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Listopad 2022 r.

Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 30 września 2022 r.

Aktywa

$2,537,265,101 
Udzielone kredyty

$1,467,830,309
Wartość netto

$236,434,149
Liczba Członków

  111,798

Szanowni Państwo,

W październiku, zgod-
nie z tradycją, świętowa-
liśmy Miesiąc Dziedzic-
twa Polskiego w Stanach 
Zjednoczonych.  Wkład 
Polonii w rozwój i po-
tęgę tego państwa jest niezaprzeczalny,  
a czasami niedoceniany.  Oprócz znanych 
nam bohaterów takich jak generałowie 
Tadeusz Kościuszko czy Kazimierz Puła-
ski są też miliony Polaków i Amerykanów 
polskiego pochodzenia, którzy swoją co-
dzienną pracą, wysiłkiem i rzetelnością 
budowali i budują sukces naszej przybra-
nej Ojczyzny. Do tej grupy bez wątpienia 
zaliczają się też Państwo – Członkowie 
Naszej Unii.

W pierwszą niedzielę października Pol-
sko-Słowiańska Federalna Unia Kredy-
towa wzięła udział w 85-tej już Paradzie 
Kazimierza Pułaskiego na Piątej Alei na 
Manhattanie.  Cieszę się, że po raz kolejny 
razem mogliśmy dumnie manifestować 
nasze dziedzictwo i reprezentować Unię 
Kredytową podczas jednego z najważniej-
szych polonijnych wydarzeń w Stanach 
Zjednoczonych. Polsko-Słowiańska Fe-
deralna Unia Kredytowa jest od wielu lat 
głównym sponsorem Parady.

Jedną ze strategii Naszej Unii jest utrzy-
manie stałego wzrostu liczby Członków, 
a co z tym się wiąże poszerzanie zakresu 
naszej działalności i docieranie do coraz 
szerszych środowisk polonijnych. 

Spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy Spotkanie Prezydenta RP Andrzeja Dudy 
z liderami organizacji polonijnychz liderami organizacji polonijnych

W ramach tej strategii, 15 paździer-
nika br., dokonaliśmy symbolicznego 
wkopania kamienia węgielnego pod 22.,  
a siódmy w stanie Illinois, oddział PSF-
CU ulokowany w Algonquin, IL.  Przewi-
dujemy, że nowy oddział zacznie służyć 
okolicznej Polonii w połowie przyszłego 
roku. Z przyjemnością chcę poinformo-
wać, że Nasza Unia w stanie Illinois roz-
wija się bardzo dynamicznie. Na koniec 
września br., liczba Członków Naszej 
Unii w dystrykcie środkowo-zachodnim 
wynosiła ponad 32,000 osób, a zgroma-
dzone tam depozyty przekroczyły kwotę  

400 milionów dolarów.
Kończąc, zapraszam wszystkich do ko-

rzystania z naszych usług i proponowa-
nych promocji.

Życzę też Państwu, Waszym bliskim  
i znajomym radosnego, pełnego refleksji 
i wdzięczności Święta Dziękczynienia. 
Happy Thanksgiving!
 
Z wyrazami szacunku, 

Bogdan Chmielewski 
Dyrektor Wykonawczy PSFCU

Zdjęcie: Jakub Szymczuk / KPRP (Na zdjęciu od lewej: Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda, Prezydent RP Andrzej Duda, 
Konsul Generalny RP w Nowym Jorku Adrian Kubicki, Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU Krzysztof Matyszczyk, Biskup 
Witold Mroziewski) 

W dniu 22 września 2022 r., w Konsulacie 
Generalnym w Nowym Jorku odbyło się 
spotkanie Prezydenta Reczypospolitej Pol-
ski Andrzeja Dudy wraz z Małżonką z lid-
erami organizacji polonijnych w Nowym 
Jorku, w którym uczestniczył Przewod-
niczący Rady Dyrektorów PSFCU Krzysz-
tof Matyszczyk.

– “Wielkie podziękowania także dla 

wszystkich rodaków w kraju, którzy spon-
tanicznie, z serca pomagali, pomagają i 
– nie mam wątpliwości – będą pomagali, 
bo to nieprawdopodobnie podniosło polską 
markę, naszą jako społeczeństwa i Polski 
jako kraju, na całym świecie. Najlepszym 
tego przykładem są Stany Zjednoczone” – 
powiedział Prezydent RP Andrzej Duda.
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Kamień węgielny wkopany pod siódmy oddział w Illinois

W dniu 15 października 2022 r. odby-
ła się ceremonia wkopania kamienia 
węgielnego pod 22. oddział PSFCU  
i siódmy oddział Naszej Unii w stanie 
Illinois. 

