
POLAM  
Federal Credit Union 

 
 

180 Punktów usługowych w Kaliforni 
 

 

Pożyczki 
 

Domowe, Samochodowe i Personalne 

Wysokoprocentowane konta 

Terminowe i emerytalne 
 

Bezpłatne konta obrotowe 

Całodobowe informacje telefoniczne 
 

589 N. Larchmont - Los Angeles 

1700 N. Tustin St. - Orange 

(800) 404-5137 

 

Polish Retirement Foundation 

SZAROTKA 
R E S I D E N C E 

 

 

 
 

 
3400 West Adams Boulevard 
Los Angeles, California 90018 

 

O F E R U J E 
Pokoje z całodziennym utrzymaniem, 

umiarkowane, przystępne ceny 

Tel. (323)-735-1381 

 

ARIZONA  
 

       √  niskie podatki       niskie ceny 
 

      √  nowe domy już od $130,000   

      √  Hurtowe Ceny  -  Foreclosures 
 

      √ Darmowe konsultacje 
 

      √ Darmowy serwis dla kupujących 
 

      √ Pomoc w uzyskaniu  

      √ najlepszej pożyczki 
 

Stan Żarkowski  -  Associate Broker 
623 512 7336 cell  -  866 991 6962 fax 

E-mail   szarkowski@cox.net 

 

 

Polski Spedytor 

Polish Freight Forwarder 

 
 

 
 

(http://www.americanserviceslax.com) 
 

Przesyłki osobiste:  

„Mienie”/Samochody 
A także fracht komercyjny - Polska 
Oraz reszta świata – „od drzwi do drzwi” 

Droga morska i lotnicza 
Personal effects/cars 

Commercial freight for Poland and worldwide 
 

Uprzejmy, szybki, pewny i uczciwy serwis 

W Los Angeles od 1989 
 

Tel: 310 335 0100   Fax: 310 414 2016 
e-mail: info@americanserviceslax.com 

Polski język: 310 628 9990  

albo 310 382 0254 

Polka Deli 
The Best Polish Deli 

in Orange County California 
 

Polish Traditional Deli Products 
Sausage, meat cuts, pierogi 

 Stuffed cabbage 

Polish bread and cakes 

Imported from Poland 
Candies, cookies and chocolate 

Great Polish beer,  

wine and spirits 

Newspapers and magazines,  

Cosmetics 
 

1710 Tustin Ave  -  Orange, CA 

Tel/Fax (714) 974-8276 
 

Mon to Fri - 10 – 6,  Sat 10 - 4 
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Danuta Delnitz, M.D., Ph.D. 
Diplomate of American Board 

Of Family Practice 
 

Family Medical Center, Inc. 
34052 La Plaza – Suite 102 

Dana Point, CA  92629 
 

Tel (949) 240-8555  
Fax (949) 240-9040 

 

Mówimy po Polsku 

Wiadomości Polonijne  -  Pasadena, California    Listopad  2010 

Przystawa ze str. 17 
regulować tryb wybierania radnych gmin i ich burmistrzów? Czy gminy same nie 

poradziłyby sobie z tym problemem lepiej? Dlaczego nie mogą sobie wybierać swoich 

zarządców i legislaturę tak, jak im się podoba? Tak, jak to się dzieje w krajach, w których 

samorządy terytorialne powstały samorzutnie i spontanicznie, w czasach gdy tworzyły się 

ich państwowe struktury i konstytucje?  Czy w USA sprawę ustroju samorządowego 

miast, gmin i stanów rozstrzyga Kongres Stanów Zjednoczonych? Czy w Zjednoczonym 

Królestwie Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej Parlament rozstrzyga sprawę wyborów 

burmistrza Londynu, Nottingham czy Edynburga? Albo decyduje o liczbie radnych i 

sposobie ich wyłaniania? 

   Popatrzmy na tabelkę, w której umieściłem główne miasta USA, liczbę ich 

mieszkańców i liczbę radnych.  
 

