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WYDANIE
BEZP ATNE

CORAZ ATWIEJ PODRÓ OWA
UK AD Z SCHENGEN

M

ia em okazj odwiedzi naszych poudniowych s siadów w styczniu tego
roku. Planowane od d szego czasu zimowe wej cie na Velky Rozsutec, szczyt w
Ma ej Fatrze na S owacji doczeka o si w
ko cu realizacji. Ale nie o wspinaczce górskiej ma by ten artyku , lecz o swobodzie
podró owania w jednocz cej si Europie.
Przyjemne by o to uczucie, kiedy przekraczali my granic ze S owacj w Zwardoniu.
Ju z daleka wida zabudowania i obiekty
do niedawna b ce we w adaniu s b
celnych, teraz wiec ce pustkami. Pró no
wypatrywa pograniczników. Mo na odnie wra enie, e przekracza si granic
województwa a nie granic pa stwa.
Kiedy znale li my si po stronienie s owackiej przysz a refleksja na temat celowo ci
wybudowania terminala odprawy celnej.
(Ci g dalszy na stronie 4)

„ZIMA W MIE CIE”
w MDK„Po udnie”

M

iejski Dom Kultury zaprasza dzieci i
odzie do korzystania z ró norodnych form zaj w okresie ferii zimowych.
W poniedzia ki, wtorki i rody odbywaj si
turnieje gier wietlicowych.
(Ci g dalszy na stronie 3)

WSPOMNIENIE O NORBERCIE

S

osoby, których odej cie nape nia nas
smutkiem i alem. Tak osob by dla
wielu Norbert Bywalec. Urodzi si
w ,,wielkim domu” i ca e ycie z czy z
Kotuchn . To boisko znajduj ce si z ty u
tego budynki i nieistniej cy ju staw naprzeciw gimnazjum by o miejscem naszych
dzieci cych zabaw. Pó niej nasze kontakty
na wiele lat si urwa y.
(Ci g dalszy na stronie 4)

CHÓR S OWICZEK
DRUGI W POLSCE

TRANSPLANTACJA

O

d 14 lat w B dzinie odbywa si Ogólnopolski Festiwal Kol d i Pastora ek.
Przed fina owym wyst pem w B dzinie,
uczestnicy musz przej eliminacje rejonowe, które przeprowadzane s w 30 miastach
w Polsce i jednym o rodku zagranicznym na
Ukrainie. W przes uchaniach wzi o udzia
ponad 1.500 zespo ów (18 tys. uczestników!).

Od d szego czasu trwa dyskusja na temat
przeszczepów. Zadajemy sobie pytania: Czy
ja odda bym swój organ innej osobie? Czy
to jest zgodne z moj religi ? Czy mamy
taki moralny obowi zek?

(Ci g dalszy na stronie 2)

(Ci g dalszy na stronie 3)

WZROST CEN US UG KOMUNALNYCH

W

2008 roku op aty za
wod , cieki, wywóz
mieci i energi elektryczn
wzrosn nawet o kilkanacie procent. Podwy ki s
efektem dostosowania Polski do unijnych norm
ochrony rodowiska. By to
zrobi , nale y wyda kilkadziesi t miliardów z otych
na inwestycje.

Miejskie Przedsi biorstwo
Gospodarki Komunalnej w
Katowicach poinformowa o
swoich klientów, mieszka ców Katowic, e od 1 stycznia 2008 roku dotychczasowa cena za odbiór odpadów
komunalnych wzro nie o
36% . Spowodowane jest to
Rozporz dzeniem Rady
Ministrów (z 6. 06. 2007 r.,

Dz.U. nr 107, poz. 723) w
sprawie nowych op at za
korzystanie ze rodowiska.
Jak informuje MPGK – z
jego wylicze wynika, i
stawki op at za umieszczanie
odpadów na sk adowiskach
wzros y, w wyniku tej rz dowej podwy ki, tak naprawd
o prawie 500%.
(Ci g dalszy na stronie 2)

