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MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ
Szanowni Państwo
Nasza Unia od wielu lat angażuje się
w krzewienie historii Polski i promowanie
kultury
polskiej w Stanach
Zjednoczonych. Jesteśmy obecni i zaangażowani w setki
inicjatyw, które służą temu celowi. Ostatnim przykładem takiego wydarzenia było
uroczyste otwarcie wystawy poświęconej
bohaterstwu Polaków w czasie Drugiej
Wojny Światowej w naszym głównym oddziale przy 100 McGuinness Boulevard w
Nowym Jorku. Podczas tej uroczystości,
swoją obecnością zaszczycił nas Prezes
Zarządu Krajowej Administracji Unii Kredytowych (NCUA) Pan Rodney E. Hood.
W swoim bardzo interesującym przemówieniu podkreślił on olbrzymią rolę, jaką
odgrywa nasza instytucja w życiu Polonii
w Stanach Zjednoczonych oraz wymienił
wiele przykładów bohaterstwa Polaków w
dążeniu do wolności i niepodległości. Wizyta Pana Prezesa Hooda jest bez wątpienia
dużym wyrazem uznania dla działalności
i sukcesów, jakie wspólnie z Państwem –
Członkami Naszej Unii - odnosi Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa.
Dodatkowym wydarzeniem, przypomi
nającym mieszkańcom Nowego Jorku i
odwiedzającym to miasto turystom o 80.
rocznicy wybuchu II wojny światowej,
było pokazanie 1 września br. na budynku

Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 31 sierpnia 2019 r.

Aktywa

2,020,545,912
Udzielone kredyty

$1,143,329,922
Wartość netto

$204,126,466
Liczba Członków

100,063

NASDAQ na nowojorskim Times Square
sponsorowanej przez Naszą Unię wizualizacji związanej z napaścią Niemiec na Polskę.
Tradycyjnie już na początku września
zorganizowaliśmy dla seniorów Naszej
Unii wycieczkę do duchowej stolicy Polonii, Amerykańskiej Częstochowy w
Doylestown w stanie Pensylwania. Co
roku wzrasta liczba osób uczestniczących
w tym wydarzeniu. W tym roku były to
wypełnione 22 autokary odjeżdżające
spod większości naszych oddziałów na
Wschodnim Wybrzeżu. Cieszę się, że także w ten sposób możemy odwdzięczyć się
długoletnim Członkom PSFCU za ich zaufanie i wierność naszej instytucji.
W październiku obchodzimy Miesiąc

Dziedzictwa Polskiego w Stanach Zjednoczonych. Z tej okazji przygotowaliśmy dla
Państwa atrakcyjne promocje, dotyczące
wkładów depozytowych i pożyczek hipotecznych. Szczegóły tej oferty znajdziecie
Państwo w naszym biuletynie, ale również w oddziałach i mediach społecznościowych.
Zapraszam Państwa do korzystania
z naszych usług, a także do wspólnego
świętowania dziedzictwa polskiego w Stanach Zjednoczonych.
Z poważaniem,
Krzysztof Matyszczyk
Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU

Prezes Zarządu NCUA z wizytą w Naszej Unii

Prezes Zarządu NCUA Rodney E. Hood odbiera okolicznościową plakietkę w siedzibie PSFCU

Rodney E. Hood, Prezes Zarządu Krajowej
Administracji Unii Kredytowych (NCUA)
odwiedził siedzibę Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej na nowojorskim Brooklynie. Oprócz rozmów z władzami Naszej Unii, dokonał on otwarcia
anglojęzycznej wystawy poświęconej dziejom Polaków w czasie II wojny światowej.
W przeddzień 80. rocznicy wybuchu
II wojny światowej, Rodney E. Hood był
obecny na otwarciu wystawy “Walka i
cierpienie. Obywatele Polski w czasie II
wojny światowej”, zorganizowanej we
współpracy z Konsulatem Generalnym RP
w Nowym Jorku.

Dziękując za zorganizowanie wystawy
w siedzibie PSFCU, Prezes Zarządu NCUA
przypomniał zgromadzonym o burzliwej
historii Polski oraz jej związkach z Ameryką od samego zarania Stanów Zjednoczonych, podkreślając że “Polacy mieli
bardzo wartościowy wpływ na powstanie
innego narodu, przyczyniając się do stworzenia Stanów Zjednoczonych Ameryki”.
“Zaprezentowane na wystawie obrazy są
wielkim świadectwem czasu, gdy 80 lat
temu Polacy samotnie walczyli przeciwko
dwóm najeźdźcom” – powiedział Rodney
Hood, otwierając wystawę.
...dokończenie na stronie 2
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Prezes Zarządu NCUA z wizytą w Naszej Unii
...dokończenie ze strony 1

