
Wydrukuj! Rozdaj! Uświadamiaj! 
Ulotkę można pobrać ze strony: https://infokracja.wordpress.com/2017/11/04/a-d-2017-ulotka-do-polakow-i-list-
gotowiec-do-gmin/ 
Wartość dywidendy tylko z samego węgla polskiego dla każdego Polaka wynosiłaby około 1 milion zł. Tymczasem 
dochodzą niepotwierdzone informacje że kopalnia ‚Krupiński” ma być wkrótce przejęta przez obce kapitały. Pomimo 
rządów PISu grabież ogromnych bogactw naturalnych Polski, wciąż jest ukrywana i nadal trwa!!!”  
https://infokracja.wordpress.com/2017/11/01/okolo-1-milion-zl-dywidendy-dla-kazdego-polaka-jesli-obronimy-
kopalnie-krupinski-i-polski-wegiel/ 
Pokłady WĘGLA mamy największe w Europie!  
https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/02/03/wojna-mocarstw-z-polskimi-kopalniami-polskie-rzady-
zdradzily/ 
ROPA! Mamy jej 20 razy więcej niż Arabia Saudyjska! 
https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/04/23/ropowy-skandal-polska-potentatem-zasobow-ropy-i-gazu-
dlaczego-sie-tego-nie-wydobywa/ 
TYTAN największe światowe złoża znajdują się w Polsce! 
https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/04/25/nato-okupuje-najwieksze-swiatowe-zloza-tytanu-w-polsce-na-
to-wyglada/ 
ZATAJANE PRZED POLAKAMI BOGACTWA NATURALNE POLSKI 
„Nic tak nie pokazuje niewyobrażalnej podłości rządów „warszawskich” przez ostatnie 25 lat, ich 

świadomego antypolskiego charakteru, świadomej eksterminacji i zmuszania do emigracji naszego 

narodu jak sprawa zatajanych niezwykłych bogactw Polski. Nic tak precyzyjnie nie pokazuje gorliwego 
służenia obcym interesom, a zarazem bezprzykładnej głupoty rządów warszawskich przez ostatnie 25 lat jak sprawa 
ukrywanych przed narodem bogactw naturalnych naszego kraju. Przez zaprzedanie i głupotę rządzących jest 
blokowany szybki rozwój Polski i dobrobyt całego społeczeństwa.  http://www.eprudnik.pl/zatajone-przed-polakami-
bogactwa-polski-czyli-najwieksze-oszustwo-prl-bis-tzw-iii-rp/ 
LIST DO NARODU POLSKIEGO! 
https://akademiapolityczna.wordpress.com/2017/10/26/bardzo-pilne-rozsylac-list-do-narodu-polskiego-polacy-czas-sie-
zjednoczyc-i-odebrac-wladze-okupujacym-polske-silom-zla/ 
POLSKA W RĘKACH ZAGRANICZNYCH BANKIERÓW! CZY CHCEMY SIĘ WYZWOLIĆ? 
 „W Polsce nie ma ani jednego w pełni polskiego banku, a większość z nich należy w całości do zagranicznego kapitału. 
W Niemczech obywatele Niemiec trzymają pieniądze na kontach w 15 tys. niemieckich bankach komunalnych (których 
w Polsce z niewiadomych przyczyn nie ma). Twoje pieniądze na kontach w zagranicznych bankach są zagrożone 
bezkarnym przejęciem w przypadku ogłoszenia przez nie upadłości. Jest to zgodne z unijną dyrektywą BRRD, zwaną 
Bail-in. Myślisz, że Twoje pieniądze zabezpiecza Bankowy Fundusz Gwarancyjny?  Mylisz się – BFG dysponuje 12 
mld złotych, a suma depozytów w bankach na terenie Polski wynosi 700 mld zł. Posiadając konto w zagranicznym 
banku, utrzymujesz jego właścicieli i akcjonariuszy. To dzięki m.in. Twoim pieniądzom, ludzie na zachodzie mają 
pensje i emerytury kilkukrotnie wyższe niż w Polsce (a produkty codziennego użytku tańsze) – międzynarodowe 
korporacje, w tym banki, transferują swoje ogromne zyski za granicę. Jeśli wydajesz pieniądze na zagraniczne 
produkty, usługi i korzystasz z zagranicznych banków, osłabiasz polską gospodarkę. Tym samym odbierasz chcleb 
sobie i swoim dzieciom. W interesie międzynarodowych kroporacji jest wyśmiewanie patriotyzmu  – łatwiej wpływać 
na polityków w państwach,  których obywatele wstydzą się mówić „Jestem obywatelem tego kraju i to jego dobro jest 
dla mnie najważniejsze” co jest normą w Niemczech, Francji czy Wielkiej Brytani. Co możesz zrobić? Możesz 
przenieść swoje pieniądze do Banku Pocztowego który na tę chwilę wydaje się być najbezpieczniejszy. Wybieraj 
polskie produkty. Pomoże ci w tym aplikacja Pola (www.pola-app.pl), która infromuje, w ilu procentach dany produkt 
jest polski. Polscy przedsiębiorcy płacą w Polsce podatki, wypracowują Twoją emeryturę i dają miejsca pracy. źródło: 
niewolnicy banków ulotka POLSKI KAPITAŁ MUSI ZOSTAĆ W POLSCE”    
 
