
5 maja br. w centrum Chicago odbyła się
127. Parada z okazji święta Konstytucji 3
maja. Jak co roku Polonia świętowała
rocznicę uch wa lenia Konstytucji 3 Maja
oraz do dat kowo setną rocznicę odzyskania
niepodległości.

Przemarsz aleją Columbus Drive odbył się
pod hasłem „100-lecie odzyskania niepod -
ległości przez Polskę” oraz był okazją do
uczczenia 200. rocznicy powstania stanu
Illinois. W Paradzie uczestniczyło kilkanaście
tysięcy osób z ponad 140 grup marszowych,
m.in. uczniowie z polskich szkół dokształ -

cających, członkowie polo nijnych organizacji
i sto warzyszeń regio nalnych. Paradę popro -
wadził polonijny przedsiębiorca i filantrop
Tomasz Startek, który został wybrany na
marszałka wyda rzenia. Wzięli w niej udział
także lokalni politycy i urzędnicy a wśród
przema wiąjących gości był gubernator Illi -
nois Bruce Rauner.

Jak co roku, PSFCU była jednym ze
sponsorów Parady Konstytucji 3 Maja a
pracownicy Naszej Unii przemaszerowali
Columbus Drive wraz z towarzyszącym im
Oddziałem Mobilnym.

Szanowni Państwo,

12 maja bieżącego roku
na terenie nasze go
Centrum Operacyj -
nego w Fairfield, New
Jersey odbyło się do -
rocz ne Zebranie Spra -
woz dawczo-Wy borcze
Członków PSFCU, podsumowujące działal -
ność Unii Kredytowej w roku fiskalnym
2017. Jak wynika z zaprezento wanych
raportów był to kolejny, bardzo udany rok
dla naszej insty tucji. W roku fiskalnym 2017
zanoto waliśmy znaczny wzrost aktywów,
udzielo nych pożyczek, powie rzonych nam
depo  zy tów, a co najważ niejsze – wzrost
liczby Członków korzysta jących z naszych
usług.  Szczegółowe dane finansowe mogą
Państwo znaleźć w “Raporcie Rocznym”
zamieszczonym na stronie inter netowej:
www.NaszaUnia.com, a także dostępnym w
naszych oddziałach. 

Bez wątpienia sukces PSFCU odniesiony
w poprzednim roku w dużej mierze zawdzię -
czamy przede wszystkim Państwu – Człon -
kom Unii Kredytowej, którzy aktywnie i
su mien nie korzystają z naszych usług.

Podczas Zebrania Sprawozdawczo-
Wyborczego ogłoszono też wyniki wyborów
do Rady Dyrektorów.  Cieszy mnie fakt, że
w tym roku głosowała większa liczba osób
niż w latach poprzednich.  Serdecznie
gratuluję nowowybranym dyrektorom: pani
Malgorzacie Czajkowskiej, pani Iwonie
Kordze, panu Bogdanowi Ogórkowi i panu
Franciszkowi Piwowarczykowi. Warto
wspom nieć, że pan Bogdan Ogórek jest
pierwszym dyrektorem i przedstawicielem

W sobotę, 12  maja br. w Centrum Opera -
cyjnym PSFCU w Fairfield, New Jersey
odbyło się doroczne Zebranie Sprawozdaw -
czo-Wyborcze Polsko-Słowiańskiej Federal -
nej Unii Kredytowej.

Podczas zebrania Członkowie zapoznali

się z “Raportem Rocznym”, zawierającym
wyniki działalności Naszej Unii w roku
fiskalnym 2017. Pomimo niskich stóp
procentowych, był on bardzo udany dla
PSFCU: dochód netto wyniósł 11,48 milio -
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Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 30 kwietnia 2018 r.

Aktywa

$1,886,465,538
Udzielone kredyty

$1,072,849,972
Wartość netto

$186,653,514
Liczba Członków

94,190

Nasza Unia

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PSFCU

Przedstawiciele Naszej Unii podczas Parady Konstytucji 3 Maja w Chicago

Polonii z Chicago i okolic, gdzie zamieszkuje
już ponad 20 000 Członków PSFCU. Pragnę
też podziękować odchodzącym dyrektorom:
pani Elżbiecie Baumgartner, pani Bożenie
Kajewskiej-Pielarz i pani Iwonie Podolak za
ich długoletnią pracę na rzecz Polsko-
Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. 

