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Obraz miesi¹ca
Stosunki UE FR koncentruj¹ siê na sprawach przygotowañ do nowej umowy
o partnerstwie i wspó³pracy i porednio na sprawach wizowych, dotycz¹cych tak¿e obwodu kaliningradzkiego. 22 grudnia 2006 r. Komisja Europejska przedstawi³a sprawozdanie o funkcjonowaniu uproszczonego tranzytu osób miêdzy obwodem kaliningradzkim a pozosta³¹ czêci¹ Federacji Rosyjskiej, pocz¹wszy od
1 lipca 2003 roku, w którym zaleca utrzymanie dotychczasowych zasad tranzytu
w ruchu przez Litwê. Porozumienie o uproszczeniu wydawania wiz, uzgodnione
na szczycie w Soczi w 2006 r. zosta³o przyjête przez Dumê Pañstwow¹ 14 lutego,
Radê Federacji  21 lutego i podpisane przez prezydenta W³adimira Putina
10 marca 2007 r.
Parlament Europejski i Rada 23 lutego 2007 roku przyjê³y poprawki do rozporz¹dzenia z 20 grudnia 2006 r., ustanawiaj¹cego przepisy dotycz¹ce ma³ego ruchu
granicznego na zewnêtrznych granicach l¹dowych pañstw cz³onkowskich, uwzglêdniaj¹ce kodeks zasad reguluj¹cych przep³yw osób przez granice (kodeks graniczny Schengen). Przepisami tymi bêd¹ objête osoby zamieszkuj¹ce 30-km strefê
przygraniczn¹ i posiadaj¹ce zezwolenie na przekraczanie granicy w ramach ma³ego ruchu granicznego oraz, je¿eli tak przewiduj¹ umowy dwustronne, wa¿ny
dokument lub dokument podró¿y. Tym samym zosta³y stworzone z inicjatywy
Unii Europejskiej podstawy prawne umo¿liwiaj¹ce intensyfikacjê stosunków
Polski i Litwy z Obwodem Kaliningradzkim FR. Jednak w mediach rosyjskich
nie podjêto tej sprawy, koncentruj¹c uwagê opinii publicznej na sprawach wizowych w zwi¹zku ze wst¹pieniem Polski i Litwy do strefy Schengen.
W sprawie stosunków Unii z Rosj¹ ukaza³o siê wiele wa¿nych owiadczeñ,
wykraczaj¹cych poza wspomniane legislacje unijne. Szef Przedstawicielstwa
Komisji Europejskiej w Moskwie M. Franco da³ wyraz przekonaniu, ¿e uruchomienie unijnych mechanizmów finansowych, tak¿e poprzez Wymiar Pó³nocny,
doprowadzi do modernizacji przejæ granicznych, co umocni rolê obwodu jako
pomostu miêdzy Rosj¹ i Uni¹ Europejsk¹. Zaznaczy³ jednak, ¿e w nowym dokumencie o partnerstwie i wspó³pracy zostan¹ odnotowane te dziedziny wspó³pracy,
które zosta³y opisane w czterech wspólnych przestrzeniach (mapach drogowych),
uzgodnione wczeniej miêdzy UE i Rosj¹, a zatem mimo unikalnego po³o¿enia
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obwodu nie znajdzie siê w nim specjalny rozdzia³ powiêcony Kaliningradowi.
Unia przeznacza na modernizacjê przejæ granicznych w Bagrationowsku 2 mln
euro, w Mamonowie  13 mln, na przejcie Czernyszewskoje  8 mln, a nowy
program wspó³pracy przygranicznej w ramach polityki partnerstwa i s¹siedztwa
opiewa na kwotê 130 mln euro.
Szef rosyjskiego Przedstawicielstwa MSZ w Kaliningradzie S. Bezbierie¿jew
zadeklarowa³, ¿e strona rosyjska uczestniczy w procesie harmonizacji prac przejæ
granicznych na polskim i litewskim odcinku granicy pañstwowej i prowadzi przygotowania do podpisania umów o ¿egludze po zalewach Kuroñskim i Kaliningradzkim (Wilanym). Odnonie Schengen Bezbierie¿jew zaznaczy³, ¿e umowa
 porozumienie o uproszczonym wydawaniu wiz uzgodniona na szczycie w Soczi
stanie siê krokiem ku zbudowaniu przestrzeni bezwizowej miêdzy Rosj¹ i UE.
Pod koniec lutego br. w Berlinie problem wydawania wiz w Kaliningradzie zosta³
podjêty w trakcie spotkania ministrów spraw zagranicznych Siergieja £awrowa
i Franka W. Steinmeira. Strona rosyjska liczy, ¿e Konsulat Generalny RFN
w Kaliningradzie przyst¹pi w najbli¿szym czasie do wydawania wiz szengeñskich.
Z kolei konsul generalny Guido Herz owiadczy³, ¿e oddzia³ wizowy Konsulatu
w Kaliningradzie zostanie uruchomiony w najbli¿szym czasie, a od stycznia 2008 r.
przyst¹pi do wydawania wiz szengeñskich.
Sprawa wiz szengeñskich wyranie zawa¿y³a tak¿e na stosunkach z Litw¹
i Polsk¹. W Kaliningradzie odby³ siê co prawda okr¹g³y stó³ w sprawie turystyki
wodnej na trasie K³ajpeda  Ribaczyj, ale Siergiej Biezbierie¿jew owiadczy³,
¿e choæ trwaj¹ rokowania w sprawach wizowych, to dopóki nie porozumiemy siê
we wszystkim  nie porozumielimy siê w ogóle. Mimo to strona litewska
nada³a niezwykle wysok¹ rangê Dniom Obwodu Kaliningradzkiego w Wilnie.
Gubernator G. Boos zosta³ przyjêty przez premiera, przewodnicz¹cego parlamentu, a nawet prezydenta Litwy.
Kaliningradzkie media odnotowa³y, ¿e sch³odzenie stosunków rosyjsko-polskich mo¿e negatywnie odbiæ siê na stosunkach obwodu z s¹siednimi województwami polskimi. W Kaliningradzie odby³o siê spotkanie robocze wspó³przewodnicz¹cych Rosyjsko-Polskiej Rady ds. Wspó³pracy Michai³a Pluchina i Wies³awa
Tarki, na którym podsumowano wyniki prac w 2006 i perspektywy wspó³pracy
w 2007 r. Zamiarem stron by³o przygotowanie posiedzenia rady, planowanego na
kwiecieñ br. w trakcie Dni Obwodu Kaliningradzkiego w Warszawie. W toku
spotkania roboczego odnotowano fakt prowadzenia rokowañ w sprawie ¿eglugi
na Zalewie Wilanym, ale podobnie jak w innych dziedzinach, bez wskazania
istotnych kroków na drodze do polepszenia wspó³pracy.
W sprawach gospodarczych nale¿y zwróciæ uwagê na konsekwencje decyzji
protokolarnej rz¹du rosyjskiego z 18 stycznia 2007 r. Analitycy rosyjscy podnosz¹
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fakt wyranego zwi¹zania tempa rozwoju obwodu z wielkoci¹ federalnych
inwestycji bud¿etowych w ramach tzw. programów narodowych. Rada Federacji
przyjê³a specjalne postanowienie O wsparciu pañstwowym rozwoju spo³eczno-gospodarczego Obwodu Kaliningradzkiego, w którym rekomenduje siê m.in.
wsparcie modernizacji si³ wojskowych, zwiêkszenie dostaw gazu poprzez budowê odga³êzienia Gazoci¹gu Pó³nocnoeuropejskiego, i wreszcie zapewnienie
bezpieczeñstwa pañstwowego w warunkach cz³onkostwa Rosji w WTO. W przypadku strefy turystycznej, która ma powstaæ na Mierzei Kuroñskiej, planowana
federalna dotacja bud¿etowa wyniesie 1,5 mld rubli plus 300 mln rubli z bud¿etu
obwodowego. Do roku 2010 spodziewany dochód ze strefy turystycznej ma wynieæ 1,25 mld rubli. Dla porównania, wsparcie udzielone ma³ej przedsiêbiorczoci w ramach programu obwodowego na lata 20072010 wyniesie 562 mln rubli,
choæ pracuje w tych przedsiêbiorstwach 29,2% ludnoci zatrudnionej w gospodarce regionu. Rz¹d regionalny zak³ada, ¿e w latach 20072011 obwód kaliningradzki bêdzie rozwija³ siê niezwykle dynamicznie, g³ównie dziêki realizacji programów narodowych oraz wzrastaj¹cej sile rezydentów strefy specjalnej, którzy
w przewadze reprezentuj¹ kapita³ rosyjski. W ocenie rz¹du wyranie poprawia siê
sytuacja socjalna kaliningradczyków. Odnotowuje siê spadek liczby osób korzystaj¹cych z adresowanej pomocy pañstwowej  z 27% do 10,4%. Wydzielono
9 kategorii socjalnego zabezpieczenia ludnoci, na któr¹ w 2007 r. przeznaczono
w bud¿ecie 67 mln rubli. Natomiast wsparcie Unii Europejskiej na rozwój systemu us³ug socjalnych dla najs³abiej chronionych grup ludnoci w obwodzie uzyska
1 mln euro, g³ównie na opiekê nad matk¹ i dzieckiem dotkniêtymi nosicielstwem
wirusa HIV. Niemniej napiêcie spo³eczne wokó³ warunków ¿ycia w regionie nie
zmniejszy³o siê, a ostatnio do protestuj¹cych emerytów i rencistów do³¹czyli równie¿ studenci, których dotknê³o zniesienie ulg transportowych.
Odnotowaæ nale¿y wzrost przestêpczoci w regionie, g³ównie wzrost liczby
zabójstw. Od dwóch lat, czyli od 2005 r., Urz¹d do Walki z Przestêpstwami
Podatkowymi Obwodowego Urz¹du Spraw Wewnêtrznych nie wykry³ ani jednej
zorganizowanej grupy przestêpczej. Wzrasta liczba bezpodstawnie stosowanych
rodków zapobiegawczych, choæ ledczy oddzia³ów spraw wewn¹trznych zostali
zobowi¹zani do uzyskania zgody prokuratora na wszczêcie sprawy karnej, a jednoczenie w 2006 r. prokuratorzy miejscy i rejonowi odmówili w 1301 przypadkach wszczêcia sprawy lub zwrócili materia³ do uzupe³nienia. Usi³owano dokonaæ zamachu na zastêpcê naczelnika Obwodowego Urzêdu do Walki z Przestêpczoci¹ Zorganizowan¹ pp³k. Dmitrija Malikowa. W tej spektakularnej próbie
zabójstwa na zamówienie wystêpuj¹ w¹tki zwi¹zane z Czeczeni¹, Afganistanem,
weteranami walk tam toczonych, a tak¿e miejscow¹ mafi¹, a nawet rywalizacj¹
miejscowej milicji i FSB.
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Sytuacja spo³ecznopolityczna
Ponad 9 tysiêcy osób zamierza przeprowadziæ siê do obwodu
Michai³ Pluchin, minister ds. rozwoju terytorialnego i wspó³dzia³ania z organami samorz¹du lokalnego w rz¹dzie obwodu, owiadczy³ na antenie Ba³tik Plus,
¿e od po³owy 2006 roku nap³ynê³o ponad 9 tysiêcy zg³oszeñ od obywateli innych
pañstw, którzy chc¹ wzi¹æ udzia³ w programie przesiedlenia. Z tej liczby oko³o
dwóch tysiêcy osób ju¿ wype³ni³o ankiety i udostêpni³o swoje dane osobowe. Zdaniem ministra Pluchina, zainteresowanie przesiedleniem do obwodu jest du¿e,
a pod wzglêdem liczby zg³oszeñ obwód znalaz³ siê na drugim miejscu po Moskwie. Ponad po³owa potencjalnych przesiedleñców chcia³aby mieszkaæ w Kaliningradzie lub w miastach strefy nadmorskiej. Jednak, jak podkreli³ minister,
kwalifikowane kadry najbardziej potrzebne s¹ w rejonach wschodnich obwodu,
dok¹d planuje siê skierowaæ dwie trzecie sporód przysz³ych przesiedleñców.
Zgodnie z programem przesiedlenia do obwodu powinno przeprowadziæ siê
w 2007 roku 10 tysiêcy Rosjan, a do roku 2012  300 tysiêcy. Z tej liczby oko³o
70 tysiêcy zamierza przyj¹æ miasto Kaliningrad, oko³o 40 tys.  Czerniachowsk,
30 tys.  Sowietsk, po oko³o 30 tys.  Gusiew i Gurjewsk, pozosta³e miasta
i rejony  od dwóch do 11 tysiêcy osób. Zgodnie z dekretem prezydenta Rosji
z dnia 22 czerwca 2006 roku obwód znalaz³ siê wród 12 regionów pilota¿owych,
które opracowa³y swoje regionalne programy przesiedlenia. Obecnie trwaj¹ przygotowania do uruchomienia dwóch orodków migracyjnych  w miejscowociach
Niwienskoje i Oziersk, w których tymczasowo bêd¹ przebywaæ przesiedleñcy.
W prasie kaliningradzkiej pojawiaj¹ siê opinie, ¿e obwód nie jest gotów do
zapewnienia niezbêdnych warunków dla tak du¿ej liczby przesiedleñców.
KP w K, nr 15-t/5 z 1-8 II; www.kaliningrad.ru z 15 i 16 II;
www.regnum.ru z 16 II; www.balticpl.ru z 16 II; KP, nr 30 z 17 II 2007.

Wybory uzupe³niaj¹ce do rad jednostek municypalnych
11 marca br. odbêd¹ siê wybory uzupe³niaj¹ce deputowanych do rad samorz¹dowych w Gurjewsku, Gusiewie, S³awsku, Pioniersku, Sowietsku, Gwardiejsku
i Kowrowie w rejonie zielenogradskim. Bêd¹ to pierwsze wybory, w czasie których na kartach do g³osowania nie bêdzie rubryki przeciwko wszystkim.
O siedem miejsc w radach deputowanych ubiega siê 39 mieszkañców obwodu, ale tylko 33 z nich otrzyma³o zawiadczenia kandydatów. Odmówiono dwóm
mieszkañcom Sowietska i po jednym w Pioniersku, Zielenogradsku, Gurjewsku
i Gwardiejsku, z powodu przed³o¿enie niewiarygodnych podpisów wyborców.
Wród zarejestrowanych kandydatów jest 26 mê¿czyzn i 7 kobiet. Wykszta5

³cenie wy¿sze posiada 24 kandydatów. 15 osób  to szefowie organizacji i przedsiêbiorstw, dwoje  emeryci, troje  przedsiêbiorcy prywatni, jeszcze troje  na
razie nie pracuj¹. Ciekawy fakt  do Okrêgowej Rady Deputowanych w Gurjewsku na jedno miejsce kandyduj¹ a¿ trzy osoby o nazwisku Michaj³ow. Po zarejestrowaniu kandydatów przez okrêgowe komisje wyborcze niektórzy z nich podjêli
agitacjê w rodkach masowej informacji. S¹ sygna³y, ¿e niektórzy z kandydatów,
na przyk³ad w Gurjewsku, gdzie o jedno miejsce ubiega siê a¿ dziesiêæ osób,
dopuszczaj¹ siê naruszenia ustawodawstwa wyborczego.
W obwodzie trwa uzupe³nianie i wymiana sk³adów komisji wyborczych przed
grudniowymi wyborami do Dumy Pañstwowej i przysz³orocznymi wyborami prezydenckimi.
KP, nr 19 z 2 II, nr 21 z 6 II; RG, nr 25 z 7 II, nr 30 z 13 II; SK, nr 6 z 713 II;
KPwK, nr 20 z 10 II 2007.