SPOTKANIE OP ATKOWE Z NAUCZYCIELAMI
wi ta Bo ego Narodzenia nieroz cznie
zwi zane s ze sk adaniem ycze . Wymarzon okazj do tego s spotkania op atkowe. Od kilkunastu lat 6 stycznia cz onkowie Zwi zku Górno skiego spotykaj si z
nauczycielami dzielnicy na spotkaniu kol dowo-op atkowym.
Zawsze spotkanie te rozpoczyna Msza wi ta w intencji nauczycieli i cz onków Zwi zku. Tym razem przed Msz wi odby si
godzinny koncert kol d w wykonaniu chóru,,S owiczek”, przy udziale m odych solistów i instrumentalistów. Po raz kolejny
mo na by o si przekona o wysokim pozio-

mie artystycznym naszego chóru i e zdobywane przez niego nagrody w ostatnim czasie
na ró nych przegl dach nie s dzie em przypadku.
Msz wi
tym razem sprawowa ksi dz
wikary Zbigniew. W homilii nawi zuj c do
zdarzenia z gwiazd betlejemsk , która zaprowadzi a m drców z wschodu do dzieci tka Jezus, ostrzeg , aby wspó czesny cz owiek nie pod
za fa szywymi gwiazdami,
takimi jak swawola, czy mamona, które
prowadz na manowce. yczy wszystkim
drych wyborów.
(Ci g dalszy na stronie 3)
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workowym. Dyrektor katowickiego MPGK
pan Andrzej Malara zapewni mnie, e w tej
chwili prowadzone s analizy finansowe
zmierzaj ce do rozszerzenia tego systemu na
dzielnice z nisk zabudow . Natomiast na
rozwi zanie tego problemu trzeba b dzie
poczeka do po owy 2008 roku .
Poni ej prezentuj ceny za wod u ytkow i
odprowadzone cieki, które b
obowi zywa na terenie Katowic od 1 lutego 2008
roku. Jak mo na zauwa
ceny w tym przypadku wzrastaj na szcz cie nieznacznie.

WZROST CEN US UG KOMUNALNYCH
(Ci g dalszy ze strony 1)

Unijne przepisy ka ograniczy do ko ca
2010 r. mas odpadów komunalnych wywoonych na wysypiska. Dotychczasowe dziaania na rzecz selektywnej zbiórki odpadów
w skali kraju ma o efektywne. Z tej przyczyny rz d zdecydowa si na du podwy op at za sk adowanie odpadów na wysypiskach. Zdaniem specjalistów ochrony rodowiska, to i tak nie przyczyni si do zwi kszenia segregacji i recyklingu, bo nadal czynnoci te b
znacznie dro sze ni sk adowanie
na wysypiskach mieci. Ale póki, co - wi cej
aci b
przedsi biorcy i mieszka cy,
yciowo zmuszeni do korzystania z us ug
firm wywo cych odpady.
Drastyczna podwy ka ma zmusi wszystkich
do segregacji odpadów - za wywóz mieci na
recykling nie p acimy. Obecnie zdecydowana wi kszo gospodarstw domowych nie
segreguje mieci, co powoduje, e 97 proc.
ich trafia na wysypiska. W 2013 roku po owa odpadów musi zosta przetwarzana. Je li
tak si nie stanie, to Polska zap aci wysokie
kary. W lad za zwi kszeniem op aty musz
pój inwestycje w spalarnie mieci, segregowanie i kompostowanie. Jak wynika z
szacunków rz du, na ten cel b dziemy potrzeba 10 mld z .
Najwi kszy wzrost czeka jednak ceny wody
i cieków. Obecnie p acimy rednio ok. 8 z
za metr sze cienny wody i odprowadzonych
cieków. Wed ug szacunków ekspertów, w
ci gu kilku lat ceny wzrosn nawet o 100
proc. Oprócz rosn cych kosztów eksploatacyjnych jest to tak e skutek obowi zków
na onych na nas przez UE. Polska ma
kilka lat, aby wdro
dyrektywy wodn i
ciekow . Nie da si tak e unikn wzrostu
cen energii elektrycznej. To skutek decyzji
Komisji Europejskiej, która w marcu przyzna a Polsce zbyt ma e limity emisji dwutlenku w gla na lata 2008-2012. Polska postulowa a o 284 mln ton, a dosta a 208,5 mln
ton.
Z jednej strony zaostrzenie przepisów dotycz cych ochrony rodowiska powinno sprawi , e b dziemy yli w czystym otoczeniu.