Prezes Hood, który jako ówczesny
Członek Zarządu NCUA odwiedził
Naszą Unię w 2009 r., gratulował PSFCU dwóch tegorocznych osiągnięć:
przekroczenia 2 mld dolarów w aktywach oraz 100 tys. Członków Naszej
Unii. “Oferowane przez PSFCU usługi
odzwierciedlają piękną tradycję unii
kredytowych, których działanie od samego początku opiera się na zasadzie:
ludzie pomagają innym ludziom - mówił Hood. „Dzisiaj to coś o wiele więcej
niż oferowanie łatwo dostępnych dla
wszystkich produktów finansowych
czy miejsca, gdzie można zbudować
bezpieczeństwo finansowe dla siebie i
dla rodziny. To także mocne przywiązanie do społeczności, silne związki z organizacjami partnerskimi oraz mocne
skupienie się na przyszłości” - podkreślił pan Hood. Wystawa, którą otwierał
to świadectwo zaangażowania PSFCU
na rzecz społeczności polonijnej.
Przewodniczący Rady Dyrektorów
PSFCU Krzysztof Matyszczyk mówił
o wielkości finansowego wsparcia dla
Polonii. To ponad pięć milionów dolarów rocznie: w tym wydatki marketingowe, dotacje dla setek organizacji
polonijnych (w tym polskich szkół
dokształcających). „Dzięki współpracy
z Konsulatem Generalnym RP w Nowym Jorku, jesteśmy dzisiaj sponso-

rem wystawy, która jest bardzo ważna
dla nas wszystkich, gdyż przypomina
o bohaterstwie i poświęceniu nie tylko
milionów Polaków, ale także Amerykanów walczących i ginących w obronie
wolności w czasie II wojny światowej”
– powiedział pan Matyszczyk.
Dyrektor wykonawczy PSFCU Bogdan Chmielewski przypomniał, że Nasza Unia służy Polonii już od 43 lat.
„To naprawdę duże osiągnięcie, biorąc pod uwagę fakt, że zaczynaliśmy z
jednym biurkiem w stołówce dla imigrantów na Greenpoincie. Od tamtego
czasu pomogliśmy tysiącom polskich
imigrantów kupić pierwszy samochód,

pierwszy dom, otrzymać pierwszą w
życiu kartę kredytową i co może najważniejsze, w bezpieczny sposób przechować oszczędności ich całego życia
– powiedział Chmielewski.
W krótkim wystąpieniu, Konsul
Generalny RP w Nowym Jorku Maciej
Golubiewski, podziękował PSFCU za
pokazanie w siedzibie nowojorskim
Brooklynie, wystawy przygotowanej
przez Muzeum Drugiej Wojny Światowej w Gdańsku. „Dla mieszkańców Polski i Stanów Zjednoczonych, 80. rocznica wybuchu II wojny światowej to
okazja do głębszej refleksji-powiedział
konsul Golubiewski.

Prezes Zarządu NCUA Rodney E. Hood, Konsul Generalny RP Maciej Golubiewski (z prawej)
oraz Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU Krzysztof Matyszczyk otwierają wystawę

Prezydent RP Andrzej Duda w Stanach Zjednoczonych
Prezydent RP Andrzej Duda i Pierwsza
Dama Agata Kornhauser-Duda podczas
wrześniowej wizyty w Stanach Zjednoczonych spotkali się z Polonią w miejscowości New Britain, CT.
Najpierw Para Prezydencka wzięła udział w mszy w kościele Świętego Krzyża, a następnie spotkała się z
przedstawicielami Katedry Polskiej w
Central Connecticut State University.
Podczas późniejszej uroczystości w
Parku Walnut Hill Prezydent RP uhonorował zasłużonych przedstawicieli
Polonii. „Chciałbym, żeby Polonia i Polacy w Stanach Zjednoczonych mówili
jednym głosem, jasno wyrażając także
swoje oczekiwania, co do polityki amerykańskiej wobec Polaków tutaj i wobec Polski. To jest wielkie Wasze zadanie” – mówił Prezydent Duda podczas
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spotkania, na którym obecnych było
kilkanaście tysięcy ludzi.
Wśród uhonorowanych „za wybitne
zasługi w działalności na rzecz środowiska polonijnego w Stanach Zjednoczonych Ameryki, za popularyzowanie
polskiej kultury i kultywowanie tradycji
narodowych” Krzyż Kawalerski Orderu
Zasługi RP otrzymał Krzysztof Matysz-