Historyczna rekonstrukcja bitwy pod Pr. Eylau
11 lutego br., w niedzielê, o godzinie 12.00 w pobli¿u Bagrationowska odby³a
siê rekonstrukcja bitwy wojsk rosyjsko-pruskich z wojskami francuskimi pod Preussisch Eylau. Organizatorami przedsiêwziêcia, w dwusetn¹ rocznicê bitwy, by³y
Ministerstwo Kultury Obwodu Kaliningradzkiego i Administracja Rejonu Bagrationowskiego, wspierane przez prezesa Fundacji Niekomercyjnej Preussisch Eylau Wiktora Baturina, prywatnie szwagra mera Moskwy Jurija £u¿kowa i biznesmena, maj¹cego swoje interesy tak¿e w Obwodzie Kaliningradzkim.
W odtworzeniu bitwy wziêli udzia³ przedstawiciele klubów wojskowo-historycznych z Moskwy i Obwodu Moskiewskiego, Sankt Petersburga, z Bia³orusi,
Litwy i Polski, a tak¿e attache wojskowy Francji w Moskwie i dziennikarze francuscy. Centralnym wydarzeniem by³ decyduj¹cy epizod bitwy  atak wojsk napoleoñskich na rosyjskie pozycje artyleryjskie, z udzia³em kawalerii, wystrza³ami
z prawdziwych dzia³ i muszkietów.
W Muzeum Historycznym Bagrationowska otwarta by³a w tych dniach wystawa rosyjskich odznaczeñ wojskowych z lat 18061807, znalezisk archeologicznych z pola bitwy, miniaturowych figurek ¿o³nierzy rosyjskich i francuskich,
a tak¿e rzeczy osobistych Napoleona Bonapartego i innych relikwii z kolekcji Wiktora Baturina.
Obchody obszernie relacjonowa³a prasa kaliningradzka, zapowiadaj¹c dalsze
tego typu imprezy w roku bie¿¹cym w okolicach Prawdinska (Friedland) i Sowietska (Tyl¿y).
www.gov.kaliningrad.ru z 6 II; www.duma.kaliningrad.org z 8 II; K-d, nr 5 z 6-12 II;
KP, nr 24 z 9 II, nr 26 z 13 II, nr 29 z 16 II; SB, nr 21 z 10 II, nr 26 z 17 II; RG, nr 28 z 9
II, nr 30 z 13 II; KP w K, nr 21 z 13 II 2007.
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Duma Obwodowa i rady samorz¹dowe
Kontakty miêdzynarodowe
W obwodzie goci³a z trzydniow¹ wizyt¹ delegacja Kijowskiej Dumy Obwodowej z przewodnicz¹cym W³adimirem Majbo¿enk¹ na czele. Gocie odwiedzili
Ba³tijsk, bazê naftow¹ w I¿ewsku, Kombinat CelulozowoPapierniczy w Sowietsku, Mierzejê Kuroñsk¹, a tak¿e spotkali siê z gubernatorem obwodu i ministrami
rz¹du obwodowego. Przyjechalimy do Obwodu Kaliningradzkiego, by zapoznaæ
siê z waszym systemem ustawodawstwa obwodowego i zarz¹dzania, ale on dla
nas nie bardzo pasuje, dlatego ¿e Rosja  pañstwo federacyjne, a Ukraina  unitarne  stwierdzi³ Majbo¿enko. Podpisano memorandum o wspó³pracy, zamierzaj¹c wspó³dzia³aæ w zakresie wymiany dowiadczeñ w dziedzinie samorz¹du
lokalnego, umacniaæ kontakty miêdzyparlamentarne, sprzyjaæ wzajemnym kontaktom biznesowym, wspieraæ rozwój stosunków handlowo-gospodarczych.
Miêdzy przewodnicz¹cymi delegacji Siergiejem Bu³ycziowem i W³adimirem Majbo¿enk¹ nawi¹za³y siê przyjazne stosunki, podkrelaj¹ niektórzy dziennikarze.
W spotkaniu, na którym podsumowano wyniki rozmów z delegacj¹ ukraiñsk¹,
uczestniczy³, jako goæ zaproszony, Miron Sycz, przewodnicz¹cy Sejmiku Województwa WarmiñskoMazurskiego. Obecni byli tak¿e przedstawiciele organizacji spo³ecznej Batkiwszczyna (Ojczyzna), do której nale¿y oko³o 300 aktywistów sporód licznej diaspory ukraiñskiej w Obwodzie Kaliningradzkim (oko³o
55 tys. osób).
W maju br. w Kaliningradzkiej Dumie Obwodowej odbêdzie siê kolejna
konferencja Stowarzyszenia Parlamentarnego Pó³nocnego Zachodu Rosji, na
któr¹ gospodarze zamierzaj¹ zaprosiæ przedstawicieli parlamentów, z którymi
w ostatnim czasie podpisano dokumenty o wspó³pracy: Kijowskiej Dumy Obwodowej, Grodzieñskiej Rady Obwodowej, Sejmiku Województwa Warmiñsko-Mazurskiego.
Parlamentarzyci ukraiñscy zaproponowali otwarcie w Kaliningradzie wspólnego domu handlowego, który jednoczy³by Kijów, Kaliningrad oraz przygraniczne tereny Polski i Bia³orusi. Prócz tego strona ukraiñska zaproponowa³a wziêcie
udzia³u w budowie mieszkañ i dróg w obwodzie, oferuj¹c swoje dowiadczenia
i si³ê robocz¹. Konkretne porozumienia w tych sprawach maj¹ byæ podpisane
w czasie wiosennej rewizyty w Kijowie delegacji Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej, której towarzyszyæ bêd¹ przedstawiciele przemys³u i przedsiêbiorczoci
obwodu.
RG, nr 24 z 6 II, nr 28 z 9 II; KP, nr 22 z 7 II, nr 24 z 9 II;
K-d, nr 6 z 13-19 II; www.duma.kaliningrad.org z 13 II 2007.

7

Nowa grupa w dumie
Grupa otrzyma³a nazwê Ziemlaki (Krajanie) i bêdzie zajmowaæ siê bronieniem interesów mieszkañców Obwodu Kaliningradzkiego. Grupê miêdzyfrakcyjn¹ tworz¹ deputowani W³adimir Morar, W³adimir Kafidow, Salomon Ginzburg
i W³adimir Su³tanow. S¹ to ludzie ró¿nych zawodów i narodowoci, a tak¿e ró¿nych orientacji politycznych. Dany zwi¹zek, mo¿na tak rzec, ukszta³towa³ siê ¿ywio³owo. Gdy trwa praca Dumy, g³osujesz ty sam, g³osuj¹ inni ludzie, i nagle
rozumiesz, ¿e wiele stanowisk reprezentowanych przez tych ludzi i ciebie samego
jest zbie¿nych. To bêdzie rozum zespo³owy. W polityce w ogóle nie wolno byæ
samemu  wyjani³ W³adimir Morar. Grupa nie stanie siê opozycj¹ wobec g³ównej frakcji w Dumie, jak¹ jest Jedna Rosja. W perspektywie grupa Ziemlaki
rozszerzy siê i, byæ mo¿e wy³oni swego lidera.
www.kaliningrad.ru z 16 II; www.balticpl.ru z 16 II 2007.

Administracja pañstwowa i samorz¹dowa
Rezydencja Putina w Pioniersku
6 lutego gubernator obwodu Gieorgij Boos potwierdzi³ ostatecznie, ¿e dom
gocinny dla pierwszych osobistoci w pañstwie pojawi siê w pobli¿u miasteczka Pionierskij. Szef obwodu nie ucili³, gdzie mianowicie zlokalizowana zostanie dacza, ale mo¿na przypuszczaæ, ¿e do tego celu wybrano by³e miasteczko
wojskowe na brzegu morza, gdzie znajduje siê tak zwany dwór Bismarcka, zniszczony pa³acyk z czasów przedwojennych z widokiem na morze. Prace rekonstrukcyjne rozpoczn¹ siê ju¿ wiosn¹ i bêd¹ zakoñczone w ci¹gu pó³toradwóch lat.
Gubernator s¹dzi, ¿e gdy w obwodzie bêdzie taka rezydencja, jego problemy na
szczeblu federalnym bêd¹ rozwi¹zywane znacznie szybciej i efektywniej, ni¿ dzisiaj. Wypowied gubernatora wywo³a³a ca³y szereg spekulacji na temat przysz³ej
rezydencji pañstwowej, a tak¿e nag³y wzrost cen gruntów i mieszkañ w tym miasteczku.
www.kaliningrad.kp.ru z 31 I i 7 II; KP w K, nr 18 z 7 II;
KP, nr 22 z 7 II, nr 23 z 8 II; RG, nr 26 z 8 II; A i F-K, nr 7 z 14-20 II 2007.

Sprawa karna przeciwko merowi Czerniachowska
31 stycznia br. Prokuratura Obwodu Kaliningradzkiego wszczê³a sprawê karn¹ z art. 239 ust. 1 Kodeksu Karnego FR (niedbalstwo, które poci¹gnê³o za sob¹
wielk¹ stratê) przeciwko merowi Czerniachowska Andriejowi Winogradowowi.
Nie chc¹c dopuciæ do zerwania sezonu grzewczego, mer Czerniachowska naru8

szy³ wymogi ustawodawstwa bud¿etowego i kupi³ problematyczn¹ kot³owniê dro¿ej
ni¿ jej wartoæ rzeczywista. Mer Czerniachowskiego Okrêgu Miejskiego Andriej Winogradow obdarzony jest prawem g³ównego dysponenta rodków bud¿etowych. Bez przeprowadzenia konkursu ( a w³anie w taki sposób do w³asnoci
municypalnej nabywa siê dowolny maj¹tek o wartoci ponad 250 tys. rubli) mer
wyrazi³ zgodê na zakup kot³owni na ulicy Sportiwnaja 5 w Czerniachowsku, nie
upewniaj¹c siê odnonie dobrego stanu technicznego urz¹dzeñ i samego obiektu.
Kot³ownia kosztowa³a 20 mln rubli, a póniej wysz³o na jaw: cena wyranie zawy¿ona. Samorz¹d poniós³ du¿e straty  ponad 4 mln rubli  twierdzi starszy
ledczy Oddzia³u ds. Dochodzeñ w Szczególnie Wa¿nych Sprawach Prokuratury
Obwodu Kaliningradzkiego Anna Ogorodnik.  Winogradow bêdzie przes³uchany w najbli¿szym czasie.
Zaniepokojony t¹ sytuacj¹ przewodnicz¹cy Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej Siergiej Bu³ycziow (kandydowa³ z okrêgu wyborczego Nr 14, obejmuj¹cego
rejon czerniachowski), apelowa³ do dziennikarzy, by powstrzymali siê z wnioskami do czasu zakoñczenia postêpowania organów ochrony prawa. Jednoczenie
obieca³ porozmawiaæ z gubernatorem na temat Winogradowa i innych merów,
w stosunku do których wszczêto sprawy karne. To wywo³uje szeroki rezonans
spo³eczny i podrywa zaufanie kaliningradzcyków do szefów jednostek municypalnych i w³adzy wykonawczej jako ca³oci  uwa¿a przewodnicz¹cy KDO, który
jeszcze pó³tora roku temu kierowa³ administracj¹ jednego z rejonów Moskwy.
Aktualnie oprócz A. Winogradowa sprawy karne tocz¹ siê przeciwko merowi
Swiet³ogorska Olegowi Wiernikowskiemu (za wwóz z Litwy niezadeklarowanego rewolweru i amunicji) i merowi Ozierska Siergiejowi Kuniecowowi (za spowodowanie wypadku miertelnego na drodze).
KP, nr 20 z 3 II; K-d, nr 5 z 6-12 II; RG, nr 24 z 6 II;
A i F-K. Nr 6 z 7-13 II 2007.

Posiedzenia rz¹du obwodu w sprawie ma³ej przedsiêbiorczoci
W miesi¹cu lutym odby³y siê dwa posiedzenia rz¹du obwodowego. 6 lutego
rz¹d pod przewodnictwem gubernatora obwodu Gieorgija Boosa rozpatrzy³ kilka
problemów z zakresu spo³ecznogospodarczego. Minister przemys³u i turystyki
Niko³aj W³asienko przedstawi³ dopracowany po poprzednim posiedzeniu projekt
celowego programu obwodowego pt. G³ówne kierunki wsparcia ma³ej przedsiêbiorczoci na lata 20072011. Z przedstawionych na posiedzeniu danych statystycznych wynika, ¿e liczba ma³ych przedsiêbiorstw w obwodzie w 2006 roku
wynios³a 9045 jednostek. Prócz ma³ych przedsiêbiorstw zarejestrowano ponad 24
tysi¹ce przedsiêbiorstw indywidualnych. Liczba pracuj¹cych w ma³ym biznesie,
z uwzglêdnieniem wszystkich kategorii zatrudnienia, siêga ponad 129 tys. osób,
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co stanowi 29,2% ludnoci zatrudnionej w gospodarce regionu. £¹czna wielkoæ
finansowania programu w ca³ym okresie jego obowi¹zywania wyniesie ponad
562 mln rubli. Zdaniem autorów programu, nale¿y zapewniæ priorytetowy udzia³
ma³ego biznesu przede wszystkim w takich dziedzinach gospodarki jak budowa
statków, przemys³ maszynowy, obróbki metali, przemys³ bursztynowy, produkcja
i przetwórstwo artyku³ów rolnych, turystyka, obróbka drewna i produkcja mebli.
W toku dyskusji program zosta³ zaakceptowany. Ministerstwo Przemys³u i
Turystyki ma jeszcze tylko opracowaæ, a rz¹d obwodowy zatwierdziæ, kryteria
dostêpu przedsiêbiorców do wsparcia bud¿etowego (subsydiowanie stawki procentowej kredytu bankowego i inne formy).
Rz¹d obwodowy uzgodni³ tak¿e skierowanie do Dumy Obwodowej projektu
ustawy O pomocy pañstwowej dla ma³ej przedsiêbiorczoci w Obwodzie Kaliningradzkim. Kierownik Agencji ds. Maj¹tku Anna Bograd poinformowa³a rz¹d
o wynikach wykonania planu prognozowego prywatyzacji maj¹tku pañstwowego
obwodu w 2006 roku. W wyniku przetargów bud¿et obwodowy uzupe³niony zosta³ kwot¹ 124 583 000 rubli, w tym ze sprzeda¿y akcji 5 533 000 rubli i ze sprzeda¿y zespo³ów maj¹tkowych  119 050 000 rubli.
20 lutego na kolejnym planowym posiedzeniu rz¹du obwodowego rozpatrzono nastêpuj¹ce zagadnienia:  o zatwierdzeniu perspektywicznego planu finansowego obwodu na lata 20072011;  o normatywach finansowania bud¿etowego
placówek owiatowych;  projekt ustawy O wniesieniu zmian i uzupe³nieñ do
ustawy obwodu O pañstwowej pomocy socjalnej dla ludnoci.
By³o to pierwsze posiedzenie rz¹du obwodowego transmitowane w systemie
online w sieci internetowej.
www.gov.kaliningrad.ru z 6 II; www.pravda.ru z 20 II 2007.

Nowy naczelnik s³u¿by prasowej rz¹du obwodowego
W s³u¿bie prasowej rz¹du obwodu nast¹pi³y zmiany kadrowe. Szefem s³u¿by
prasowej mianowana zosta³a Irina Suchotierina, dotychczasowa dziennikarka regionalnej kompanii radiowo-telewizyjnej Kaskad. Innych zmian kadrowych w tej
s³u¿bie nie planuje siê, zapewni³a nowa szefowa. Irina Walerjewna Suchotierina
urodzi³a siê w miecie Szczuczinsk w Kazachstanie. Ukoñczy³a Wydzia³ Historii
Uniwersytetu Pañstwowego w Omsku. W Kaliningradzie jest od 2001 roku. Pracowa³a jako dziennikarz telewizyjny NTRK Kaskad. Ostatnio zajmowane stanowisko  zastêpca redaktora naczelnego NTRK Kaskad.
Poprzedni naczelnik s³u¿by prasowej Siergiej Bodanow mianowany zosta³
pomocnikiem gubernatora G. Boosa.
www.regnum.ru z 9 II 2007.

10

wiêto dyplomatów rosyjskich
9 lutego br. w ca³ej Rosji po raz pi¹ty obchodzono Dzieñ Pracownika Dyplomatycznego. Dyplomaci rosyjscy, pracuj¹cy w Kaliningradzie, obchodzili go
w Muzeum Brama Królewska. Zaprosili, jak pisze Wadim Smirnow w Kaliningradzkiej Prawdzie, wysoko postawionych urzêdników, przedstawicieli zagranicznego korpusu dyplomatycznego, przyjanie nastawionych biznesmenów
i zwyczajnie przyjemnych ludzi.
Jako pierwszy pozdrowi³ dyplomatów przewodnicz¹cy Kaliningradzkiej Dumy
Obwodowej Siergiej Bu³ycziow, nazywaj¹c dyplomatów rosyjskich swoimi s¹siadami, jako ¿e Duma Obwodowa i Przedstawicielstwo MSZ FR w Kaliningradzie
dziel¹ wspólnie budynek przy ulicy Kirowa 17. W imieniu gubernatora obwodu
¿yczenia przekaza³a naczelnik Urzêdu ds. Miêdzynarodowych rz¹du obwodowego Sylwia Gurowa.
Pozdrowienia w imieniu pracowników korpusu dyplomatycznego pañstw zagranicznych, akredytowanych w Kaliningradzie, przekaza³ konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej Jaros³aw Czubiñski.
KP, nr 23 z 8 II, nr 25 z 10 II; www.kaliningradka.ru z 12 II;
AiF-K, nr 7 z 14-20 II 2007.

Szwedzkie odznaczenie dla Sylwii Gurowej
Pierwszy w Kaliningradzie szwedzki królewski order Gwiazdy Pó³nocnej wrêczony zosta³ naczelnik Urzêdu ds. Stosunków Miêdzynarodowych rz¹du regionalnego Sylwii Gurowej. Dekret królewski o odznaczeniu odczyta³ i odznaczenie
wrêczy³ konsul generalny Królestwa Szwecji w Kaliningradzie Manne Wengborg
w obecnoci gubernatora Gieorgija Boosa, mera Kaliningradu Jurija Sawienki
i innych goci oficjalnych. Wrêczaj¹c Krzy¿ Komandorski Orderu Gwiazdy Pó³nocnej, konsul Wenborg przypomnia³ zas³ugi Sylwii Gurowej dla rozwoju przyjaznych stosunków Kaliningradu i regionów Szwecji.
Sylwia Sachidowna Gurowa, absolwentka Wydzia³u Filologii Miêdzynarodowej, od 1992 r. dzia³a na rzecz wspó³pracy miêdzynarodowej. Kilka lat by³a przedstawicielem miasta Kaliningrad w Brukseli, a nastêpnie naczelnikiem Urzêdu ds.
Miêdzynarodowych w Merostwie Kaliningradu. W rz¹dzie obwodowym pracuje
od czasu jego powo³ania jesieni¹ 2005 roku. Pod jej kierownictwem przebiegaj¹
obecnie przygotowania do zakrojonych na szerok¹ skalê prezentacji obwodu na
Litwie (2628 lutego br.), a w kwietniu br. w Warszawie.
KP w K, nr 19 z 9 II; K-d, nr 6 z 13-19 II 2007.
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Z ¿ycia Floty Ba³tyckiej
Mieszkania dla Floty Ba³tyckiej
W Moskwie, Sankt Petersburgu oraz w obwodach Moskiewskim, Leningradzkim i Kaliningradzkim realizuje siê prezydencki projekt budownictwa mieszkaniowego dla rodzin wojskowych o nazwie 15+15. Genera³-pu³kownik Wiktor
W³asow, zastêpca naczelnika S³u¿by Zakwaterowania i Zagospodarowania Ministerstwa Obrony FR, podczas wizyty roboczej we Flocie Ba³tyckiej owiadczy³, ¿e
wszyscy wojskowi, którzy zawarli kontrakty przed 1998 rokiem i ci, którzy s³u¿yli
ponad 20 lat, bêd¹ ca³kowicie wyposa¿eni w mieszkania do roku 2010. Ponadto 
wszyscy wojskowi Floty Ba³tyckiej, którzy zawarli kontrakty w okresie od 1998
do 2005 roku, otrzymaj¹ przed 2010 rokiem mieszkania s³u¿bowe, za m³odzi
oficerowie i wojskowi kontraktowi, którzy zawarli pierwszy kontrakt w 2005 roku
i póniej, stan¹ siê uczestnikami systemu akumulacyjno-hipotecznego [ros. NIS],
na który przekazuje siê corocznie po 90 tys. rubli. Gen.-p³k W³asow zapowiedzia³,
¿e w 2007 roku tylko w obwodzie zgodnie z tym programem zbudowanych bêdzie
prawie 1200 mieszkañ.
Podczas wizyty w obwodzie gen.-p³k W³asow omówi³ z wicepremierem Jurijem Szalimowem udzia³ w³adz regionalnych w realizacji programu prezydenckiego. W szczególnoci, by³a mowa o budowie przedszkoli i szkó³ w mikrorejonie,
gdzie s¹ budowane mieszkania wed³ug programu 15+15. Trwa budowa przedszkola na 240 miejsc z basenem na ulicy Narwskiej w Kaliningradzie. W roku
2007 ma byæ gotowa dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowê obiektów w Pó³nocnym Rejonie Mieszkalnym, w tym szko³y ogólnokszta³c¹cej na 1500
miejsc, przedszkola z basenem na 240 miejsc, a tak¿e placówek s³u¿by zdrowia.
Genera³ W³asow obieca³ merowi Ba³tijska rozpoczêcie w tym roku budowy aquaparku oraz pomoc w budowie stadionu, je¿eli tylko mer miasta wska¿e teren
przeznaczony na przysz³y stadion.
SB, nr 14 z 1 II, nr 21 z 10 II 2007.

