Nasza Unia
Vol. 4 | Nr. 12 (48) | Rok 2017
Grudzień 2017 r.

MIESIĘCZNIK POLSKO-SŁOWIAŃSKIEJ FEDERALNEJ UNII KREDYTOWEJ
Szanowni Państwo,
Już wkrótce będziemy świętować Boże
Narodzenie i witać
Nowy Rok. Jestem
przekonany, że dla
większości Państwa,
podobnie jak dla naszej instytucji był to rok wielu sukcesów
i osiągnięć. W okresie świątecznym nie
możemy jednak zapomnieć o tych, którzy
doświadczyli w życiu wielu trosk i problemów, zwłaszcza zdrowotnych.
Już po raz czwarty Polsko-Słowiańska
Federalna Unia Kredytowa wspólnie
z nowojorską Fundacją Uśmiechu Dziecka
organizuje zbiórkę pieniędzy na hospicja
dziecięce w Polsce i pomoc potrzebującym dzieciom w Stanach Zjednoczonych.
Jesteśmy zaszczyceni, że jedno z hospicjów
po raz kolejny zostało wskazane przez
Panią Prezydentową RP Agatę Kornhauser–
Dudę. W ciągu poprzednich trzech lat,
dzięki Państwa hojności udało nam się
zebrać i przekazać prawie 400 000 dolarów.
Wierzę, że tegoroczna akcja przyniesie
równie imponujące rezultaty.
W tym miejscu pragnę też wspomnieć
o wspaniałej inicjatywie pracowników oraz
wolontariuszy Naszej Unii, którzy już od
jedenastu lat, co roku zbierają choinkowe
prezenty dla dzieci z wybranych domów
dziecka w Polsce. W tym roku, w ramach
tej akcji przekazaliśmy świąteczne upominki zakupione przez pracowników i wolontariuszy Naszej Unii dla 47 polskich
dzieci z domu dziecka we Lwowie. Osobiście jestem bardzo wdzięczny wszystkim,

Nasza Unia w liczbach
dane na dzień 31 pażdziernika 2017 r.

Aktywa

$1,851,120,427

życzenia radosnych, zdrowych i spokojnych
Świąt Bożego Narodzenia oraz spełnienia
marzeń w nowym, 2018 roku.
Krzysztof Matyszczyk
Przewodniczący Rady Dyrektorów PSFCU

Świąteczna akcja charytatywna

© Agencja Gazeta

Podopieczni Fundacji Śląskie Hospicjum dla Dzieci w Tychach

Serdecznie zapraszamy Państwa do wzięcia
udziału w dorocznej akcji charytatywnej
Świąteczny Uśmiech Dziecka. Celem organizowanej wspólnie z nowojorską Fundacją
Uśmiechu Dziecka akcji jest zbiórka funduszy
na pomoc potrzebującym dzieciom w Stanach
Zjednoczonych oraz dla trzech wybranych
hospicjów dla dzieci w Polsce.
Fundacja Uśmiechu Dziecka otworzyła w

Naszej Unii cztery oddzielne konta, na które
prosimy kierować wpłaty:
- Fundacja Uśmiechu Dziecka (konto
PSFCU nr. 1337946) – wszystkie środki
zostaną przeznaczone na koszty leczenia
dzieci z rodzin polonijnych w Stanach
Zjednoczonych;
- Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci
...dokończenie na stronie 2

Wesołych Świąt
Życzymy Państwu zdrowych i radosnych

Udzielone kredyty

$1,048,929,392
Wartość netto

$178,823,390
Liczba Członków

którzy między innymi poprzez taką akcję
pokazują, że będąc na codzień profesjonalistami w swych dziedzinach, są także
ludźmi o otwartych sercach.
W imieniu Rady Dyrektorów i Komisji
Nadzorczej Polsko-Słowiańskiej Federalnej
Unii Kredytowej pragnę złożyć Państwu

92,633

Świąt Bożego Narodzenia
oraz finansowej pomyślności w Nowym Roku!
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Świąteczna akcja charytatywna c.d.
... dokończenie ze strony 1

w Tychach (konto PSFCU nr. 1337958) – to
pierwszy na Śląsku zespół opieki paliatywnej
przeznaczony wyłącznie dla dzieci. Placówka
rekomendowana przez Pierwszą Damę RP,
Agatę Kornhauser-Dudę;
- Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im.
Małego Księcia (konto PSFCU nr. 1337952)
- jedyne w Polsce południowo-wschodniej
domowe i stacjonarne hospicjum dla dzieci;
- Fundacja Warszawskie Hospicjum dla
Dzieci (konto nr. 1337961) – zespół domowej
opieki paliatywnej nad nieuleczalnie chorymi
dziećmi w Warszawie i okolicach.
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 rozpoczęła się w piątek po
Święcie Dziękczynienia i potrwa do końca
bieżącego roku.
To już czwarta edycja wspólnej akcji
Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej wraz z nowojorską Fundacją Uśmiechu
Dziecka. – Stało się już tradycją, że w okresie
przed Świętami Bożego Narodzenia Członkowie oraz pracownicy Naszej Unii zbierają
pieniądze na chore dzieci w Stanach Zjed-

