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Polskie Zasoby Naturalne - dabrze udokumentowane największe skarby §uropy warte setki
bilionórry złoĘchu będące wyłączną własnością Nłrodu Polski, są w najwyzszym stopniu
za§rozon* przejęciem nad nimi kontroli Wzez wrogie nam kapitały na skutek bezprawnej i

podstępnej polityki legislacyjnej wszystkich kolejnych rządów ttl RP wspieranych ptzez liderów
związkowych Wry bien:ej postawie hierarchów kościoła, inteligencji polskiej, wiodących
publicystów i dziennikarzy.

i
i

Obrona na§z§go unikalnego i jedynego juz bogactwa jakim §ą nasze zasoby nahrralnę poprz§z
Powszechne Uwłaszczenie wszystkich uprarrnionych Polaków w kraju i za granieą na tym
majątku jest fia§zym najwyzszym Rakaz.tn. obowiązkiem i koniecznością aby uchronić
narodowość potrską przed ekonomiczną zagładą.
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W tym celu powołano stowarzyszenie pod nazwą Obywatelski Komitet

Obrony Polskich Zasobów Naturalnych, którego główną misją jest :
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!* uświadomienie polskiego społeczeństwa o skrzętnie ukrywanych przez elitY rządzące

bogactwach naszego kraju i istniejącym zagroźeniu nieodwracalnego wYwłaszczenia z nich

wszystkich Polaków poprzez udzielanie koncesji na ich wydobycie,

!* odebranie władzy przedstawicielskiej PiS zjednoczona prawica w zakresie rozPorządzania

naszymi najcenniejszymi aktywami, do których należą - polska ziemia, zasoby naturalne, woda i lasY,

!,ry,wpfawłdzenie władzy bezpośredniej w myśl art. 4 Konstytucji RP nad w/w kluczowYmi aktYwami

poprzez ogól nonarodowe referend um,

!.* uwłaszczenie wszystkich uprawnionych Polaków na strategicznym majątku PoPrZez emisję

powszechnych akcji, które nie będą mogły być pnedmiotem obrotu, co skutecznie zabezpieczy

interes narodowy przed przejęciem g§ przez obce kapitały i pozwoli na wYPłatę dYwidendY dla

każdego akcjonariusza w wysokości ok, 1 mln zł, w okresie jego Życia. Bez własnoŚci nie ma

wolności,

!x wprowddzenia §uwerennej polityki Energetycznej Polski wyłącznie w oparciu o krajowe noŚniki

energetyczne, których rnamy co najmniej na tysiąc lat, co zapewni konkurencYjnoŚĆ naszej

gospodarki oraz najniższe w Europie ceny energii elektrycznej i cieplnej na Pokolenia,

!* wprCIwadzenia Suwerennei polityki Monetarnej Polski umożliwiającej emisję Pieniądza w

uzasadnionej ilości celem

sfinansowania budowy
kapitałochtonnej
infrastruktury technicznej
kraju bez konieczności
zacląganla
pożyczek

ogromnych
w bankach

zagranicznych, które posiadają

kapitały głównie z drukowania
środków płatniczych nie

rnających pokrycia w
wytworzonych dobrach, za

które wykupują cały majątek
polski. pozwoli to na

powstrzymanie dalszego zadłużania się kraju i spłatę już wielu bilionowych zobowiązań,

Dołącz do walczących o suwerenną i bo8atą polskę!
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