CHÓR S OWICZEK
DRUGI W POLSCE
(Ci g dalszy ze strony 1)

Do fina u zakwalifikowa o si 130. wykonawców. W ród nich znalaz si chór mieszany „S owiczek” z Kostuchny.
W dniu 13 stycznia odby y si przes uchania
finalistów, po których jury w sk adzie:
przewodnicz ca prof. Michalina Growiec –
Akademia Muzyczna w Katowicach,
cz onkowie: ks. prof. Kazimierz Szymonik –
Uniwersytet Kardyna a Stefana Wyszy skiego w Warszawie i prof. Miros awa Knapik –

Z drugiej strony odbije si to niestety na
naszych portfelach.
Pozostaje ci gle aktualne pytanie: Dlaczego
w tak ma ym zakresie prowadzona jest nieodp atna, selektywna zbiórka mieci?
Z informacji jakie uzyska em w Miejskim
Przedsi biorstwie Gospodarki Komunalnej,
na terenie Katowic tylko w kilku miejscach,
mi dzy innymi na „Ptasim Osiedlu” i w Panewnikach, prowadzona jest pilota owa
akcja selektywnej zbiórki mieci w systemie

Krzysztof Kukli ski
Netto
/m3

Brutto
/m3

Od 1.02.08
Brutto z /m3

4,03

4,31

4,42

4,03

4,31

4,42

4,03

4,31

4,42

Netto
/m3

Brutto
/m3

Brutto z /m3

za odprowadzanie cieków do urz dze
kanalizacyjnych od gospodarstw domowych

3,04

3,25

3,46

za odprowadzanie cieków do urz dze
kanalizacyjnych od przemys u

3,04

3,25

3,46

za odprowadzanie cieków do urz dze
kanalizacyjnych od pozosta ych odbiorców (inne cele)

3,04

3,25

3,46

Netto

Brutto

wodomierz/m-c

wodomierz/m-c

rozliczanych na podstawie wskaza
wodomierza g ównego lub na podstawie
wskaza wodomierza mierz cego ilo
wody bezpowrotnie zu ytej

9,49

10,15

10,15

Korzystaj cych z lokali w budynkach
wielolokalowych

5,75

6,15

6,15

rozliczanych na podstawie przeci tnych norm zu ycia wody

6,27

6,71

6,71

Za dostarczon

wod :

za dostarczan wod
spodarstw domowych

do picia dla go-

za dostarczan
przemys u

do picia dla

wod

za dostarczan wod do picia dla pozosta ych odbiorców (inne cele)

Za odprowadzane

cieki:

Op ata abonamentowa dla odbiorców wszystkich grup taryfowych:

Uniwersytet
werdykt.

Brutto z
wodomierz /
m-c

ski w Katowicach, podj o Nasz Chór „S owiczek” dzia aj cy w Miejskim Domu Kultury „Po udnie” w Kostuchnie zdoby w kategorii CHÓRY drugie miejsce. W nagrod zespó otrzyma aparat cyfrowy ufundowany przez Pos a do Parlamentu
Europejskiego Jana Olbrychta.
Pierwsze miejsce zdoby chór a Akademii
Rolniczej w Krakowie nagroda 2000 z , a
trzecie chór „Lutnia” z Urz du Miasta w
Kole, nagroda 500 z .
Gratulujemy chórowi „S owiczek” w szczególno ci pani dyrygent El biecie Kudali i
yczymy, aby ten rok jubileuszowy (95 lat)
tak pi knie rozpocz ty, trwa wype niony
samymi sukcesami.
awomir Jarzyna
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Spotkanie op atkowe
(Ci g dalszy ze strony 1)

