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MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ
Szanowni Państwo,

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego

Nasza Unia bardzo
dobrze radzi sobie
w warunkach nadal
panującej pandemii
i wciąż niepewnej
sytuacji
gospodarczej. Cieszy nas
przede
wszystkim
stały wzrost ilości osób korzystających z naszych usług,
a także dynamicznie rosnąca kwota powierzonych nam depozytów. Przez pierwsze
6 miesięcy bieżącego roku aktywa PSFCU
wzrosły o 159 milionów dolarów, a powierzone nam depozyty o 148 milionów
dolarów. Jest to bez wątpienia największy
sześciociomiesięczny wzrost aktywów
i depozytów w 44-letnej historii Naszej
Unii. W tym samym czasie liczba Naszych
Członków powiększyła się o prawie 2 tysiące osób. Dziękuję Państwu za niesłabnące
zaufanie do naszej wspólnej instytucji.
W każdym okresie roku oferujemy Państwu atrakcyjne promocje. Podczas tegorocznego lata zachęcam do skorzystania
z naszych specjalnych ofert dotyczących
kart kredytowych i pożyczek samochodowych. Polecam również nasze bardzo
dogodne i nisko oprocentowane kredyty
hipoteczne, które pozwolą Państwu kupić
nowy dom lub korzystnie przefinansować posiadaną już pożyczkę. Szczegóły
wszystkich bieżących ofert jak zawsze

Pierwszego sierpnia br. dokładnie w 76.
Rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, na maszcie przed siedzibą główną
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej na nowojorskim Greenpoincie zawisła biało-czerwona flaga z tzw. kotwicą,
symbolem polskiego Państwa Podziemnego w czasie II wojny światowej. Zgodnie
z tradycją będzie wisiała do 2 października
br. przypominając o bohaterach i ofiarach

Powstania Warszawskiego. Druga flaga
upamiętniająca bohaterów Armii Krajowej
i ludność Warszawy zawisła przed oddziałem PSFCU w Bridgeview pod Chicago.
Przy dźwięku syren oraz Mazurka Dąbrowskiego, wciągnięcia flagi dokonała
93-letnia mieszkanka Brooklynu Danuta
Szlajmer, w Powstaniu sanitariuszka i łączniczka batalionu AK „Kiliński” o pseudoni...dokończenie na stronie 2

„Jak co roku, Nasza Unia upamiętnia wybuch Powstania Warszawskiego,” powiedział Krzysztof Matyszczyk, Przewodniczący
Rady Dyrektorów PSFCU

2 miliardy w depozytach

...dokończenie na stronie 2

Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 30 czerwca 2020 r.

Aktywa

$2,227,379,143
Udzielone kredyty

$1,179,996,707
Wartość netto

$211,854,099
Liczba Członków

102,827

W sobotę, 11 lipca br., Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa osiągnęła
kolejny sukces: po raz pierwszy depozyty
przekroczyły kwotę 2 miliardów dolarów.
To kolejne duże osiągnięcie Naszej Unii
po przekroczeniu w zeszłym roku 2 miliardów dolarów w aktywach oraz 100 tysięcy Członków PSFCU.

Nasza Unia została założona w 1976 r.
przez ubogich imigrantów z Polski. Zaczynaliśmy od jednego stolika w stołówce dla
imigrantów na nowojorskim Greenpoincie. Na drodze zrównoważonego rozwoju
i żmudnego pozyskiwania nowych Członków (nie przejęliśmy, co jest powszech...dokończenie na stronie 2
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...dokończenie ze strony 1

znajdziecie Państwo w naszych oddziałach, na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.
Sierpień jest też bardzo ważnym
miesiącem w historii Polski. 1 sierpnia
obchodziliśmy 76. rocznicę wybuchu
Powstania Warszawskiego. 15 sierpnia
natomiast przypada 100. rocznica jednej
z najważniejszych bitew w historii Europy - Bitwy Warszawskiej. Pamiętajmy
zawsze o wszystkich bohaterach tych
wydarzeń, którzy w tamtych czasach
walczyli i ginęli w obronie wolności.
Tegoroczne wakacje są inne od tych
z poprzednich lat. Większość z nas spędza je w domach lub w ramach krótkotrwałych i nieodległych wyjazdów.
Tym niemniej życzę Państwu udanego
odpoczynku i relaksu przypominając,
że gdziekolwiek jesteście, usługi Naszej Unii są dla Was zawsze dostępne
w formie bankowości elektronicznej,
oraz kart kredytowych i debetowych.
Z poważaniem,
Bogdan Chmielewski
Dyrektor Wykonawczy PSFCU

2 miliardy w depozytach
...dokończenie ze strony 1

nym zwyczajem, innych, mniejszych
unii kredytowaych), Naszej Unii udało
się osiągać kolejne kamienie milowe
rozwoju:
- 50 tysięcy Członków Naszej Unii w
2001 r.
- pierwszy miliard w aktywach w
2004 r.
- pierwszy miliard w depozytach w
2008 r.

76. rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego
mie „Siódemka”. „To był wynik nastroju
i atmosfery, jaka panowała w Warszawie.
Niemcy nas łapali na ulicy i zabijali. Każdy chciał walczyć o swoje i być człowiekiem, a nie bydłem do roboty” – powiedziała w trakcie uroczystości.
„Pierwszego sierpnia, jak każdego roku
od pięciu lat, Nasza Unia czci wybuch
Powstania Warszawskiego. Robimy tak
pomimo panującej pandemii koronawirusa, bo pamiętamy o bohaterach” – powiedział Przewodniczący Rady Dyrektorów
PSFCU Krzysztof Matyszczyk, podkreślając, że flaga z powstańczą kotwicą zawisła nad Greenpointem po raz piąty, a nad
Bridgeview – czwarty rok z rzędu.
Obecna na uroczystości była Rita Cosby, której ojciec walczył w Powstaniu. „To
moje pierwsze publiczne wystąpienie od
początku pandemii. Jestem tutaj, bo obiecałam, że będę na każdej uroczystości z
okazji 1 sierpnia organizowanej przez
Naszą Unię” - powiedziała Rita Cosby zaznaczając, że „bohaterstwo Powstańców”
powinno być przykładem także w dziDanuta Szlajmer, ps. „Siódemka”, wciąga na maszt
biało-czerwoną flagę powstańczą

Polak na czele WOCCU
Rafał Matusiak, prezes Kasy Krajowej
Spółdzielczych Kas OszczędnościowoKredytowych (SKOK), został wybrany
na Przewodniczącego Rady Dyrektorów Światowej Rady Unii Kredytowych
(WOCCU). Wyboru dokonano w czasie
dorocznej sesji ogólnej WOCCU, która z
powodu pandemii COVID-19 odbyła się
wirtualnie.
Rafał Matusiak został wybrany na
funkcję przewodniczącego, będąc człon
kiem Rady Dyrektorów już od pięciu lat.
Wybrany do Rady w lipcu 2015 r., pełnił
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- oddział w czwartym stanie – Pensylwanii (po Nowym Jorku, New Jersey, Illinois) w 2019 r.
- 100 tys. Członków PSFCU oraz 2
mld dolarów w aktywach w 2019 r.
Dzisiaj, po 43 latach działalności,
PSFCU ma ponad dwa miliardy dolarów w aktywach i w depozytach oraz
prawie 103 tys. Członków Naszej Unii.
Dziękujemy za Państwa lojalność i zaufanie. Razem dla silnej Polonii!

już funkcję przewodniczącego komisji
ds. zarządzania i wyborów WOCCU
(2017) oraz wiceprzewodniczącego i sekretarza Rady Dyrektorów (2018).
Nowy przewodniczący zapewnił, że
chce pomóc WOCCU w promocji i obronie modelu funkcjonowania unii kredytowych na całym świecie. „W imieniu
swoim, jak i wszystkich spółdzielców z
Polski, chciałbym podziękować za ten zaszczyt - oświadczył pan Matusiak. W wirtualnym zebraniu rocznym wzięło udział
ponad 90 delegatów z całego świata.

siejszych, trudnych czasach pandemii.
W uroczystości wziął udział Konsul
RP w Nowym Jorku, Adrian Kubicki,
harcerze, weterani ze Stowarzyszenia
Weteranów Armii Polskiej, przedstawiciele Polskich Szkół Dokształcających, a
także motocykliści z klubu „Polska Sfora”
z Connecticut.
Flagi z symbolem Polski Podziemnej
będą wisieć przed oddziałami PSFCU do
2 października br., a więc 63 dni - tyle, ile
trwało Powstanie. Dodatkowo w oddziałach PSFCU w stanach Nowy Jork i New
Jersey, Członkowie Naszej Unii mogą odbierać specjalny, dwujęzyczny, kolekcjonerski plakat, przedstawiający Panią Danutę Szlajmer. Stało się już tradycją, że
PSFCU co roku wspiera produkcję bezpłatnych plakatów wydawanych przez
GRAM-X PROMOTIONS. Od kilku lat
Gregory Fryc przypomina na nich nie tylko o kolejnej rocznicy wybuchu Powstania, ale przedstawia też weteranów walk,
którzy wciąż żyją w metropolii nowojorskiej. Część plakatów jest wywieszana
w Nowym Jorku, ale większość rozdawana jest wśród miłośników historii.
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Uwaga na oszustwa związane z koronawirusem COVID-19
Wraz z rozprzestrzenianiem pandemii
COVID-19, nauczyliśmy się przywiązywać specjalną uwagę do zapobiegania
rozprzestrzenianiu się wirusa poprzez
zachowywanie społecznego dystansu
czy przedłużając czas mycia rąk. Nie
wolno nam także zapominać o ochronie
naszych danych osobowych przed oszustami, wykorzystującymi pandemię do
zdobywania ich od przyszłych poszkodowanych. Poniżej znajdą Państwo przykłady stosowanych przez oszustów metod.
Oszuści często podszywają się pod
instytucje - takie jak urzędy, organizacje
charytatywne i niedochodwe lub uniwersytety - oferując fałszywe usługi czy
próbując w inny sposób oszukać niczego
nie spodziewające się ofiary. Oto przykłady wskazujące na możliwość oszustwa:
• kontakt telefoniczny, przez pocztę
elektroniczną lub wiadomość tekstową z
prośbą o weryfikację danych osobowych
w związku ze świadczeniami wypłaca-

