
Były dowódca wojsk amerykańskich i sił
międzynarodowych w Afganistanie i Iraku
oraz były szef CIA emerytowany gen. David
Petraeus otrzymał w Waszyngtonie wy -
różnienie z okazji 100-lecia odzyskania nie -
podległości przez Polskę. Galę w waszyng -
 tońskim hotelu Mayflower zorganizowało 10
października pięć najbar dziej prestiżowych
organizacji polonijnych.  

Odbierając wyróżnienie, gen. Petraeus

wyraził uznanie dla Polski za wywiązywanie
się z zobowiązań w ramach NATO,
podkreślając, że jest „jedynym amerykań -
skim generałem, który dowodził oddziałami
Wojska Polskiego aż w dwóch wojnach” (w
Afganistanie i w Iraku). Odpowiadając na
pytanie o zasadność utworzenia w Polsce
stałej amerykańskiej bazy wojskowej, generał
stwierdził, że obecna, rotacyjna obecność

Szanowni Państwo,

Trzydziestego wrześ -
nia zakończył się rok
fiskalny dla Naszej
Unii. Szczegółowe i
po twierdzone audy -
tem księgowym dane 
o działalności Polsko-
Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej w
roku fiskalnym 2018 zawarte będą w raporcie
finansowym, który otrzymają Państwo
podczas dorocznego Walnego Zebrania w
pierwszej połowie przyszłego roku. Już teraz
pragnę zaprezentować Państwu kilka
kluczowych liczb, które potwierdzają dosko -
nałą kondycję i dyna miczny rozwój Naszej
Unii. W ciągu 12 mie sięcy zakoń czonych 30
września b.r., aktywa Naszej Unii wzrosły
o prawie 80 milionów dolarów; kwota
udzielonych pożyczek powiększyła się o
ponad 62 miliony dolarów, a powierzone
nam depo zyty wzrosły o prawie 106
milionów dola rów. W rezultacie działalności
operacyjnej dochód netto PSFCU za rok
fiskalny 2018 wyniósł ponad 15 milionów
dolarów, czyli ponad 3,5 miliona więcej niż
w roku fiskalnym 2017. Co jest bardzo ważne,
w tym samym okresie liczba Członków
Naszej Unii wzrosła o 3 841 osób do ogólnej
liczby 96 188 osób.  Powyższe dane świadczą
o tym, że misja Naszej Unii jako instytucji
finansowej świadczącej usługi dla Polonii
amerykańskiej jest realizowana z olbrzymim
sukcesem.

W pierwszą niedzielę października
tradycyjnie już braliśmy udział w 81.
Paradzie Generała Kazimierza Pułaskiego
na Piątej Alei na Manhattanie. Od wielu lat
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Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 30 września 2018 r.

Aktywa

$1,920,535,279
Udzielone kredyty

$1,102,798,305
Wartość netto

$192,740,042
Liczba Członków

96,188

Nasza Unia

Polonijna gala w Waszyngtonie

jest to wielkie święto Polonii i cieszymy
się, że Polsko-Słowiańska Federalna Unia
Kredytowa może być jego głównym spon -
sorem. W tym roku jest to o tyle szczególne,
gdyż obchodzimy 100-lecie oddzyskania
przez Polskę niepodległości. Nasza Unia ak -
tywnie włącza się w wiele inicjatyw zwią -
zanych z tą ważną dla Polski rocznicą. 10
października br., byliśmy współorga niza -
torami wielkiej gali obchodów 100-lecia
odzys kania przez Polskę niepod ległości
zorganizowanej w hotelu Mayflower w
Waszyngtonie. Oprócz ponad 300 zapro -
szo nych gości, obecnością na gali zaszczycili
nas Minister Kancelarii Prezydenta RP Adam
Kwiatkowski, Ambasador RP w Stanach
Zjednoczonych, profesor Piotr Wilczek, były
dowódca wojsk amerykańskich i koalicyj -
nych w Iraku i Afganistanie generał David
Petraeus z małżonką, dyrektor ds. strategii
komunika cyjnej w Białym Domu Merceces

Schlapp oraz wielu innych, znamienitych
gości.

W związku ze 100-leciem oddzyskania
przez Polskę niepodległości, Nasza Unia
wydaje specjalną limitowaną edycję karty
kredytowej VISA® Elite, której grafika upa -
miętnia tę rocznicę. Obecni użytkownicy
naszej karty VISA® Elite mogą poprosić o
wymianę kart w oddziałach i Centrum
Obsługi Klienta. Natomiast tych z Państwa,
którzy jeszcze nie posiadają naszej karty
VISA® Elite, zachęcam do złożenia wniosku
o jej przyznanie. 

