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W dniach 12-13 maja  br.
odbywały się I Dni Województwa
Warmińsko-Mazurskiego w Obwodzie
Kaliningradzkim.
Niezależnie od tego, co dzieje się na linii
Warszawa-Moskwa, jesteśmy i będziemy
dobrymi sąsiadami – takie przesłanie
towarzyszyło cyklowi imprez związanych
z Dniami Warmii i Mazur w Obwodzie
Kaliningradzkim. Na program „Dni” złoży-
ło się seminarium dotyczące 15-lecia
funkcjonowania samorządu terytorial-
nego w Polsce, koncert Olsztyńskiej
Filharmonii, prezentacja drugiej edycji
konkursu „Forum Przyjaznego Sąsied-
ztwa” oraz, wystawa na której prezento-
wały się lokalne firmy zainteresowane
współpracą z Rosjanami. Od wielu lat z
racji sąsiedztwa Województwo Warmińs-
ko-Mazurskie współpracuje z Obwodem
Kaliningradzkim FR. W „Strategii Rozwoju
Społeczno–Gospodarczego Wojewódz-
twa Warmińsko-Mazurskiego” współpra-
cy tej nadano priorytetowe znaczenie.
- Jeżeli spojrzeć na tę współpracę do
strony samorządów, instytucji czy też
organizacji pozarządowych, to w moim
przekonaniu rozwija się ona znakomicie
– podsumowuje dni Andrzej Ryński,
marszałek województwa warmińsko-
mazurskiego. – W przygotowanym przez
nas kalendarzu tej współpracy, w tym roku
znalazło się ponad 250 różnego rodzaju
przedsięwzięć transgranicznych. To dużo.
Możemy powiedzieć, że region w Obwod-
zie jest obecny cały rok. Jednak zarówno
strona rosyjska, jak i nasi przedsiębiorcy,
cały czas zwracają uwagę na rozwój
kontaktów gospodarczych. Strona
rosyjska zachęcała polskich biznes-
menów do
in w esto w a-
nia w Obwod-
zie. W  tej
chwili przy-
gotowywane
są przepisy,
które mają
ułatwić inwes-
towanie w
K al in in g ra -
dzie. Szcze-
gólnie doty-
czyć to ma du-
żego biznesu.
R o s j a n o m
zależy na roz-
woju stoczni i
turystyki, choć
d o c e n i a j ą
duże zaanga-
żowanie pols-
kich firm w

sektorze meblarskim - ocenia się, że 30
proc. mebli w Rosji pochodzi właśnie z
Kaliningradu.
- Naszym priorytetem w kontaktach z
Obwodem jest obecnie przede wszystkim
współpraca gospodarcza – mówi marsza-
łek Ryński. – Staramy się inicjować różne
przedsięwzięcia gospodarcze, chociaż
musimy mieć świadomość, że umowy
zawierają sami przedsiębiorcy i od nich
przede wszystkim zależeć  będzie
przyszłość tej współpracy. W ubiegłym
roku, w ramach trójporozumienia między
Warmią i Mazurami, Bornholmem a
Obwodem Urząd Marszałkowski był
organizatorem pierwszego festiwalu
„Kwiaty bez granic” w Sowiecku –
międzynarodowych targów producentów
kwiatów, towarów rzemieślniczych i
folklorystycznych oraz wszelkich asor-
tymentów, mających związek z kwiatami.
Urząd wydał także poradnik „Biznes bez
granic” adresowany do  przedsiębiorców
zainteresowanych współpracą z
Obwodem Kaliningradzkim. Podczas
rozmów z władzami Obwodu przepro-
wadzonych przez marszałka doszło do
uzgodnień w kwestii utworzenia biura
województwa warmińsko-mazurskiego w
Kaliningradzie. Będzie ono pełniło dwie
funkcje. Po pierwsze ma być „ambasadą”
województwa na terenie Obwodu, która
zajmie się koordynowaniem dzia łań
związanych z oficjalnymi kontaktami obu
regionów, przedsięwzięć kulturalnych,
społecznych, edukacyjnych i sportowych,
organizowanych przez samorządy oraz
różne instytucje i organizacje. Drugi cel
– ważniejszy – to pomoc w rozwoju
kontraktów gospodarczych.

- Chcemy, aby biuro było miejscem
spotkań  przedsiębiorców polskich i
rosyjskich, aby to ono zajęło się organi-
zowaniem wystaw i prezentacji gospodar-
czych, zajmowało się pomocą w nawiązy-
waniu kontaktów pomiędzy poszczegól-
nymi biznesmenami – mówi Bożena
Cebulska, prezes Warmińsko-Mazurskiej
Agencji Rozwoju Regionalnego. Docelo-
wo biuro będzie miało swoich pracow-
ników po obu stronach granicy: W nowej
siedzibie W-MARR (która zostanie
oddana do użytku jeszcze w tym roku)
znajdą się również pomieszczenia dla
urzędującego w Olsztynie przedstawiciela
Obwodu działającego na terenie Polski i
ewentualnie biuro konsula honorowego
Federacji Rosyjskiej w stolicy Warmii i
Mazur. Od lutego Agencja wspólnie z
PAIiIZ prowadzi regionalne Centrum
Obs ługi Inwestora. W tym roku na
zlecenie Urzędu Marszałkowskiego przy-
gotowuje też kilka misji gospodarczych
dla przedsiębiorców z regionu, w tym dwie
„branżowe” do Kaliningradu.
- W ten sposób chcemy skupić w jednym
miejscu wszystkie instytucje, które mają
istotny wpływ na prowadzenie działalnoś-
ci gospodarczej po obu stronach granicy
– dodaje marszałek A. Ryński. - Mamy
wiele atutów gospodarczych, w tym
wspólną unijno–rosyjską granicę,  które
musimy umiejętnie wykorzystać.  Już w
czerwcu w Olsztynie zorganizowana
zostanie konferencja dla polskich przed-
siębiorców, na której przedstawione zo-
staną najnowsze regulacje dotyczące
funkcjonowania specjalnej strefy ekono-
micznej w Obwodzie Kaliningradzkim.

Dni Warmii i Mazur
w Obwodzie Kaliningradzkim
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