 
   Pomijając fakt, że Amerykanie, generalnie, dają sobie radę ze znacznie mniejszą liczbą 

radnych, to widzimy jasno, że nie ma tu żadnej ogólnej reguły, żadnego przepisu 

regulującego ilu ma być radnych, czy jak mają być wybierani. Każde miasto decyduje 

samo jak wybierać, ilu wybierać, na jak długo, ile ma im płacić itd. Prawie wszędzie 

radnych wybiera się w jednomandatowych okręgach wyborczych, bo socjalistyczne 

pomysły „dontów” czy „santlagów” jeszcze, poza uniwersytetami, nie rozpowszechniły 

się w Ameryce. Np. Denver w stanie Colorado, jest podzielone na 11 okręgów 

wyborczych, z których wybiera się 11 radnych, ale dodatkowo wybiera się jeszcze 2 

radnych z obszaru całego miasta! W jednych miastach burmistrzowie otrzymują wysokie 

uposażenia, ale np. w San Antonio burmistrz otrzymuje jedynie 4000 USD na cały rok, a 

członkom rady miejskiej przysługuje jedynie 20 dolarów za każde posiedzenie! Na ogół 

gminy nie wprowadzają u siebie przepisów o kadencyjności burmistrzów czy radnych, ale 

na przykład w Filadelfii takie funkcje samorządowe można sprawować tylko przez dwie 

kadencje. Czy to dobrze, czy źle, o tym nie decyduje Kongres ani żadne inne ciało 

centralne, lecz społeczność samorządowa. 

   To samo przydałoby się nam i w Polsce. Panowie! Najukochańsi Nasi Liderzy! 

Zostawcie samorządy samorządom! Jeśli reforma samorządowa to jedyna z wielkich 

reform, o których zgodnie mówicie, że jest stosunkowo udana, to dzięki temu, że jest 

dość szeroka liczba spraw, o których decyzje nie zapadają ani w Sejmie, ani na 

posiedzeniach waszych biur politycznych, ani nawet w Warszawie! Dajcie żyć gminom i 

ich własnym strukturom!   ❒ 
 

__________ 

Pozycja  Miasto  Mieszkańców   radnych 

1 Nowy Jork  8,4 mln 51 

2 Los Angeles 3,8 15 

3 Chicago 2,9 50 

4 Houston 2,4 14 

5 Phoenix 1,6 8 

6 Filadelfia  1,5 10 

7 San Antonio 1,4 10 

8 San Diego 1,3 8 

9 Dallas 1,3 14 

24 Denver 0,6 13 

Pogonowski - Wybory ze str. 17 
 

miejsce w Iraku w Afganistanie                

w Jemenie, a Somalii, Sudanie, etc. 

Wiadomo, że setki muzułmanów jest 

obecnie więzionych bez prawa obrony 

prawnej. Wojna propagandowa jest 

prowadzona przeciwko mułłom, którzy 

protestują zakładanie niby demokracji       

w krajach, gdzie połowa ludności jest 

niepiśmienna. Wykołowani przez media 

zdominowane przez kompleks woskowo-

p r z e m y s ł o w o - s y j o n i s t y c z n u y , 

Amerykanie nie mają pojęcia dlaczego 

Muzułmanie protestują przeciwko 

obecnym akcjom USA na Bliskim 

Wschodzie i Azji Środkowej, począwszy 

od ataków bombowych w 1995 i 1996go 

roku w Arabii Saudyjskiej, a w 1998 roku 

przeciwko ambasadom USA w Kenii i 

Tanzanii oraz ataku na okręt Cole               

w Jemenie, a następnie w 2001 zburzenie 

wieżowców w Nowym Jorku, dokonane 

według schematu filmu „Mandżurski 

Kandydat.”  

   Interwencje USA przyczyniły się do 

radykalizacji świata Islamu, który jak 

wiadomo liczy blisko półtora miliarda 

ludzi. Prosta konkluzja propagandowa        

w USA, że jakoby muzułmanie 

„nienawidzą wolności religii i wolności 

słowa.” Jakoby przeciwko tej nienawiści 

została ogłoszona przez rząd USA 

„światowa wojna przeciwko terrorowi”        

w celu transformacji społeczeństw 

muzułmańskich, zwłaszcza arabskich za 

pomocą „demokracji,” nawet za cenę 

gwałcen ia  p rzez  USA prawa 

międzynarodowego przez 150,000 

żołnierzy amerkańskich pacyfikujących 

Irak i wojsk USA i NATO w Afganistanie 

od 2003 roku. 