Nowy oddział PSFCU powstanie  
w Algonquin, na zachodnich przedmie-
ściach aglomeracji chicagowskiej. Budy-
nek stanie na działce będącej własnością 
Naszej Unii. Kamień węgielny wkopali 
przybyli na uroczystość: Dyrektor Wy-
konawczy PSFCU Bogdan Chmielewski, 
członkowie Rady Dyrektorów Naszej 
Unii, pracownicy chicagowskich od-
działów PSFCU, przedstawiciele władz 
lokalnych oraz dyrektorzy i członkowie 
organizacji polonijnych, w tym Kongresu 
Polonii Amerykańskiej na stan Illinois, 
Związku Podhalan w Ameryce Północnej 
oraz Zrzeszenia Nauczycieli Polonijnych. 

W uroczystym przemówieniu Dyrek-
tor Wykonawczy PSFCU Bogdan Chmie-
lewski powiedział, że powstanie nowego 
oddziału Naszej Unii w Algonquin jest 
kolejnym, bardzo ważnym etapem re-
alizacji planu rozwoju naszej instytucji. 

Zaznaczył również, że rozwój Naszej 
Unii to konsekwencja trafnych decyzji 
i precyzyjnych działań. Dyrektor Wyko-
nawczy podziękował wszystkim osobom 
biorącym udział w rozwoju Naszej Unii: 
Radzie Dyrektorów, pracownikom oraz 
Członkom PSFCU za zaufanie oraz wie-
loletnią lojalność. 

46-letnia historia Polsko-Słowiań-
skiej Federalnej Unii Kredytowej to 
czas nieustannej budowy oraz umac-
niania w środowisku polonijnym oraz 
lokalnym. Od 2010 roku PSFCU pręż-
nie rozwija się w Illinois oferując wa-
chlarz usług dla klientów indywidual-
nych oraz biznesów. 

Algonquin to doskonała lokalizacja.
Według najnowszych statystyk liczba 
Polonii mieszkającej w Kane County po-
większa się rokrocznie. Naturalną kon-
sekwencją tego faktu jest powstawanie 
nowych biznesów oraz organizacji, któ-
re służą społeczeństwu. Do ich grona 
już w niedługim czasie dołączy oddział 
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii 
Kredytowej w Algonquin.

Jesteś  uczniem w ostatniej klasie lice-
alnej? Posiadasz konto w Naszej Unii? 
Rozpoczniesz studia jesienią 2023 roku? 
Pamiętaj, że początek listopada to czas 
na składanie wniosków o stypendium! 

Nasza Unia wraz ze Zrzeszeniem 
Unii Kredytowych Stanu Nowy Jork  
(New York Credit Union Association) 
organizuje program oferujący stypen-
dia dla udających się na studia absol-
wentów szkół średnich w wysokości 
do 2 500 dolarów. Fundusze te można 
użyć na pokrycie kosztów edukacji w 
szkole wyższej. 

Aby ubiegać się o stypendium  
należy: złożyć wniosek w terminie 
do 7 stycznia 2023 r.; być Członkiem  

Naszej Unii; być uczniem ostatniej klasy  
szkoły średniej w czasie składania wnio-
sku; jesienią 2023 r. po raz pierwszy roz-
poczynać dwu- lub czteroletnie studia w 
akredytowanych szkołach wyższych.

Wniosek wraz z wymaganymi doku-
mentami (transkrypt wraz ze średnią 
ocen w klasach od 9 do 11 oraz esej) na-
leży złożyć w formie elektronicznej na 
stronie internetowej NYCUA. 

Ocena wszystkich złożonych po-
prawnie wniosków nastąpi wczesną 
wiosną 2023 r. Lista stypendystów 
będzie ogłoszona pod koniec maja 
2023 roku. 

Dodatkowe informacje na stronie in-
ternetowej Naszej Unii, pod numerem 
973-808-3240, wewn. 6133 lub emailo-
wo pod adresem scholarships@psfcu.net.

Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału 
w kolejnej edycji charytatywnego pro-
gramu Naszej Unii “Świąteczny Uśmiech 
Dziecka”. Celem akcji, organizowanej 
wpólnie z Fundacją Uśmiechu Dziec-
ka, jest zbiórka funduszy na pomoc po-
trzebującym polonijnym dzieciom w 
Stanach Zjednoczonych oraz wybranym 
hospicjom dla dzieci w Polsce. Zbiórka 
rozpoczyna się 25 listopada i potrwa do 
31 grudnia 2022 r.

