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Obwód Kaliningradzki - bezpłatne wizy

Mieszkańcy Obwodu Kalinin-
gradzkiego będą mogli  od 1
października wjeżdżać do Polski na
p o d s t a w i e
bezpłatnych wiz,
tak samo jak
Polacy. Poinfor-
mował o tym
agencję Interfax,
p r z eds t awi c i e l
a d m i n i s t r a c j i
Obwodu do spraw
międzynarodowych
Wiktor Romanow-
skij po rozmowach,
które przeprowa-
dzono w War-
szawie.

Według słów
Wiktora Roma-
nowskiego, pod-
czas spotkania w
Warszawie, strony
przedyskutowały i
uzgodniły projekt
nowego porozumienia między Polską
a Rosją w sprawach wizowych. Ma
ono zastąpić umowę dotyczącą ruchu
bezwizowego zawartą w 1979 roku.
Nowy dokument przewiduje
uproszczoną procedurę wydawania
polskich wiz mieszkańcom Obwodu
Kaliningradzkiego. Polskie konsulaty
mają od 1 października wydawać
mieszkańcom obwodu bezpłatne
wizy; włączając w to wizy wielokrotne
- jednoroczne. Nie będzie potrzeby
przedstawiania zaproszeń z Polski.
Wiktor Romanowskij poinformował
jednocześnie, że porozumienie
identycznie reguluje sytuację polskich
obywateli. Jest jednak jeden wyjątek.
Rosjanie będą miel i  prawo do
bezwizowego tranzytu przez
terytorium Polski, na podstawie wiz do

Po 1 października, mieszkańcy Obwodu Kalinigradzkiego będą wjeżdżać do Polski
na podstawie bezpłatnych wiz.

krajów Unii Europejskiej.
Polska wiza to marzenie wielu

kaliningradczyków. Niewielu wie, że

można ją szybko i tanio otrzymać. I to
teraz. Półtora miesiąca przed
wprowadzeniem obowiązku ich
posiadania. - Nie ma żadnych
problemów z uzyskaniem polskiej
wizy w Kaliningradzie - mówi konsul
generalny w Kaliningradzie
Jarosław Czubiński. - De
facto w ciągu jednego dnia
wydajemy wizę dla każdego,
kto zgłasza się do nas.
Mieszkańcy jednak o tym
nie wiedzą. Podstawą ich
obaw o przyszłość jest brak
informacji. Spodziewają się
problemów z wizą, nie
wiedzą, jak ją zdobyć.
Twierdzą, że będzie dużo
gorzej. Boją się, że wizy

będą drogie i  trudno je będzie
otrzymać.

Polscy dyplomaci robią wszystko,
by po wstąpieniu do
Unii nasze wzajemne
stosunki nie zmieniły
się. - Ka-l iningrad,
Obwód Ka-liningradzki
to są nie tylko drzwi do
Rosji, to są wrota do
Rosji - mówi konsul
Jarosław Czubiński. -
Ale rów-nocześnie
chcemy, żeby Rosja
traktowała również
Okręg Ka-liningradzki
jako swoje wrota do
Europy. Jednak
przychylność władz
rosyjskich dla akcesji
Polski do Unii to nie
wszystko. Przede
wszystkim zwykli
Rosjanie po-winni
więcej o Unii wiedzieć

                 i jej się nie bać.
Od 1 października, w związku z

przysz łym wstąpieniem do Unii,
Polska zobowiązała się wprowadzić
wizy dla swoich wschodnich
sąsiadów.                   Opracował ms
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