Jak zawsze zapraszam Państwa do odwie -
dzania oddziałów i korzystania z naszych
usług, ale także do aktywnego uczestnictwa
w wydarzeniach związanych z obchodami
100-lecia odzyskania niepodległości Polski.

Bogdan Chmielewski

Dyrektor Wykonawczy PSFCU

...dokończenie na stronie 2

Gen. Petraeus wraz z małżonką odbierają nagrodę



Jak co roku, kontyngent Polsko-
Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej
wziął udział w Paradzie Gen. Pułaskiego w
Nowym Jorku. Prawie 250 pracowników,
wolontariuszy i ich rodzin machając biało-
czerwonymi flagami przemaszerowało Piątą
Aleją na Manhattanie w pierwszą niedzielę
października. Na jednym z dwóch
rydwanów PSFCU, zebranym zaprezento -
wało się wokalne trio „Szafranski Sisters” z
Chicago, śpiewając piosenki patriotyczne
nawiązujące do rocznicy 100-lecia odzys -
kania niepodległości przez Polskę.

- To jedyna okazja w roku, gdy na Piątej
Alei, najbardziej prestiżowej ulicy Nowego
Jorku, możemy pokazać nasze biało-czer -
wone barwy. To piękny widok – powiedział
przewodniczący Rady Dyrek torów PSFCU,
Krzysztof Matyszczyk.

Przedstawicieli Naszej Unii nie zabrakło
również 14 października br. podczas Parady
Gen. Pułaskiego, która już po raz 82. przeszła
ulicami w centrum Filadelfii.
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wojsk USA w Polsce jest de facto obecnością
stałą. - Uważam, że ustanowienie bazy, by
poprawić zdolności logistyczne i treningowe
oraz warunki dla żołnierzy, byłoby całkiem
sensowne – mówił generał. - W momencie,
w którym uwaga została skierowana bardziej
na wschód, taki krok wydaje się logiczny –
mówił zebranym generał odnosząc się do
możliwości ustanowienia stałej bazy wojsk
amerykańskich na terytorium Polski.

Galę w prestiżowym waszyngtońskim
Mayflower Hotel zorganizowało pięć
wiodących organizacji polonijnych: Polsko-
Słowiańska Federalna Unia Kredytowa,
Centrala Polskich Szkół Dokształcających,
Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce,
The Kosciuszko Foundation (wszystkie z
Nowego Jorku) oraz chicagowska Copernicus
Foundation. Imprezę prowadziła znana
dziennikarka telewizyjna Rita Cosby, której
ojciec – Ryszard Kossobudzki – był żołnie -
rzem Armii Krajowej i uczestnikiem
Powstania Warszawskiego. Wśród gości był
minister z Kancelarii Prezydenta RP Andrzeja
Dudy Adam Kwiatkowski oraz ambasador
RP w Waszyngtonie, prof. Piotr Wilczek,
którzy wygłosili okolicznościowe przemó -
wie nia. Podczas uroczystości wystąpił
pianiści: Jerzy Stryjniak oraz Nicolas
Kaponyas, piosenkarskie trio z Chciago
„Szafranski Sisters” a polskie tańce zapre -
zentowali tancerze z nowojorskiej grupy

Polish-American Folk Dance Company.
Biały Dom reprezentowała dyrektor ds.

strategii komunikacyjnej, Mercedes Schlapp.
„Prezy dent Trump kocha Polskę i ceni
przywią zanie Polaków do wolności” -
mówiła Schlapp. Sama pochodzi z rodziny
kubań skich emigrantów, którzy uciekli do
Ameryki przed dyktaturą Fidela Castro i jak
pod kreślała, zawsze fascynował ją
„antykomu nizm Polaków” oraz nauczanie
„świętego, który jest jej bardzo bliski, Jana
Pawła II”. W uroczystości wziął udział
także były menedżer kampanii prezydenc -
kiej Donalda Trumpa, Corey Lewandowski
oraz znany dziennikarz stacji Fox News

Bret Baier. Autor codziennego programu
wie czornych   wiadomości „Special Report”
co prawda jest pochodzenia niemiecko-
irlandzkiego, ale zajmował się Polską prawie
przez całą karierę. „To przemówienie
prezydenta Trumpa w Warszawie należy do
najbardziej znaczących przemówień, jakie
do tej pory wygłosił prezydent” - mówił
Baier. Popularny dziennikarz powiedział,
że Polska ma do odegrania „bardzo ważną
rolę” w tym regionie świata. „Mogę Wam
obiecać, że będziemy się w moim programie
zajmować Polską tak, jak do tej pory” –
powiedział Baier. 