noczonych i w Polsce. Przez trzy lata udało
się zebrać już prawie 400 tysięcy dolarów –
powiedział dyrektor wykonawaczy PSFCU
Bogdan Chmielewski.
Jak do tej pory wsparcie w ramach akcji
Świąteczny Uśmiech Dziecka otrzymały:
hospicjum dziecięce w Rzeszowie, hospicjum
„Pomóż im” w Białymstoku, hospicjum dla
dzieci „Alma Spei” w Krakowie, hospicjum
„Gajusz” w Łodzi, hospicjum im. Ks. Józefa
Tischnera w Krakowie oraz hospicjum im.
błogosławionego ks. Michała Sopoćki w
Wilnie. Co ważne: PSFCU nie pobiera
żadnych opłat w związku ze zbiórką, tak że
100 proc. zebranych środków trafi na
wskazane konta.

Nasza Unia na Święto Niepodległości Polski
państwa polskiego. „Ponad 60 tys. Amerykanów polskiego pochodzenia żyje w hrabstwie Bergen. Polacy są prawdziwymi
liderami w dziedzinie edukacji, w przedsiębiorczości czy jako stróże prawa” powiedział James J. Tedesco III, który zarządza
administracją hrabstwa Bergen.
Podobna uroczystość na cześć Polski
z okazji przypadającego w październiku
Miesiąca Dziedzictwa Narodowego odbyła
się wcześniej w siedzibie władz nowojorskiej
dzielnicy Queens. Przybyli na nią m.in.
burmistrz dzielnicy Queens Melinda Katz
oraz konsul generalny RP w Nowym Jorku,
Maciej Golubiewski.

Uroczystość z okazji Święta Niepodległości w rezydencji ambasadora RP w Waszyngtonie

11 listopada to tradycyjnie Święto Niepodległości Polski. Przedstawiciele PolskoSłowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej
byli wszędzie tam, gdzie odbywały się ważne
uroczystości z okazji 99. rocznicy przywrócenia na mapy świata niepodległego Państwa
Polskiego.
Jak co roku, Polonia pamiętała o kolejnej,
99. już rocznicy odzyskania dnia 11 listopada
1918 r. niepodległości przez Polskę. Na
imprezach zorganizowanych przez lokalne
władze i polskie placówki dyplomatyczne
przybyło liczne grono przedstawicieli
Polonii. Wśród nich nie zabrakło oczywiście
reprezentantów Polsko-Słowiańskiej Federalnej Unii Kredytowej.
Nasza Unia była jednym ze sponsorów
przyjęcia zorganizowanego w Waszyngtonie
przez ambasadora RP prof. Piotra Wilczka,
na które przybyło kilkuset gości z waszyngtońskiej elity politycznej i dyplomatycznej.

W liście z podziękowaniami do Rady Dyrektorów PSFCU, ambasador Wilczek napisał,
że dzięki wsparciu PSFCU „uroczystość,
której gościem honorowym była Pani Senator
Anna Maria Anders, była bardziej okazała
i przyczyniła się do wzmacniania więzi
transatlantyckich oraz promocji” Polski
w Stanach Zjednoczonych.
W uroczystym bankiecie wydanym z
okazji Święta Niepodległości przez konsula
gneralnego RP w Chicago Piotra Janickiego
wzięły udział kierowniczki oddziałów
regionu PSFCU Midwest: Norridge - Katarzyna Kwaterkiewicz, Mt. Prospect - Anna
Mścisz oraz Bridgeview - Jolanta Wiśnicki.
18 listopada, Święto Niepodległości Polski
uczciły władze hrabstwa Bergen w stanie
New Jersey. Jak co roku w budynku władz
w Hackensack, New Jersey odbyła się
specjalna uroczystość, połączona z wciągnięciem na maszt biało-czerwonej flagi

Przedstawicielki PSFCU z konsulem generalnym RP
w Chicago Piotrem Janickim

Nasza Unia | Grudzień 2017 r. | 1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848) | www.Na szaU nia.com

