzieje się coś ważnego. W czwartek
21 marca w oddziale Polsko–Słowiańskjej
Federalnej Unii Kredytowej w Norridge, IL
gościł zespół Lady Pank na otwartej
konferencji prasowej. Była to jedyna możliwość - poza koncertem - spotkania z zespołem w Chicago i okolicach w czasie trasy
koncertowej po Stanach Zjednoczonych.
Spotkanie było okazją do zadawania pytań
nie tylko przez profesjonalnych dziennikarzy,
ale także zwykłych fanów, którzy szczelnie
wypełnili pomieszczenia oddziału. Najbardziej wytrwali wielbiciele zespołu Lady
Pank przyjechali z Tennessee, pokonując
dziesięciogodzinną trasę. Przybyli także fani
z Kanady.

zorganizowała Polski Wieczór.
Na mecz z obrońcami Pucharu Stanleya,
drużyną Washington Capitals przyszło około
tysiąca przedstawicieli Polonii. W słynnej
hali Prudential – zwanej przez fanów The
Rock – pełno było biało-czerwonych szalików, rozbrzmiewała muzyka disco-polo a z
fanami spotkał się, rozdając dziesiątki
autografów, bokser wagi ciężkiej, Adam
Kownacki. Polsko–Słowiańska Federalna
Unia Kredytowa ufundowała bilety dla stu
Członków Naszej Unii.
Pączki w oddziale PSFCU w Ridgewood, Nowy Jork

Happy Pączki Day!
Jak zawsze w Tłusty Czwartek (w tym
roku 28 lutego) we wszystkich 19 oddziałach
Polsko–Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej częstowaliśmy przybyłych
Członków Naszej Unii pączkami. Apetyty
dopisywały: Członkowie Polsko–Słowiańska
Federalnej Unii Kredytowej zjedli łącznie
ponad 4 tysiące pączków. Tłusty Czwartek
czyli po angielsku Pączki Day świętujemy
w oddziałach Naszej Unii już od kilku lat.
Pączki pochodzą zawsze z lokalnych
polskich cukierni i są przyrządzane według
tradycyjnych receptur.
Biało-czerwony hokej
Po kilkuletniej przerwie, drużyna zawodowej ligi hokeja NHL New Jersey Devils

DROGA DO NOwEGO DOMU
ZACZYNA SIę w PSFCU
Złóż wniosek o kredyt hipoteczny PSFCU
Teraz dodatkowo zaoszczędzisz

$350
Promocja jest ważna w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2019 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 (PMI). Oferta tylko
dla Członków PSFCU. Kredyty nie sa oferowane we wszystkich stanach. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.
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