Obecna Rada Dyrektorów zamierza nadal
kontynuować dotychczasową strategię
rozwoju Naszej Unii, jak również i wsparcia
życia polonijnego w Stanach Zjednoczonych.
Ostatnie lata dowiodły, że jest to bardzo
skuteczna strategia, która przynosi sukces

naszej instytucji, odpowiada na zapo trze -
bowania Członków Naszej Unii i buduje siłę
całej Polonii.  

Zachęcam Państwa do aktywnego korzys -
tania z naszych produktów i usług, jak
również rekomendowania Polsko-Słowiań -
skiej Federalnej Unii Kredytowej swoim
przyjaciołom i bliskim.

Z poważaniem,

Krzysztof Matyszczyk
Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU

...dokończenie na stronie 2

PSFCU na Paradzie Konstytucji 3 Maja

NASZA_UNIA_newsletter_June_2018_PL_newsletter  5/30/2018  5:55 PM  Page 1



Po raz pierwszy w czasie swej prezydentury,
Prezydent RP Andrzej Duda wraz z Pierwszą
Damą Agatą Kornhauser-Dudą odwiedzili
Chicago. Członkowie PSFCU mieli okazję do
spotkania z Parą Prezydencką podczas
uroczystości w Millenium Park.

„Zobaczyć taki las biało-czerwonych flag
tutaj w sercu Wietrznego Miasta, to na -
prawdę wielkie wzruszenie. Cieszę się, że
właśnie teraz, że właśnie w 2018 roku, roku
100-lecia odzyskania przez Polskę niepod -
ległości mogę być z państwem” – powiedział
w sobotę, 19 maja Prezydent Andrzej Duda
witając zgromadzonych w Millennium Park.
W swoim wystąpieniu prezydent wielo -
krotnie dziękował Polonii za to, że nosi w
swoich sercach pamięć i miłość do kraju
pochodzenia, bez względu na czas, w jakim
przybyła do Ameryki. Mówił o przyjaźni
pomiędzy Polską i Stanami Zjednoczonymi
przywołując pamięć o Kościuszce i Pułaskim,
ale także postacie bardziej współczesnych
bohaterów, jak Polaków z „Błękitnej Armii”
gen. Józefa Hallera, lotników z amerykańskiej
„Eskadry Koś ciuszkowskiej” walczących z
bolsze wikami, Polaków wstępujących w
szeregi wojsk amerykańskich aby walczyć
z Niemcami w czasie II wojny światowej czy
sierż. sztabowego Michaela Ollisa, który
oddał w Afganistanie życie osłaniając
własnym ciałem oficera Wojska Polskiego.

Prezydent Duda dziękował Polonii za
wsparcie przyjęcia Polski do NATO. „To właśnie
także dzięki wam Polska jest dzisiaj
niepodległa, wolna, suwerenna, rośnie w siłę,
należy do Sojuszu Północnoatlan tyckiego, jest
bezpieczniejsza i mocniejsza. W stulecie
odzyskania przez Polskę niepod ległości
dziękuje wam za to w imieniu 38 milionów

rodaków” – powiedział Andrzej Duda.
Prezydent dziękował księżom i siostrom

zakonnym a szczególnie obecnym w amfi -
teatrze pedagogom. „Dziękuję wszystkim
polskim nauczycielom. Jakże trudno byłoby
zachować polskość gdyby nie wasza praca.
Uczenia polskiego języka, uczenia o Polsce,
uczenia polskiej historii, czyli budowania
postaw patrio tycznych. Dziękuję wszystkim
wychowaw com, a wśród wychowawców
myślę także o wszystkich druhnach i
druhach, o instru ktorach harcerskich. Dzię -
kuje wszystkim, którzy tutaj w Stanach
Zjednoczonych, w Chicago, w stanie
Illinois, w innych miejscach podtrzymują
polską kulturę i rozwijają ją” – powiedział
Prezydent RP.

