
Budowanie atomowego grobowca
 Gotowy list do posłów, proszę wysyłać do własnego, pod własnym 

nazwiskiem i adresem.
  

29 maja 2011 r. Krzysztof Puzyna
iddd.de/umtsno/bocianatomowy2.htm#ping  

Szanowny Pośle z PO, PIS, SLD, PSL, PJN, DKP SD, SDPL i od 
Niezależnych. Pod podanymi poniżej linkami stoi nazwisko pana 
posła jako mojego przedstawiciela podczas głosowania prawa 
atomowego: posiedzenie 92 - głosowanie nr 78 (13.05.2011), 
głosowanie nr 82 (13.05.2011) 
 
iddd.de/umtsno/bocian/glos_92_78.pdf

iddd.de/umtsno/bocian/glos_92_82.pdf 

13 maja 2011 roku brał pan udział w historycznej pomyłce, 
legalizującej olbrzymie straty materialne dla Polski w wyniku 
przegłosowania prawa dla zbudowania atomowego grobowca w Polsce. 

Naród Polski nie potrzebuje ani drogiego grobowca dla podatków ani 

oszukanego prawa atomowego. Nie zgadzam się z bardzo prawdopodobną 
katastrofą i perspektywą szkód jak po 2 wojnie światowej.  

- Patrz pan Fukushima w Japonii. Odpowiedzialny koncern TEPCO 
splajtował, naród japoński musi przez najbliższe 20 lat co roku 
wypracowywać i wydawać na pokrycie szkód dodatkowe 43 miliardy 
euro. 
- Patrz pan Czarnobyl na Ukrainie, wyrządzone szkody zostały 
oszacowane przez matematyków ubezpieczeniowych na 6090 miliardów 
euro. 
- Patrz pan zatrute rzeki i ryby w okolicach Tricastin we Francji, 
- Patrz pan wzrost przypadków białaczki o 700 procent po 
katastrofie w Three Mile Island przy Harrisburgu w USA.  
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Pan poseł przegłosował 13 maja 2011 roku dwie ustawy atomowe - 
głosowanie nr 78 i 82 bez mojego przyzwolenia i konsultacji ze 
mną. Zachował się poseł, jakby Ojczyzna była jego wyłączną 
własnością. Ponosi więc on i jego dziedzice odpowiedzialność 
finansową za ewentualne szkody i zniszczenie Polski.
Polska nie jest prywatną firmą posła, Polska w całości nie jest 
prywatną własnością ani Kościoła ani PISu ani PO ani innych partii 
finansowanych przez obcy kapitał. 

Polska to Ojczyzna i należy do wszystkich Polaków i tylko Polaków, 
a więc też w milionowej części do mnie. Jeśli dostał poseł od 
mafii atomowej pieniądze za obydwa głosowania to proszę się teraz 
podzielić z jego wyborcą. 

Chodzą słuchy, że obydwa głosowania były warte mafii atomowej po 
250 000 Euro na poselską rękę. Ja pana posła poparłem w wyborach 
do sejmu, pan został wybrany, więc proszę się teraz dzielić 
dochodami z tytułu poselskiej aktywności pod dyktando sponsorów. 
Wyliczyłem mój jednorazowy, procentowy udział w uzyskaniu przez 
pana tytułu posła na 800 polskich złotych.  

Poseł z pewnością rozumie, że głosował w sejmie za prawem atomowym 
także w moim imieniu, tylko że mnie nie zapytał o zgodę, a ja się 
z tak sformułowanym prawem atomowym nie zgadzam. 

W dzisiejszych czasach, posła obiecanki mogą rozpowszechniać 
kłamliwe mass media, ale żaden sto razy oszukany wyborca z 
odrobiną pamięci w obiecanki - cacanki już nie uwierzy. Nie mając 
z działalności posła w sejmie nic, pomimo jego dużej kasy od mafii 
atomowej, czuję się zawiedziony przez posła ! 

Ja żądam mojej działki, może być przekazem bankowym, czekiem lub 
gotówką. Jak jej nie dostanę, to ja osobiście mój własny udział od 
pana posła, czy z pana majątku sobie odbiorę - wcześniej czy 
później..  

Z poważaniem  
Obywatel Polski i zwolennik Nowego Ustroju Polskiej Demokracji 
Bezpośredniej
  
P.S.
 
Ustrój demokracji bezpośredniej charakteryzują trzy cechy:  

1. Referendum jako instrument podejmowania decyzji politycznych, 
gospodarczych i innych W nim trzy warunki ważnego Referendum: 
- a. ustalenie tematu przez przejrzyste konsultacje społeczne. 
- b. potwierdzenie tematu w dodatkowym referendum przez 
większość uprawnioną do głosowania. 
- c. przegłosowanie tematu przez przejrzyste i monitorowane 
głosowanie większości uprawnionej do głosowania. 

 
2. Hierarchia i autorytety, działają tylko tam, gdzie 
społeczeństwo w drodze referendów uznaje to za potrzebne.  

3. Wyższość wyniku głosowania większości społeczeństwa nad aktami 
władzy kościelnej, ustawodawczej, wykonawczej, sądowej, bankowej, 
mass mediów, globalnych koncernów, czy rozporządzeń Parlamentu 
Unii Europejskiej, ONZ-tu, NATO i USA.  

Więcej pod iddd.de/idb.htm  
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