Program stypendialny PSFCU już rozpoczęty

Już po raz osiemnasty ruszył Program
Stypendialny Polsko-Słowiańskiej Federalnej
Unii Kredytowej. To szansa na finansowe
wsparcie dla młodych i ambitnych Członków Naszej Unii, którzy zdobywają edukację
na wyższych uczelniach w Stanach Zjednoczonych.
Podobnie jak w latach ubiegłych, Program
Stypendialny PSFCU składa się z kilku
elementów. Do 5 stycznia 2018 r. o wsparcie
finansowe mogą ubiegać się absolwenci
szkół średnich. Tę część Programu Nasza
Unia realizuje pod patronatem NYCUA –
New York Credit Union Association (Zrzeszenia Unii Kredytowych Stanu Nowy Jork),
organizacji zrzeszającej 600 unii kre dytowych. Aby otrzymać wsparcie finansowe, ubiegający się muszą być Członkami
Naszej Unii (głównymi właścicielami kont)
oraz na jesieni 2018 r. po raz pierwszy
rozpocząć dwu- lub czteroletnie studia na
akredytowanych uczelniach wyższych.
Muszą oni wypełnić formularz wniosku
(dostępny we wszystkich oddziałach PSFCU
lub na stronie www.NaszaUnia.com),

napisać wymagany esej oraz uzyskać
wymagane transkrypty (oficjalny transkrypt
pokazujący średnią ocen GPA uzyskaną w
klasach 9-11, transkrypt testów SAT/PSAT/
ACT uzyskany za pośrednictwem szkoły
średniej), wraz z podpisami rodziców lub
opiekunów prawnych.
Podania należy złożyć w jednym z oddziałów PSFCU w celu weryfikacji członkostwa, nie później niż 5 stycznia 2018 r.
Po dokonaniu weryfikacji wszystkie kwalifikujące się podania zostaną wysłane do
NYCUA. Ogłoszenie zwycięzców odbędzie
się w maju 2018 r. W celu uzyskania
dodatkowych informacji, prosimy wysłać email na adres: scholarships@psfcu.net lub
skontaktować się z panią Ewą Kotulską,
specjalistą ds. marketingu (telefon: 973808-3240, wewn. 6133).
W terminie późniejszym zostanie ogłoszony nabór na Program Stypendialny dla
Studentów Szkół Wyższych. Podobnie jak
w 2017 r., PSFCU zorganizuje również wraz
z Kancelarią Prezydenta RP Andrzeja Dudy
tzw. staż prezydencki czyli studyjny wyjazd
do Polski dla kwalifikujących się studentów,
Członków Naszej Unii.
Jak co roku, Polsko-Słowiańska Federalna
Unia Kredytowa zaoferuje stypendium dla
"Wschodzącej Gwiazdy Naszej Unii". Stypendium to oferowane jest studentom, którzy
w roku 2017/18 kontynuować będą naukę
w trybie dziennym lub wieczorowym na
podstawie „wyjątkowych osiągnięć kandydata w dziedzinie nauki, sportu, muzyki,
sztuki, przywództwa lub szczególnego talentu, udokumentowanego na poziomie krajo-

wym bądź międzynarodowym”. Dotychczas
nagrodę dla „Wschodzącej Gwiazdy Naszej
Unii” otrzymali pływak Michał Domagała
oraz Monica Aksamit, zdobywczyni brązowego medalu igrzysk olimpijskich w Rio de
Janeiro w drużynowym konkursie szabli
kobiet.
Od początku programu w 2001 r., Nasza
Unia przeznaczyła na Program Stypendialny
już ponad 4 miliony dolarów, nagradzając
prawie 3,5 tys. młodych i zdolnych Członków Naszej Unii.
Dotychczasowi laureaci Programu Stypendialnego PSFCU o korzyściach płynących
z otrzymania stypendium:
„Bardzo polecam program stypendialny "staż prezydencki" PSCFU, ponieważ jest
to bezcenna okazja, aby poznać Polskę oraz
zdobyć kontakty w obszarze gospodarczym,
politycznym i dziedzictwa kulturowego.
Dzięki programowi można zobaczyć sukces
Polski i Polaków po 1989 r. oraz przekonać
się, że dalej istnieje determinacja, która
była w czasach walki o niepodległość” –
Bartosz Bagniewski z Jersey City, NJ
(stypendium w 2017 r.)
„Stypendium od PSFCU pomogło mi
skupić się na nauce i skończyć studia
z wyróżnieniem. Dzięki temu dzisiaj cieszę
się karierą w badaniach rynku oraz z własnej firmy Apolonia. Zachęcam wszystkich
do złożenia aplikacji na ten wspaniały
program” - Anna Łakomy z Nowego Jorku
(stypendium w 2010 r.)