Urodziny dowódcy FB
2 lutego dowódca Floty Ba³tyckiej wiceadmira³ Konstantin Siemionowicz Sidienko obchodzi³ 54 rocznicê urodzin. Ponad trzydzieci z tych lat odda³ s³u¿bie
we Flocie WojennoMorskiej Rosji. Przy tej okazji gazeta FB Stra¿ Ba³tiki przypomnia³a drogê s³u¿bow¹ admira³a, za cz³onkowie Rady Wojennej Floty Ba³tyckiej, oficerowie sztabu, przedstawiciele organizacji weteranów i w³adz obwodowych przekazali mu gratulacje i najlepsze ¿yczenia.
SB, nr 17 z 3 II 2007.
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Zapobiegn¹ fali
Do 15 lutego we wszystkich jednostkach wojskowych w obwodzie mia³y pojawiæ siê komitety rodzicielskie. Utworzone na polecenie Ministerstwa Obrony
Rosji, bêd¹ sk³adaæ siê z rodziców poborowych. Los swoich dzieci bêd¹ oni ledziæ od pierwszego kroku w armii (rodzice bêd¹ wchodziæ w sk³ad komisji poborowych) i w ci¹gu ca³ego okresu s³u¿by. Rodzice bêd¹ mieli prawo sprawdziæ
warunki s³u¿by, za¿¹daæ od dowódców przedstawienia jad³ospisów i obserwowaæ
rozstrzyganie spraw o naruszenie regulaminu s³u¿bowego.
SK, nr 6 z 7-13 II 2007.

Po¿ar na okrêcie wojennym Baszkortostan
W nocy 7 lutego w Ba³tijsku wybuch³ po¿ar na ma³ym okrêcie do zwalczania
³odzi podwodnych Baszkortostan, zacumowanym przy pomocie Nr 21 w rejonie stacji kolejowej. Wed³ug oficjalnych danych po¿ar wybuch³ o godz. 5.15
i trwa³ do godziny 7.40, kiedy zosta³ ugaszony przez wojskowe i cywilne jednostki stra¿y po¿arnej, dzia³aj¹ce z l¹du i wody. W wyniku po¿aru uszkodzonych zosta³o 80 m2 okrêtu: rodkowa czêæ pok³adu, kambuz i nadbudówka pok³adowa.
Poszkodowanych ludzi nie by³o. W czasie po¿aru nast¹pi³o kilka wybuchów naboi kalibru 30 mm do karabinu przeciwlotniczego. Baszkortostan  to ma³y
okrêt do zwalczania ³odzi podwodnych, obs³ugiwany przez za³ogê licz¹c¹ 78 osób,
w tym 43 marynarzy pochodz¹cych z Baszkirii. Wypornoæ okrêtu  900 ton, d³ugoæ  75,1 m, zanurzenie  3,75 m. Uzbrojenie: instalacja artyleryjska AK176
(wyposa¿enie bojowe 550 pocisków), instalacja artyleryjska AK630 M, zespó³
przeciwlotniczo-rakietowy OSA-MA, aparaty torpedowe, reaktywny miotacz
bomb, bomby lub miny g³êbinowe.
Po po¿arze mówi³o siê o kilku wersjach zdarzenia: banalne zapalenie siê przesyconych olejem szmat, albo zwyczajne zwarcie przewodów elektrycznych, pogryzionych przez szczury. Formalne dochodzenie trwa. Jeden z naocznych wiadków po¿aru powiedzia³ dziennikarzowi Komsomo³ki, ¿e wed³ug jego obserwacji po¿ar na okrêcie wybuch³ oko³o godziny 3.00. Rozbie¿noæ czasowa miêdzy
tym zeznaniem i oficjaln¹ godzin¹ powstania po¿aru daje podstawy do przypuszczeñ, ¿e za³oga przez prawie dwie godziny mog³a próbowaæ samodzielnie ugasiæ
ogieñ na okrêcie. Z jakiego powodu za³oga nie chcia³a zawiadomiæ s³u¿by przeciwpo¿arowe o incydencie.
Oficjalni przedstawiciele kierownictwa Republiki Baszkortostan, sprawuj¹cy
patronat nad okrêtem, nastêpnego dnia po po¿arze owiadczyli, ¿e udziel¹ mo¿liwej pomocy w likwidacji skutków po¿aru.
RG, nr 26 z 8 II; KP, nr 23 z 8 II; www.kaliningrad.ru z 8 II;
KP w K, nr 19 z 9 II 2007.
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Æwiczenia piechoty morskiej
Na poligonie Chmielowka odby³y siê æwiczenia pododdzia³ów piechoty morskiej z udzia³em zaproszonych dziennikarzy. Przed æwiczeniami dziennikarzom
zaproponowano wziêcie udzia³u w ekspresowym tecie wytrzyma³oci psychicznej, który przechodz¹ wszyscy poborowi, by ustaliæ ich przydatnoæ do okrelonych rodzajów s³u¿by. Zastêpca dowódcy do spraw wychowawczych Floty Ba³tyckiej Witalij Fieszczenko wyjani³ dziennikarzom, ¿e orodki pomocy psychologicznej istniej¹ we wszystkich du¿ych jednostkach wojskowych od pu³ku wzwy¿.
Dwie ostatnie kampanie czeczeñskie przekona³y wojskowych rosyjskich, ¿e przygotowanie moralne do realnych dzia³añ bojowych potrzebne jest nie tylko elitarnym komandosom, ale praktycznie ca³emu sk³adowi osobowemu. Na przyk³ad,
szczególnie wa¿ne jest pokonanie stresu po nalocie ogniowym przeciwnika. Praktyka dowiod³a, ¿e ponad po³owa ¿o³nierzy po walce wypada z szeregów nie
z powodu ran postrza³owych, lecz w³anie na skutek naruszenia psychiki.
Zaproszonym dziennikarzom pokazano przebieg walki zbli¿onej do rzeczywistej. Szturmowano miejscowoæ, w której bronili siê duchy. Atakuj¹cy u¿yli nie
tylko broni maszynowej, ale tak¿e czo³gów i dzia³ samobie¿nych. Posuwaj¹c siê
za nacieraj¹cymi komandosami, zaproszeni dziennikarze natykali siê na makiety
trupów, które troskliwie zaopatrzono w prawdziwe wnêtrznoci zwiêrzêce, jakby
porozrzucane w wyniku bezporednich trafieñ. Dowódca wojsk l¹dowych FB
genera³ Wasilij Artiuch wyjani³, ¿e ¿o³nierz powinien przyzwyczajaæ siê do
takiego widoku, by w prawdziwej walce nie wpadaæ w otêpienie na widok krwi.
Podobnie szczegó³owo æwiczono inny wa¿ny sk³adnik wspó³czesnej wojny  ewakuacjê rannych z pola walki i udzielanie im pierwszej pomocy medycznej. To te¿
jeden z najtrudniejszych psychologicznie i fizycznie momentów w indywidualnym przygotowaniu ¿o³nierza. Ale i ten moment nale¿y pokonaæ, tym bardziej, ¿e
piechocie morskiej w walce przywieca has³o Swoich nie porzucamy! Podobno
ka¿dy czarny beret nieugiêcie jest przekonany, ¿e w razie czego towarzysze
wynios¹ go spod ognia. Ostatecznie dobili dziennikarzy zamaskowani snajperzy, którzy nagle wstali praktycznie spod nóg widzów. Jeden z dowódców rozwia³
zdziwienie cywilów stwierdzeniem, ¿e dla uczestników æwiczeñ nie jest to nic
niezwyk³ego. Wszak wszyscy oni pe³ni¹ s³u¿bê na zasadzie kontraktu i trenuj¹ na
poligonach minimum jeden raz w miesi¹cu.
KP w K, nr 26 z 21 II; KP, nr 33 z 22 II 2007.
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Bezpieczeñstwo publiczne
Zamach na wysokiego oficera milicji
5 lutego o godz. 19.15 niedaleko od budynku Ba³tyckiej Pañstwowej Akademii Floty Rybacko-Przemys³owej w Kaliningradzie zawodowy zabójca ostrzela³
z bliskiej odleg³oci zastêpcê naczelnika Obwodowego Urzêdu (Wydzia³u) do Walki
z Przestêpczoci¹ Zorganizowan¹ [ros. UBOP] 39letniego podpu³kownika milicji Dmitrija Malikowa., kieruj¹cego samochodem osobowym Mercedes z milicyjnym numerem rejestracyjnym T 300 TT, na ulicy Lenej obok domu Nr 76.
Pp³k Dmitrij Malikow zosta³ trafiony trzema kulami. Jedna roztrzaska³a szczêkê, pozosta³e trafi³y poni¿ej serca. Ranny Malikow nie zatrzyma³ siê, doda³ gazu
i wyjecha³ z pola ostrza³u. Zdo³a³ dojechaæ do Urzêdu Spraw Wewnêtrznych (milicji) na alei Sowietskiej, wydosta³ siê z samochodu, dotar³ do dy¿urki i straci³
przytomnoæ. Speszeni milicjanci rozpoznali w ciê¿ko rannym mê¿czynie zastêpcê
naczelnika Obwodowego Urzêdu (Wydzia³u) do Walki z Przestêpczoci¹ Zorganizowan¹. Ciê¿ko rannego Malikowa dostarczono karetk¹ do szpitala, gdzie przeszed³ wielogodzinn¹ operacjê i nadal znajduje siê w stanie ciê¿kim.
Tym krwawym przestêpstwem, g³onym prawie na ca³¹ Rosjê, zajmuje siê
obecnie Oddzia³ ledczy ds. Szczególnie Wa¿nych Prokuratury Obwodowej. Prasa kaliningradzka informuje, ¿e Dmitrij Malikow nie po raz pierwszy wbrew w³asnej woli staje siê obiektem wnikliwego zainteresowania dziennikarzy. Ponad rok
temu ca³y kraj obieg³a wiadomoæ o jego aresztowaniu przez funkcjonariuszy Urzêdu Regionalnego Federalnej S³u¿by Bezpieczeñstwa (FSB). Malikowa, oficera
UBOP, oficerowie FSB zatrzymali na lotnisku Chrabrowo 2 listopada 2005 roku.
Zarzucono mu przekroczenie uprawnieñ s³u¿bowych  bezprawne przetrzymywanie w areszcie ledczym szefa zorganizowanej grupy przestêpczej Aleksandra
Adamowicza, który porwa³ dla okupu pewnego biznesmena kaliningradzkiego.
Adamowicz, by³y funkcjonariusz OMON [Oddzia³ Milicji Specjalnego Przeznaczenia] to postaæ te¿ znana. Rozg³osu nabra³y jego zeznania w areszcie ledczym, szeroko rozpowszechnione przez jedn¹ z gazet lokalnych, ods³aniaj¹ce skandale w strukturach w³adzy. Adamowicz opowiedzia³ przes³uchuj¹cym go funkcjonariuszom UBOP o swoim udziale w dokonanym w 2004 roku g³onym zabójstwie prezesa prywatnej firmy ochroniarskiej Zwi¹zek Weteranów Wojny Czeczeñskiej Olega Pokaniewicza [te¿ by³ego funkcjonariusza OMON] przed Orodkiem Rozrywki Wawi³on. Adamowicz twierdzi³, ze jakoby zastrzeli³ Pokaniewicza na zamówienie oficerów FSB z dostarczonego przez nich automatu.
Nied³ugo przed zatrzymaniem Adamowicza do gazet lokalnych nadszed³ anonim, podpisany przez uczciwych pracowników milicji, informuj¹cy o tym, ¿e
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organizatorów likwidacji wypadaj¹cego spod kontroli biznesmena nale¿y szukaæ w budynku Urzêdu Spraw Wewnêtrznych. Wed³ug stanu na dzieñ dzisiejszy
ca³a ta zagmatwana sytuacja wygl¹da nastêpuj¹co: zabójstwo Pokaniewicza nie
zosta³o wyjanione, sam Adamowicz wycofa³ siê ze swoich wczeniejszych zeznañ, sprawa karna wobec Malikowa zakoñczy³a siê niczym, je¿eli nie liczyæ powa¿nego uszczerbku dla zdrowia.
Wspó³pracownicy charakteryzuj¹ Dmitrija Malikowa jako zas³u¿onego oficera, maj¹cego odznaczenia bojowe, i porz¹dnego cz³owieka z zasadami. KP z 7
lutego informuje, ¿e D. Malikow by³ uczestnikiem dzia³añ bojowych na Kaukazie. Do Kaliningradu przeniós³ siê z Czeczenii, gdzie zajmowa³ stanowisko naczelnika Oddzia³u ds. Wykrywalnoci Szczególnie Wa¿nych Przestêpstw MSW
Republiki Czeczenii.
Obwodowy Urz¹dzie Spraw Wewnêtrznych obiecuje solidn¹ nagrodê dla tego,
kto przeka¿e informacje, mog¹ce przyczyniæ siê do wykrycia przestêpstwa. Nastêpnego dnia po zamachu dzieci z pobliskiej szko³y znalaz³y w b³ocie na ul. Lenej porzucon¹ broñ automatyczn¹ produkcji chorwackiej z nabojami.
Informacje o zamachu na ¿ycie wa¿nego funkcjonariusza milicji zbieg³y siê
w czasie z informacjami o innych zabójstwach i ich sprawcach. Tygodnik Strana
Kaliningrad poinformowa³ o zabójstwie obok restauracji Olsztyn w Kaliningradzie 27letniego Laimisa. O ten czyn podejrzewany jest student pi¹tego roku
miejscowego uniwersytetu Iwan K., syn oficera Urzêdu Regionalnego FSB.
S¹d Obwodowy w Kaliningradzie skaza³ na karê do¿ywotniego wiêzienia Artioma Sobkowicza, ostatniego z trzech seryjnych zabójców, którzy w latach 2000
2003 zamordowali kilkanacie osób  wartowników Floty Ba³tyckiej, milicjantów, ochroniarzy i cile cywilnych ludzi. Dwaj g³ówni mordercy  Aleksiej Spilnik i Artiom Sobkowicz weszli na drogê przestêpczoci wkrótce po odbyciu s³u¿by wojskowej w elitarnej jednostce Parus, gdzie zdobyli specyficzne nawyki tak
zwanych niedwiedzi morskich. Dziêki uzyskanym umiejêtnociom przez trzy
lata udawa³o im siê zacieraæ lady swoich makabrycznych przestêpstw.
KPwK, nr 15 z 2 II, nr 18 z 7 II; RG, nr 25 z 7 II, nr 28 z 9 II; SK, nr 6 z 7-13 II;
KP, nr 22 z 7 II, nr 25 z 10 II; K-sa, nr 683 z 9 II; K-d, nr 6 z 13-19 II 2007.