Krzysztof Matyszczyk otrzymuje odznaczenie

czyk, Przewodniczący Rady Dyrektorów
PSFCU. Krzyżem Oficerskim Orderu
Zasługi RP została odznaczona Dorota
Andraka, prezes Centrali Polskich Szkół
Dokształcających w Ameryce, organizacji sponsorującej Naszej Unii.
W czasie pobytu w Nowym Jorku,
Pierwsza Dama RP Agata Kornhuaser-Duda spotkała się także z dyrektorem
wykonawczym PSFCU, Bogdanem
Chmielewskim. Małżonka Prezydenta
RP rozmawiała o działalności charytatywnej Naszej Unii. Oprócz działalności biznesowej, PSFCU wspiera co roku
setki inicjatyw polonijnych - imprez
kulturalnych, programów stypendialnych i akcji charytatywnych. Pomoc
otrzymują także organizacje działające
na rzecz dzieci w Polsce, jak hospicja
czy domy dziecka.
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Na Times Square
“Przypominamy światu: 80 lat temu
Niemcy napadły na Polskę rozpoczynając II wojnę światową” - taki napis
w języku angielskim wyświetlał się na
budynku NASDAQ na nowojorskim
Times Square.
Słowa zostały zilustrowane znanym
zdjęciem niemieckich żołnierzy wkraczających na polskie terytorium i łamiących biało-czerwony graniczny szlaban. Trzydziestosekundowy baner był
wyświetlany na największym ekranie w
centrum Nowego Jorku przez kilkanaście godzin w niedzielę, 1 września. Był
on emitowany kilkadziesiąt razy: przynajmniej trzy razy na godzinę.
Sponsorem przedsięwzięcia była Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa. „Pierwszego września chcieliśmy
przypomnieć na wielkim ekranie w
centrum Nowego Jorku, na Times Square, o tym dramatycznym wydarzeniu
i tragedii, jaką przeżyli Polacy. Chcieliśmy, jako Nasza Unia, przyczynić się
do tej lekcji historii, aby Amerykanie i
ludzie z całego świata dowiedzieli się,
gdzie i kiedy zaczęła się II wojna światowa” – powiedział dyrektor wykonawczy PSFCU, Bogdan Chmielewski.
Baner cieszył się dużym powodzeniem wśród ludzi odwiedzających nowojorski Times Square. Sporo z nich
robiło sobie zdjęcia, którymi dzielili
się w mediach społecznościowych.
„Myślę, że to świetny pomysł. W naszych szkołach mało uczy się o historii II wojny światowej”; „Trzeba znać
historię, aby wyciągać z niej wnioski i

nie popełniać więcej tych samych błędów” – to tylko niektóre z opinii wśród
Amerykanów oglądających przekaz na
Times Square.
To już druga inicjatywa PSFCU tego
rodzaju. Z okazji 100-lecia, w najbardziej prestiżowym miejscu w Nowym
Jorku, w niedzielę, 11 listopada ub.r.
załopotała animowana flaga Polski z
napisem w języku angielskim “Stulecie
odzyskania przez Polskę niepodległości”. Była wyświetlona kilkadziesiąt
razy na budynku NASDAQ, który znajduje się na nowojorskim Times Square,
zwanym przez wielu “skrzyżowniem
świata” (The Crossroad of the World).

Jesienna promocja
Październik to w Stanach Zjednoczonych tradycyjnie miesiąc dziedzictwa
polskiego. Świętuje Polonia, świętuje także Polsko-Słowiańska Federalna
Unia Kredytowa oferując Członkom
Naszej Unii atrakcyjne promocje.
Nigdy nie jest za wcześnie, aby zacząć oszczędzać. W październiku Nasza Unia oferuje specjalne oprocentowanie lokat terminowych:
18 miesięcy – 1,82 proc. APY1
2 lata – 1,92 proc. APY
30 miesięcy – 2,02 proc. APY
3 lata – 2,12 proc. APY
4 lata – 2,28 proc. APY
5 lat – 2,43 proc. APY
Ale październikowa promocja to nie
tylko atrakcyjne oprocentowanie lokat,
ale także dodatkowa zachęta, aby ubiegać się o pożyczkę hipoteczną w PSFCU. Jeśli złożysz wniosek kredytowy
do końca października, nie pobierzemy
350 dolarów opłaty za złożenie wniosku. Promocja dotyczy pożyczek na
domy 1-4 rodzinne zamieszkałe przez
właściciela a pożyczkobiorca musi
spełnić standardowe wymogi kwalifikacyjne i zdolności spłaty kredytu.
Aby wziąć udział w promocji, prosimy o złożenie wniosku w jednym z
19 oddziałów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w stanach
Nowy Jork, New Jersey, Pensylwania
oraz Illinois, lub przez internet na
stronie internetowej: www.NaszaUnia.
com. Świętujmy razem miesiąc dziedzictwa polskiego w USA!

