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Oœwiadczenie skierowane do prokuratora generalnego Andrzeja Seremeta oraz do ministra sprawied-
liwoœci Krzysztofa Kwiatkowskiego

Szanowny Panie Prokuratorze! Szanowny Panie Ministrze!
Sk³adam oœwiadczenie w sprawie upad³oœci spó³ki „Galbex”
Do mojego biura senatorskiego zwrócili siê przedstawiciele Stowarzyszenia Osób Poszkodowanych

przez „Galbex” Cymerman, Dynarek i Sp-ka i przedstawili dotycz¹c¹ ich sprawê. Mianowicie zostali oni
oszukani w wyniku nieuczciwych dzia³añ firmy developerskiej „Galbex”, gdy¿ wp³acili pieni¹dze, a nie
uzyskali mieszkañ. Zgodnie z zaprezentowanymi przez przedstawicieli stowarzyszenia dokumentami
rodziny ponios³y straty w kwotach 50–400 tysiêcy z³, a ³¹czna suma strat wynosi 37 milionów z³. Wed³ug
wypowiedzi pokrzywdzonych, maj¹cych potwierdzenie w przedstawionych mi dokumentach, znajdu-
j¹cych tak¿e odbicie w opinii bieg³ego, istnieje podejrzenie, ¿e w³aœciciele firmy developerskiej ewident-
nie dzia³ali na szkodê osób wp³acaj¹cych.

Prokuratura wnios³a w tej sprawie akt oskar¿enia do s¹du i od piêciu lat toczy siê postêpowanie
w S¹dzie Rejonowym £ódŸ-Œródmieœcie IV Wydzia³ Karny. Jednak¿e trwa to bardzo d³ugo, gdy¿ postê-
powanie karne w tej sprawie ci¹gnie siê od dziewiêciu lat, a s¹dowe od piêciu (2 Ds. 133/06). Wydaje
siê, ¿e ta sprawa jest przyk³adem ra¿¹cej nieudolnoœci wymiaru sprawiedliwoœci i prokuratury, a po-
krzywdzeni ludzie s¹ wobec tej opiesza³oœci urzêdników bezradni. Dotychczas nikt z poszkodowanych
nie odzyska³ ani z³otówki, ponosz¹ oni tylko koszty s¹dowe i adwokackie.

Zwracam równie¿ uwagê na to, i¿ w postêpowaniu s¹dowym karnym 4K 210/07 dopuszczona zosta-
³a opinia Polskiego Stowarzyszenia Doradców Rynku Nieruchomoœci, która to opinia w ra¿¹cy sposób
przerzuca odpowiedzialnoœæ ze sprawców na ofiary.

W zwi¹zku z tym wszystkim zwracam siê do Pana Prokuratora Generalnego i do Pana Ministra Spra-
wiedliwoœci o pilne zbadanie prawid³owoœci tocz¹cych siê postêpowañ dotycz¹cych spó³ki „Galbex” i jej
w³aœcicieli oraz o podjêcie niezbêdnych dzia³añ prawnych zmierzaj¹cych do zapewnienia prawid³owego
dzia³ania wymiaru sprawiedliwoœci w tej sprawie. Nie mo¿e byæ tak, ¿e ludzie skrzywdzeni i oszukani
pozostaj¹ bezradni w obliczu oszustwa i nie otrzymuj¹ od pañstwa niezbêdnej i koniecznej pomocy. Pro-
szê tak¿e o szczegó³y wszystkich prowadzonych postêpowañ i œledztw w sprawie spó³ki „Galbex” i jej
w³aœcicieli oraz wszystkich spraw powi¹zanych ze spó³k¹ „Galbex”.

Dodatkowo Pana Prokuratora Generalnego proszê o sprawdzenie rzetelnoœci sporz¹dzonej opinii,
w której to biegli s¹dowi z firmy DNR okreœlili dzia³ania spó³ki „Galbex” Architektura, których przestêp-
czy charakter wykaza³a prokuratura, jako wzorzec dla innych instytucji.

Z powa¿aniem
Grzegorz Wojciechowski