Naruszenia prawa w toku postêpowañ prokuratorskich
Prokurator obwodowy Aleksiej Samsonow, podsumowuj¹c wyniki ubieg³ego
roku, ujawni³, ¿e 35 mieszkañców obwodu odczu³o na sobie niesprawiedliwy stosunek do nich pracowników pododdzia³ów ledczych prokuratury  wszyscy oni
byli bezzasadnie poci¹gniêci do odpowiedzialnoci karnej w roku ubieg³ym.
Pomimo tego, ¿e liczba bezprawnie poci¹gniêtych do odpowiedzialnoci karnej
w porównaniu do roku 2005 zmniejszy³a siê, to jednak jakoæ pracy ledczej
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pozostaje jednym z powa¿nych problemów w organach ochrony prawa. Bêdzie
zaostrzona odpowiedzialnoæ za ka¿de naruszenie konstytucyjnych praw obywateli w postêpowaniu karnym  owiadczy³ prokurator obwodu. Zapobiec wielu
nadu¿yciom pozwoli³o to, ¿e ledczy oddzia³ów spraw wewnêtrznych (milicji) zobowi¹zani zostali do uzyskania zgody prokuratora na wszczêcie sprawy karnej.
W roku ubieg³ym prokuratorzy miejscy i rejonowi 1301 razy odmówili wszczêcia
sprawy lub zwrócili materia³y do sprawdzenia dodatkowego.
Zmniejszenie liczby nadu¿yæ w samych organach ochrony prawa nie wp³ynê³o, co prawda, na stan przestêpczoci. Ona, wed³ug danych prokuratury, w roku
ubieg³ym wzros³a prawie o 4%, w tym tak¿e zwiêkszy³a siê liczba zabójstw.
Aleksiej Samsonow uwa¿a, ¿e wzrost liczby zabójstw mo¿na by³oby powstrzymaæ, gdyby czêciej poci¹gaæ do odpowiedzialnoci karnej i doprowadzaæ do s¹du
sprawców drêczenia i grób zabójstwa. Nieefektywnie prowadzona jest praca zapobiegaj¹ca przestêpczoci zorganizowanej. Urz¹d do Walki z Przestêpstwami
Podatkowymi Obwodowego Urzêdu Spraw Wewnêtrznych w ci¹gu dwóch lat nie
wykry³ ani jednej zorganizowanej grupy przestêpczej [ros. OPG]. A to wszystko
dlatego, ¿e w organach ochrony prawa nie analizuje siê informacji o liderach
i uczestnikach OPG, a tak¿e nie rozpracowuje siê schematów zwi¹zków przestêpczych. Praktycznie nie ma aktualnych spraw karnych o przestêpstwach urzêdniczych w stosunku do ³apówkarzy  narzeka³ prokurator obwodu.  Jak to siê mówi,
chodzimy tylko dooko³a i wokó³ samowoli urzêdniczej. W rejonach krasnoznamienskim, zielenogradskim, s³awskim i w Ba³tijsku praca na rzecz wykrywania
podobnych przestêpstw w ogóle zosta³a zamro¿ona. Chocia¿ dla wszystkich
powinno byæ jasne, ¿e ka¿da kontrola w ramach nadzoru powinna zaczynaæ siê
i koñczyæ pod k¹tem walki z korupcj¹  poucza³ prokurator Samsonow.
W 2006 roku prokuratorzy wykryli 324 przestêpstwa pope³nione przez osoby
funkcyjne, 58 z nich by³y zwi¹zane z ³apówkarstwem.
RG, nr 30 z 13 II 2007.

W 2006 roku odnotowano 34 sytuacje nadzwyczajne
W Kaliningradzie podsumowano wyniki dzia³alnoci obwodowego podsystemu terytorialnego, wchodz¹cego w sk³ad Jednolitego Systemu Pañstwowego ds.
Zapobiegania i Likwidacji Sytuacji Nadzwyczajnych.
Z referatu wyg³oszonego przez wicepremiera rz¹du obwodowego Jurija Szalimowa wynika, ¿e g³ównym zadaniem w 2006 roku by³o nie tylko zapobieganie
i likwidacja powsta³ych sytuacji nadzwyczajnych [ros. CzS], ale i doskonalenie
nawyków i umiejêtnoci funkcjonariuszy w toku æwiczeñ i treningów, w tym tak¿e we wspó³pracy miêdzynarodowej. A tak¿e kontrola stanu obiektów niebezpiecznych.
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Aktualnie w obwodzie funkcjonuj¹ ró¿ne formacje, licz¹ce 17139 osób i 1289
jednostek techniki. Na terytorium obwodu dzia³a wspólna s³u¿ba dyspozytorska
na bazie wspólnego telefonu 01. W 2006 roku s³u¿ba ta przyjê³a i obs³u¿y³a 657
tysiêcy zg³oszeñ od ludnoci obwodu w ró¿nych sprawach ¿yciowych. Na ca³ym
terytorium obwodu dzia³aj¹ placówki sieci obserwacji, kontroli laboratoryjnej
i prognozowania CzS. W tym roku planuje siê po³¹czyæ je we wspólny system
informacyjny, po³¹czony z systemem informacyjno-zarz¹dzaj¹cym Ministerstwa
ds. Sytuacji Nadzwyczajnych Rosji, co poprawi jakoæ monitoringu i prognozowania sytuacji nadzwyczajnych (wyj¹tkowych).
Mimo to w 2006 r. odnotowano 34 sytuacje nadzwyczajne, w których zginê³y
74 osoby.
www.pravda.ru z 15 II; www.kaliningrad.ru z 15 II 2007.

Kultura, nauka, ochrona zdrowia i opieka spo³eczna
Jurij Szalimow: Studenci awanturuj¹ siê  w imiê taniego rozg³osu [!]
Od pierwszego stycznia studenci kaliningradzcy p³ac¹ za przejazd rodkami
komunikacji miejskiej osiem rubli, o trzy wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym. Irina Sattarowa z tygodnika Kaskad dostrzeg³a wród studentów trzy ró¿ni¹ce siê od siebie ze wzglêdu na zachowanie grupy. Jedni nostalgicznie wiecuj¹ przeciwko utracie piêciorublowego przejazdu, drudzy zdecydowanie poruszaj¹ siê po miecie
w³asnym samochodem, a jeszcze inni, po zap³aceniu z ¿alem za bilet wed³ug podwy¿szonej taryfy, zwyczajnie kontynuuj¹ bieg wed³ug marszruty naukapraca
domzarobek dodatkowynauka. Sattarowa prezentuje wyniki sonda¿u opinii na
temat róde³ utrzymania studentów kaliningradzkich (przepytano 64 osoby). Okaza³o siê, ¿e ze swoich i tylko swoich pieniêdzy utrzymuje siê 6 osób, z pieniêdzy
rodziców  30, ze swoich, ale sto³uj¹ siê u rodziców  18, z pieniêdzy rodziców i
stypendium  4, z innych róde³ [?]  6 osób.
W obwodzie funkcjonuje 10 rodzajów stypendiów studenckich:
 stypendium zwyk³e  600 rubli;
 stypendium studenta uzyskuj¹cego ocenê redni¹ powy¿ej 4,0 750 rubli,
 stypendium wzorowego studenta  900 rubli,
 stypendium gubernatorskie  1000 rubli,
 stypendium prezydenckie  800 rubli,
 stypendium mera Kaliningradu  720 rubli,
 stypendium rz¹dowe  1200 rubli,
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 pañstwowe stypendium akademickie (podwy¿szone)  1350 rubli,
 pañstwowe stypendium socjalne  900 rubli,
 gubernatorskie stypendium socjalne  600 rubli
W zestawieniu z wysokoci¹ stypendium ciekawie prezentuj¹ siê wydatki studentów:  wyprawa do kina (jeden bilet)  100-200 rubli;  obiad w sto³ówce
studenckiej  40-70 rubli na osobê;  koszt jednej godziny w sieci Internetu  25
rubli;  bilet na koncert przyjezdnych gwiazd  300-1200 rubli od osoby;  bukiet
kwiatów  350-500 rubli;  wyprawa do dyskoteki lub klubu nocnego  150-400
rubli;  pomadka do ust  180 rubli;  paczka papierosów  20-40 rubli.
Po styczniowych udzia³ach studentów w wiecach i pikietach (wspólnie z emerytami lub osobno) g³os zabra³ na specjalnie zwo³anej konferencji prasowej sekretarz Rady Politycznej Organizacji Regionalnej Partii Jedna Rosja i wicepremier
rz¹du obwodowego Jurij Szalimow. Rok rozpocz¹³ siê burzliwie.  Wszystko
jest jasne  zbli¿aj¹ siê wybory do Dumy Pañstwowej. Wszyscy siê aktywizuj¹.
Prowadzone s¹ akcje protestu. Nas krytykuj¹, a my zajmujemy siê konkretnymi
sprawami. Wicepremier zaproponowa³ dwa warianty z³agodzenia ¿ycia studentów. Po pierwsze, obni¿enie kosztów studiów odp³atnych w uczelniach wy¿szych.
Po drugie, zaprowadzenie porz¹dku  zaprzestanie poborów [³apówek] od ucz¹cych siê, którzy czêstokroæ nawet nie zaryzykuj¹ pójcia do wyk³adowcy, nie wk³adaj¹c uprzednio do indeksu du¿ego banknotu pieniê¿nego. Te propozycje w czasie
spotkania nie znalaz³y poparcia, pisze W³adimir Sazonow w KP z 3 lutego.
Mimo to Szalimow poleci³ swoim podw³adnym zobaczyæ, w jaki sposób kszta³towane s¹ taryfy na naukê odp³atn¹. Wiele czynimy dla rodowiska studenckiego 
zapewni³ wicepremier.  Mamy rz¹d m³odzie¿owy obwodu, ka¿dy minister ma
swego m³odzie¿owego dublera. Istnieje te¿ parlament m³odzie¿owy obwodu. Prócz
tego, w³adze regionalne tworz¹ miejsca pracy dla m³odzie¿y. Istnieje mo¿liwoæ
zarobienia i na przejazd, i w ogóle na ¿ycie.
Opinii wicepremiera i dzia³acza partyjnego nie podzielaj¹ korespondenci Komsomolskiej PrawdyKaliningrad Siergiej Jurjew i Aleksiej Dienisienkow. Pierwszy z nich napisa³ w swojej gazecie z 1-8 lutego br., ¿e ostatnie wydarzenia
w obwodzie przyczyni³y siê do podzia³u m³odzie¿y na postêpuj¹c¹ s³usznie i nies³usznie. Nies³uszni studenci ¿¹daj¹ przywrócenia im przejazdu ulgowego
w transporcie uspo³ecznionym, ³¹cz¹c siê we wspólnym porywie z emerytami.
S³uszni studenci, których ulgowy przejazd nie wzrusza, to s¹ cz³onkowie organizacji m³odzie¿owych Nasi i M³oda Gwardia. Zgodnie krzyczeli ura!, wymachuj¹c chor¹giewkami i popieraj¹c politykê obecnej w³adzy.
KP w K, 15-t/5 z 1-8 II, nr 16 z 3 II; KP, nr 20 z 3 II; K-d, nr 6 z 13-19 II 2007.
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Neurochirurdzy kaliningradzcy
W Obwodowym Szpitalu Klinicznym w Kaliningradzie po raz pierwszy przeprowadzono operacjê usuniêcia obrzêku mózgu z zastosowaniem uniwersalnego
systemu elektrotechnicznego, który skraca operacjê o godzinê, przez co szkodliwoæ narkozy dla pacjenta jest mniejsza.W 2006 roku w Kaliningradzie wykonano oko³o 50 operacji mózgu. Lekarze powiadaj¹, ¿e przy pomocy nowego aparatu
mo¿na bêdzie udzieliæ pomocy znacznie wiêkszej liczbie pacjentów. Jest tylko
jeden problem  nowa technika nie jest dostêpna dla wszystkich. Aparat kosztuje
oko³o 25 tysiêcy dolarów, tak wiêc neurochirurgom rejonowym przyjdzie siê ratowaæ ¿ycie ludzkie starym sposobem.
www.kaliningrad.ru z 8 II 2007.

UE wyda na pomoc dla nosicieli wirusa HIV w Obwodzie Kaliningradzkim milion euro
Na realizacjê projektu Rozwój systemu us³ug socjalnych dla najs³abiej chronionych grup ludnoci w Obwodzie Kaliningradzkim wydanych zostanie ponad
jeden milion euro. O tym poinformowa³a 14 lutego na posiedzeniu rady koordynacyjnej wiod¹cy ekspert projektu Caroline Gieyeze [ros. ¯ijes]. Na jego realizacjê
w 5 regionach Rosji, w tym tak¿e i w Obwodzie Kaliningradzkim, przeznacza siê
po 3 mln euro z bud¿etów Rosji i Unii Europejskiej. Ten program jest skierowany
na stworzenie efektywnego systemu pomocy socjalnej dla dzieci urodzonych przez
matki, bêd¹ce nosicielkami wirusa HIV, i kobiet w ci¹¿y z wirusem HIV. Aktualnie w obwodzie jest oko³o 4 tys. nosicieli wirusa HIV. W porównaniu do roku
2005 liczba zara¿onych zwiêkszy³a siê o 10,3%.
www.kaliningrad-online.ru z 14 II 2007.

W Kaliningradzie zostanie utworzona miejska inspekcja sanitarno-epidemiologiczna
S³u¿ba prasowa merostwa poinformowa³a, ¿e do obowi¹zków tej inspekcji
nale¿eæ bêdzie tak¿e kontrola czystoci w miecie. Przy tym nowa s³u¿ba miejska
wemie na siebie funkcje komisji administracyjnych na terenie miasta obwodowego.
W miecie ju¿ ustawiono setki pojemników, zagospodarowano miejsca ustawienia kontenerów, zakupiono now¹ technikê do sprz¹tania ulic i placów. Wynagrodzenie dozorców zwiêkszono dwukrotnie. Jednak, jak powiedzia³ mer Jurij
Sawienko w czasie spotkania z weteranami pracy, nale¿ytego efektu jeszcze nie
ma. Dlatego bêdzie zorganizowana kontrola codzienna stanu sanitarnego miasta
i przestrzegania przepisów porz¹dkowych.
www.balticpl.ru z 16 II; www.kaliningrad.ru z 16 II 2007.
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W regionie przyst¹piono do masowego szczepienia ptaków
Na Mierzei Wilanej odnotowano masowe padniêcie ptaków. Informacja
o tym, ¿e gin¹ ptaki jakoby z powodu wirusa ptasiej grupy, nadesz³a od mieszkañców mierzei. 20 lutego w miejscowoci Kosa pracowali lekarze i funkcjonariusze
Urzêdu Obrony Cywilnej i Urzêdu ds. Sytuacji Nadzwyczajnych. Kierownik Punktu
Weterynaryjnego Ba³tyckiego Okrêgu Miejskiego Jelizawieta Matas poinformowa³a rodki masowej informacji o tym, ¿e na razie wirus ptasiej grypy nie potwierdza siê. Dziesiêæ kaczek zginê³o czy to z powodu odmro¿eñ, czy to na skutek
znalezienia siê w sieciach rybackich . W obwodzie przyst¹piono do masowego
szczepienia ptaków hodowlanych. Zdaniem zastêpcy g³ównego lekarza weterynarii obwodu Aleksandra Murygina, w tym roku niebezpieczeñstwo pojawienia siê
wirusa ptasiej grypy w regionie jest znacznie wy¿sze, ni¿ w ubieg³ym, a to z powodu ³agodnej zimy i wczeniejszej migracji dzikich ptaków.
Na wakcynacjê wszystkich ptaków rodki finansowe pochodz¹ z bud¿etu federalnego. W tym roku dla obwodu zamówiono 600 tys. dawek szczepionki. Co
prawda, do 20 lutego do obwodu nie dotar³a jeszcze ¿adna ampu³ka. Weterynarze
korzystaj¹ z tego, co pozosta³o z ubieg³ego sezonu. A jest to oko³o dwóch tysiêcy
dawek.
www.kaliningrad.ru z 21 II; www.kaliningrad.rfn.ru z 21 II;
KP w K, nr 29 z 28 II; A i F-K, nr 9 z 28 II-6 III 2007.