PAŹDZIERNIK TO MIESĄC DZIEDZICTWA POLSKIEGO W USA
Z tej okazji Nasza Unia oferuje atrakcyjne promocje:
Specjalne oprocentowanie
lokat terminowych
18 miesięcy		
1.82%
2 lata			
1.92%
30 miesięcy		
2.02%
3 lata			
2.12%
4 lata			
2.28%
5 lat 		2.43%

$350 oszczędności
APY1
APY
APY
APY
APY
APY

przy składaniu wniosku o
pożyczkę hipoteczną2

1) APY = Annual Percentage Yield. Oferta dotyczy lokat osobistych oraz IRA. Minimalna wysokość lokaty wynosi $500. Wczesna wypłata podlega opłacie karnej, która może zredukować zyski. Lokaty nie podlegają automatycznemu odnowieniu. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.
2) 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). Kredyty nie są oferowane we wszystkich stanach. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.
Promocja jest ważna od 1 października do odwołania, jednak nie dłużej niż do 31 października 2019 r. Oferta tylko dla Członków PSFCU. Podstawą zatwierdzenia kredytu jest ocena historii kredytowej i zdolności do spłaty kredytu. Produkty i oprocentowanie mogą się
zmienić bez uprzedzenia. Po dodatkowe informacje prosimy skontaktować się z Centrum Obsługi Klienta pod numerem 1.855.PSFCU.4U
(1.855.773.2848) lub z najbliższym oddziałem PSFCU.
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Seniorzy PSFCU w Amerykańskiej Częstochowie
Jak co roku, Nasza Unia zorganizowała bezpłatną wycieczkę dla seniorów
PSFCU do Amerykańskiej Częstochowy. Prawie 1 200 Członków Naszej Unii
przybyło 22 autokarami spod oddziałów w stanach Nowy Jork i New Jersey
oraz spod jedynego oddziału w stanie
Pensylwania - Stroudsburga. Wszyscy
wzięli udział w Festiwalu Polonijnym,
który odbywał się w Amerykańskiej
Częstochowie w niedzielę, 1 września.
W Nowym Jorku siedem autokarów
wyruszyło z Greenpointu, trzy spod
oddziału PSFCU Boro Park na Brooklynie, dwa z Copiague na Long Island oraz po jednym spod oddziałów
Maspeth i Ridgewood. Z New Jersey
trzy autobusy pełne seniorów Naszej
Unii przybyły z Wallington, dwa z Linden, po jednym z Clifton i Union. Po
raz pierwszy ponad 50 seniorów przyjechało z oddziału PSFCU w Stroudsburg, PA.

Seniorzy z Garfield, NJ na pielgrzymce

„Dwadzieścia dwa autobusy, ponad
1 100 osób pojechało do Amerykańskiej
Częstochowy. Jak co roku to dla nas
wielkie wydarzenie, wspieramy w ten
sposób najstarszych Członków Naszej
Unii – powiedział Przewodniczący Rady
Dyrektorów PSFCU, Krzysztof Matyszczyk.

Seniorzy i pracownicy oddziału w Clifton,
NJ

Seniorzy PSFCU na McGuinness

Dla wielu seniorów Naszej Unii,
wrześniowa, bezpłatna wycieczka to jedyna okazja, aby w ciągu roku pojechać
do Sanktuarium Matki Bożej Częstochowskiej w Doylestown, PA. 95-letni
Chester Tobiasz z Maspeth uczestniczył
w wycieczce po raz kolejny z rzędu.
„Wiek poważny, bo przeżyłem i pamiętam II wojnę światową, ale jadę jak co
roku na pielgrzymkę i odwiedziny grobu
żony, która „zalega” w Amerykańskiej
Częstochowie – powiedział pan Tobiasz.
94-letni Henryk Tural pojechał do Amerykańskiej Częstochowy pomimo, że na
codzień porusza się z tzw. balkonikiem.
„Ciężko mi chodzić, więc pojechałem z
tym wózkiem, moim cadillakiem. Dzięki
Naszej Unii mogę odwiedzić Amerykań-

Aplikacja dostępna dla Apple iOS oraz urządzeń z Google
Android. CardValet ® jest marką zastrzeżoną dla Fiserv, Inc.
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ską Częstochowę, gdzie moi przyjaciele
z wojska są pochowani” - mówił przed
wyjazdem spod oddziału McGuinness.
W podobnym tonie wypowiadała się
większość seniorów podróżujących do
Amerykańskiej Częstochowy. Oprócz
bezpłatnego transportu i wyżywienia
na miejscu, mogli oni wziąć udział w
niedzielnej mszy świętej oraz skorzystać z atrakcji Polish-American Festival,
który odbywał się tradycyjnie w Labor
Day weekend. „Dziękujemy PSFCU za
to, że przywiozła tylu Członków Naszej Unii, dziękujemy także za wysoką
dotację. Organizacja festiwalu pochłania wiele środków, więc jesteśmy bardzo wdzięczni za tak duże wsparcie
finansowe” – dziękowała PSFCU za
zaangażowanie Teresa Wójcik, główna
organizatorka Polonijnego Festiwalu
w Amerykańskiej Częstochowie.

