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Szanowny Panie Prezesie,
do napisania tego listu skłoniło mnie poniższe zdjęcie zamieszczone na stronie internetowej rp.pl
Na „Campus Polska Przyszłości” zajęliście się, Panowie, aborcją a nam Prezydent Warszawy Pan Rafał
Trzaskowski blokuje wykup mieszkania, za które płacimy 100%. Skutkiem tego na końcu tracimy
wszystkie wpłacone pieniądze i mojej żonie na emeryturze grozi eksmisja co szczegółowo pokazuję na
mojej stronie internetowej mWarszawa.pl

Przemawiał Pan na „Campus Polska Przyszłości” do młodzieży,

Na Pana stronie internetowej też odwołuje się Pan do młodzieży,

a my też mieliśmy 23 lata jak wchodziliśmy w budownictwo społeczne.

Na mojej stronie internetowej mWarszawa.pl pokazuję jak cywilizowany kraj rozwiązuje problemy
mieszkaniowe młodych ludzi – odwołuję się do Australii,

a w Warszawie polityka mieszkaniowa Pana Prezydenta Rafała Trzaskowskiego jest typowo
„wschodnia”. To taka „wschodnia” mentalność, gdyż:
1. w tej polityce zabierają wszystko, ale deklarują, że pomagają. Skąd to znamy? - taką politykę
zaskarżyłem do Prokuratury, a złożyłem skargi m.in. do Prokuratury i do instytucji Unii Europejskiej
na 3 typy łapówek stosowanych wobec warszawiaków, na oszustwa wobec warszawiaków oraz na
dyskryminację wobec warszawiaków.

2. Drugi "wschodni" element - to siła, bo kto ma władzę ten może wszystko, nawet blokować rodziny,
które spłacają 100% mieszkania. Siła niszczy zasady: łapówki tłumaczy się uchwałami, oszustwo reklamą, blokady - troską, zaprzecza dyskryminacji.
3. a trzeci "wschodni" element w Warszawie to obojętność, która daje przyzwolenie na to.

Uważam, że biednym warszawiakom powinniśmy wszyscy pomagać,
ale tym, którzy jakoś dają radę stawać na własne nogi jak my - nie blokować.
W ogóle co to za polityka degradowania rodzin, które spłacają 100% mieszkania?
Pan Prezydent odrzucił już 5 naszych wniosków o wykup mieszkania.

Moja przegrana będzie przegraną wszystkich warszawiaków, bo przez blokady nie przybędzie więcej
mieszkań dla młodych i nikt nie zacznie tanio budować, skoro można blokować. A łamanie zasad
będzie niszczyło wszystkich warszawiaków i zamiast wschodniej bramy cywilizacji Zachodu będziemy
zachodnią bramą cywilizacji Wschodu
Zaznaczę też, że tzw. niemieckiego systemu najmu mieszkań bez pensji i emerytur niemieckich nie da
się wprowadzić w Polsce, gdyż Niemcy na emeryturze podróżują po świecie, a polscy emeryci
wskutek niskich pensji i niskich emerytur skazani będą na eksmisję z mieszkania.
Dlatego system pomocowy Australii jest lepszy dla ludzi, gdyż pozwala zachować majątek obywatela,
a o idei współwłasności mieszkańca z państwem czy z miastem ok. 2 miesiące temu pisałem do Pana
Prezydenta, ale ten wniosek też został odrzucony.
Jako, że łączą Pana dobre kontakty z Prezydentem Warszawy Panem Rafałem Trzaskowskim, liczę,
że poprze Pan moje wnioski o wykup naszego mieszkania, za które płacimy 100%.
Jeśli nadal będę blokowany to nie pozostanie mi nic innego jak zwrócenie się do warszawiaków
i zawarcie umowy społecznej, aby w wyborach powołać Technicznego Prezydenta Warszawy,
który odblokuje warszawiaków, a potem zrezygnuje ze stanowiska.
W związku z tym liczę, że w konsekwencji dalszych blokad mojej rodziny poprze Pan tę ideę
Technicznego Prezydenta Warszawy.

