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Szanowny Panie Prokuratorze,  
 
 
Jako mieszkańcy i nabywcy lokali mieszkalnych w Spółdzielni Mieszkaniowej 
Ujeścisko od lat oszukiwani i pokrzywdzeni przez jej dotychczasowe władze, 
zwracamy się z prośbą i apelem o wzmożenie prac i usprawnienie przebiegu 
śledztwa prowadzonego w sprawie sprowadzenia bezpośredniego 
niebezpieczeństwa wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, o sygnaturze PO II 
Ds. 81.2019. 
 
Przez kilkanaście lat zarządzania Spółdzielnią poprzednie zarządy w osobach p. 
Grzegorza Harasymiuka i p. Andrzeja Marcinowskiego oraz panów Macieja 
Skalika i Rafała Nowaka, którzy kontynuowali szkodliwą politykę poprzedników, 
doprowadziły do niebywałej degradacji osiedla oraz wygenerowania 
wielomilionowych długów narażając mieszkańców na straty i niedogodności 
wynikające z nieudolności zarządzania wspomnianych panów. Ponadto dalece 
nieprofesjonalne prowadzenie inwestycji budowlanych, szeroko zakrojone 
marnotrawstwo oraz niejasna i podejrzana polityka finansowa spowodowały, że 
kilkuset nabywców lokali mieszkalnych od lat czeka na odbiór mieszkań, w które 
wielu zainwestowało oszczędności całego życia.  
 
Wszczęcie przez Prokuraturę dochodzenia w tej sprawie dało poszkodowanym 
nadzieję, że sytuacja Spółdzielni Mieszkaniowej Ujeścisko ulegnie naprawie, a 
winni jej zaistnienia zostaną ukarani. Tymczasem od ponad pół roku niewiele się 
zmieniło. W międzyczasie wysiłkiem wielu mieszkańców, w porozumieniu z Radą 
Nadzorczą udało się odwołać poprzednie władze, co wywołało nasilenie agresji z 
ich strony i wzmożenie prób odzyskania kontroli nad Spółdzielnią. Choć wszyscy 
żyliśmy obawą, że może dojść do eskalacji działań, wspomniane osoby w dalszym 
ciągu bez żadnego skrępowania i jakiegokolwiek nadzoru były widywane na 
terenie osiedla. Kulminacją tych obaw były poranne wydarzenia dnia 29 maja 
2020, kiedy to p. Skalik w asyście opłaconych bandytów wtargnął do siedziby 
spółdzielni napadając na przebywającą w niej ochronę.  
 
 



Szanowny Panie Prokuratorze, mając na uwadze powyższe argumenty, 
pozostając w obawie, nie tylko o nasze majątki, ale także o życie i zdrowie, widząc 
niezwykłą determinację poprzednich władz, która w swej desperacji utraciła 
wszelkie mechanizmy samokontroli wnosimy o: 
 
1. Jak najszybsze postawienie zarzutów osobom odpowiedzialnym za 

wielomilionowe zadłużenie SM Ujeścisko. 
2. Zabezpieczenie majątku wyprowadzonego ze Spółdzielni. 
3. Ograniczenie możliwości mataczenia przez poprzednie zarządy. 
4. Intensyfikację śledztwa prokuratorskiego. 
5. Niezwłoczne wyjaśnienie kwestii kryminalnych związanych ze zmianą władz 

Spółdzielni – kwestie założonych podsłuchów w budynku Spółdzielni oraz 
bandyckiego napadu w dniu 29.05.2020 na siedzibę Spółdzielni. 

 
Z wyrazami szacunku, 
 
Mieszkańcy i nabywcy w inwestycjach  
Spółdzielni Mieszkaniowej ,,Ujeścisko’’ 
Ul. Płocka 6,  
80-180 Gdańsk 


