ULTIMATUM WYBORCÓW
ZWAŻYWSZY, ŻE ZASTOSOWANIE TECHNOLOGI PODZIEMNEGO ZGAZOWANIA WĘGLA:

- może w najbliższej przyszłości zapewnić Polsce nawet 100 % bezpieczeństwo
energetyczne,
- może umożliwi
uzyskanie nadwyżek energetycznych w cenach konkurencyjnych, co stanowić może
podstawę naszego przyszłego eksportu i uzyskanie dodatkowych dochodów,
- może skutkować co najmniej o połowę niższym kosztem wytworzenia jednostki energii
(np.1MW) jeżeli będzie skorelowana z technologiami wdrażanymi w energetyce rozproszonej,
- będzie prawie neutralne wobec środowiska naturalnego i wysoce konkurencyjne poprzez
zwiększenie sprawności wobec innych technologii wydobycia surowców energetycznych i ich
zastosowania jako alternatywnych pierwotnych nośników użytych do generacji energii,
- może zapobiec konieczności budowy kosztownej elektrowni jądrowej, zagrażającej
środowisku naturalnemu ze względu na wieloaspektowe przewagi konkurencyjne
rozproszonych generatorów niskiej mocy zastosowanych w klastrach energetycznych,
- stanowić może podstawę do tworzenia, wzorem francuskim – strategicznych i
niezbywalnych przedsiębiorstw narodowych, których wyłącznymi akcjonariuszami będą
Polacy,
- a co za tym idzie, podstawę do wypłaty corocznej dywidendy z zysków wypracowanych w
ramach tych przedsiębiorstw. Czyli dywidendy wypłacanej każdemu obywatelowi w równej
wysokości, której łączny potencjał za średni okres życia Polaka może wynieść około1 mln zł.
BEZWZGLĘDNIE ŻĄDAMY:
Natychmiastowego zaniechania gabinetowych rozmów handlowych mających na celu
przekazanie podmiotom prywatnym, krajowym bądź zagranicznym, uprawnień do czerpania
pożytków z naturalnych zasobów kopalnych naszej ojczyzny.
DOMAGANY SIĘ:
Przeprowadzenia otwartej debaty publicznej na temat dynamiki wdrażania technologii
podziemnego zgazowania węgla, systematycznie zastępującą tradycyjne wydobycie celem
zharmonizowania skutków społecznych, ekonomicznych i politycznych transformacji
technologicznej w całym sektorze paliwowo – energetycznym.
OSTRZEGAMY:
Decydentów, iż wszelkie kroki podjęte wbrew interesowi naszego Narodu będą traktowane
jak zdrada stanu. Równocześnie ostrzegamy wszelkich ewentualnych kontrahentów, iż w

zakresie udostępniania zasobów naturalnych Polski, każda umowa zawarta bez
referendalnego wyrażenia zgody właściciela zasobów, tj. narodu polskiego, będzie nieważna.
Autorzy „Ultimatum Wyborców”– grupa inicjatywna zwołująca

Forum Patriotów Polski w dniu 17 marca 2018 roku
Zbierajmy podpisy pod niniejszym dokumentem. Koordynatorem głównym akcji będzie
Janusz Zagórski propagujący również przedsięwzięcie poprzez zezwolenie na
umieszczenie ich na stronie www.wolniludzie.pl i przyszłe zdobywanie zwolenników
poprzez głosowanie elektroniczne w zakładce e-parlament
januszzagorski8@gmail.com
Koordynatorami pomocniczymi budującymi sieć zbierania podpisów będą
organizatorzy Forum, których reprezentują poniższe osoby i adresy:
1.

zbigniew.martyniak@vp.pl, 2. krzysztofjanlewandowski@gmail.com,
3. jankrzanowski@op.pl, 4. wojciech.dobrzynski@niss.org.pl, 5. jan.sposob@o2.pl,
6. czr1@poczta.onet.pl, 7. z.wesolowski@ymail.com
Dodatkowe informacje i materiały dla potencjalnie głosujących znajdą pod adresem
ktytko@go2.p lub w specjalnej zakładce www.wolniludzi.pl, która wkrótce będzie
utworzona
Apelujemy do wszystkich środowisk patriotycznych w całym kraju o pilne zbieranie
podpisów pod ULTIMATUM WYBORCÓW i zbiorcze ich przesyłanie na adres : irys51@o2.pl