W poprzedniej edycji w ramach pro-
gramu na wybrane hospicja w Polsce oraz 
na pomoc polskim dzieciom w trudnej sy-
tuacji w Stanach Zjednoczonych, wśród 
Członków Polsko-Słowiańskiej Federalnej 
Unii Kredytowej (PSFCU) zebrano prawie 
175 000 dolarów. Od 2014 roku zebrano 
na ten cel już ponad milion dolarów.

Szczegóły akcji znajdziecie Państ-
wo na naszej stronie Internetowej  
www.NaszaUnia.com

Program stypendialny dla uczniów  
ostatnich klas szkół średnich 

Świąteczny Uśmiech 
Dziecka 2022 
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Zbliżamy się do tegorocznego sezonu 
świątecznego, co oznacza, że warto zapla-
nować nie tylko listę prezentów, ale także 
metodę płatności za nie. Wybór odpo-
wiedniej karty płatniczej jest jedną z naj-
ważniejszych decyzji. Wpłynie ona bo-
wiem na to, ile zyskamy dzięki zakupom. 

Sprawdź ofertę Naszej Unii zanim 
przystąpisz do realizacji listy świątecz-

nych zakupów: 
Zakupy Kartą Debetową PSFCU: karty 
zarejestrowane w programie lojalnościo-
wym uChoose Rewards® pozwalają użyt-
kownikom zbierać 1 punkt za każde wy-
dane 2 dolary przy dokonaniu transakcji 
z podpisem. W okresie od 17 do 30 listo-
pada natomiast, za każdego wydanego  
dolara otrzymasz aż 5 punktów! Do-

Jesienne zakupy z Kartami PSFCU 

Oszczędzaj, planuj 
i spełniaj marzenia!

Planowanie zakupu nieruchomości to 
niejednokrotnie długofalowy proces. 
Zanim marzenia o własnym domu 
przejdą do etapu realizacji warto roz-
ważyć opcję ulokowania funduszy na 
lokacie terminowej. Co zyskamy po-
dejmując taki krok? Po pierwsze lokata 
terminowa zapewni wyższe oprocento-
wanie kapitału po drugie oszczędności 
będą „nienaruszalne”. Nasza Unia z 
myślą o Członkach, którzy planują w 
niedalekiej przyszłości zakup nierucho-
mości, a jednocześnie do czasu podję-
cia wiążących decyzji chcą ulokować 
fundusze na lokacie terminowej oferuje 
najnowszą promocję. Przy wcześniej-
szym zamknięciu lokaty terminowej 
założonej w okresie od 15 października 
do 31 grudnia 2022, nie będą naliczane 
opłaty, jeśli właściciel lokaty w czasie 
jej trwania złoży wniosek o pożyczkę 
hipoteczną w Naszej Unii. 

Oferta dotyczy Lokat Terminowych otwartych w okresie promocyjnym od 15 października do 31 grudnia 2022 r., pod warunkiem, że saldo lokaty termino-
wej zostanie wykorzystane przez kwalifikujących się Członków PSFCU do pokrycia wkładu własnego na zakup nieruchomości finansowanej przez kredyt 
hipoteczny uzyskany od Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej. 
Lokata Terminowa: Minimalna kwota do otwarcia lokaty wynosi 500,00 dolarów. Opłata za zerwanie lokaty terminowej zostanie zniesiona, jeśli środki 
zostaną przeznaczone na pokrycie wkładu własnego na zakup nieruchomości, która będzie finansowana kredytem hipotecznym w Polsko-Słowiańskiej 
Federalnej Unii Kredytowej, pod warunkiem, że Członek PSFCU zakwalifikuje się do otrzymania kredytu hipotecznego. W przeciwnym razie opłata za 
zerwanie lokaty terminowej będzie obowiązywać. Wysokość opłaty jest uzależniona od terminu lokaty i jest wyszczególniona w klauzuli Truth-In-Savings. 
Prosimy o zapoznanie się z warunkami i oprocentowaniem lokat terminowych.
Kredyt hipoteczny: Członkowie PSFCU muszą kwalifikować się do otrzymania kredytu hipotecznego. Wszystkie kredyty podlegają zatwierdzeniu i ocenie 
historii kredytowej. Oprocentowanie uzależnione jest od historii kredytowej wnioskodawcy i innych czynników. Kredyty z 
wkładem własnym poniżej 20% wartości domu wymagają prywatnego ubezpieczenia kredytu hipotecznego (PMI).
PSFCU zastrzega sobie prawo do zakończenia promocji w dowolnym momencie bez powiadomienia. Wszystkie produkty i 
usługi przeznaczone są wyłącznie dla Członków PSFCU. Mogą obowiązywać inne ograniczenia.

