Krakowskie protesty (informacja)
W Krakowie, co tydzień odbywają się uliczne protesty po ostatnim, który odbył się
9.05.2011r..kolejne 16.05.2011, 23.V.2011 itd. aż Prezydent Krakowa i Przewodniczący Rady
Miasta Krakowa zechcą przyjąć zaproszenie do okrągłego stołu.
Żądania uczestników miały być przedłożone tym razem Przewodniczącemu Rady
Miasta Krakowa. Przewodniczący Rady Miasta Krakowa nie przyjął delegacji z rozpisanymi
żądaniami. Uciekł wraz z innymi wysokimi urzędnikami Miasta bocznym wyjściem. Bramy
Urzędu Miasta Krakowa zostały na głucho zamknięte przed delegacją. Uzbrojona straż
miejska pilnowała dodatkowo bram.
Manifestacja miała na celu powołanie okrągłego stołu, przy którym zasiedliby
Wojewoda Małopolski Pan Kracik (wyraża zgodę na uczestnictwo), Prezydent Miasta
Krakowa prof. Majchrowski (na razie się waha), Przewodniczący Rady Miasta Krakowa
Pan, Kośmider który ucieka przed przedstawicielami manifestujących.
Narada przy okrągłym stole miałaby dotyczyć rozwiązania palącego problemu
mieszkaniowego posiadaczy Książeczek Mieszkaniowych i wykwaterowywanych (prawie ze
na bruk) lokatorów kamienic,które są po 70-50 latach odzyskiwane (często na fałszowanych
dokumentach, co wychodzi, gdy dziennikarze uczciwie przyglądną się dokumentom
wyręczając uzależnione od kasy,jaką dostają, sądy za pozytywne załatwiania roszczeń
odnalezionych cudem właścicieli.
Żądania uczestników manifestacji w dniu 9.V.2011 dotyczące Książeczek
Mieszkaniowych i tych, co są w ZAMRAŻARCE.
1. Zwrot mieszkań lokatorskich wybudowanych w latach 1960-1990 przez spółdzielnie
podległe Wojewódzkiej Spółdzielni Mieszkaniowej oraz Wojewódzkiemu Związkowi
Spółdzielni Mieszkaniowych w Krakowie. (Odzyskiwanych przez spółdzielnie)
a. Zakaz ich wykupu przez osoby nieposiadające wkładów mieszkaniowych
zgromadzonych we wskazanych latach. (wystawianie przez spółdzielnie na wolny
rynek tych mieszkań)
b. Kierowanie do zwalnianych, odzyskiwanych mieszkań w kolejności nie
zrealizowanych umów wg numerów oczekiwania.
2. Zwrot realnej wartości wkładów mieszkaniowych wg cennika wybudowanych
mieszkań we wskazanym okresie. (przeznaczenie na budownictwo mieszkaniowe
środków)
3. Zadośćuczynienie w wyniku, którego,pieniądze wpłacone do banku nie trafiły do
spółdzielni mieszkaniowej. Zadość uczynienie tym, którym zakłady pracy udzieliły
pożyczki mieszkaniowej przelanej na konto spółdzielni. Waloryzacja tych wpłat.
4. Zatrzymanie procesu nielegalnego przejmowania kamienic.
Rażące naruszanie prawa materialnego niezgodne z Zarządzeniem Prezesa Narodowego
Banku Polskiego Zarządzenie nr B/3/VIII/86 z dnia 24.II 1986r.
Naruszenie praw Unii Europejskiej wynikających z przepisów prawa wspólnotowego,
stosowania
przez
wskazane
instytucje
państwowe
w
Polsce
praktyk
administracyjnych,wydawania aktów prawnych na szkodę obywatela polskiego.
(prowadząca rozeznanie w przepisach Unii Europejskiej Knapik Barbara).
Te protesty są oddzielną formą zorganizowanej od kilku lat grupy powiązanej z
LOKATORAMI i ich problemami.
Oni pośrednio wspierają tworzące się NASZE OÓLNOPOLSKIE STOWARZYSZENIE
Posiadaczy Książeczek mieszkaniowych z lat 1970-1989. Wspieramy się wzajemnie.
Andrzej -Kraków.

