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Rybnik,22 listopada 2015r.

Skarbnik Członek Zarządu Głównego
Stowarzyszenia Nasz Wspólny Śląski Dom
Pan Franciszek Markiewka
Zdecydował się na upublicznienie jego sprawy rzekomego pobrania przyznanego mu
kredytu w Filii Euro Banku SA w Rybniku mającego siedzibę we Wrocławiu w roku 2009 w
celu oceny funkcjonowania instytucji w Rybniku powołanych do ścigania przestępców.
Zanim czytelnicy przejdą do lektury postanowienia Sądu Rejonowego w Rybniku IX
Wydział Karny – przedstawiamy krótką informację w tej sprawie;
Pan Franciszek po bezskutecznej próbie wyjaśnienia sprawy w Filii Euro Banku S.A. oraz
bezskutecznym zainteresowaniu sprawą policji i prokuratury poprosił nas o interwęncję.
Też bezskutecznie:
1. Pismem z dnia 6 września 2013 r. poinformowaliśmy Zarząd i Rady Nadzorczą
Euro Banku SA o podejrzeniu popełnieniu przestępstwa przez pracowników
banku
i
udzielenie
odpowiedzi
na
poniższe
pytania:
a) Kto podjął decyzję o udzielenie Panu Franciszkowi Markiewce, prawie 80letniemu emerytowi, kredytu wbrew zasadom panujących w prawie wszystkich
bankach na terenie Polski,
b) Komu wypłacono rzekomo udzielony kredyt, w jakiej formie, jakim
dokumentem
posługiwał się pobierający kredyt;
\
c) Dlaczego pani Dutkiewicz pozew skierowała do sadu w Lublinie ? ( sąd w
Rybniku pewnie zapytał by pana Markiewki co o tym szalbierstwie sądzi)
d) Dlaczego pan Marczak egzekucję wierzytelności Euro Banku S.A. skierował do
komornika w Łącku
Prosimy o wdrożenie postępowania w celu wyjaśnienia powyższej sprawy.
2. Prokuratura Rejonowa dwukrotnie umarzała sprawę.
3. Dwukrotnie interweniowaliśmy u Prokuratora Generalnego - skutecznie lecz
prokuratura rejonowa była nieugięta.
4. Pan Markiewka składa zażalenie na postanowienie prokuratury rejonowej z dnia
30 czerwca 2014 roku.
5.Postanowienie SR w Rybniku z dnia 23 lutego 2015 roku

Mimo że emerytura niska- komornik skutecznie wyegzekwował do
grosza zobowiązanie z kredytu którego skorzystał złodziej/e
Prosimy uważnie przeczytać 6 ostatnich wierszy uzasadnienia

Rybnik jest miastem bezpiecznym?
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