W czasie spotkania w Millennium Park
Prezy dent Duda uhono rował grupę osób
zasłu żonych dla Polski i Polo nii. Krzy żem
Koman dorskim z Gwiazdą Orde ru Zasługi
RP odznaczony został Bogdan Horoszow ski,

członek Szarych Sze re gów, uczestnik Pow -
sta  nia Warszawskie go. Krzy ża mi Oficerskimi
Orderu Zasługi RP odznaczeni zostali:
koszykarz ligi NBA Marcin Gortat, Michael
Fryzel (były przewodniczący Krajowej
Administracji Unii Kredytowych – NCUA),
Teresa Mirabella oraz o. Józef Zuziak za
działalność na rzecz społeczności polonijnej.
Krzyżami Kawalerskimi Orderu Zasługi RP
uhono rowani zostali: siostra Marta (Elżbieta
Cichoń) za niesienie pomocy potrzebującym,
emerytowana nauczycielka Aniela Bartoszek
oraz skrzypek Hubert Pralicz.

Finałem sobotniego spotkania było
wręczenie przez Parę Prezydencką dyplo -
mów dojrzałości tegorocznym maturzystom.
Na scenie pojawiły się delegacje kilku -
dziesięciu szkół dokształcających z Chicago
oraz Illinois i pobliskich stanów Środkowego
Zachodu. PSFCU pomogła w organizacji
spotkania w Millenium Park a 450 Członków
Naszej Unii skorzystało z bezpłatnego
transportu autobusami, przybywając na
spotkanie z Parą Prezydencką.
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na dolarów, co stanowi ponad 50 proc.
wzrost w porównaniu z rokiem fiskalnym
2016. Do Naszej Unii dołączyło też ponad
9,2 tys. osób, tak więc liczba Członków
PSFCU na koniec września 2017 r. wyniosła
92 347. Po wysłuchaniu raportów, obecni
na sali zadawali pytania dotyczące PSFCU.

W trakcie zebrania ogłoszone zostały
wyniki wyborów do Rady Dyrektorów.
Kandydaci do Rady Dyrektorów uzyskali
następujące ilości głosów:
Elzbieta Baumgartner – 1 341
Halina Bielowicz - 659
Andrzej Cierkosz - 628
Małgorzata Czajkowska – 2 127
Bożena Kajewska-Pielarz - 685
Dr Iwona Korga – 2 256

Bogdan Ogórek – 2 329
Franciszek R. Piwowarczyk – 2 319
Iwona Podolak – 1 144
Danuta Siemiński – 1 644
Marzena Wierzbowska – 1 250

Na cztery dostępne miejsca w Radzie
Dyrektorów PSFCU wybrani zostali: 
Małgorzata Czajkowska
Dr Iwona Korga
Bogdan Ogórek
Franciszek R. Piwowarczyk

W tegorocznych wyborach oddano
ogółem 5 048 ważnych głosów. 

W dniu 14 maja br. Rada Dyrektorów
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kre -
dytowej powierzyła kontynuowanie obo -
wiąz ków przez następujących Dyrektorów

w Zarządzie Rady:
Krzysztof Matyszczyk - Przewodniczący 
Małgorzata Wądołowski - 1-sza
Wiceprzewodnicząca
Małgorzata Czajkowska - 2-ga
Wiceprzewodnicząca
Ryszard Bąk - Skarbnik
oraz wybrała Franciszka R. Piwowarczyka
na stanowisko Sekretarza Rady.

Gratulujemy wybranym Dyrektorom i
ży czy my sukcesów w wypełnianiu powie -
rzonych stanowisk. Dziękujemy dotychcza -
sowym dyrektorom: Elżbiecie Baumgartner,
Bożenie Kajewskiej-Pielarz i Iwonie Podolak
za zaangażowanie i pracę wolontariuszy na
rzecz Członków Naszej Unii przez ostatnie
trzy lata.

... dokończenie ze strony 1

Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze PSFCU

2

Prezydent RP w Chicago
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Członkowie Naszej Unii posiadający karty
debetowe PSFCU VISA® mogą być bardziej
spokojni o kwestie bezpieczeństwa. Od 21
maja br. mogą zarejestrować się do programu
powiadomień o podejrzanych transakcjach
na ich kartach debetowych (tzw. fraud alerts).