   Gruntowne badania na Uniwersytecie       

w Chicago dokonane były w ramach 

projektu pod tytułem „Bezpieczeństwo i 

Terroryzm” na temat 2200 ataków 

samobójczych terrorystów od 1980 roku, 

których było 300 w 1980 roku i sześć razy 

więcej, czyli 1800 ataków rocznie               

w latach 2004-2009. Obecnie 90% tych 

ataków już nie jest przeciwko Żydom         

w Izraelu, ale skierowane są one przez 

Afganów przeciwko USA w Afganistanie. 

   Naturalnie żydowska propaganda 

twierdzi, że terroryzm przeciwko państwu 

żydowskiemu ma na celu zniszczenie tego 

państwa za jego żydowski charakter a nie 

z powodu traktowania Palestyńczyków 

przez Żydów tak jak Niemcy traktowali 

Żydów w gettach w czasie wojny. 

Ustalono, że od czasu ewakuacji Libanu 

przez Żydów w maju 2000 nie było ani 

jednego ataku samobójczego przez 

Libańczyka, natomiast od ewakuacji 

terenu Gazy i części terenów na zachód 

od rzeki Jordan przez Żydów, samobójcze 

ataki Palestyńczyków przeciwko Żydom, 

zmalały o 90%. Tak, więc według 

profesora Pappe napady, pacyfikacje i 

okupacje terenów muzułmańskich przez 

USA nie przyczyniają się do 

bezpieczeństwa Ameryki, ale wywołują 

opór zbrojny, często w formie ataków 

samobójczych Muzułmanów.  

   Przeważająca większość samobójczych 

terrorystów obecnie pochodzi z terenów 

zagrożonych obcą okupacją, która to 

okupacja, jest obecnie głównym 

powodem istnienia terroryzmu na Bliskim 

Wschodzie i w Azji Centralnej. Tak, więc 

dziwna była kampania wyborcza w USA 

2010 bez jakiejkolwiek dyskusji o 

problemach wojen toczonych przez 

Amerykanów no froncie niby ‘wojny 

światowej’ przeciwko terroryzmowi.   ❒ 

Kamieński - Pan Bóg ze str. 17 
 

Szkoła powinna im tylko zapewnić 

kondony i inne środki aby uniknąć 

zakaźenia jakimiś chorobami. Myśmy 

znów przyklasnęli i powiedzieliśmy; OK ! 

- Ktoś inny powiedział; trzeba by 

wydawać czasopisma z fotosami kobiet 

roznegliżowanych, bo ciało ludzkie jest 

piękne i warto je kontemplować. Ktoś 

poszedł jeszcze dalej i rozpoczął 

wydawanie pism z nagimi osobami 

maloletnich a potem to poszło w internet. 

Myśmy znów przytaknęli mówiąc OK ! 

Zresztą każdy ma prawo do robienia co 

mu żywnie się podoba, 

- Ktoś inny lub inni,odpowiedzialni za 

mass media,rozpoczgli przygotowania do 

produkcji programów TV, filmów o 

tematyce seksualnej, o przemocy i 

narkotykowo-alkoholowej, bo to dobra 

rozrywka dla młodzieźy a dla nas dobry 

business. Myśmy to zaakceptowali 

mówiąc OK! 

   A potem rodzice sie dziwią i pytaja; co 

się stało z naszymi dziećmi, z nasza, 

córką, z naszym synem; zmienił się nie do 

poznania, Stał się lub się stała 

nieposłuszna, krnąbrna, agresywna. Z ich 

pokoju dochodzi głos muzyki 

satanistycznej, ściany są wytapetowane 

strasznymi zdjęciami, a ubierają się jak na 

halloween” 

   Jeden z uczniów modląc się do Pana 

Boga mówil: „Panie Boźe, dlaczego 

dopuszczasz, że niektórzy uczniowie do 

szkoły przynoszą broń palną i zabijają 

swoich kolegów i koleżanki czyniąc         

w szkole masakrę” Zatroskany uczeń III-

ciej klasy gimnazjalnej. 

„Drogi gimnazjalisto – odpowiedzial Pan 

Bóg z nieba - moje serce kraje się z bólu  

z powodu tego co widzę i co się dzieje,ale 

cóz ja mogę zrobić? Konstytucja zabrania 

mi wstępu do waszych szkól abym zrobił 

coś dobrego. Pozdrawiam cię serdecznie. 

Zatroskany i zaniepokojony  

Pan Bóg 

   Na zakonczenie wywiadu córka Billa 

Grahama powiedziała: „Zbieramy teraz 

owoce tego cośmy posiali”!   ❒ 
 

___________ 


