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Do:

Sz. P. Donald Tusk
Przewodniczący Platformy Obywatelskiej
Do wiadomości
Sz. P. Rafał Trzaskowski
Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej
„Mieszkanie jest prawem człowieka - to nie może być wyłącznie marzenie, towar albo przedmiot
spekulacji wielkich korporacji - powiedział w sobotę lider PO Donald Tusk.”
Źródło: https://www.gazetaprawna.pl/wiadomosci/kraj/artykuly/8463969,tusk-mieszkanie-jest-prawem-czlowieka.html

Szanowny Panie Premierze,
kiedy stracił Pan prawo jazdy i robiono z tego dowcipy - zgłosiłem do wielu oddziałów PO swoją
kandydaturę, że wezmę urlop w pracy i za darmo będę Pana kierowcą.
Można się z tego śmiać, ale tak zrobiłbym. Nie można mi odmówić chęci pomocy Panu.
Jednak piszę do Pana dlatego, gdyż publicznie wyraził Pan podobną inicjatywę jak Lewica na temat
mieszkań. Otóż od ponad 6 miesięcy staram się o wykup mojego mieszkania w TBS, za które
wpłaciliśmy 30% gotówki w 2006 r. i przez kilkanaście lat spłacany jest kredyt = 100% kredytu.
Aż 2 razy na oczach posłów i senatorów z Warszawy Pana kolega z Partii Pan Prezydent Rafał
Trzaskowski odmówił mi zdjęcia blokady na wykup naszego mieszkania,
a ostatnio Pana Prezydent nawet napisał nam, że możemy wypowiedzieć umowę i odejść z
mieszkania,
zatem po wpłacie 30% mieszkania i spłacie przez kilkanaście lat kredytu Pana Kolega z Partii
zaproponował nam, abyśmy w rzeczywistości poszli z dzieckiem na bruk
(mieszkania są po ok. 13 tys. za metr a chcą nam zwrócić niespełna 200 tys. zł, nawet nie uznając
spłaconego kredytu).
Co miałem zrobić skoro aż 2 razy zostałem odrzucony przez Pana Prezydenta?
Zrobiłem to, co każdy mąż i ojciec a nawet co każdy porządny człowiek powinien zrobić – podjąć
walkę o sprawiedliwość.
Dlatego w odpowiedzi złożyłem:

- 2 zawiadomienia na Pana Prezydenta do Prokuratury i do instytucji Unii Europejskiej w sprawie aż 3
typów łapówek stosowanych wobec warszawiaków oraz w sprawie dyskryminacji.
Nie będę przytaczał tych pism – są one w skrzynce Platformy Obywatelskiej i u Państwa
Parlamentarzystów.
- kolejne pismo jest u Pana Prezydenta, aby dotrzymał publicznej obietnicy ceny mieszkania w TBS.
- wymieniłem z kilkadziesiąt pism m.in. z Rzecznikiem Praw Obywatelskich, NIK, Ministerstwem,
Prokuraturą, Przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursulą von der Leyen – niemal cały spis jest na
mojej stronie mWarszawa.pl
i zadeklarowałem, że będę walczył do końcu nawet startując w wyborach prezydenckich na
Prezydenta Warszawy, aby odblokować warszawiaków, których Pan Prezydent Rafał Trzaskowski
blokuje.
Nie dlatego to robię, że nie lubię Pana Prezydenta, ale dlatego, że blokuje moją rodzinę pomimo iż
spłacamy 100% mieszkania.
Jeśli mówimy o prawie do mieszkania to dobrze zacząć te zmiany od siebie.
Platforma Obywatelska ma szansę pokazać jak to jest – bo oto 2 razy zablokował mnie Pan
Wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej.

Szanowny Panie Premierze, jeśli Pan nie będzie potrafić przekonać Pana Prezydenta
Rafała Trzaskowskiego do oblokowania mojej rodziny to niech Pan poprze mnie w wyborach na
prezydenta Warszawy – to ja odblokuję warszawiaków, a Panu Prezydentowi Trzaskowskiemu
zaproponuję stanowisko wieceprezydenta Warszawy.
Albo niech Pan pomoże mi i umożliwi równy start z Panem Prezydentem w wyborach, abym mógł
odwołać się w tej walce o odblokowanie do wszystkich warszawiaków.

Wcale nie zamierzam toczyć walki przeciwko PO czy przeciwko obecnemu Prezydentowi – w ogóle
nie chcę walczyć przeciwko komukolwiek, ale za sprawiedliwością i dobrem w myśl idei, którą kiedyś
stworzyłem: ŁączyNasWarszawa.pl
Jeśli ktoś nie potrafi budować to przynajmniej niech nie blokuje.