Dotyczy kwalifikujących się zakupów dokonanych za pomocą kwalifikującej się karty debetowej i kredytowej PSFCU w okre-
sie promocyjnym od 17.11.22 do 30.11.22. Karty debetowe: kwalifikujące się zakupy to tylko transakcje potwierdzane 
podpisem. uChooseRewards® to program lojalnościowy dla posiadaczy kart debetowych PSFCU VISA®. Aby zdobywać punk-
ty, należy zarejestrować się w programie uChoose Rewards® Program. Szczegółowe informacje w warunkach programu 
uChoose Rewards® Program. Program nagród jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Fiserv, Inc., niestowarzyszonego 
dostawcy będącego stroną trzecią PSFCU. Karty kredytowe: Program lojalnościowy jest oferowany przez CURewards®. Karty 
kredytowe Advantage, Secured i Classic są wyłączone z tej promocji. Wszystkie promocje są dostępne dla Członków bez 
zaległych zobowiązań. Członkostwo w PSFCU wymagane dla wszystkich produktów i usług. Oferty, 
stawki, warunki mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Mogą obowiązywać inne ograniczenia.

datkowo, przy rejestracji karty każdy 
użytkownik otrzymuje 1 000 punktów,  
a za pierwszą dokonaną transakcję  
2 500 punktów. Zebrane punkty sumują 
się na koniec miesiąca i można je wyko-
rzystać na zakup kart upominkowych, 
produktów lub biletów lotniczych. 
Zakupy Kartami Kredytowymi PSFCU: 
Wielu użytkowników kart kredytowych 
wie, że odpowiedzialne korzystanie z 
karty wpływa na zdolność kredytową 
oraz zapewnia dodatkowy bonus jakim są 
punkty lojalnościowe. Karty Kredytowe 
VISA® PSFCU nie mają opłat rocznych, są 
konkurencyjnie oprocentowane oraz do-
pasowane do potrzeb naszych Członków. 

W okresie od 17 do 30 listopada za każ-
dego dolara wydanego przy użyciu kart 
kredytowych włączonych do programu 
lojalnościowego CU Rewards® otrzymasz  
aż pięć punktów lojalnościowych. Pięcio-
krotnie zwiększona liczba punktów uzy-
skanych w wyniku transakcji to idealny 
prezent dla osoby kupującej prezenty dla 
rodziny lub przyjaciół. Uszczęśliwiasz  
w ten sposób innych kupując prezenty,  
a jednocześnie zyskujesz dodatkowo 
dbając o swoje wydatki!

W celu uzyskania dodatkowych infor-
macji zapraszamy do oddziałów Naszej 
Unii lub prosimy o kontakt z Centrum 
Obsługi Klienta PSFCU pod numerem 
1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848). 
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Oddział w Bridgeview złożył gratulacje 
królowej Związku Podhalan

Pracownicy oddziału PSFCU z Bridge-
view, IL wzięli udział w uroczystej gali 
w Domu Podhalan. Podczas imprezy zo-
stała wybrana nowa królowa Związku 
Podhalan w Ameryce Północnej. Została 
nią  Nicole Tatar, tancerka zespołu „Śle-
bodni”. Przed otrzymaniem tytułu Nicole 
musiała wykazać się wieloma umiejętno-
ściami takimi  jak obieranie ziemniaków, 
czy znajomość gwary podhalańskiej, 
regionalnego tańca oraz śpiewu. Nowa 
Królowa Związku Podhalan w Północnej 
Ameryce na rok 2022/2023 przyjęła licz-
ne życzenia i gratulacje, w tym od repre-
zentantów Naszej Unii. 

Festiwal Polonii of Long Island 
W niedzielę 9 października pracownicy 
oddziału PSFCU w Copiague, NY wzię-
li udział w Festiwalu zorganizowanym 
przez Polonię of Long Island. Impreza 
odbyła się w Lindenhurst, NY, a licznie 
przybyli goście mogli posilić się pyszny-
mi polskimi potrawami, posłuchać wy-
stępów lokalnych artystów, potańczyć 
oraz oczywiście odwiedzić stanowisko 
Naszej Unii. 