nymi na okoliczność pandemii, w tym
tzw. Economic Impact Payments (EIP);
• prośba przez telefon o podanie numeru konta w celu otrzymania zasiłku
dla bezrobotnych znacznie przekraczającego normalnie pobieraną kwotę lub w
imieniu nie znanej nam osoby;
• otrzymanie czeku lub przedpłaconej kart debetowej z federalnego Departamentu Skarbu, często o mniejszej niż
spodziewana z EIP kwota. Towarzyszy
im instrukcja: aby otrzymać pełną kwotę, należy się skontaktować z urzędem w
celu weryfikacji danych osobowych;
• nieoczekiwana korespondencja
elektroniczna od rzekomo zaufanych instytucji lub z programów rządowych a
związana z pandemią COVID-19, w której znajdują się instrukcje otwarcia załączonych linków do stron internetowych
lub załączników, w celu przekazania danych osobowych, w tym haseł do kont;
• wszelkie prośby o dotacje dla wy-

glądającyh na wiarygodne organizacji
przesyłane przez znane nam osoby, ze
znanych adresów poczty elektronicznej
czy kont na mediach społecznościowych, które przekierowują na strony nie
związane z daną organizacją.
Proszę zawsze pamiętać o weryfikacji
wszystkich niespodziewanych ofert lub
wiadomości. Zanim klikniemy w załączony link, należy sprawdzić czy nie ma
literówek, gdyż możemy mieć do czynienia ze stroną interenetową stworzoną
przez oszustów. Proszę także sprawdzać
bilanse kont pod kątem wykrycia nieautoryzowanych transkacji.
Przestrzegamy Państwa przed ofertami zakupu leków zwalczających COVID-19 lub testów na wykrycie wirusa.
Obecnie nie istnieją jeszcze żadne potwierdzone naukowo metody leczenia,
a wszelkie testy powinny być wykonywane jedynie przez uprawniony do
tego personel medyczny.

Kredyty samochodowe w PSFCU
Nie możesz nigdzie polecieć lata z powodu pandemii? Samochodem też dojedziesz na wakacje. Sięgnij po kredyt na samochód w PSFCU: już od 0,99% APR* na
auta nowe oraz 1,99% APR* na używane.
Oprocentowanie pożyczek samochodowych w Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej jest naprawdę
atrakcyjne. Co ważne, promocją objęte
są zarówno samochody nowe, jak i pojazdy używane. Proponujemy Człon-

kom Naszej Unii następujące możliwości zakupu własnego auta:
- pożyczka do 36 miesięcy: samochody nowe 0.99 proc., używane 1.99 proc.;
- pożyczka na 37-48 miesięcy: nowe
1.99 proc., używane 2.49 proc.;
- pożyczka na 49-60 miesięcy: nowe
2.49 proc., używane 3.09%;
- pożyczka na 61-72 miesięcy: nowe
3.09 proc., używane 3.49 proc.;
- pożyczka na 73-84 miesięcy: nowe

3.59 proc., używane 4.29 proc.
Aby uzyskać powyższe oprocentowanie, należy zarejestrować automatyczną spłatę pożyczki z konta czekowego w PSFCU. Bez automatycznej
spłaty, oprocentowanie jest wyższe o
0.25%. Obowiązują limity pożyczek:
do 100 tys. dolarów na auto nowe i 60
tys. na używane. Nie zwlekaj, przyjdź
do jednego z 20 oddziałów PSFCU albo
odwiedź stronę www.NaszaUnia.com.