Galina Jankowskaja: Zmniejszy³a u nas siê iloæ biednych
Na posiedzeniu gabinetu ministrów rz¹du Obwodu Kaliningradzkiego
w przeddzieñ [20 lutego br.] omówiono uzupe³nienia do ustawy [regionalnej]
O pañstwowej pomocy socjalnej dla ludnoci. Wstêpnie zosta³o okrelonych
9 kategorii socjalnie nie zabezpieczonych obywateli, którym bêdzie udzielana pomoc materialna. Lista zmniejszy³a siê. Na zasi³ki, na przyk³ad, nie mog¹ liczyæ
ludzie zdolni do pracy. Ogó³em z bud¿etu na wyp³aty bêdzie przeznaczonych 67
mln rubli. Kwota pomocy imiennej  od 100 do 500 rubli [1 dolar=26,50 rubli].
Otrzymuje j¹ oko³o 40 000 mieszkañców obwodu.
Galina Jankowskaja, minister ds. polityki spo³ecznej i pracy rz¹du Obwodu
Kaliningradzkiego: «Ale u nas zmniejszy³a siê i liczba biednych, je¿eli by³o 27%,
to zosta³o 10,4%; to mówi o tym, ¿e pretendentów do pañstwowej pomocy imiennej sta³o siê mniej, ale wszystkich, którzy pretenduj¹, nie zostawiamy bez uwagi».
Wspomniane posiedzenie rz¹du by³o po raz pierwszy transmitowane w Internecie. To, co dzieje siê w rz¹dzie regionalnym, móg³ zobaczyæ ka¿dy u¿ytkownik
sieci w trybie czasu rzeczywistego.
www.kaliningrad.rfn.ru z 21 II 2007.
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Gospodarka obwodu
Narada w sprawie stanu rolnictwa
Kaliningradzka PrawdaPiatnica informuje, ¿e w rz¹dzie obwodowym pod
przewodnictwem ministra rolnictwa i rybo³ówstwa Andrieja Romanowa odby³a
siê narada z szefami organów zarz¹dzania kompleksem rolniczo-przemys³owym
w jednostkach municypalnych. Prasa opatrzy³a relacje z tej narady szumnymi tytu³ami: Ku wietlanej przysz³oci  z niskiego startu. Za burt¹ projektu narodowego w rolnictwie pozostaj¹ farmerzy-bankruci, a wraz z nimi  mieszkañcy
ma³ych miejscowoci.
Minister ubolewa³, ¿e nie uda³o siê osi¹gn¹æ zaplanowanych rezultatów
w wielu dziedzinach. Jako jeden z pal¹cych tematów A. Romanow wymieni³ problem gruntów rolnych  tak pod wzglêdem formalnego nabycia prawa w³asnoci,
jak i celowego wykorzystywania ziemi. Wed³ug jego s³ów, aktualnie po³owa u¿ytków rolnych wypada z obrotu (to znaczy le¿y od³ogiem). W ministerstwie przygotowywane s¹ propozycje w zakresie oceny dzia³alnoci samorz¹dowych (municypalnych) szefów instytucji i urzêdów odpowiedzialnych za rolnictwo. Jednym
z kryteriów oceny ma byæ zapewnienie celowego wykorzystania u¿ytków rolnych.
Inwestora, który chce lokowaæ swoje pieni¹dze w rolnictwie, nale¿y otaczaæ trosk¹ i piastowaæ  zaleca³ minister. W charakterze przyk³adu negatywnego Andriej Romanow przytoczy³ przypadek z Bagrationowskiego Okrêgu Miejskiego,
gdzie gospodarstwu, które tylko na zakup nowoczesnej techniki zainwestowa³o
100 mln rubli, wstrzymywano udostêpnienie gruntów rolnych.
Prócz tego, minister uzna³, ¿e sukces w rozwoju kompleksu rolno-przemys³owego nie jest mo¿liwy bez zastosowania takich form, jak ubezpieczenia rolnicze.
W roku 2008 rolnicy nie otrzymaj¹ z bud¿etu subsydiów na sp³atê kredytów zaci¹gniêtych na rozwój produkcji rolinnej, je¿eli nie ubezpiecz¹ swoich upraw.
Tak¿e wed³ug Rosyjskiej Gazety roku 2006 dla rolników obwodu nie mo¿na uznaæ za udany. Nast¹pi³ wyrany spadek pog³owia byd³a, w tym krów, a tak¿e
drobiu. W zwi¹zku z tym zmniejszy³a siê produkcja mleka i jaj. Pierwsze efekty
z tytu³u realizacji w obwodzie ogólnonarodowego programu na rzecz rozwoju
rolnictwa odczu³y jedynie zagrody wiejskie (gospodarstwa przydomowe), gdzie
obserwuje siê wzrost aktywnoci praktycznej. W czym siê ona przejawia  nie
podano. Generalnie w obwodzie iloæ byd³a zmniejszy³a siê do 80 tys. sztuk (89,2%
w stosunku do stanu z dnia 1 stycznia 2006 r.), w tym krów do 40,4 tys. sztuk
(85,8%) oraz drobiu do 1873,6 tys. sztuk (92,7%). Wzros³o jedynie pog³owie trzody chlewnej do 52,3 tys. sztuk (124%) oraz owiec i kóz do 46,1 tys. sztuk (109%).
W obwodzie realizuje siê obecnie piêæ projektów inwestycyjnych w zakresie
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rozwoju hodowli trzody chlewnej (dwa w rejonie gurjewskim oraz po jednym
w prawdinskim, zielenogradskim i bagrationowskim), które wed³ug ocen specjalistów, ju¿ wkrótce zdo³aj¹ zaspokoiæ popyt na wieprzowinê.
Obwód zg³osi³ do Ministerstwa Rolnictwa FR 46 projektów do zakwalifikowania do pomocy finansowej pañstwa w ramach realizacji programu ogólnonarodowego w rolnictwie. Do tej pory akceptacjê centrali uzyska³o dopiero 7 projektów. Dla dwóch z nich linie kredytowe otwarte zosta³y dopiero w roku bie¿¹cym.
Rz¹d obwodowy wyst¹pi³ do rz¹du federalnego z wnioskiem o to, by prawo selekcji projektów przekazano na szczebel regionalny, celem szybszego ich rozpatrywania.
Galina Bie³og³azowa pisze w RG z 8 lutego, ¿e urzêdnicy, sk³adaj¹c sprawozdania z realizacji projektu narodowego Rozwój kompleksu rolno-przemys³owego, lubi¹ operowaæ liczbami  ile wziêto kredytów, ile zbudowano mieszkañ
na wsi. Przy tym staraj¹ siê omijaæ ostre problemy bytu wiejskiego. Upadku wielkiego, niegdy silnego, przedsiêbiorstwa rolnego Ko³os w rejonie krasnoznamienskim w³adze zapewne nawet nie zauwa¿y³yby, gdyby nie wszêdobylscy dziennikarze, którzy w telewizji lokalnej pucili audycjê o krowim nieszczêciu. Na
zakute w ³añcuchy, g³odne i niedojone ³aciate nie sposób patrzeæ spokojnie  pisze
dziennikarka. Od pocz¹tku zimy trzymane s¹ dziêki sk¹pym zapasom siana. Na
fermê, jak przestali p³aciæ wynagrodzenie, nikt nie przychodzi. Gdzie na Zachodzie kierownictwo gospodarstwa za nieludzkie traktowanie zwierz¹t dawno ju¿
poci¹gnêliby do odpowiedzialnoci karnej  pisze Bie³ograzowa.  Dyrektor za
Ko³osa zgodnie z orzeczeniem s¹du rejonowego zosta³ zdyskwalifikowany
z innego powodu  za czteromiesiêczne wstrzymanie wynagrodzenia dla pracowników. Wed³ug naczelnika rejonowego urzêdu ds. rolnictwa Niko³aja Raczok
sytuacja w Ko³osie jest patowa  d³ugów tu nazbiera³o siê prawie na 4 mln
rubli, roczny dochód ze sprzeda¿y produkcji rolnej wyniós³ 3,3 mln rubli, straty 
w tych samych granicach. Do inwestowania w takie gospodarstwo nie rwie siê
¿aden inwestor z zewn¹trz. Ratunkiem by³oby odroczenie sp³aty d³ugów przez
najwiêkszego kredytodawcê, ale ten nie spieszy siê. Wszak upadek ju¿ siê zacz¹³.
Maszyny pilnie sprzedaj¹ za bezcen. Z fermy zniknê³o 30 krów. Wkrótce dojdzie
do rozbiórki obór na ceg³y  przewiduje dziennikarka Rosyjskiej Gazety.
W³adze, zgodnie z prawem, nie mog¹ wtr¹caæ siê do spraw spó³ek akcyjnych,
a tak¹ formê w³asnoci posiada Ko³os. Tym bardziej, ¿e nie jest to jedyny nieszczênik, który nie sprosta³ dowiadczeniom rynkowym. W³adza stawia na przedsiêbiorczych i dochodowych. Licz¹c na nich, opracowano regionalny program
celowy rozwoju rolnictwa na najbli¿sze dziesiêæ lat. Zadania postawiono icie
napoleoñskie: wydajnoæ zbó¿ podnieæ do 70-75 kwintali z hektara, ziemniaków
 do 350 kwintali, rzepaku  40-45 kwintali, itd. S¹ to wskaniki dwu, trzykrot23

nie, a nawet dziesiêciokrotnie przewy¿szaj¹ce te, które uzyskano w roku ubieg³ym. Oczywicie jest te¿ mowa o wielomiliardowych inwestycjach, tyle tylko, ¿e
cztery pi¹te z nich maj¹ byæ pozyskane ze róde³ pozabud¿etowych.
I Galina Bie³og³azowa, i przewodnicz¹cy regionalnego zwi¹zku agro-przemys³owców Anatolij Cemienko wyra¿aj¹ obawê, ¿e je¿eli padn¹ gospodarstwa nieefektywne i ubogie, to padanie tak¿e socja³ka. Na przyk³ad, po upadku spó³ki
akcyjnej Ko³os bez pracy pozosta³o 570 mieszkañców w trzech miejscowociach.
A tam, gdzie zbankrutowa³y takie spó³ki, dawne ko³chozy, ju¿ domy s¹ rozbierane, z dachów zdejmuj¹ dachówkê, ¿eby by³o za co wypiæ  pisze Cemienko. Mieszkañcy je¿d¿¹ do miast pracowaæ w tamtejszych supermarketach. Jeszcze trochê,
a byli opiekunowie ciel¹t i mechanizatorzy nie stan¹ do pracy na wsi, je¿eli nawet
znajd¹ siê nowi inwestorzy i zechc¹ odbudowaæ upad³e gospodarstwa rolne. Dlatego, ¿e w miecie znajd¹ pracê czyst¹ i unormowan¹  przewiduje w³aciciel
gospodarstwa, który sam 2 i pó³ roku czeka³ na to, a¿ urzêdnicy wyznacz¹, które to
budynki, urz¹dzenia i grunty maj¹ byæ jego w³asnoci¹ i zap³aci³ za nie 1,5 mln
rubli. A bez w³asnoci gruntów, które bank mo¿e wzi¹æ w zastaw, ¿adnego kredytu ¿aden rolnik nie dostanie. I tak ko³o siê zamyka.
KP-P, nr 19 z 2 II; RG, nr 22 z 2 II, nr 26 z 8 II 2007.

Turystów wyl¹ do strefy  turystycznej
Jedna z siedmiu stref turystycznych, które zgodnie z wol¹ rz¹du federalnego
maj¹ powstaæ w Rosji, umiejscowiona zostanie na rosyjskiej czêci Mierzei Kuroñskiej. Chocia¿ na razie istnieje ona tylko na papierze, to ju¿ znalaz³a siê
w sferze zainteresowania ró¿nych grup. Z jednej strony  ekolodzy, którzy twierdz¹, ¿e intensywne zagospodarowanie parku narodowego (obejmuje ca³¹ mierzejê) doprowadzi do nieuchronnego zniszczenia, z drugiej  przedsiêbiorcy, którzy
zadaj¹ jedno pytanie: kto i gdzie bêdzie rozpatrywaæ projekty inwestycyjne.
Tygodnik Kaskad opublikowa³ w zwi¹zku z tym wywiad z Marin¹ Drutman, naczelnikiem Oddzia³u Turystyki w obwodowym Ministerstwie Przemys³u
i Turystyki. Specjalna strefa turystyczna na Mierzei Kuroñskiej obliczona jest na
20 lat. W tym okresie inwestorzy mog¹ liczyæ na okrelone ulgi. W odró¿nieniu
od rezydentów Szczególnej Strefy Ekonomicznej w Obwodzie Kaliningradzkim
(obejmuje ca³y obwód) w strefie turystycznej do uzyskania ulg nie przewiduje siê
progu inwestycyjnego. To znaczy, ¿e ka¿da wielkoæ inwestycji kapita³owych, w³o¿ona w rozwój strefy turystycznej na mierzei, pozwoli przedsiêbiorcy na otrzymanie ulgi w okrelonym czasie. Je¿eli chodzi o inwestycje prywatne, to w pierwszej
kolejnoci maj¹ byæ zbudowane hotele, szko³a szybowcowa, muzeum etnograficzne, to jest to, czego nie ma, jak s¹dz¹ kaliningradczycy, u s¹siadów  Litwinów.
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Spodziewana jest federalna dotacja bud¿etowa w kwocie 1,5 mld rubli plus
300 mln rubli z bud¿etu obwodowego, które w pierwszej kolejnoci pójd¹ na przebudowê infrastruktury parku: na umocnienie brzegów, gazyfikacjê, budowê
zespo³u urz¹dzeñ energetycznych, przebudowê tras, budowê cie¿ek rowerowych
wzd³u¿ ca³ej mierzei, urz¹dzenie przystani jachtowych w miejscowociach Rybaczij i Zielenogradsk. Przy czym w Rybaczim ma byæ zbudowany graniczny punkt
odpraw turystów przebywaj¹cych drog¹ morsk¹.
Na razie nie ma jeszcze planu generalnego rozwoju mierzei. Rz¹d obwodu
wspólnie z samorz¹dem lokalnym powinien ju¿ teraz opracowaæ szczegó³owy plan
wszystkich ciekawych miejsc na mierzei i okreliæ do kogo nale¿¹ dzia³ki gruntów na terenie parku. Gdy to zostanie zrobione, Federalna Agencja ds. Turystyki
FR zacznie rozpatrywaæ projekty.
Planuje siê, ¿e do 2010 roku Mierzeja Kuroñska bêdzie mog³a przyjmowaæ do
miliona turystów rocznie i przyniesie roczny dochód do bud¿etów wszystkich szczebli w kwocie do 1,25 mld rubli.
Z chwil¹ podjêcia decyzji o utworzeniu specjalnej strefy turystycznej w obwodzie od¿y³a dyskusja o koniecznoci intensyfikacji turystyki wodnej. Coraz liczniejsi kaliningradczycy, w tym tak¿e sporód wp³ywowych polityków regionalnych, dostrzegaj¹ zapónienia w tym zakresie w porównaniu z najbli¿szymi
s¹siadami  Polsk¹ i Litw¹.
Jelena Nagornych pisze w Rosyjskiej Gazecie, ¿e chocia¿ od Kaliningradu
do Fromborka jest tylko 40 mil morskich, 60  do Gdañska i Gdyni, 180  do
Karlskrony, 400  do Kilonii, to jednak mapa obwodu w wiecie ¿eglarskim wygl¹da jak kompletnie bia³a plama. Wed³ug niej, dzisiaj na Jeziorach Mazurskich
p³ywa 25 tysiêcy ¿aglówek, a Polska dysponuje jedn¹ z najwiêkszych flot jachtowych w Europie, nie bêd¹c, w istocie, bogatym krajem. Tymczasem w obwodzie
nie uzbiera siê nawet setki ¿aglówek.
Zmieniæ to mo¿e tylko decyzja Moskwy, poniewa¿ ca³a ¿egluga w Rosji jest
regulowana przepisami prawa federalnego, które zabraniaj¹ statkom zagranicznym wchodzenia na rosyjskie wody wewnêtrzne. Na mierzei ma powstaæ specjalna strefa turystyczna, a granica wodna w zalewach Wilanym i Kuroñskim wci¹¿
jest zamkniêta na przys³owiow¹ k³ódkê, nie mówi¹c ju¿ o mo¿liwociach wchodzenia jachtów zagranicznych do wewnêtrznych rzek i kana³ów kaliningradzkich.
O bezsensownoci tej sytuacji pisz¹ Jelena Nagornych w Rosyjskiej Gazecie
i Jewgienija Szewczenko w tygodniku Argumenty i FaktyKaliningrad.
K-d, nr 5 z 6-12 II; RG, nr 25 z 7 II; A i F-K, nr 6 z 7-13 II 2007.
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Rozwój obwodu w specjalnym postanowieniu Radzy Federacji
Rada Federacji FR przyjê³a specjalne postanowienie O wsparciu pañstwowym rozwoju spo³ecznogospodarczego Obwodu Kaliningradzkiego. W dokumencie proponuje siê rz¹dowi federalnemu rozpatrzenie kilku zasadniczych problemów. Jest to rozwój obwodu w zwi¹zku ze spodziewanym wst¹pieniem Rosji
do wiatowej Organizacji Handlu, budowa odga³êzienia od Gazoci¹gu Pó³nocnoeuropejskiego do Obwodu Kaliningradzkiego, a tak¿e ca³y blok spraw dotycz¹cych wspierania wojskowych. Dokument ma charakter rekomendacji. Za jego przyjêciem g³osowa³o 136 cz³onków Rady, jeden by³ przeciw.
KPwK, nr 17 z 6 II; www.kaliningrad.rfn.ru z 13 II 2007.

W Kaliningradzie zbuduj¹ elektrowniê atomow¹
W pierwszej dekadzie lutego na ³amy prasy kaliningradzkiej ponownie powróci³ temat ewentualnej budowy w obwodzie elektrowni atomowej. Przyczyni³
siê do tego przedstawiciel kierownictwa Agencji Federalnej Rosenergoatom,
który podczas spotkania z dziennikarzami w Moskwie nag³oni³ ideê rozwoju
energetyki atomowej w obwodzie, chocia¿ plany budowy w tym regionie elektrowni atomowej na razie nie znajduj¹ potwierdzenia ani na federalnym, ani na
regionalnym szczeblu.
Mimo to 7 lutego przed budynkiem rz¹du obwodowego w Kaliningradzie zacz¹³ dymiæ czerwonym gryz¹cym dymem komin elektrowni atomowej z wielkich p³yt styropianowych, przyniesionych przez miejscowych zielonych. W gazetach kaliningradzkich pojawi³y siê nie potwierdzone informacje. Jedne mówi³y
o tym, ¿e Ministerstwo Energetyki Atomowej FR planuje budowê w obwodzie
elektrowni atomowej w okresie miêdzy latami 20202030. Inne sugerowa³y, ¿e
dla Kaliningradu przewidziana jest p³ywaj¹ca elektrownia atomowa.
Gazeta Komsomolskaja PrawdaKaliningrad zamieci³a na swoich ³amach
wypowiedzi gubernatora obwodu Gieorgija Boosa i deputowanego Dumy Obwodowej, ekologa Feliksa Aleksiejewa, które tu cytujemy w ca³oci:
 Gieorgij Boos:  Najbardziej wskazanym dla nas na razie jest drugi blok
energetyczny TEC-2. Ale tu jest niedostatek  droga energia i zale¿noæ od dostaw
gazu do obwodu. Energetyka atomowa ma tañsz¹ energiê, przy pomocy której
mo¿na bêdzie nie tylko ca³kowicie zaspokoiæ zapotrzebowanie Obwodu Kaliningradzkiego na energiê elektryczn¹, ale i sprzedawaæ ja na eksport.
 Feliks Aleksiejew:  Realnych planów budowy elektrowni atomowej nie
ma. Teraz rozpatrywane s¹ tylko ewentualne warianty rozwi¹zywania problemu
deficytu energii elektrycznej. To, ¿e ten deficyt bêdzie, w¹tpliwoci nie ma. I zamiast tego ¿eby wiecowaæ, nale¿y domagaæ siê technologii rzeczywicie ekologicznie czystych, oszczêdnych róde³ energii. Je¿eli takim ród³em bêdzie elek26

trownia atomowa, je¿eli bêd¹ wszelkie gwarancje bezpieczeñstwa, to dlaczego by
i nie.
Kaliningradzka Prawda z 8 lutego posz³a dalej i zada³a dwunastu mieszkañcom obwodu jednakowe pytanie: Czy obwodowi potrzebna jest elektrownia
atomowa? Tylko trzech z nich wypowiedzia³o siê zdecydowanie na nie. Pozostali
zg³aszali ró¿ne wymagania odnonie bezpieczeñstwa czy wrêcz stawiali twarde
warunki.
K-d, nr 5 z 6-12 II; KP w K, nr 18 z 7 II; RG, nr 25 z 7 II;
KP, nr 23 z 8 II; www.kaliningradka.ru z 8 II 2007.