Jeśli masz kartę debetową PSFCU VISA®,
nie musisz się jak dotychczas martwić o to,
że ktoś dokona przy jej użyciu nielegalnej
transakcji, a Ty nie dowiesz się o tym aż do
czasu otrzymania wyciągu z konta albo
następnej wizyty w oddziale Naszej Unii.
Jeśli transkacja wyda się podejrzana, nadzo -
rowany przez PSFCU system wyśle natych -
miast wiadomość tekstową na Twój telefon
komórkowy. W ten sposób będziesz mógł
niezwłocznie zareagować, jeśli transakcję
przeprowadzi osoba do tego nieupoważniona.

Od 21 maja br. Człon kowie Naszej Unii
posiadający karty debetowe PSFCU VISA®

otrzymywali na swoje telefony komórkowe
wiadomości tekstowe w języku angielskim
o treści: „PSFCU Debit Card Fraud Alerts.
Reply YES to enroll. Reply HELP for help.
STOP to cancel”.

Aby przystąpić do programu, należało
odpo wiedzieć „YES”, po czym otrzymaliście
Państwo kolejną wiadomość tekstową („Thank
you for enrolling”), potwierdzającą przystą -
pienie do programu. Aby nie otrzymywać
więcej tego typu powiadomień, należało
odpowiedzieć „STOP”. Odesłanie wiadomości

„HELP” to prośba o dodatkową pomoc.* 
Jeśli nie otrzymali Państwo wiadomości

tekstowej albo nie zdążyliście odpowiedzieć
„YES”, a chcielibyście się zarejestrować do
programu, wystarczy zadzwonić do Centrum
Obsługi Klienta PSFCU na telefon
1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848) i zgłosić
ten fakt. Osoby, które zamówiły karty debe -
towe PSFCU VISA® po 21 maja br. powinny
otrzymać wiadomość zapraszającą do
uczestnictwa w programie w ciągu kilku
dni od zamówienia.

Jedną z przyczyn dla których nie
otrzymaliście Państwo powyższego zapro -
szenia do korzystania z usługi może być brak
zgłoszenia Naszej Unii aktualnego numeru
telefonu komórkowego. Aby uzupełnić tę
informację, również prosimy o kontakt z
Centrum Obsługi Klienta PSFCU na telefon
1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848).
*Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

Powiadomienia SMS o podejrzanych transakcjach

Rata i oprocentowanie jest uzależnione od historii kredytowej i innych kredytowych wskaźników. Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii kredytowej i zdolności do spłaty
kredytu. Wnioskodawca musi mieć ukończone 18 lat . Produkty kredytowe i oprocentowanie mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  Kredyty PSFCU nie są oferowane we wszystkich
stanach. Wymagane jest członkostwo w PSFCU. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

Podróżuj i rób zakupy bez obaw...

...płacąc kartą PSFCU VISA® Elite
nie płacisz opłat za 

transakcje dokonane
za granicą

Zostań członkiem prawdziwej elity: złóż
wniosek o kartę kredytową Elite VISA®

Signature. Od 1 czerwca br.  posiadacze
karty Elite nie są obciążani opłatami za
transakcje dokonane za granicą.  

Posiadacze karty kredytowej PSFCU Elite
VISA® Signature to członkowie prawdziwej
elity. Oprocentowanie wstępne przez 9
miesięcy na transakcjach zakupu wynosi
bowiem zero procent APR! Po 9 miesiącach,
obowiązuje standardowe oprocentowanie
zmienne, obecnie w wysokości 13.49%
APR.* Dodatkowo od 1 czerwca br.
posiadacze karty Elite nie są obciążani
opłatami za ope racje wykonane za granicą.  

Wśród innych zalet karty kredytowej
PSFCU Elite VISA® Signature są m.in.:

• brak opłat rocznych
• dodatkowe 5 000 punktów lojalnoś cio -

wych ($50) jeżeli wydasz  $1,500 w ciągu
pierwszych 3 miesięcy

• program punktów lojalnościowych wy -
mie nialnych na gotówkę.