Druga cz
spotkania odby a si w auli
Domu Katechetycznego. Na przyby ych
czeka y przygotowane przez Panie: Ma gorzat , Bogus aw i Basi , pi knie przystrojone sto y z pocz stunkiem. Spotkanie rozpocz ksi dz Zbigniew modlitw ,,Ojcze nasz”
i piewem kol dy,, A wczoraj z wieczora”.
Nast pnie wszystkich przyby ych, których
tym razem by o ponad 80 osób przywita
Bernard Uszok, przewodnicz cy Ko a Terenowego Zwi zku Górno skiego. Ko cz c
przywitanie owa , e w spotkaniu z uwagi
na stan zdrowia nie mog a wzi udzia u
Pani Wanda Oko , osoba o bardzo interesucym ciekawym yciorysie.
W wprowadzeniu do spotkania przewodnicz cy nawi zuj c do s ów zapisanych w
zaproszeniach, e Bogactwem cz owieka s :

miech, przyjazny gest, pogodne s owo”.
yczy wszystkim, aby uda o si przenie
nastrój wi t Bo ego Narodzenia na ca y
rok.
Pó niej mia miejsce bardzo mi y akcent.
Reprezentantki nauczycieli Pani Krystyna
aszczyk i Pani Miros awa Pelc wr czy y
przewodnicz cemu Ko a, okaza y wazon i
wiec , a w skierowanym s owie podzi kowa y za wieloletni organizacj spotka
op atkowych i pami o nauczycielach.
Nast pnie mo na powiedzie , e w debiutanckim wyst pie w dwóch ods onach zaprezentowa si zespó ,,Silesia-folk” dzia aj cy
przy Miejskim Domu Kultury w Kostuchnie,
którego kierownikiem jest S awomir Jarzyna.
Zespó ma charakter wokalno-instrumentalny
i tworzy go dwana cie m odych dziewcz t i
ch opców z terenu Katowic. Na repertuar
koncertu sk ada y si kol dy i pastora ki
piewane tradycyjne jak równie w gwarze
skiej i góralskiej. Bogata aran acja utworów, na co pozwala sk ad instrumentów i

pi kne g osy, w po czeniu z barwnymi strojami regionalnymi bardzo przypad y do gustu wszystkim zebranym. W auli zrobi o si
weso o i rado nie, a zgotowany zespo owi
aplauz i bisy by najlepszym wyrazem uznania. Nast pnie g os zabra Pan Piotr Uszok,
Prezydent Miasta Katowice. Mówi c o nadziei dla ka dego cz owieka p yn cej z faktu
Bo ego Narodzenia, z
on wszystkim
obecnym na spotkaniu najlepsze yczenia
wi teczne i noworoczne. Oczekiwan przez
wszystkich chwil by moment dzielenia si
op atkiem i sk adania ycze . W prostym
ge cie amania si wi tym op atkiem udziaem wszystkich jest do wiadczenie blisko ci
i spontanicznej yczliwo ci. To ten moment
w du ej mierze decyduje, e wszyscy, ycz
sobie ponownego spotkania za rok.
Wszystkim tym, którzy przyczynili si do tak
sympatycznego i bogatego w prze ycia przebiegu tegorocznego spotkania sk adam serdeczne podzi kowania. Bóg zap .
Bernard Uszok

TRANSPLANTACJA
(Ci g dalszy ze strony 1)

(Ci g dalszy ze strony 1)

W Domu Kultury mo na zagra w warcaby, tenis sto owy
czy bilard a w pierwszy czwartek ferii odby si pokaz
Szko y Policji z Katowic. W kolejny czwartek odb dzie si
niezwyk e widowisko iluzji. O godz. 11:00 zawita do nas
mag, który specjalnie dla najm odszych zaprezentuje swoje
umiej tno ci.
Pi tek, to w okresie ferii zimowych dzie teatru i filmu. W
pierwszym tygodniu ferii odb
si warsztaty teatralne, a
w drugim projekcje bajek dla dzieci.
Oprócz tego, codziennie czynna jest sala gier wietlicowych
i pracownia komputerowa, do której zapraszamy nie tylko
dzieci i m odzie , ale równie doros ych.
Zapraszamy równie do korzystania z innych propozycji
Domu Kultury „Po udnie”, zarówno w Kotuchnie, jak i w
pozosta ych czterech dzielnicach. Pe
ofert znajdziecie
Pa stwo na naszej stronie internetowej:
www.mdkpoludnie.com.
awomir Jarzyna