W Jantarnym ceny zwy¿kuj¹
Gdy tylko rozesz³y siê pog³oski o tym, ¿e w miejscowoci Jantarnyj, znanej do
tej pory jedynie z wydobycia bursztynu i zwi¹zanych z tym k³opotów, ma powstaæ
do roku 2009 strefa gier hazardowych  na wybrze¿u ju¿ praktycznie ca³kowicie
wszystko wykupiono. Wszystkie dzia³ki gruntów znajduj¹ siê w d³ugookresowej
dzier¿awie i zabudowie. Proces ruszy³: rozgraniczanie, strefowanie, a na rynku
gruntów ceny podskoczy³y trzykrotnie. Ar ziemi kosztuje ponad 3 tys. dolarów
i wed³ug prognoz ceny bêd¹ ros³y dalej w postêpie geometrycznym. Znani s¹ inwestorzy strategiczni w zakresie zabudowy czêci pó³nocnej i po³udniowej miasteczka, jednym z nich jest Moskommercbank. Aktywnie zachowuj¹ siê nie
tylko moskwianie, ale i kaliningradczycy. I deklaratywnie  Niemcy.
Wiadomo jednak, ¿e w strefie gier hazardowych pierwsze skrzypce przypadn¹
wielkiemu kapita³owi. I pierwsza jaskó³ka ju¿ siê pojawi³a  kompania Bekkergrupp. Jej w³aciciel  prawnuk za³o¿yciela dzisiejszego Jantarnego, by³ego Palmnicken, Ludwig Bekker gotów jest zainwestowaæ wielkie pieni¹dze w rodzinne
gniazdo. Pojawili siê agenci nieruchomoci. Mieszkañcy miasteczka nie spiesz¹
siê ze sprzeda¿¹ domów i gruntów, licz¹c na dalszy wzrost cen. Je¿eli jeszcze
ca³kiem niedawno trzypokojowe mieszkanie z czasów radzieckich mo¿na by³o
kupiæ za 10-20 tys. dolarów, to teraz nie kupi siê za ¿adne pieni¹dze. Ludzie licz¹
jeszcze na wiêkszy skok cen. Generalnie jednak spo³ecznoæ miejscowa podzieli³a siê na tych, którzy chc¹ przysz³ej strefy gier, i na tych, którzy s¹ temu ca³kowicie
przeciwni.
www.kaliningrad.ru z 8 II 2007.
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Kaliningrad  wiat
Marco Franco: Rozumiemy z³o¿onoæ problemu ... Unia Europejska da
pieni¹dze na przejcia graniczne, ale zniesie wizy bezp³atne do Litwy
i Polski
Ni¿ej publikujemy w ca³oci wywiad przedstawiciela Komisji Europejskiej
w Moskwie Marco Franco udzielony na pocz¹tku lutego br. dziennikarzowi Kaliningradzkiej Prawdy:
W tym roku up³ywa termin wa¿noci porozumienia o partnerstwie i wspó³pracy miêdzy Rosj¹ i UE. Ten dokument by³ podpisany ponad dziesiêæ lat temu
i powa¿nie zestarza³ siê. Przypuszczalnie w po³owie maja FR i UE przyjm¹ nowe
porozumienie. Czy bêdzie w nim wymieniony Obwód Kaliningradzki? Jakie miejsce nasz region zajmuje w stosunkach miêdzy Rosja i UE? O tym sprawozdawca
Kaliningradzkiej Prawdy Wadim Smirnow porozmawia³ z szefem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w FR Marco Franco.
 Panie Franco, jaki bêdzie ten nowy dokument, reguluj¹cy stosunki miêdzy
Rosj¹ i UE?
 M. Franco:  Zostanie on odnowiony i udoskonalony zgodnie z wymogami
dzisiejszego czasu. Planuje siê wyczyszczenie porozumienia, usuwaj¹c stamt¹d
przestarza³e elementy. Gdy ono by³o przyjmowane, Rosja znajdowa³a siê w nie³atwym okresie przejciowym  wówczas, na przyk³ad, nawet mowy o wst¹pieniu
waszego kraju do WTO byæ nie mog³o. W nowym dokumencie proponuje siê
odnotowaæ te dziedziny wspó³pracy, które s¹ opisane w czterech wspólnych przestrzeniach miêdzy Rosj¹ i UE  gospodarczej, przestrzeni wolnoci, bezpieczeñstwa i praworz¹dnoci, bezpieczeñstwa zewnêtrznego oraz przestrzeni badañ naukowych i owiaty. Nowe porozumienie bêdzie ogólne, kompleksowe. Ale jednoczenie pewne rzeczy nie bêd¹ rozpisane w szczegó³ach. W niektórych zasadniczych sprawach, byæ mo¿e, bêd¹ przyjête odrêbne porozumienia, na przyk³ad
w zakresie uproszczenia trybu wizowego, energetyki, handlu.
 Poniewa¿ Pan powiedzia³, ¿e detalizacja nie jest po¿¹dana, to Obwód
Kaliningradzki w nowym porozumieniu wymieniany nie bêdzie?
 Marco Franco:  Trudno powiedzieæ. Na razie nie widzia³em tekstu nowego
dokumentu. Ale, tak sadzê, w¹tpliwe jest, by w nim by³ specjalny rozdzia³ powiêcony waszemu regionowi. Jednak mimo wszystko Obwód Kaliningradzki
zajmuje szczególne miejsce w stosunkach Rosji i Unii Europejskiej si³¹ swojego
unikalnego po³o¿enia geograficznego. Wasz region jest swego rodzaju biegunem
przyci¹gania dla inwestycji z Europy. Obwód stanie siê pomostem miedzy Rosj¹
i Unia Europejsk¹, opieraj¹c siê w tym tak¿e i na nowe porozumienie. Kalinin28

grad, jak i poprzednio, bêdzie móg³ niew¹tpliwie korzystaæ z mechanizmów
finansowych w ramach programów wspó³pracy przygranicznej dla rozwoju swojej infrastruktury, poprawy sytuacji ekologicznej w regionie. W tym celu istniej¹
i inne programy  na przyk³ad Wymiar Pó³nocny.
 Wspomnia³ Pan o wspó³pracy przygranicznej. Niedawno UE i Federalna
S³u¿ba Celna Rosji podpisa³y memorandum o budowie nowoczesnego przejcia
granicznego Mamonowo2Grzechotki. Czy Unia Europejska planuje tak¿e
w przysz³oci wspieraæ kaliningradzkie przejcia graniczne?
 Marco Franco:  Owszem, mamy takie plany. Przypomnê, ¿e UE ju¿ przeznaczy³a 2 miliony euro na modernizacjê punktu przejcia w Bagrationowsku,
8  na przejcie graniczne Czernyszewskoje, na wspomniane przez Pana Mamonowo  13. I jeszcze 10 milionów euro pójd¹ na przejcie w Sowietsku. Nowoczesne punkty przejcia u³atwi¹ przekroczenie granic, co jest bardzo wa¿ne. Ale
to nie wszystko. Wszed³ w ¿ycie nowy program wspó³pracy przygranicznej
w ramach polityki s¹siedztwa UE. Na rozwój regionów Polski, Litwy i na Obwód
Kaliningradzki ³¹cznie bêdzie przyznanych oko³o 130 milionów euro.
 Ju¿ wiadomo, do jakiej kwoty mo¿e pretendowaæ nasz region?
 Marco Franco:  Zapotrzebowañ na pakiety narodowe na razie nie ma,
one jeszcze nie s¹ opracowane. Dlatego nie wiadomo kto ile otrzyma. Zapotrzebowania na finansowanie powinny zg³aszaæ lokalne organy w³adzy, i na ile jest mi
wiadomo, one ju¿ zaczê³y to robiæ.
 Proponujê powróciæ do sprawy porozumienia miêdzy Rosj¹ i UE. Niektórzy
eksperci przypuszczaj¹, ¿e, jak tylko bêdzie przyjêty nowy dokument, dla mieszkañców Obwodu Kaliningradzkiego wizy do Litwy i Polski stan¹ siê p³atne...
 Marco Franco:  Nie, problem wizowy z tym sztywno nie jest zwi¹zany.
Umowê o uproszczeniu trybu wizowego miedzy Rosj¹ i UE zawarlimy znacznie
wczeniej [25 maja 2006 r. w Soczi]. Co prawda, na razie jeszcze ona nie wesz³a
w ¿ycie. Problem wizowy, zauwa¿ê, wystêpuje jako oddzielny blok w naszych
stosunkach. Co za dotyczy p³atnoci za wizê, to w najbli¿szym czasie koszt wizy
szengeñskiej, jak oczekuje siê, wzronie do szeædziesiêciu euro. Jednak dla obywateli Rosji zgodnie z umow¹ o uproszczeniu trybu wizowego on pozostanie na
obecnym poziomie  trzydzieci piêæ euro za wizê. Mieszkañcy Obwodu Kaliningradzkiego wizê, na przyk³ad do Litwy, otrzymuj¹ bezp³atnie. Ale gdy ta republika wst¹pi do Schengen, to wówczas kaliningradczycy, jak i wszyscy Rosjanie,
bêd¹ p³aciæ po trzydzieci piêæ euro. Za to taka wiza da mo¿liwoæ swobodnego
przemieszczania siê po ca³ej Europie, a nie tylko po Litwie. Rozumiemy ca³¹ z³o¿onoæ zniesienia wiz bezp³atnych dla kaliningradczyków. I staramy siê znaleæ
rozwi¹zanie tego problemu.
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 To znaczy, ¿e do czasu wejcia Litwy i Polski do Schengen op³ata za ich wizy
pobierana nie bêdzie?
 Marco Franco:  Tak, w³anie tak. Dodam, ¿e na systemie tranzytu kaliningradzkiego to nie odbije siê w ¿aden sposób. Tu wszystko funkcjonuje normalnie
i zmian byæ nie powinno. Oddzielnie jest przygotowywana sprawa odnonie mieszkañców terenów przygranicznych  byæ mo¿e z³agodzenia wizowe bêd¹ przyznane dla tych, którzy mieszkaj¹ w trzydziestokilometrowej strefie od granicy i czêsto
j¹ przekraczaj¹.
 Mo¿e lepiej by by³o tê strefê rozszerzyæ do piêædziesiêciu? Wówczas prawie
ca³y obwód mo¿na by uznaæ za przygraniczny  on u nas niewielki...
 Marco Franco:  Powtórzê  rozumiemy z³o¿onoæ sytuacji i szukamy dróg
jej rozwi¹zywania.
 Ostatnie pytanie nie jest bezporednio zwi¹zane z tematem naszej rozmowy,
ale ono niepokoi wielu kaliningradczyków. Czy uznaje Pan za celowe rozmieszczenie elementów amerykañskiego systemu obrony przeciwrakietowej [ros. PRO]
na bliskich od Rosji terytoriach  na przyk³ad w Czechach i Polsce, wchodz¹cych
do UE? Czy nie sprowokuje to narastania si³ wojskowych w Obwodzie Kaliningradzkim?
 Marco Franco:  Nie sadzê, ¿e powinienem w jakikolwiek sposób dawaæ
komentarz w tej sprawie. Bazy wojskowe  to nie jest kompetencja Komisji Europejskiej. I ¿adnego oficjalnego stanowiska w tej sprawie nie wypracowujemy. Jestemy w pe³ni zadowoleni z tego, ¿e mo¿emy skupiæ siê na rozwoju wspó³pracy
przygranicznej.
KP, nr 22 z 7 II; www.kaliningradka.ru z 7 II;
www.kaliningrad.ru z 7 II; www.top.rbc.ru z 7 II 2007.

Wywiad szefa Przedstawicielstwa MSZ FR Siegieja Biezbiere¿jewa
Nastêpnego dnia po opublikowaniu wywiadu z przedstawicielem Komisji
Europejskiej Kaliningradzka Prawda opublikowa³a wywiad Wadima Smirnowa z szefem Przedstawicielstwa MSZ FR w Kaliningradzie Siergiejem Biezbiere¿jewem zatytu³owany Nie ca³kiem sprzyjaj¹ce konsekwencje. Przedstawiamy
najciekawsze fragmenty tego wywiadu.
 W. Smirnow:  Wspomnia³ Pan o decyzji protokolarnej rz¹du federalnego
[z 18 stycznia br. w sprawie perspektyw rozwoju spo³eczno-gospodarczego Obwodu Kaliningradzkiego]. Czy MSZ Rosji jest tam wymienione?
 S. Biezbierie¿jew: Tak. Nale¿y rozwi¹zaæ konkretne zadania, dotycz¹ce przygotowania do podpisania umów odnonie ¿eglugi po zalewach Kuroñskim i Kaliningradzkim (Wilanym). Oddzielny blok to osi¹gniêcie porozumieñ z naszymi
europejskimi partnerami w sprawach wizowych, powstaj¹cych w kontekcie roz30

szerzenia strefy z Schengen. Prócz tego, uczestniczymy w procesie harmonizacji
prac przejæ granicznych na polskim i litewskim odcinkach granicy pañstwowej.
 W. Smirnow:  Z tego co Pan wymieni³ najbardziej aktualny problem  to
Schengen. Czego kaliningradczycy mog¹ oczekiwaæ z powodu przysz³ego wst¹pienia do strefy z Schengen Litwy i Polski? I kiedy to nast¹pi?
 S. Biezbierie¿jew:  Jak siê oczekuje, przepisy szengeñskie w odniesieniu
do Litwy i Polski zaczn¹ obowi¹zywaæ nie wczeniej ni¿ w grudniu 2007 roku.
Jak najwidoczniej, bli¿ej jesieni bie¿¹cego roku nale¿y oczekiwaæ tak¿e wejcia
w ¿ycie umowy miêdzy Rosj¹ i Uni¹ Europejsk¹ o z³agodzeniu procedur wizowych. Ona by³a podpisana, przypomnê, w Soczi w maju 2006 roku. To bêd¹ wa¿ne kroki na drodze do zbudowania przestrzeni bezwizowej miêdzy Rosj¹ i UE, ale
z pewnymi nie ca³kiem sprzyjaj¹cymi mieszkañcom regionu konsekwencjami.
Zwi¹zane one s¹ przede wszystkim z wniesieniem zmian do obowi¹zuj¹cego
trybu wydawania kaliningradczykom ulgowych bezp³atnych wiz litewskich i polskich. Teraz trwaj¹ konsultacje miêdzy ministerstwami spraw zagranicznych,
szukamy mo¿liwych do przyjêcia wariantów zminimalizowania nieuniknionych
niewygód.
 W. Smirnow:  S¹dz¹c ze wszystkiego, pozytywnego dla kaliningradczyków rozwi¹zania znaleæ nie uda siê...
 S. Biezbierie¿jew:  Podkrelê, ¿e tryb tranzytu kaliningradzkiego przez terytorium Litwy na podstawie uproszczonych dokumentów przejazdowych jednoznacznie zostanie utrzymany. Do pozytywów mo¿na zaliczyæ zwiêkszaj¹ce siê
mo¿liwoci kaliningradczyków w zakresie uzyskania wiz szengeñskich. Ju¿ teraz
mo¿na je otrzymaæ w Konsulacie Generalnym Szwecji. Liczymy na to, ¿e w najbli¿szych miesi¹cach takie wizy zacznie wydawaæ tak¿e Konsulat Generalny RFN.
 W. Smirnow:  Nawiasem mówi¹c, o RFN. Po prezentacji naszego regionu
w stolicy Niemiec omawiano ideê otwarcia przedstawicielstwa kaliningradzkiego
w Berlinie. Czy to jest realne?
 S. Biezbierie¿jew:  Ustawodastwo rosyjskie tak¹ praktykê, w zasadzie,
w pe³ni dopuszcza. W chwili obecnej dwadziecia piêæ regionów rosyjskich ma
osiemdziesiêciu przedstawicieli (dwunastu sporód nich pracuje w sk³adzie przedstawicielstw handlowych). Ambasady i konsulaty generalne Rosji udzielaj¹ im
wszelkiej pomocy. Inn¹ rzecz¹ jest, ¿e sprawy finansowania w tym przypadku
rozstrzygane s¹ na szczeblu deleguj¹cego podmiotu Federacji. Obwód Kaliningradzki, nawiasem mówi¹c, ma swoich przedstawicieli w Miñsku i Olsztynie
[Przedstawicielstwo obwodu w Wilnie zosta³o zlikwidowane z chwil¹ zajêcia jego
budynków przez komornika po uprawomocnieniu siê orzeczeñ s¹dów arbitra¿owych w sprawie tak zwanego kredytu Dresdner Bank].
 W. Smirnow:  W regionie teraz znajduje siê delegacja deputowanych
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z Kijowa. W zwi¹zku z tym aktywnie zaczêto mówiæ o pojawieniu siê w Kaliningradzie konsula honorowego Ukrainy. Czy to prawda? I czy mo¿na oczekiwaæ
w najbli¿szej perspektywie pojawienia siê misji dyplomatycznych innych pañstw
w uzupe³nieniu do ju¿ istniej¹cych?
 S. Biezbierie¿jew: Owszem, mamy podstawy do tego, by liczyæ na pozytywne wyniki konsultacji w sprawie kandydatury konsula honorowego Ukrainy.
Teraz w Kaliningradzie funkcjonuje siedem zagranicznych placówek konsularnych, a tak¿e piêciu konsulów honorowych. Witamy pojawienie siê w ich sk³adzie
przedstawicieli Armenii i W³och. Mam nadziejê, ¿e nowy impuls do rozwoju
stosunków miêdzynarodowych przydany zostanie z chwil¹ rozpoczêcia pracy
w Kaliningradzie Biura Informacyjnego Rady Ministrów Pañstw Pó³nocnych. Jest
ca³kiem mo¿liwe, ¿e na polu miêdzynarodowym mog¹ zajæ zmiany, ale mówiæ
o tym konkretnie na razie jest jeszcze za wczenie.
KP, nr 23 z 8 II; www.kaliningradka.ru z 8 II 2007.