Złóż wniosek o kartę kredytową Elite
VISA® Signature już dzisiaj. Zostań członkiem
prawdziwej elity. To się naprawdę opłaca.
*APR= Annual Percentage Rate. APR zmienne oparte na Prime Rate.

Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii kredytowej i zdolności

do spłaty kredytu. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

Dodatkowa zaleta
karty kredytowej 

PSFCU VISA® Elite

Podróżuj i rób zakupy bez obaw...

...płacąc kartą PSFCU VISA® Elite
nie płacisz opłat za 

transakcje dokonane
za granicą
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Z życia Naszej Unii

Polsko-Słowiańska Federalna Unia
Kredytowa zawsze wspierała i wspiera
polonijny sport i rekreację. 13 maja br.
PSFCU była sponsorem Turnieju Piłkarskiego
z Okazji Dnia Matki, który odbył się w
nowojorskim Williamsburgu. W imprezie
zorganizowanej przez Gram-X Promo oraz
nowojorski Fan Klub Stali Mielec wzięło
udział osiem amatorskich drużyn piłkar -
skich, w tym reprezentacja PSFCU. W finale
imprezy FC Stal Mielec pokonało drużynę
Gram-X Promo 3:0. W meczu o trzecie
miejsce policjanci z NYPD Pulaski Asso -
ciation pokonali graczy Sławomir Gaweł
Judo Studio 3:1. Na zdjęciu: losowanie
rozgrywek turniejowych w oddziale PSFCU
w Ridgewood, Nowy Jork. 

Dbamy o zdrowie
Kilka razy do roku, PSFCU organizuje w

swoich oddziałach bezpłatne badania
przesiewowe na wykrycie nowotworów u
Członków Naszej Unii. W Nowym Jorku
partnerem Naszej Unii jest American-Italian
Cancer Foundation, która dysponuje
specjalnym pojazdem do przeprowadzania
badań prewencyjnych u kobiet. 13 maja br.
20 Członkiń Naszej Unii przebadało się w
oddziale PSFCU Staten Island pod kątem
wykrycia nowotworu piersi. Dla wielu pań
to była okazja do złożenia wizyty całą
rodziną w placówce Naszej Unii oraz swego
rodzaju prezent z okazji Dnia Matki.

PSFCU w szkołach
Polskie szkoły dokształcające to bardzo

ważny element polonijnej społeczności w
Stanach Zjednoczonych. To właśnie w nich
nowe pokolenia uczą się pisać i mówić po
polsku, poznają historię i kulturę Polski. Maj
i początek czerwca to tradycyjnie czas wizyt
pracowników oddziałów PSFCU na szkol -
nych imprezach kończących rok szkolny.
Każdego roku jako PSFCU uczest niczymy w
klikudziesięciu imprezach tego typu.

Już kolejny rok uczniowie Polskiej Szkoły
im. Adama Mickiewicza w Burbank, Illinois
zdawali maturę z jezyka polskiego. Wszyscy
byli świetnie przygotowani i zaliczyli
egzamin maturalny. W komisji maturalnej
zasiadała kierowniczka oddziału PSFCU
Bridgeview Jolanta Wiśnicki (na zdjęciu
poniżej). Wszyscy maturzyści otrzymali
także upominki od Naszej Unii, w tym
nagrody pieniężne. Po lewej - uroczystość
w szkole w Linden, NJ.

*Roczna Stopa Procentowa (Annual Percentage Rate - APR) ważna z dniem 05/01/2018. Rata i oprocentowanie jest uzależnione od historii kredytowej i innych kredytowych wskaźników.
Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii kredytowej i zdolności do spłaty kredytu. Wnioskodawca musi mieć ukończone 18 lat. Produkty kredytowe i oprocentowanie mogą
ulec zmianie bez powiadomienia.  Kredyty PSFCU nie są oferowane we wszystkich stanach. Wymagane jest członkostwo w PSFCU. Inne ograniczenia mogą obowiązywać.

KREDYTY SAMOCHODOWE PSFCU

Czasami najtrudniej jest wybrać kolor...

2.25%
APR*

już od
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