Od pa dziernika 2003 do sierpnia
2007 rozdano ponad 800.000 sztuk
druczku „O wiadczenie woli”.
Jednym z czynników ograniczaj cych ilo
przeprowadzanych w
naszym kraju transplantacji jest brak
organów pobieranych od zmar ych
dawców a wiec osób, wobec których
komisja medyczna orzek a mier
pnia mózgu. Cho polskie prawo
transplantacyjne przyj te w 1995
roku przez polski parlament przyj o
rozwi zanie tzw. zgody domniemanej. Zgoda domniemana polega na
mo liwo ci zg oszenia za ycia
swojego sprzeciwu wobec pobrania
w krytycznym momencie organów i
komórek do transplantacji w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów.
Je eli tego nie uczynimy chirurdzy
maj pe ne prawo bez zgody rodziny do pobrania organów i komórek.
Przyj to jednak praktyk ka dorazowego pytania najbli szych o zgod
na pobranie.
Niestety wiele rodzin nie zezwala na
„okaleczenie” - w ich mniemaniuswoich bliskich. Twierdza, np., e
zmar y mówi im, i by przeciwny
idei transplantacji, e nie zostanie
zbawiony, je eli trafi do nieba niekompletny itp. Akcja poprzez rozdawanie druczków „O wiadczenia
woli” ma do spe nienia trzy zadania:
1. Zainteresowa media temat transplantacji i zwróci na niego uwag

ca ego spo ecze stwa.
2. Cel g ówny to wywo anie przez
osoby wype niaj ce „O wiadczenie
woli” dyskusji w rodzinie i jasne
wyra enie swego stanowiska. W
naszym kraju dyskusja o mierci jest
niezwykle trudna i uwa ana za tabu.
3. Czynnik psychologiczny. My limy, e w chwili krytycznej rodzina,
której ginie osoba najbli sza, a która
zna wol zmar ego ( by a przecie
gor ca rozmowa w rodzinie) nie
dzie sprzeciwia a si pobraniu
organów i komórek do transplantacji. W takim momencie nie dzia amy przeciw i wbrew ukochanej
osoby.
W maju 2005 ukaza a si pierwsza
ksi eczka z serii „Biblioteka Wiedzy o Transplantacji”. Autorem tej
publikacji jest ksi dz moralista
Grzegorz Knia . A dotyczy ona
stosunku Ko cio a Katolickiego do
transplantacji wraz z dokumentami
ko cielnymi temu zagadnieniu powieconych. Broszury „Ko ció a
transplantacja” dost pne s wybranych w bibliotekach, szko ach i w
parafiach.
Warto wspomnie , e inicjatorem
tej akcji w naszej dzielnicy jest
ksi dz proboszcz Stanis aw Re z
parafii Trójcy Przenaj wi tszej.
Osobi cie popieram t akcj ale
ka dy musi tak decyzj podj
osobi cie.
Krzysztof Kukli ski
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WSPOMNIENIE O NORBERCIE
(Ci g dalszy ze strony 1)