ŚWIĄTECZNY UŚMIECH DZIECKA
Polsko-Słowiańska Federalna Unia Kredytowa wraz z Fundacją
Uśmiechu Dziecka zaprasza Państwa do wzięcia udziału we wspólnej
świątecznej akcji charytatywnej. Celem akcji jest zbiórka funduszy
na pomoc potrzebującym dzieciom w USA oraz dla trzech wybranych
hospicjów dla dzieci w Polsce. Fundacja Usmiechu Dziecka otworzyła
w Naszej Unii 4 oddzielne konta, na które prosimy kierować wpłaty.
Będziemy wdzięczni za każdą oﬁarowaną kwotę.





Fundacja Uśmiechu Dziecka - konto nr. 1337946
Lubelskie Hospicjum dla Dzieci im. Małego Księcia - konto nr. 1337952
Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci, Tychy - konto nr. 1337958
Fundacja Warszawskie Hospicjum dla Dzieci - konto nr. 1337961

Wpłaty mogą być dokonane jako transfery pomiędzy kontami przy użyciu Bankowości Internetowej lub aplikacji Bankowości
Mobilnej PSFCU (w rubryce nazwisko, prosimy wpisać ‘Children’s Smile Foundation’).
Wpłaty mogą być dokonywane w okresie od 24 listopada do 31 grudnia 2017 r. Fundacja Uśmiechu Dziecka jest zarejestrowaną organizacją charytatywną (notfor-profit) zgodnie z paragrafem 501(c)(3) Kodeksu Podatkowego USA i nie jest stowarzyszona z PSFCU. Wpłacone kwoty mogą być odliczone od podatków prosimy skontakować się z doradcą podatkowym.

3

Nasza Unia | Grudzień 2017 r. | 1.855.PSFCU.4U (1.855.773.2848) | www.Na szaU nia.com

Z życia Naszej Unii
domów. Łącznie rozdaliśmy 120 skrzynek
jabłek o łącznej wadze 4,8 tys. funtów.

Zostań Św. Mikołajem
Prezenty spakowane, paczki gotowe do
wysyłki. Doroczna akcja "Zostań Świętym
Mikołajem" zakończona. W tym roku,
pracownicy i wolontariusze PSFCU zebrali
prezenty dla 47 polskich dzieci z domu
dziecka we Lwowie. Od 2006 r. kiedy
rozpoczęliśmy akcję, pracownicy Naszej
Unii zebrali dary dla 627 dzieci w domach
dziecka w Chociulu, Cieszynie, Dębicy,
Golance Dolnej, Jaworze, Kątach Wrocławskich, Krasnem, Stalowej Woli, Tucholi,
Wałbrzychu, Bielsku Podlaskim, Zambrowie
i Łomży.

Bożena Bielecka, kierownik oddziału Naszej
Unii w Schaumburgu, IL.
Jabłka w oddziałach PSFCU
Przez dwie soboty października
rozdawaliśmy jabłka we wszystkich 17
oddziałach PSFCU. Członkowie Naszej Unii
mogli się rozkoszować świeżymi owocami
z lokalnych sadów podczas wizyty w
oddziale, a nawet zabrać owoce do swoich

Nasza Unia w szkołach
Listopad to w polskich szkołach dokształcających w Stanach Zjednoczonych czas
ślubowań i pasowań pierwszoklasistów.
Pracownicy oddziałów PSFCU w Nowym
Jorku, New Jersey i okolicach Chicago byli
na kilkunastu imprezach tego typu.
Odwiedziny w polskich szkołach do kształcających w czasie piątkowych i sobotnich zajęć to stały element pracy naszych
placówek. Nasza Unia wspiera edukację
polonijnych dzieci finansując przedstawienia
teatralne oraz uroczystości szkolne (takie jak
Dzień Nauczyciela, Mikołajki czy jasełka),
szkolne wycieczki, zakup sprzętu. Wyróżniający się uczniowie otrzymują od PSFCU
nagrody pieniężne w postaci certyfikatów.
Na zdjęciu: kierowniczka oddziału PSFCU
w Norridge, Katarzyna Kwaterkiewicz,
w Polskiej Szkole im. Jana Kochanowskiego
w Norridge, IL.

PSFCU na dyktandzie
W niedzielę, 29 października mieszkańcy
Chicago uczestniczyli w tradycyjnym
“Dyktandzie Chicago 2017” zorganizowanym
przez Związek Nauczycieli Polskich w
Ameryce. Zdobywcy pierwszego miejsca,
nagrodę pieniężną w wysokości 500 dolarów
a nagrodę ufundowaną przez Polsko-Słowiańską Federalną Unię Kredytową wręczyła

już od

1,99

%

APR*

*APR = Annual Percentage Rate. Promocja jest ważna od 15/11/2017 do 15/01/2018. 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% dotyczy pożyczek
na nowe samochody na okres od 1 do 3 lat. 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.
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