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DUSZNIKI-ZDRÓJ 

Nasza choinka 
trafi do Brukseli 

 

Gigantyczny "wierk z lasu nie-
daleko Dusznik-Zdroju zdobi# 
b$dzie wej"cie do Parlamentu 
Europejskiego w Brukseli pod-
czas zbli%aj&cych si$ "wi&t. 
Choinka ma 15 metrów wyso-
ko"ci i zosta'a wybrana spo-
"ród kilkunastu okazów przez 
specjaln& komisj$ le"ników. 
Jest równomiernie roz'o%ona, 
a ga'$zie symetryczne i g$ste. 
Drzewo b$dzie "ci$te 1 grud-
nia, a jego prezentacja na pla-
cu przed PE planowana jest 
na 5 grudnia. Ju% trzeci raz 
choinka z ziemi k'odzkiej tra-
fia do Brukseli. Rok wcze"niej 
wybrano drzewo z okolic 
Stronia (l&skiego, a dwa lata 
temu wej"cie do PE zdobi' 
"wierk z Barda. WEN

G!OGÓW 

Zw!oki m"#czyzny 
w centrum miasta   

 

W sobot$ rano w pobli%u  
gara%y przy alei Wolno"ci 
w G'ogowie znaleziono zw'oki 
bezdomnego, 50-letniego 
m$%czyzny. Policj$ powiado-
mi' jeden z mieszka)ców. 
Na miejscu byli prokurator 
i lekarz. Przy zmar'ym nie 
znaleziono %adnych doku-
mentów. – Nadal wyja"niamy 
okoliczno"ci zdarzenia i usta-
lamy to%samo"# zmar'ego  
– powiedzia' nam wczoraj 
Bogdan Kaleta z g'ogowskiej 
policji. I doda', %e nie stwier-
dzono udzia'u osób trzecich. 
Wed'ug wst$pnych ustale) 
m$%czyzna zmar' z przyczyn 
naturalnych, ale nie wiadomo, 
czy z powodu zimna. Cia'o 
zosta'o przewiezione do pro-
sektorium. ULK

JELENIA GÓRA 

Jelenia Góra  
Jelenia Góra 

 

Ko'o gruo  Batumi. Tbilisi 
okre"li'o t$ wizyt$ jako prowo-
ka 
   MJ

Powstanie nowy komisariat

W'adze Wa'brzycha i Szcza -
wna-Zdroju podpisa'y z Ko-
mend& Miejsk& Policji w Wa'-
brzychu porozumienie doty-
cz&ce bezpiecze)stwa miesz- 
ka)ców.  

W ramach umowy zmoder-
nizowany ma by# komisariat 
przy ul. Psie Pole w wa'brzyskiej 
dzielnicy Nowe Miasto. Remont 
mia'by poch'on&# blisko milion 
z'otych. Zobowi&zano si$ rów-
nie% do wspó'pracy przy pow-
staniu nowego komisariatu 
w pó'nocnej cz$"ci Wa'brzy-
cha lub na terenie Szczawna- 
-Zdroju. 

Obie gminy zobowi&za'y si$ 
do przekazania terenu, w zale%-
no"ci od ostatecznej decyzji do-
tycz&cej lokalizacji komisariatu. 

Mia'by obejmowa# ten sam 
zasi$g, co obecna „pi&tka”. Dzi" 
ten komisariat mie"ci si$ przy ul. 
Andersa w Wa'brzychu, w dziel-
nicy Bia'y Kamie), s&siaduj&cej 
ze Szczawnem. Zamiar jest taki, 
by postawi# nowoczesny budy-
nek. – Obiekty policji w Wa'brzy-
chu s& przestarza'e i wi$kszo"# 
wymaga powa%nych remontów 
– przyznaje insp. Ryszard B'a%-
nik, od niedawna komendant 
miejski policji. 

Gmina Wa'brzych zobowi&-
za'a si$ do'o%y# z'otówk$ 

do ka%dej przekazanej przez 
Ministerstwo Spraw Wew-
n$trznych na unowocze"nie-
nie infrastruktury policyjnej 
w mie"cie. 

– To oczywiste, %e w sprawie 
bezpiecze)stwa wspó'pracu-
jemy z Wa'brzychem i bardzo 
liczymy na pozytywne efekty 
tej wspó'pracy – mówi Tadeusz 
Wla*lak, burmistrz Szczawna-
-Zdroju. 

T'umaczy, %e uzdrowisko jest 
"ci"le zwi&zane z Wa'brzychem 
i cz$sto odwiedzane przez 
mieszka)ców tego miasta. Po-
nadto Szczawno odwiedzaj& ty-
si&ce turystów, równie% z zagra-
nicy.

Sylwia Królikowska

Byli w!a"ciciele Big Blue licz# 
na u!askawienie prezydenta

Byli w'a"ciciele jeleniogórskiego 
biura podró%y Big Blue z'o%& 
wnioski do Rzecznika Praw Oby-
watelskich i Prokuratora Gene-
ralnego o kasacj$ wyroków oraz 
do Prezydenta RP o u'askawie-
nie. Przed dwoma laty zostali 
skazani na dwa lata pozbawienia 
wolno"ci w zawieszeniu i zwrot 
ok. 10 tys. z' dla polskich tury-
stów oraz 500 tys. euro dla w'a"-
cicieli greckich hoteli. Wcze"niej, 
musieli og'osi# upad'o"#, bo-
wiem urz&d kontroli skarbowej 
nakaza' zwróci# im ponad 8 mln 
z' podatku VAT. 