Spotkania z gwiazdami  
w oddziałach PSFCU 

Nasza Unia była głównym sponso-
rem większości muzycznych wydarzeń  
organizowanych dla polonii w ostatnich 
tygodniach. Z tego tytułu Członkowie  
PSFCU mieli szansę na osobiste spotkanie 
z wieloma artystami. 29 września oddział 
w Norridge, IL odwiedzili Cleo, Mesajah, 
Rafał Brzozowski oraz Natalia Kawalec. W 
oddziale w Bridgeview, IL z fanami spo-
tkał się zespół Golec uOrkiestra. Spotka-
nia z gwiazdami przyniosły wiele emocji 
fanom muzyki polskiej.

...z życia Oddziałów...z życia Oddziałów

Dzień Pułaskiego w NYCDzień Pułaskiego w NYC

Kontyngent Naszej Unii na 85. Paradzie Pułaskiego w Nowym Jorku

Polonia po raz 85. przemaszerowała 
Piątą Aleją oddając hołd Generałowi Ka-
zimierzowi Pułaskiemu i manifestując 
swoje serce, duszę i miłość. Tak bowiem 
brzmiało motto tegorocznej Parady Pu-
łaskiego – „Marsz z Sercem, Duszą i Mi-
łością Polonii.” W myśl tego dumnego 
hasła pomaszerował także kontyngent 
Naszej Unii, który w tym roku repre-
zentowało ponad trzystu pracowników 
wraz z wolontariuszami, rodzinami 
oraz dziećmi. 2 października należał 
do Polonii - od porannej Mszy Świętej 
w Katedrze Św. Patryka, poprzez Marsz 
Piątą Aleją aż do pełnej radości zabawy 
na Polish & Slavic Pulaski Day Festival 
w nowojorskim Central Parku. To dzień 
łączący Polonię i pokazujący jej siłę 
oraz dumę. 

Nad głowami biało – czerwone para-
sole, na ustach uśmiechy, a w sercach 
duma oraz radość ze wspólnego marszu 
– tak czuliśmy się podczas Parady 2022. 
Serdecznie dziękujemy za wszystkie 
pozdrowienia oraz słowa uznania pły-
nące od Państwa w czasie przemarszu 
PSFCU. To dla nas wielki zaszczyt i ho-
nor, że jesteśmy integralną częścią życia 
Polonii w USA. 

W uroczystej Mszy Świętej w Kate-
drze Św. Patryka na Manhattanie wzięli 
udział Rada Dyrektorów oraz Zarząd 
PSFCU. Podczas Mszy biskup pomoc-
niczy diecezji brooklyńskiej Witold 
Mroziewski zaznaczył, że dzień Parady 
„to dzień wielkiej dumy i radości, że 
jesteśmy Polakami”. Tej radości i dumy 
nie powstrzymał kaprys pogody i za-
chmurzone niebo, na Piątą Aleję licznie 
przybyły polonijne organizacje, szkoły, 
firmy oraz stowarzyszenia. W Paradzie 
wzięło udział także wielu zaproszonych 
gości, w tym burmistrz Nowego Jorku 

Eric Adams, który podkreślił ważny  
udział Polonii w życiu Metropolii.

Uroku tegorocznej Paradzie dodała 
obecność artystów z Polski oraz Miss 
Świata, Karoliny Bielawskiej. Po Para-
dzie Polonia manifestowała radość pod-
czas koncertu Polish & Slavic Pulaski 
Day Festival. Na scenie pojawili się Go-
lec uOrkiestra, Cleo, Mesajah, Natalia 
Kawalec, Rafał Brzozowski oraz Zbuku. 
Imprezę poprowadziła dziennikarka 
Rita Cosby. Nasza Unia była Głównym 
Sponsorem zarówno Parady Pułaskiego 
jak i koncertu w Central Parku.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom 
Parady oraz jej sympatykom, zaprasza-
my do obejrzenia fotorelacji PSFCU 
zamieszczonej w naszych mediach spo-
łecznościowych. Do zobaczenia za rok 
na Piątej Alei!

35. rocznica oddziału w Union 
Dokładnie 35 lat temu w odpowiedzi na 
apel Polonii z New Jersey, który dotyczył 
otwarcia „oddziału polskiego banku  
z Greenpointu w stanie New Jersey” 
powstał oddział PSFCU w Union. Dla 
Naszej Unii było to historyczne prze-
kroczenie rzeki Hudson i połącznie się 
z Polonią w New Jersey. Do dnia dzisiej-
szego, nieprzerwalnie od 1987 roku, od-
dział w Union przy 667 Chestnut Street 
służy lokalnej społeczności.  