W tym czasie Norbert sko czy studia, za
rodzi, z wielkim powodzeniem realizowa si zawodowo. Z ko cem lat 80-tych, gdy ponownie powróci em
do Kostuchny, szybko wrócili my do dawnej znajomo ci. Miejscem pierwszych spotka by dopiero, co
utworzony Zwi zek Górno ski, w którym Norbert
przez wiele lat pe ni funkcj cz onka zarz du. Pó niej by a wspólna praca przy budowie nowego kocio a i dzia alno w Spo ecznych Komitetach ds.
telefonizacji, gazyfikacji i kanalizacji. Podejmuj c t
ró norak dzia alno robi to z du ym zaanga owaniem, fachowo ci i znajomo ci zagadnienia. Zawsze imponowa spokojem i rozwag . To, co Go wyró nia o to wyj tkowa skromno i bezinteresowno .
Dla wielu mieszka ców Kostuchny ta dzia alno
Norberta pozostawa a nieznana, a tak bardzo zmieni a
oblicze naszej dzielnicy.
Wspomnie nale y równie , e Norbert przez wiele
lat by cz onkiem chóru ,,S owiczek”.
Wymienione dzia ania spo ecznikowskie musia y
zaowocowa bardziej osobistymi kontaktami. Wielokrotnie by em go ciem w Jego domu, a On w moim.
Problemy rodziny, wychowania dzieci, zmieniaj ce
si oblicze Kostuchny, wspomnienia minionych czasów oraz wspomnienia z w drówek po górskich szlakach, których obaj byli my pasjonatami to jedne z
wielu tematów, na których up ywa nam czas podczas
wielogodzinnych rozmów.
Norbert by mistrzem dialogu. Umia s ucha , ale z
wielk konsekwencj przekonywa do swoich pogl dów. Pami tam jak Teresa, Jego ona czasami w
dyskusji mówi a: ,, Wiesz Norbert, e to nie tak”, On
wtedy odpowiada : ,,Tereniu tak, ale wiesz, e….”.
Ostatnie nasze wspólne spotkanie mia o miejsce we
wrze niu ubieg ego roku na imprezie Zwi zku Górnoskiego pt. ,,pieczenie kartofli”. By pogodny, weso y, zara nas swoj rado ci . Wszyscy czekali my
na piewane przez Niego kuplety.
Gdy w drugi dzie wi t Bo ego Narodzenia, us ysza em o Jego nag ej i niespodziewanej chorobie,
zasmuci em si bardzo. Modli em si o Jego powrót
do zdrowia. Pan Bóg mia jednak inny plan, zabra
Norberta do siebie. Wiem, e odszed kto , kto by mi
bardzo bliski.
Bernard Uszok

DY URY RADNYCH

O

dbywaj si w pierwsz i trzeci rod miesi ca
w dwóch miejscach, a mianowicie w Miejskim
Domu Kultury „Po udnie” przy ul. Boya- ele skiego
(pierwsza roda miesi ca) i w Ochotniczej Stra y
Po arnej przy ul. Szarych Szeregów ( trzecia roda
miesi ca) od godz. 18:00 do 19:00.
Zapraszamy na dy ury cz onków Rady Jednostki
Pomocniczej nr 21, gdzie mo na zg asza problemy
dotykaj ce spo eczno
lokaln , które wspólnymi
si ami postaramy si rozwi za .
Sekretarz RJP 21

CORAZ

ATWIEJ PODRÓ OWA

UK AD Z SCHENGEN
(Ci g dalszy ze strony 1)

Drogowe przej cie graniczne Zwardo Skalite, które obs uguje samochody
osobowe oraz ci arówki o masie do
7,5 tony oddane zosta o do u ytku
dok adnie dwa lata temu. Budowa terminala rozpocz a si w 2001 roku, a
inwestycja kosztowa a 78 milionów
otych. Tyle refleksji.
14 czerwca 1985 r. mi dzy Belgi ,
Francj , Holandi , Luksemburgiem i
Niemcami zosta podpisany Uk ad w
Schengen.
Pe ne urzeczywistnienie idei przekraczania granic wewn trznych bez przeprowadzania kontroli podró uj cych
sta o si mo liwe dopiero po podpisaniu
w 1990 r. Konwencji Wykonawczej do
Uk adu z Schengen.
21 grudnia 2007r. do grupy pa stw
Schengen do czy a Polska, tym samym
nast pi o ca kowite zniesienie kontroli
na granicach wewn trznych z Pa stwami Cz onkowskimi. Swoboda przep ywu osób wewn trz dotyczy nie tylko
obywateli pa stw – sygnatariuszy, ale
wszystkich osób dowolnej narodowo ci
i o dowolnym obywatelstwie. Najbardziej zauwa alnym i odczuwalnym dla
przeci tnego Polaka – turysty jest zniesienie kontroli na granicach z Niemcami, Czechami, S owacj i Litw .
Przekroczenie granicy jest mo liwe w
ka dym miejscu i porze, a nie jak dotychczas na wyznaczonych miejscach
granicznych w czasie ich otwarcia. Na
drogowych przej ciach granicznych
zosta y usuni te wszelkie przeszkody
dla p ynno ci ruchu pojazdów. Je eli
ograniczenia w przemieszczaniu
si i pobycie w bezpo redniej blisko ci
granicy to wynikaj one z innych przepisów np. dotycz cych ruchu drogowego czy parków narodowych. W parkach
mo na porusza si wy cznie po szlakach turystycznych. Teoretycznie wsz dzie tam, gdzie stykaj si szlaki po obu
stronach granicy, mo na przechodzi na
drug stron . Trudno w tej chwili powiedzie jak zostanie rozwi zana sytuacja na terenie Tatr. Do 15 czerwca
szlaki na terenie Tatr S owackich s
zamkni te. Strona s owacka przyst pi a
do opracowania nowych zasad regulacji
ruchu turystycznego, które wejd w
ycie 15 czerwca 2008r.
Zniesienie kontroli granicznej na granicach wewn trznych Unii Europejskiej
nie oznacza, e zostaj zlikwidowane