- Urz&d zrobi' to niezgodnie 
z prawem i nie da' nam naj-
mniejszej szansy na przetrwa-
nie. Stracili na tym wszyscy: kilka 
tysi$cy osób, które nie mog'y 
wylecie# na wakacje, 100 osób 
w firmie, które straci'y prac$ 
oraz skarb pa)stwa, któremu 
po bankructwie spó'ka przesta'a 
p'aci# podatki – opowiada Mar-
cin Ko'odziejczyk, jeden 
z dwóch za'o%ycieli Big Blue. 

Jak dodaje, razem z Paw'em 
Michalski, drugim z w'a"cicieli 
biura podró%y, stracili dobre imi$ 
i godno"#. Nie mówi&c ju% o stra-
cie znakomicie prosperuj&cej 
firmy. 

- Organy skarbowe, prokura-
tura i s&d nas st'amsi'y i znisz-
czy'y %ycie. Do dzi" nie us'ysze-
li"my nawet przepraszam – mó-
wi& zgodnie oboje. 

Dzi" Marcin pozostaje bez 
sta'ej pracy, a Pawe' stara si$ pro-
wadzi# biuro podró%y ale... 
w Czechach. Jak mówi tam prze-
pisy s& jasne i czytelne, a urz$d-

nicy pomagaj& firmom, a nie im 
szkodz&. Ponadto ci&%& na nich 
kilkumilionowe nale%no"ci wo-
bec Skarbu Pa)stwa. 

Jak dosz'o do tego, %e najwi$k-
sze wówczas w Polsce biuro po-
dró%y upad'o dos'ownie w ci&gu 
kilku miesi$cy? Pocz&tek ko)ca 

to rok 2001, kiedy do biura 
przyszli urz$dnicy skarbówki, 
aby skontrolowa#, czy Big Blue 
prawid'owo nalicza podatek 
VAT na us'ugi turystyczne. Kon-
trolerzy stwierdzili, %e wszystko 
jest w porz&dku. Po pó'torej roku 
przyszli znowu i po kolejnej kon-

troli uznali, %e firma *le nalicza 
VAT na przeloty czarterowe. Za-
miast stawki 0 procent, powinna 
stosowa# 7 procent. Urz&d naka-
za' firmie zap'aci# podatek 
za dwa lata wstecz. 

- Gdyby po pierwszej kontroli 
powiedziano nam, %e musimy 
stosowa# wy%sz& stawk$ to tak 
by"my robili i nie by'oby k'opo-
tów. Urz$dnicy stwierdzili, %e 
wszystko jest OK, wi$c nie mie-
li"my podstaw by s&dzi#, %e jest 
inaczej – wspomina Marcin 
Ko'odziejczyk. 

Urz&d za%&da' zwrotu 8 milio-
nów z'otych! Spó'ka nie mia'a 
takich pieni$dzy, wi$c w 2003 
roku zablokowano im konta 
bankowe. UKS zabra' z nich pra-
wie 2 miliony. 

- To by' gwó*d* do trumny. 
Nie mogli"my prowadzi# dzia-
'alno"ci, bo stracili"my p'yn-
no"# finansow& – dodaje Pawe' 
Michalski. 

Kilka tysi$cy turystów, którzy 
przebywali wówczas na waka-
cjach zorganizowanych przez 
Big Blue, musia'o wcze"niej wró-
ci# do kraju. Setka pracowników 
firmy z dnia na dzie) straci'a za-
trudnienie. Upadek najwi$k-
szego wówczas biura podró%y 
odbi' si$ szerokim echem w ca-
'ym kraju. Tymczasem w'a"ci-
ciele odwo'ali si$ od niekorzyst-
nych decyzji UKS, jednak 
w 2005 roku Wojewódzki S&d 
Administracyjny utrzyma' je 
w mocy. Nie pomog'y opinie 
prawne, jakie dla spó'ki wyda'y 
renomowane instytucje, w któ-
rych stwierdzi'y, %e firma pra-
wid'owo stosowa'a zerow& 
stawk$ VAT. 

Mariusz Junik
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Jeleniogórskie biuro podró#y Big Blue upad!o w 2003 roku. 
By!o wtedy najwi"ksze w kraju

Marcin Ko!odziejczyk i Pawe! Michalski walcz# od o"miu lat o sprawiedliwo"$ i swoje dobre imi%

Fiskus gór!: 
tak by"o,  
jest i b#dzie

a Jak przekonuje prof. 
Witold Modzelewski, pre-
zes Instytutu Studiów 
Podatkowych, takie 
praktyki urz"dów kontro-
li skarbowej dzia!y si" 
w przesz!o$ci, dziej% 
obecnie i dzia& si" b"d% 
nadal. Dodaje, !e taka 
w"a#nie jest w"adza fisku-
sa z któr$ do tej pory nie 
poradzi" sobie !aden rz$d. 
Co prawda wprowadzono 
przepisy o finansowej 
odpowiedzialno#ci urz%d-
ników za b"%dy, jednak nie 
zdaje to egzaminu. Urz%d-
nicy, którzy wydawali 
decyzje dotycz$ce Big 
Blue nie chc$ rozmawia& 
na ten temat zas"aniaj$c 
si% tajemnic$ skarbow$. 
- Mamy nadziej%, !e 
pomo!e nam Rzecznik 
Praw Obywatelskich i Pre-
zydent RP– mówi$ Marcin 
Ko"odziejczyk i Pawe" 
Michalski. 
W podobnej sytuacji zna-
laz" si% przed kilku laty 
Mieczys"aw Kod', przed-
si%biorca z Jeleniej Góry. 
Urz$d bezprawnie naliczy" 
mu kar%, zabra" pieni$dze 
z konta, a pó'niej okaza"o 
si%, !e niezgodnie z prze-
pisami. Wkrótce firma 
zako(czy"a dzia"alno#& 
z braku pieni%dzy.
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