Wizyta delegacji ³otewskiej Lipawy oraz utworzenie kancelarii konsularnej Ambasady Republiki £otwy
1 lutego do Kaliningradu po raz pierwszy od czasu rozpadu Zwi¹zku Radzieckiego przyby³a delegacja z ³otewskiego miasta Lipawa (Liepai) z przewodnicz¹cym Rady Miejskiej Uldisem Sesksem. Towarzyszy³ jej konsul generalny FR
w Lipawie Jurij Kotielnikow.
W czasie spotkania z merem Kaliningradu Jurijem Sawienk¹ omawiano
zagadnienia wspó³pracy dwóch miast. W sk³adzie delegacji ³otewskiej byli
deputowani, szefowie oddzia³u £otewskiej Izby Handlowo-Przemys³owej i przedstawiciele elity biznesowej. Wed³ug ocen specjalistów z Wydzia³u ds. Stosunków
Miêdzynarodowych Merostwa Kaliningradu, dzisiejsze wspó³dzia³anie gospodarcze miêdzy obydwoma miastami jest nieznaczne. G³ównie jest to eksport
surowców z Kaliningradu i import gotowej produkcji z £otwy. Ale Lipawa i Kaliningrad maja wiele wspólnego, dlatego zamierzaj¹ podpisaæ umowê o wspó³pracy handlowo-gospodarczej, naukowo-technicznej i kulturalnej.
15 lutego do Kaliningradu przyby³a kolejna delegacja ³otewska w zwi¹zku
z uroczystym otwarciem w tym miecie Kancelarii Oddzia³u Konsularnego Ambasady £otwy w FR. W sk³adzie licznej delegacji rz¹dowej, której przewodniczy³
sekretarz stanu w MSZ £otwy Normanis Penke, byli tak¿e przedstawiciele
licz¹cych siê kompanii biznesowych. Gubernator Gieorgij Boos, przyjmuj¹c goci
³otewskich, podniós³ fakt znacz¹cego tempa wzrostu gospodarki kaliningradzkiej,
zwiêkszenia realnych dochodów ludnoci i stworzenia sprzyjaj¹cych warunków
do rozwoju biznesu, w tym tak¿e w ramach funkcjonowania Szczególnej Strefy
Ekonomicznej. W charakterze g³ównych parametrów wymieni³ on zdrow¹ konku32

rencjê, czytelne zasady gry i przejrzystoæ dzia³alnoci w³adz. Kontynuuj¹c ten
temat w wywiadzie dla £otewskiej Telewizji Publicznej, Gieorgij Boos powiedzia³: Dzisiaj Obwód Kaliningradzki  to absolutnie otwarty region. Staramy
siê, ¿eby wp³ywy w³adzy na biznes by³y jak tylko mo¿na najmniejsze, procedury
realizacji projektów inwestycyjnych  zrozumia³e i proste, a ca³y system 
ca³kowicie transparentny.
Przybyli do Kaliningradu biznesmeni ³otewscy spotkali siê nastêpnie z kolegami kaliningradzkimi i odwiedzili kilka czo³owych przedsiêbiorstw przemys³owych, w tym zak³ad SA Lesoba³t.
RG, nr 20 z 1 II; KP-P, nr 19 z 2 II, nr 29 z 16 II;
www.kaliningrad-online.ru z 15 II; www.kaliningrad.ru z 16 II 2007.

Prezentacja Kaliningradu w Cannes
W latach ubieg³ych na targach w Cannes brali udzia³ projektanci z Moskwy,
Sankt Petersburga, i Kraju Krasnodarskiego Rosji. Kaliningrad bêdzie na niej po
raz pierwszy. Aleksandr Baszyn, g³ówny architekt Kaliningradu, bêdzie szukaæ
we Francji inwestorów. Ekspozycja Obwodu Kaliningradzkiego (w ramach prezentacji rosyjskiej) na 18. Miêdzynarodowej Wystawie Projektów Inwestycyjnych MIPIM-2007 w Cannes w dniach 1316 marca br. zajmie 150 m2. Baszyn
poka¿e obiekty, które planuje zbudowaæ w centrum miasta w najbli¿szych 34
latach. S¹ to wysokociowce na linii plac Wasilewskiego, aleje Moskiewska
i Gwardiejska, a tak¿e odbudowa orodka historyczno-kulturalnego ze zniszczonym w latach 60. ubieg³ego wieku Zamkiem Królewskim (tylko ten projekt opiewa na kwotê oko³o 100 mln rubli). Prócz tego budowa orodka biznesowego
KaliningradCity z hotelem typu Hilton. Najpierw chciano budowaæ Scheraton, ale dos³ownie kilka dni temu jedna wielka kompania moskiewska zechcia³a
inwestowaæ w projekt pod warunkiem, ¿e zbuduj¹ Hilton. Obok hotelu wyrosn¹
drapacze chmur  orodki administracyjno-handlowe i rozrywkowe. Ka¿demu
projektowi architektonicznemu na wystawie w Cannes towarzyszyæ bêdzie biznesplan. Gazety kaliningradzkie prezentuj¹ makietê niektórych obiektów z planu
architekta miejskiego.
KP-P, nr 19 z 2 II; KP w K, nr 15 z 2 II, nr 17 z 6 II;
SK, nr 6 z 7-13 II 2007.

Sonda w sprawie przysz³oci Kaliningradu
Pañstwowa Kompania Radiowo-Telewizyjna Kaliningrad przedstawi³a dane
z badania socjologicznego przeprowadzonego przez kaliningradzk¹ s³u¿bê socjologiczn¹ w drugiej po³owie lutego (Do Unii Europejskiej chc¹ nie wszyscy).
Mieszkañców zapytano, czy Obwód Kaliningradzki powinien staæ siê czêci¹ Unii
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Europejskiej. Zaledwie 8,5% respondentów na pytanie socjologów odpowiedzia³o twierdz¹co. Jeszcze 46,3% wybra³o odpowied obwód powinien staæ siê
czêci¹ Unii Europejskiej, pozostaj¹c terytorium rosyjskim. Nieco mniej 41,6%
wola³o wariant powinien pozostaæ tylko czêci¹ Rosji.
KP w K, nr 28 z 27 II 2007.

Kaliningrad Niemcy
Konsul generalny RFN: Przepisów specjalnych dla Obwodu Kaliningradzkiego w UE nie bêdzie
Przepisów specjalnych dla Obwodu Kaliningradzkiego w UE nie bêdzie.
Poinformowa³ o tym 2 lutego korespondenta AI Regnum konsul generalny RFN
w Kaliningradzie Guido Herz w przededniu imprezy w Niemiecko-Rosyjskim
Domu, powiêconej przewodniczeniu Niemiec w Radzie Unii Europejskiej. Dyplomata ucili³, ¿e pod pojêciem przepisy specjalne rozumie specjalne przepisy-wyj¹tki w dziedzinie trybu wizowego lub gospodarki, które bêd¹ obowi¹zywaæ
tylko dla Kaliningradu, ale nie dla wielkiej Rosji.
«Przypuæmy, ¿e Niemcy i Polska zaczn¹ mówiæ, ¿e chcemy dla Obwodu Kaliningradzkiego, który odgrywa dla nas okrelon¹ rolê, przepisów specjalnych;
wówczas, moim zdaniem, mog¹ w³¹czyæ siê tak¿e Rumuni, którzy powiedz¹, ¿e
chc¹ przepisów specjalnych dla Mo³dawii, a nastêpnie Hiszpanie powiedz¹, ¿e
chc¹ przepisów specjalnych dla Maroka, i tak dalej»  powiedzia³ Guido Herz.
Mówi¹c o dacie rozpoczêcia wydawania wiz szengeñskich dla mieszkañców
Obwodu Kaliningradzkiego przez konsulat niemiecki, dyplomata owiadczy³, ¿e
orientacyjnie wydawanie wiz rozpocznie siê na pocz¹tku kwietnia. Wed³ug jego
s³ów, w chwili obecnej dobiega koñca remont w budynku, w którym odbywaæ siê
bêdzie wydawanie wiz. «Ale nie wiem, kiedy dok³adnie zamontuj¹ ostatnie gniazdko i ostatni komputer i czy zacznie po tym komputer dzia³aæ»  podsumowa³ Guido Herz.
Pod koniec lutego problem wydawania wiz w Kaliningradzie poruszyli w czasie spotkania w Berlinie ministrowie spraw zagranicznych Rosji Siergiej £awrow
i Niemiec Frank Walter Steinmeir. Do tej pory wizy niemieckie wydaje kaliningradczykom Wydzia³ Konsularny RFN w Moskwie, za konsul generalny w Kaliningradzie jedynie poredniczy w tym.
www.regnum.ru z 2 II; KP, nr 20 z 3 II;
www.kaliningradka.ru z 5 II; KP w K, nr 28 z 27 II 2007.
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Wywiad konsula Guido Herza
Konsul generalny RFN w Kaliningradzie Guido Herz jest absolwentem Wydzia³u Medycznego Uniwersytetu w Heidelbergu. Zanim zosta³ dyplomat¹, pracowa³ jako chirurg, co znalaz³o wyraz w tytule wywiadu  Chirurg stosunków
miêdzynarodowych. Konsul generalny RFN w Kaliningradzie przeznacza eksklawie miejsce specjalne w rozwoju stosunków rosyjsko-niemieckich. 1 lutego
dyplomata niemiecki spotka³ siê w redakcji tygodnika Kaskad z dziennikarzami tego prywatnego holdingu medialnego. Pierwsze pytanie dotyczy³o, oczywicie, terminu rozpoczêcia wydawania wiz przez konsulat niemiecki. W odpowiedzi dziennikarze us³yszeli: Teraz w domu, gdzie znajduje siê oddzia³ wizowy,
trwaj¹ prace budowlane, i ju¿ wyranie widaæ, jak szybko zmienia siê budynek.
Sadzê, ¿e oddzia³ zostanie otwarty w marcu, najpóniej  na pocz¹tku kwietnia. Chcê podkreliæ, ¿e strona rosyjska nie oci¹ga³a siê z rozstrzygniêciem problemów zwi¹zanych z otwarciem konsulatu, lecz odwrotnie, pomaga³a nam. Co
za dotyczy wiz, to planujemy rozpoczêcie ich wydawania od stycznia nastêpnego roku. Dla wszystkich krajów minimalna op³ata wizowa wynosi 60 euro, ale
dla Rosji utrzymano poprzedni¹  35 euro. To dlatego, ¿e w roku ubieg³ym miedzy
FR i UE zawarto porozumienie o z³agodzeniu trybu wizowego. Kaliningradczycy
bêd¹ otrzymywaæ wizy na wspólnych dla ca³ej Rosji warunkach.
Konsul odpowiedzia³ tak¿e na pytanie dotycz¹ce zagadnieñ, bêd¹cych
w sferze zainteresowania konsulatu: Zakres wspó³pracy miêdzy Kaliningradem
i Niemcami jest dosyæ szeroki. Taki stan ukszta³towa³ siê historycznie. Miedzy
nami istniej¹ rozwiniête zwi¹zki gospodarcze, stosunki kulturalne. Ten ostatni
kierunek ca³kiem pomylnie prowadzi NiemieckoRosyjski Dom, który sta³ siê
baz¹ do przeprowadzenia ró¿norodnych przedsiêwziêæ dwóch kultur. Wed³ug
mojego g³êbokiego przekonania, naszym g³ównym zadaniem jest wywo³anie obiektywnego widzenia sytuacji politycznej i gospodarczej w Kaliningradzie, czym jest
bardzo zainteresowana strona niemiecka. Niezbêdne jest tak¿e kszta³towanie
wizerunku naszego kraju w Kaliningradzie, prezentacja ró¿norodnych projektów
i planów Niemiec w odniesieniu do tego terytorium. Tu nie powinno byæ dwuznacznoci. Niezbêdna jest ca³kowita jasnoæ w stosunkach. Prócz tego, konsulat
realizuje szereg funkcji dodatkowych: pomoc w rozwi¹zywaniu problemów, z którymi stykaj¹ siê nasi rodacy, wsparcie informacyjne.
O znaczeniu Kaliningradu w stosunkach dwóch krajów Guido Herz powiedzia³: Przed przybyciem do Kaliningradu mia³em wra¿enie, ¿e jest to biedny,
wymagaj¹cy pomocy, s³abo rozwiniêty obwód. Ale w ostatnich latach miasto
wyranie przeobrazi³o siê. I teraz, gdy przyje¿d¿am do Ojczyzny i opowiadam
o Obwodzie Kaliningradzkim, wielu moich rodaków dziwi siê, dowiaduj¹c siê, ¿e
sytuacja zmieni³a siê. Moja pierwsza znajomoæ z Rosj¹ mia³a miejsce w sierpniu
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1998 roku w Sankt Petersburgu [...]. Na dobre rosyjsk¹ duszê pozna³em dopiero
w Kaliningradzie. Bez wzglêdu na przesz³oæ niemieck¹, jest to g³êboko rosyjskie
miasto. Jest tu nalot prowincjonalnoci: wielu ludzi ³¹czy bliska znajomoæ, znaj¹
siê nawzajem. Ale szacunek dla Zachodu jest o wiele wiêkszy, ni¿ w innych regionach Rosji. Chce siê podkreliæ, ¿e dziêki korzystnemu po³o¿eniu geograficznemu
region sta³ siê ogniwem ³¹cz¹cym miêdzy Europ¹ i Rosj¹ i mo¿e byæ przyczó³kiem do kszta³towania efektywnej wspó³pracy, w tym tak¿e miêdzy Rosj¹ i Niemcami. £¹cz¹ nas korzenie historyczne, dlatego w pewnym stopniu jestemy zwi¹zani ze sob¹.
Na pytanie o celowoæ odbudowy w Kaliningradzie Zamku Królewskiego
i o to, czy Niemcy pomog¹ w tej nie³atwej sprawie, konsul Herz udzieli³ raczej
wymijaj¹cej odpowiedzi: Sprawa jest trudna i wymaga szczegó³owego dopracowania. W Niemczech zetknêlimy siê z podobnym problemem. W op³akanym
stanie znajduj¹ siê dwa zamki: w Berlinie i Poczdamie. Na razie sytuacja w ¿aden
sposób nie mo¿e siê rozstrzygn¹æ. Ca³a rzecz w tym, ¿e odbudowuj¹c budynki
w kszta³cie pierwotnym, ujrzymy, i¿ one nie wpisuj¹ siê do wspó³czesnej
architektury. W³anie dlatego projekt odbudowy Zamku Królewskiego w Kaliningradzie wymaga bardziej szczegó³owego dopracowania.
K-d, nr 5 z 6-12 II 2007.

Dar stra¿aków niemieckich
W prezencie od kolegów niemieckich z Hamburga stra¿acy kaliningradzcy
otrzymali trzy Mercedesy. Wyprodukowane w latach osiemdziesi¹tych wozy
ganicze z silnikiem spalinowym s¹ w dobrym stanie. Od rosyjskich Zi£ów
ró¿ni¹ siê nie tylko wiêkszym komfortem, ale i bardziej efektywnym systemem
poboru wody i ekonomicznoci¹. Samochody dostarczy³a delegacja stra¿aków hamburskich, której przewodzi³ oberbranddyrektor (pu³kownik) Klaus Maurer.
RG, nr 25 z 7 II 2007.

Rosjanka z Niemiec chce wróciæ do Kaliningradu
Do redakcji tygodnika Strana Kaliningrad zwróci³a siê matka siedmiorga
dzieci Jelena Panina, która od 14 lat mieszka w Niemczech i teraz chce powróciæ
do Ojczyzny w ramach programu dobrowolnego przesiedlenia. Jedna z gazet kaliningradzkich, opisuj¹c tê historiê, opatrzy³a j¹ górnolotnym tytu³em  Niemcy
pakuj¹ walizki. Czterdzieci rodzin z Niemiec marzy o przeprowadzce do Kaliningradu. W swoim licie Panina opisa³a historiê nieudanego ma³¿eñstwa z Niemcem, z którym wyemigrowa³a przed laty z Sankt Petersburga. Po rozwodzie z nim
wysz³a powtórnie za m¹¿ za Ormianina i teraz razem z nim i dzieæmi chce wróciæ
do Rosji. Ma obywatelstwo rosyjskie, na niemieckie nie zdecydowa³a siê, a mimo
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to do tej pory mia³a trudnoci z uzyskaniem zgody na powrót. Panina zna jeszcze
oko³o czterdziestu rodzin rosyjskich, które chc¹ wróciæ do Rosji i do tej pory mia³y
z tym trudnoci. Licz¹ na to, ¿e teraz pomo¿e im w tym program przesiedleñczy.
SK, nr 8 z 21-27 II 2007.

Kaliningrad  Polska
Miêdzynarodowe trasy i korytarze przez Polskê
Anna Martowa zaprezentowa³a Polsk¹ szansê rozwoju poprzez rozwój miêdzynarodowych trans transportowych. Przez Polskê przechodz¹ trzy trasy uznane
za strategiczne w zakresie stworzenia systemu wodnych komunikacji transportowych w Europie. Jedna z nich, ³¹cz¹c¹ Antwerpiê, Berlin, Kaliningrad i K³ajpedê,
przechodzi przez Zalew Wilany (Kaliningradzki), to jest tak¿e przez port morski
w Elbl¹gu. Odcinek elbl¹ski jest dosyæ wdziêczny z punktu widzenia turystyki.
Powierzchniê Zalewu Wislanego mo¿na porównaæ z Wielkimi Jeziorami Mazurskimi, a Kana³ Elbl¹ski i jego mechanizm do podnoszenia statków posiada unikalne znaczenie w skali wiatowej.
Na terytorium województwa warmiñsko-mazurskiego powinno byæ realizowanych piêæ projektów: budowa przystani dla statków ¿aglowych w Braniewie;
pomostu dla ¿aglówek w ujciu rzeki Nowa Pas³êka  w miejscu jej wpadania do
Zalewu Wilanego; modernizacja portu dla statków ¿aglowych w Elbl¹gu;
modernizacja portu we Fromborku; budowa pomostu dla przeprawy promowej
w Tolkmicku. Projekt elbl¹ski przewiduje doskonalenie bazy ¿aglowej i remont
hotelu Wodnik. Koszt zespo³u robót wyniesie 5 mln z³otych, z których 4 mln
przeznacza Unia Europejska, a pozosta³e bêd¹ wyp³acone z kasy miejskiej..
KPwK, nr 117 z 6 II 2007.