granice administracyjne mi dzy Polsk ,
a innymi pa stwami cz onkowskimi
Schengen. W przypadku powa nego
zagro enia porz dku publicznego lub
bezpiecze stwa wewn trznego, Polska
po uprzednim powiadomieniu pozostaych Pa stw Cz onkowskich i Komisji
Europejskiej, mo e czasowo przywróci
kontrol graniczn .
Ponadto brak kontroli granicznej nie
oznacza, e przestaj obowi zywa
wszystkie dotychczasowe przepisy
reguluj ce przekraczanie granicy. Podró uj c po krajach Unii Europejskiej
nale y pami ta , e mimo zniesienia
kontroli na granicach, istniej dalej
ograniczenia dotycz ce wwozu ilo ci
zakupionych i przewo onych towarów
przeznaczonych do u ytku osobistego i
nie podlegaj cych odsprzeda y. Dotyczy to zw aszcza towarów tzw. akcyzowych.
W trakcie ewentualnej kontroli na terenie Pa stwa Cz onkowskiego musimy
mie przy sobie i okaza na danie
uprawnionych organów, dokument
potwierdzaj cy obywatelstwo polskie
(dowód osobisty lub paszport), a dla
osób niepe noletnich (tymczasowy dowód osobisty lub paszport). Kontrola
to samo ci, pomimo, i nie b dzie przeprowadzana na granicach, mo e by
dokonywana na zasadach wyrywkowych na terenie ca ego obszaru Schengen. Nie musimy natomiast wyja nia
celu przekroczenia granicy.
Swobodny przep yw osób w ramach
strefy Schengen nie jest jednoznaczny z
prawem sta ego pobytu na terenie pa stwa UE. Pobyt na terenie innego pa stwa UE d szy ni 3 miesi ce wymaga zg oszenia. W mocy pozostaj te
wprowadzone przez w adze pa stw
cz onkowskich procedury administracyjne np. meldunkowe.
Pa stwa b ce sygnatariuszami Uk adu z Schengen to: Belgia, Francja, Holandia, Niemcy, Luksemburg, Hiszpania, Portugalia, W ochy, Austria, Grecja, Dania, Finlandia, Szwecja oraz
Islandia i Norwegia pozostaj ca poza
Uni Europejsk , a od 21 grudnia ubieego roku równie Czechy, Estonia,
Litwa, otwa, Malta, Polska, S owacja,
owenia, W gry.
W przysz ci do strefy Schengen maj
przyst pi : Szwajcaria, Lichtenstein,
Cypr, Bu garia i Rumunia.
Trwaj ce jeszcze ferie zimowe dla wielu z Pa stwa b
z pewno ci okazj
do praktycznego sprawdzenia korzy ci
yn cych z tego Uk adu.
Krzysztof Kukli ski
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