Kwestia własności NBP jest niewyjaśniona. Na zapytania obywateli kto jest właścicielem Narodowego Banku 
Polskiego, NBP wysyła sprzeczne informacje i pokrętne wyjaśnienia. Najprawdopobniej Narodowy Bank Polski został 
przejęty przez międzynarodowych bankierów. Zatem Polacy oddolnie powinni zrobić zrzutkę i utworzyć swój bank 
obywatelski. To jest bardzo pilne bo musimy się uniezależnić jak najszybciej finansowo. Prezydenci miast, 
burmistrzowie i wójtowie powinni natychmiast zacząć tworzyć banki komunalne i w końcu zaprzestać zadłużać gminy i 
samorządy u zagranicznych bankierów! Nieodpowiedzialna działalność prezydentów miast, wójtów i burmistrzów, 
poprzez zadłużanie mieszkańców własnych gmin u zagranicznych bankierów, (zamiast tworzyć polskie banki 
komunalne), spowoduje że za tę nieodpowiedzialność obecnie rządzących w radach miast i w gminach, zapłacą przyszłe 
pokolenia mieszkańców danej gminy czy miasta. To nasze dzieci i wnuki zostaną sprowadzeni do rangi niewolników bo 
będą musiały spłacić zaciągnięte nieodpowiedzialnie długi przez nieodpowiedzialnych obecnych prezydentów miast, 
burmistrzów i wójtów! Czy tego chcą nasi obecni wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast?  Czy tego chcemy dla 
naszych dzieci i wnuków? Czy my rodzice dalej przyzwolimy na rujnowanie przyszłości naszych dzieci i wnuków? 
Młodzieży! Może warto zainteresować się i we własnej gminie zapytać prezydenta, burmistrza czy wójta na ile gmina 
jest zadłużona i w jakim banku? MUSZĄ POWSTAĆ BANKI KOMUNALNE!  
 
 
 



 
Wydrukuj! Wypełnij! Zrób ksero! Złóż na dzienniku podawczym w swojej gminie z potwierdzeniem daty na kopii ksero! 
 
Wpisać poniżej: swoje imię, nazwisko, adres:                                         Data....................................................... 
 
..............................................................................................................................................................................  
 
Zapytanie o stan finansów gminy ..................................................................... (wpisać nazwę gminy) 
 
                                                           Do Burmistrza Prezydenta Wójta (niepotrzebne skreślić) 
                                                                                                    miasta i gminy miasta gminy  (niepotrzebne skreślić) 
                                                           
                                                                                                  .............................................................. (wpisać nazwę gminy) 
 
Szanowny Panie Burmistrzu, Wójcie, Prezydencie (niepotrzebne skreslić) 
W ramach prawa obywateli do dostępu do informacji publicznej, uprzejmie proszę o wypełnienie pustych miejsc 
poniższego arkusza konkretnymi kwotami i zwrócenie go wypełnionego na mój adres. 
 
Na jaką konkretnie całą kwotę jest zadłużona gmina ................................................................. na dzień 31 X 2017r. ?   
                                                                                           (wpisać nazwę gminy, wypełnia pytający)  
 
Kwota CAŁEGO zadłużenia gminy ........................................... na dzień 31 X 2017r. wynosi........................................ zł 
                                                         (wpisać nazwę gminy wypełnia pytający)                                                  (wypełnia gmina) 
U kogo konkretnie jest zadłużona gmina? Proszę o podanie wszystkich banków oraz innych podmiotów u których 
gmina się zadłużyła do dnia 31 X 2017r. wraz z podaniem konkretnej kwoty zadłużeniowej u każdego podmiotu (jeśli 
brakuje linii to proszę dołączyć osobny arkusz jako załącznik, w tej samej formie graficznej): 
 
BANK lub INNY PODMIOT                                       KWOTA NA JAKĄ                       WALUTA                                      
                                                                                                ZADŁUŻONA JEST GMINA   
 
......................................................................................   ...............................................................      .................  
 
......................................................................................   ...............................................................      .................  
 
......................................................................................   ...............................................................      .................  
 
......................................................................................   ...............................................................      .................  
 
Uprzejmie proszę o spis wszystkich podmiotów gospodarczych których gmina jest właścicielem lub współudziałowcem 
z uwzględnieniem procentowego i kwotowego udziału gminy w każdym z tych podmiotów (jeśli brakuje linii to proszę 
dołączyć osobny arkusz jako załącznik,  w tej samej formie graficznej): 
 
PODMIOT GOSPODARCZY                                KWOTA               WALUTA           PROCENT 
                                                                                                          UDZIAŁU                                         UDZIAŁU 
 
...............................................................................................  ......................................     .............            .................. 
 
...............................................................................................  ......................................     .............            .................. 
 
...............................................................................................  ......................................     .............            .................. 
 
...............................................................................................  ......................................     .............            .................. 
 
Informuję iż oczekuję odpowiedzi TYLKO na powyższym arkuszu (ewentualnie z załącznikami w tej samej formie 
graficznej jeśli braknie linijek). Proszę mnie nie wysyłać do internetu, jak robią to prawie wszyscy urzędnicy, którzy nie 
są zainteresowani ujawnianiem obywatelowi prostej i jasno napisanej PRAWDY.  W gąszczu internetowych informacji 
są w stanie rozeznać się tylko wysoko wsypecjalizowani prawnicy i ci którzy kamuflują ten manipulacyjno-oszukańczy 
system informacyjny, rzekomo mający służyć obywatelowi..... Jako zwykły obywatel oczekuję PRAWDZIWYCH,  
prostych i jasnych odpowiedzi na proste i konkretne pytania zadane w tym liście. 

Z poważaniem 
 
 
                                                                 ............................................................................  (podpis pytającego)  