Polonijna gala w Waszyngtonie cd.
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Wolontariusze i pracownicy PSFCU przed Paradą Gen. Pułaskiego w Nowym Jorku

Pamięci Generała Kazimierza Pułaskiego

... dokończenie ze strony 1

Dyrektor ds. komunikacji Białego Domu, Mercedes Schlapp przemawia na polonijnej gali w Waszyngtonie
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Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredy -
towa we współpracy ze Zrzeszeniem Unii
Kredytowych Stanu Nowy Jork (New York
Credit Union Association) oferuje stypendia
dla udających się na studia absolwentów
szkół średnich. Nagrody w wysokości do 1
500 dolarów będzie można użyć na pokrycie
kosztów dwu- lub czteroletnich studiów w
akredytowanych szkołach wyższych.

Aby wziąć udział w programie dla
udających się na studia absolwentów szkół
średnich, należy:

1. Udać się do najbliższego oddziału
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej i poprosić o pakiet aplikacyjny
lub pobrać go w formie elektronicznej na
stronie: www.NaszaUnia.com ;

2. Wypełnić wniosek o stypendium. Wraz
z nim uczeń musi złożyć:

• oficjalny transkrypt ze średnią ocen
(GPA) w klasach 9-11 

• transkrypt wyników testu SAT/PSAT/
ACT (uzyskany za pośrednictwem szkolnego
biura pedagogicznego)

• wydrukowaną kopię eseju.
Aby wniosek został rozpatrzony, wszyst -

kie dokumenty muszą być kompletne i wy -
pełnione w całości.

3. Złożyć kompletny pakiet w najbliższym
oddziale PSFCU nie później niż 4 stycznia
2019 r. 

Złożenie wniosku jest bezpłatne, ale

ubiegający się o stypendium musi:
• być Członkiem Naszej Unii;
• być uczniem ostatniej klasy szkoły

średniej w czasie składania aplikacji;
• jesienią 2019 r. po raz pierwszy rozpo -

czynać dwu- lub czteroletnie studia w
akredytowanych szkołach wyższych. 

Ocena wszystkich złożonych wniosków

nastąpi wczesną wiosną a nazwiska osób,
które otrzymały stypendium będą ogłoszone
w maju. W celu uzyskania dodatkowych
informacji o Programie Stypendialnym,
prosimy skontaktować się z Działem
Marketingu PSFCU pod numerem 973-808-
3240 wew. 6133 lub wysłać e-mail na adres:
scholarships@psfcu.net. 

Stypendia dla
absolwentów szkół

średnich

Witaj Pensylwanio!

*APR = Annual Percentage Rate. Promocja jest ważna od 1/11/2018 do 31/01/2019. Oferta tylko dla Członków PSFCU. Podstawą zatwierdzenia pożyczki jest ocena historii kredytowej i zdolności do spłaty kredytu. Uzyskane
oprocentowanie zależne będzie od historii kredytowej oraz innych czynników. Kredyty PSFCU nie są oferowane we wszystkich stanach. Oprocentowanie promocyjne w wysokości 1,99%  APR dotyczy kredytów na nowe
samochody na okres do 3 lat. Promocyjne oprocentowanie kredytów na samochody używane na okres do 3 lat już od 2,50% APR. Do uzyskania promocyjnego oprocentowania wymagane jest zarejestrowanie automatycznej
płatności pożyczki z konta czekowego w PSFCU, na którym wydana została pożyczka. Bez automatycznej spłaty z konta czekowego w PSFCU, oprocentowanie jest wyższe o 0,25%. Miesięczna
spłata pożyczki 3-letniej na 1,99% APR wynosi $28,64 za każde pożyczone $1000. Dostępne również inne stopy oprocentowania i terminy spłat kredytów na samochody nowe i używane.
Limit kredytu wynosi $100,000 dla samochodów nowych i $60,000 dla używanych. Produkty i oprocentowanie mogą się zmienić bez uprzedzenia. Po dodatkowe informacje prosimy skontaktować
się z Centrum Obsługi Klienta pod numerem 1.855.PSFCU.4U.

1.99%
APR*

Po 10 latach oferowania mieszkańcom
Pensylwanii kredytów hipotecznych, od 2
października br. działa pierwszy oddział
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii
Kredytowej w stanie. Najnowszy, 19. oddział
PSFCU mieści się w miejscowości
Stroudsburg (334 North 9th Street,
Stroudsburg, PA 18360, telefon: 570-202-
3754). Obecnie trwa jeszcze remont ale
liczna w tamtych rejonach Polonia już może

korzystać ze wszystkich usług i produktów
oferowanych przez PSFCU dzięki stojącemu
pod budynkiem Oddziałowi Mobilnemu.
Właściwy oddział powinien zostać otwarty
do końca tego roku.