KIEDY JAZDA AUTEM
JEST LEPSZĄ OPCJĄ...
Zrób z tego przygodę,
sięgnij po kredyt w Naszej Unii
już od

0.99

%
APR*

*APR= Annual Percentage Rate. Promocja ważna od 1 sierpnia to 31 października 2020 r. Promocyjne oprocentowanie od 0.99% APR dotyczy finansowania kredytów na nowe samochody i uwzględnia
zniżkę w wysokości 0.25% za zarejestrowanie automatycznych płatności z konta czekowego PSFCU na którym została wydana pożyczka. Miesięczna spłata kredytu na 36 miesięcy o oprocentowaniu
0.99% APR wynosi $28.21 na każde pożyczone $1,000. Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii kredytowej i zdolności spłaty kredytu. Uzyskane
oprocentowanie będzie uzależnione od historii kredytowej i innych wskaźników. Obowiązuje limit kredytu w wysokości $100,000 na nowe samochody oraz
$60,000 na samochody używane. Kredyty PSFCU nie są dostępne we wszystkich stanach. Oferta, oprocentowanie i warunki kredytu mogą ulec zmianie bez
powiadomienia. Oferta tylko dla członków PSFCU. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.
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Z życia PSFCU
Ameryka powraca do normalności,
a wraz z nią także i Nasza Unia. Od połowy lipca – po zniesieniu obostrzeń
także w stanie Illinois – wszystkie dwadzieścia oddziałów Polsko-Słowiańskiej
Federalnej Unii Kredytowej działa już w
normalnych godzinach pracy. W trosce
o wspólne dobro Członków i pracowników Naszej Unii, nadal obowiązują
zasady zachowania dystansu społecznego, które są bez zastrzeżeń stosowane
przez Członków PSFCU, za co serdecznie dziękujemy.
Pielgrzymka na rowerach
Po drastycznych ograniczeniach spo
wodowanych pandemią COVID-19,
powoli wraca aktywność w polonijnej
społeczności. W dniach 17-19 lipca br.

sylwanii dotarło 118 pielgrzymów na
rowerach, w tym 33 pokonało całą, trzydniową trasę ze Stamford, Connecticut.
Nasza Unia była głównym sponsorem
pielgrzymki, na której trasie znalazł się
oddział Naszej Unii w Wallington, NJ.
Dla polonijnych szkół
Pomimo pandemii COVID-19, Nasza
Unia nie zapomniała o uczniach Polskich Szkół Dokształcającyh: 345 maturzystów i wyróżniających się uczniów
otrzymało nagrody finansowe. Większość nagród wysłaliśmy na adresy
domowe, jednak kilka szkół zorganizowało własne uroczystości z okazji zakończenia roku szkolnego. Na dwóch z
nich w lipcu, były kierowniczki oddziałów Naszej Unii.
Uczniów klasy 12. Polskiej Szkoły
Dokształcającej pod wezwaniem świętych Cyryla i Metodego na nowojorskim
Greenpoincie uroczyście pożegnały dyrektor szkoły Dorota Andraka oraz wychowawczyni klasy, dr Iwona Korga, która

jest równocześnie 1. Wiceprzewodniczącą Rady Dyrektorów PSFCU. Podczas
uroczystości była obecna kierowniczka
oddziału PSFCU McGuinness, Anna Branas. Nasza Unia ufundowała nagrody dla
najlepszych absolwentów szkoły.
W sobotę, 18 lipca br. kierowniczka
oddziału PSFCU Clifton Marzena Fernandes wzięła udział w uroczystym zakończeniu roku szkolnego dla uczniów
klasy ósmej szkoły PATRON w Clifton,
New Jersey. Wszyscy absolwenci otrzymali ufundowane przez Naszą Unię
upominki a troje najlepszych uczniów
także nagrody: certyfikaty w wysokości
stu dolarów każdy.
Nasza Unia pamiętała także o nowojorskich policjantach, fundując ciepły
posiłek dla 40 stróżów prawa z posterunku nr 104 w nowojorskim Ridge
wood. Polskie dania przekazał miejscowy radny, Robert Holden.

1. Wiceprzewodnicząca Rady Dyrektorów PSFCU, dr. Iwona Korga oraz Kierowniczka oddziału PSFCU przy McGuinness Blvd. Anna Branas wręczają nagrody uczniom

Radny Miasta Nowy Jork, Robert Holden, przekazuje
policjantom z Ridgewood, NY posiłki ufundowane przez
Naszą Unię

Uczestnicy pielgrzymki rowerowej pod oddziałem PSFCU
w Wallington, NJ

odbyła się doroczna Pielgrzymka Rowerowa do Amerykańskiej Częstochowy.
W niedzielę do duchowej stolicy Polonii w miejscowości Doylestown w Pen-

Program punktów lojalnościowych wymienialnych na gotówkę oferowany jest wyłącznie na karcie PSFCU VISA® ELITE. Podstawą zatwierdzenia kredytu jest
ocena historii kredytowej. Produkty i oprocentowanie mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty nie są oferowane w każdym stanie. Wymagane członkostwo
w PSFCU. Mogą obowiązywać dodatkowe ograniczenia.
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