Oddział PSFCU Stroudsburg (334 North
9th Street, Stroudsburg, PA 18360) otwarty
jest od wtorku do piątku w godz. 12:00 –
19:00 a w soboty 9:00 – 15:00. W niedziele
i poniedziałki oddział jest nieczynny.
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Świąteczny Uśmiech Dziecka po raz piąty
Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia
udziału w dorocznej akcji charytatywnej
Świąteczny Uśmiech Dziecka. Celem orga -
nizowanej już po raz piąty wspólnie z
nowojorską Fundacją Uśmiechu Dziecka akcji
jest zbiórka funduszy dla trzech wybranych
hospicjów dla dzieci w Polsce oraz na pomoc
potrzebującym dzieciom w Stanach Zjedno -
czonych. 

Fundacja Usmiechu Dziecka otworzy w
Naszej Unii cztery oddzielne konta, na które
będziemy mogli wpłacać pieniądze. W naszej
akcji wezmą udział trzy hospicja dla dzieci
z Polski (w tym jedna placówka rekomen -
dowana przez Pierwszą Damę RP, Agatę
Kornhauser-Dudę) oraz Fundacja Uśmiechu
Dziecka z Nowego Jorku, która przeznaczy
wszystkie zebrane środki na koszty leczenia
dzieci z rodzin polonijnych w Stanach
Zjednoczonych. Listę instytucji ogłosimy w
najbliższym czasie.

Aby dokonać wpłaty, prosimy wypełnić
kupon dostępny w oddziałach PSFCU lub na
stronie www.NaszaUnia.com i dostarczyć go
do kasy w jednej z placówek Naszej Unii.
Wpłaty mogą też być dokonane jako transfery
pomiędzy kontami przy użyciu Bankowości
Internetowej lub aplikacji Bankowości
Mobilnej PSFCU. Akcja rozpoczyna się w
piątek po Święcie Dziękczynienia – 23
listopada br. i potrwa do 29 grudnia. 

To już piąta edycja wspólnej akcji Polsko-

Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej
wraz z nowojorską Fundacją Uśmiechu
Dziecka. Od początku akcji Świąteczny
Uśmiech Dziecka w 2014 r. Polonia z Nowego
Jorku, New Jersey oraz Chicago i okolic
zebrała już pół miliona na hospicja dziecięce
w Polsce oraz potrzebujące, chore dzieci w
Stanach Zjednoczonych. Jak do tej pory
wsparcie w ramach akcji Świąteczny Uśmiech
Dziecka otrzymały hospicja dziecięce w
Rzeszowie, Białymstoku, Krakowie, Łodzi,
Tychach, Lublinie, Warszawie oraz Wilnie.
PSFCU nie pobiera żadnych opłat w związku
ze zbiórką, tak że 100 proc. zebranych
środków trafi na wskazane konta. 

Świętuj z nami 100-lecie Odzyskania Nie -
podległości przez Polskę z nową kartą
kredytową PSFCU VISA® Elite. Kwalifikujący
się Członkowie Naszej Unii otrzymają
specjalnie zaprojektowane karty ze styli -
zowanym wizerunkiem orła w koronie.

Już od 1 listopada br. kwalifikujący się
Członkowie Naszej Unii będą mogli
wnioskować o wydanie karty kredytowej
PSFCU VISA® Elite. Specjalna, limitowana
wersja graficzna powstała z myślą o upa -
miętnieniu 100-lecia odzyskania niepod -
ległości przez Polskę.

Oferujemy atrakcyjne warunki:
- 0% oprocentowania wstępnego przez

pierwsze 9 miesięcy;
- 1,99% oprocentowania wstępnego oraz

brak opłat przy przeniesieniu zadłużenia
przez pierwsze 12-miesięcy; 

- brak opłaty rocznej oraz opłat przy
transakcjach zagranicznych;

- możliwość uzyskania 1,25 punktu
programu lojalnościowego za każdego
wydanego dolara.

Pomyśl o nowej karcie kredytowej PSFCU
VISA® Elite już dzisiaj. Zachowaj w portfelu
atrakacyjną kartę kredytową a jednocześnie
pamiątkę obchodów 100-lecia Odzyskania
Niepodległości przez Polskę.

Children’s Holiday Smile

20
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   Ś
wiąteczny Uśmiech Dziecka   2018

Karta kredytowa na
100-lecie

Niepodległości Polski

Podstawą zatwierdzenia kredytu jest ocena historii kredytowej. PSFCU zastrzega sobie prawo weryfikacji wszystkich dokumentów złożonych przez wnioskodawcę. Produkty i oprocentowanie
mogą ulec zmianie bez uprzedzenia. Produkty nie są oferowane w każdym stanie. Wymagane członkostwo w PSFCU. Inne ograniczenia obowiązują.  

Świętuj 100-lecie Odzyskania
Niepodległości Polski

Limitowana, okolicznościowa wersja
karty kredytowej PSFCU VISA® Elite

...złóż wniosek już dziś!
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