Kolejne polskie dyktando w Kaliningradzie
Na 21 lutego br. w Rosyjskim Uniwersytecie Pañstwowym im. I. Kanta w
Kaliningradzie zaplanowano konkurs ze znajomoci jêzyka polskiego  Dyktando 2007, w którym mo¿e wzi¹æ udzia³ ka¿dy chêtny. Konkurs odbywa siê przy
wsparciu Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie. W tym roku odbêdzie siê
w nowym formacie. Dla uczestników wyst¹pi polski bard Antoni Muracki. Zgodnie z kilkuletni¹ tradycj¹ konkurs przeprowadzi profesor Uniwersytetu Gdañskiego dr hab.Tadeusz Palmowski. Laureaci Dyktanda 2007 otrzymaj¹ nagrody Filharmonii Gdañskiej, s³odkie upominki i ksi¹¿ki w jêzyku polskim.
www.balticpl.ru z 15 II; www.kaliningrad.ru z 15 II 2007.
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Przygotowania do 8. posiedzenia Rady ds. Wspó³pracy i prezentacji
Obwodu Kaliningradzkiego w Warszawie
W ostatnim czasie, zadaniem analityków, w rosyjsko-polskich stosunkach
wzajemnych z ró¿nych powodów nast¹pi³o pewne och³odzenie  zauwa¿a W³adimir Sazonow w KP, dodaj¹c jednoczenie, ¿e dla obwodu, d¹¿¹cego do rozwoju
stosunków partnerskich z s¹siednimi terytoriami przygranicznymi, jest to w najwy¿szym stopniu niepo¿¹dane (Przez mg³ê, nie znaj¹c jêzyka. Je¿eli szczerze
chce siê pomóc sobie nawzajem, to nic temu nie przeszkodzi). Dziennikarz przypomnia³, ¿e na miesi¹c kwiecieñ zaplanowano szeroko zakrojon¹ prezentacjê obwodu w Warszawie, w czasie której odbêdzie siê ósme ju¿ posiedzenie Rosyjsko-Polskiej Rady ds. Wspó³pracy Obwodu Kaliningradzkiego z Województwami
Rzeczypospolitej Polskiej. Przygotowania do prezentacji obwodu i posiedzenia
rady rozpoczê³y siê ju¿ w styczniu. Z uwagi na liczne zmiany w sk³adzie rady i jej
komisji problemowych, tak ze strony kaliningradzkiej, jak i polskiej, wymagaj¹
one du¿ego wysi³ku organizacyjnego  uwa¿a przedstawiciel obwodu w Polsce
Jurij Ro¿kow-Jurjewskij.
Przy okazji dziennikarz dowiedzia³ siê o tym, jak praktycznie uk³ada siê wspó³praca kaliningradzko-polska w sytuacjach, które mia³o mo¿na nazwaæ nadzwyczajnymi. A taka w³anie sytuacja wydarzy³a siê w po³owie lutego i dotknê³a dwóch
Szwedów, udaj¹cych siê pilnie drog¹ lotnicz¹ do Kaliningradu przez Warszawê.
Ulof Gorg, kapitan statku stoj¹cego w porcie kaliningradzkim, i Rolf Karlson,
odpowiedzialny za realizacjê jednego z projektów UE realizowanych w Kaliningradzie, z powodu mg³y nie mogli wylecieæ samolotem z Warszawy do Kaliningradu. Po pomoc Szwedzi zwrócili siê do Polaków, którzy z kolei po³¹czyli siê
telefonicznie z Jurijem Ro¿kowem-Jurjewskim w Kaliningradzie. Wszystko to
dzia³o siê na godzinê przed zakoñczeniem dnia pracy. Dziêki dobrej woli pracowników Urzêdu Marsza³kowskiego w Gdañsku, Jurija Ro¿kowa-Jurjewskiego i jego
znajomych z jednej z kaliningradzkich firm turystycznych uda³o siê pomóc Szwedom w ten sposób, ¿e najpierw dolecieli oni samolotem z Warszawy do Gdañska,
sk¹d nastêpnie zabra³ ich samochód specjalnie wys³any z Kaliningradu. Most
telefoniczny miedzy Gdañskiem i Kaliningradem trwa³ do pónych godzin wieczornych. Szwedzi zd¹¿yli do Kaliningradu na czas, porozumiewaj¹c siê z kierowc¹ wys³anego po nich pojazdu na migi  on bowiem nie zna³ ani jêzyka szwedzkiego, ani angielskiego, a oni  rosyjskiego. Okaza³o siê, ¿e w sytuacjach trudnych wystarcza dobra wola wszystkich stron.
Dziêki dobrej woli w marcu byæ mo¿e nawi¹zana zostanie bezporednia
komunikacja pocztowa miedzy obwodem i Polsk¹. Do tej pory, na przyk³ad, list
z Bagrationowska do Bartoszyc wêdrowa³ co najmniej dwa tygodnie przez KaliningradMoskwêWarszawê i Olsztyn. By to zmieniæ, nale¿a³o uzyskaæ zgodê
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rz¹du federalnego, MSZ, Federalnej S³u¿by Celnej i w³adz polskich. Przedstawiciel obwodu w Polsce jest przekonany, ¿e ten problem da siê wreszcie rozwi¹zaæ,
poniewa¿ ca³kiem ju¿ nierozwi¹zywalnych problemów nie ma. Nawet gêsta mg³a
nie stanowi przeszkody nie do pokonania, gdy tylko jest dobra wola.
KP, nr 31 z 20 II 2007.

Spotkanie wspó³przewodnicz¹cych Rosyjsko-Polskiej Rady ds. Wspó³pracy
Kaliningradzkie rodki masowej informacji zapowiedzia³y na 21 lutego spotkanie w Kaliningrdazie wspó³przewodnicz¹cych Rosyjsko-Polskiej Rady ds.
Wspó³pracy Obwodu Kaliningradzkiego FR z Województwami RP. W spotkaniu
wezm¹ udzia³ Michai³ Pluchin, minister w rz¹dzie Obwodu Kaliningradzkiego,
i Wies³aw Tarka, wiceminister spraw wewnêtrznych i administracji w rz¹dzie RP.
Zaplanowano omówienie zagadnieñ bie¿¹cej i perspektywicznej dzia³alnoci Rady,
a tak¿e rozpatrzenie wyników pracy w 2006 roku i na pocz¹tku 2007 roku.
Od pocz¹tku br. odby³y siê posiedzenia czterech wspólnych komisji Rady ds.
przejæ granicznych, samorz¹du terytorialnego, transportu, ¿eglugi i ³¹cznoci,
a tak¿e komisji ds. ochrony i ratowania ludnoci w sytuacjach nadzwyczajnych.
S³u¿ba prasowa rz¹du obwodowego informuje, ¿e partnerzy polscy zobowi¹zali siê do przygotowania odpowiedniej noty dla strony rosyjskiej o mo¿liwoci
ruchu autobusów krajów trzecich przez przejcie graniczne GusiewGo³dap.
Komisja ds. Samorz¹du Terytorialnego zorganizuje sta¿ pracowników samorz¹dowych obwodu w organach samorz¹du lokalnego województw polskich. Transportowcy pracuj¹ nad zakoñczeniem procesu rokowañ w sprawie ¿eglugi w Zalewie Wilanym (Kaliningradzkim), nad rozwojem przewozów ciê¿arowych i pasa¿erskich miêdzy portami Obwodu Kaliningradzkiego i Polski, a tak¿e otwarcia
nowych tras kolejowych.
Do planu pracy Komisji ds. Ochrony i Ratowania Ludnoci w Sytuacjach
Nadzwyczajnych w³¹czono przedsiêwziêcia w zakresie podnoszenia kwalifikacji
rosyjskich i polskich kynologów, a tak¿e w zakresie wspó³dzia³ania w zapobieganiu po¿arom transgranicznym.
Wspó³przewodnicz¹cy Rady omówi¹ w toku spotkania przebieg przygotowañ
do kolejnego posiedzenia Rady, zaplanowanego na kwiecieñ 2007 roku w ramach
Dnia Obwodu Kaliningradzkiego w Polsce.
www.gov.kaliningrad.ru z 20 II; RG, nr 37 z 21 II 2007.

Spotkanie w ramach projektów Euroregionu Ba³tyk
Irina Klimowicz informuje w KP o tym, ¿e pracownicy sfery kultury i sztuki
Obwodu Kaliningradzkiego, Warmii i Mazur oraz Pomorza spotkali siê w drugiej
dekadzie lutego w Szkole Muzycznej dla Dzieci i M³odzie¿y im. Gliera
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w Kaliningradzie, by podyskutowaæ na temat Kszta³cenie artystyczne  problemy i sukcesy. Spotkanie poprzedzone zosta³o koncertem solistów i zespo³ów
Szko³y im. Gliera.
Uczestnicy spotkania dzielili siê dowiadczeniami. Dyskusja odby³a siê w ramach projektu miêdzynarodowego Kultura i sztuka, realizowanego przez polskich uczestników Euroregionu Ba³tyk, Kaliningradzki Orodek OwiatowoMetodyczny i Ministerstwo Kultury obwodu przy wsparciu finansowym Unii Europejskiej. Jak powiedzia³a Swiet³ana Gribowskaja, kierownik projektu ze strony
rosyjskiej, praca obliczona jest na 17 miesiêcy. W czasie spotkañ, seminariów
i treningów opracowana bêdzie strategia wspó³pracy kulturalnej na piêæ lat.
Nastêpnymi tematami do dyskusji stan¹ siê praca muzeów, twórczoæ ludowa, zachowanie spucizny kulturalno-historycznej, rozwój turystyki kulturalnej.
Do po³owy marca ma byæ uruchomiona strona internetowa (www.culart.ru), na
której bêd¹ przedstawione placówki i instytucje kultury i sztuki obwodu i przygranicznych województw polskich, a tak¿e afisz teatralno-koncertowy.
Uczestnicz¹cy w spotkaniu doradca wojewody warmiñsko-mazurskiego ds.
kontaktów miêdzynarodowych Zbigniew Szmur³o wyrazi³ przekonanie, ¿e zwi¹zki kulturalne miedzy obwodem i województwami przygranicznymi Polski bêd¹
umacniaæ siê dziêki projektom wspó³pracy przygranicznej. Ich inicjatorami s¹
zazwyczaj organizacje pozarz¹dowe, a g³ównym zadaniem w³adzy jest przy tym 
nie przeszkadzaæ.
KP, nr 33 z 22 II 2007.
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Kaliningrad  Litwa

Okr¹g³y stó³ w sprawie turystyki wodnej na Zalewie Kuroñskim
W Kaliningradzie odby³ siê okr¹g³y stó³ powiêcony organizacji turystyki
wodnej na trasie K³ajpedaRybaczij.
W³adze K³ajpedy zaproponowa³y w³adzom Obwodu Kaliningradzkiego uruchomienie ¿eglugi pasa¿erskiej z K³ajpedy do miejscowoci Rybaczij na Mierzei
Kuroñskiej i gotowe s¹ wzi¹æ na siebie obs³ugê tej linii, a tak¿e uruchomienie
¿eglugi na Zalewie Kuroñskim. Naszym celem jest rozwój turystyki wodnej na
Zalewie Kuroñskim, który powinien staæ siê ¿eglowny  zapowiedzia³ wicemer
K³ajpedy Vidmantas Pleèkaitis. Litwini obliczyli, ¿e je¿eli miedzy Rybaczij i K³ajped¹ bêd¹ kursowaæ statki pasa¿erskie, to to pozwoli o po³owê roz³adowaæ l¹dowe przejcie graniczne na mierzei. A¿eby ludzie przesiedli siê z samochodów na
¿aglówki, dla turystów wodnych Litwini gotowi s¹ uprociæ procedurê przekraczania granicy. Do uruchomienia projektu wystarczy oko³o 140 tys. euro, czêæ
wydatków zgodzi³ siê wzi¹æ na siebie jeden z funduszy europejskich. Realizacja
projektu jest mo¿liwa ju¿ latem br.
Rz¹d obwodu z kolei zapozna³ Litwinów z przysz³oci¹ Mierzei Kuroñskiej
jako strefy turystyczno-rekreacyjnej, jak¹ bêdzie ona za 34 lata.
Zapa³ Litwinów, by rozpocz¹æ turystykê wodn¹ na Zalewie Kuroñskim
i z K³ajpedy do Rybaczij, nieco och³odzi³ przedstawiciel MSZ FR w Kaliningradzie Siergiej Biezbierie¿jew, wypowiadaj¹c siê w kwestii wiz. Litwa i Polska ju¿
niebawem wst¹pi¹ do strefy z Schengen. A to oznacza, ¿e tryb przekraczania
granicy ulegnie zmianie i nale¿y w¹tpiæ, czy utrzymane zostan¹ wizy bezp³atne
dla kaliningradczyków. Mimo to obecnie trwa uzgadnianie dokumentów w rosyjskich ministerstwach i innych resortach  wyjani³ uczestnik okr¹g³ego sto³u
S. Biezbierie¿jew. Jego zdaniem, jest jednak nadzieja na to, ¿e w najbli¿szym
czasie problem bêdzie rozwi¹zany i turyci bêd¹ mogli odwiedzaæ Kaliningrad,
Rybaczij, Nidê i K³ajpedê nie tylko samochodami, ale i na niewielkich statkach
i ¿aglówkach. Dopóki nie porozumielimy siê o wszystkim  nie porozumielimy siê w ogóle. Umowy na razie nie ma, mechanizm przekraczania granicy nie
zosta³ opracowany, a sezon turystyczny ju¿ wkrótce siê zacznie  wyla³ jeszcze
jeden kube³ zimnej wody na gor¹ce g³owy niektórych uczestników okr¹g³ego
sto³u tak¿e konsul generalny Litwy w Kaliningradzie Viktoras Baublis.
KP, nr 20 z 3 II; KP w K, nr 17 z 6 II; SK, nr 6 z 7-13 II 2007.
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Kolejne spotkanie Rosyjsko-Litewskiej Rady odby³o siê w Kaliningradzie
15 lutego w Kaliningradzie odby³o siê spotkanie robocze wspó³przewodnicz¹cych RosyjskoLitewskiej Rady ds. D³ugoterminowej Wspó³pracy miêdzy w³adzami regionalnymi i lokalnymi Obwodu Kaliningradzkiego i Republiki Litewskiej wicepremiera Jurija Szalimowa i sekretarza stanu w MSZ Litwy Laimonasa
Talat-Kia³pa. Omówiono, w szczególnoci, nowe perspektywy, które otwiera dla
partnerów litewskich program G³ówne kierunki rozwoju spo³eczno-gospodarczego Obwodu Kaliningradzkiego na lata 20072016 i podjête w zwi¹zku z nimi
decyzje rz¹du FR. Je¿eli jeszcze rok temu w Wilnie omawialimy dopiero nasze
zamierzenia, to teraz proponujemy inwestorom litewskim konkretne projekty,
które jeszcze bardziej aktywizuj¹ nasze stosunki  powiedzia³ Jurij Szalimow.
Bardziej szczegó³owo owe plany bêd¹ omawiane w czasie oficjalnej wizyty
delegacji obwodu z gubernatorem Gieorgijem Boosem w dniach 2628 lutego br.
w Wilnie, gdzie odbêd¹ siê Dni Obwodu Kaliningradzkiego.
Litwa z kolei zamierza zorganizowaæ Dni Kultury Litewskiej w Kaliningradzie w maju br. oraz wzi¹æ udzia³ w tradycyjnej wystawie miêdzynarodowej AgroBa³t2007.
www.pravda.ru z 15 II; www.kaliningrad.ru z 15 II; RG, nr 34 z 16 II 2007.

W Kaliningradzie uczczono Dzieñ Przywrócenia Pañstwowoci
Litewskiej
W Kaliningradzkiej Filharmonii Obwodowej konsul generalny Republiki
Litewskiej w tym miecie Viktoras Baublis wyda³ uroczyste przyjêcie z okazji
obchodów Dnia Przywrócenia Pañstwowoci Pañstwu Litewskiemu. Na przyjêciu byli przedstawiciele rz¹du, deputowani, dyplomaci, biznesmeni. Adres
gratulacyjny od gubernatora wrêczy³ konsulowi generalnemu minister Niko³aj
W³asienko. Dyplomatów i biznesmenów litewskich pozdrowili tak¿e pierwszy
wiceprzewodnicz¹cy Dumy Obwodowej Konstantin Poliakow i przedstawiciel
rosyjskiego MSZ w Kaliningradzie.
www.pravda.ru z 16 II; www.kaliningrad.ru z 16 II 2007.

Dni Obwodu Kaliningradzkiego w Litwie
26 lutego w Wilnie wystartowa³y Dni Obwodu Kaliningradzkiego. Reprezentowaæ region w kraju s¹siednim uda³a siê wielka delegacja w sk³adzie 300 osób,
z gubernatorem Gieorgijem Boosem na czele. Wraz z urzêdnikami do Wilna wyjecha³o 78 biznesmenów kaliningradzkich z 39 firm, a tak¿e ludzie kultury i sztuki, reprezentuj¹cy teatr muzyczny, filharmoniê, orkiestrê kameraln¹ i orkiestrê dêt¹,
zespo³y taneczne i folklorystyczne. Oprócz przedstawieñ i koncertów, kaliningrad42

czycy pokazali s¹siadom na specjalnie zorganizowanej wystawie w Litewskim
Orodku Wystawowym swoje najcenniejsze dzie³a sztuki.
Biznesmeni kaliningradzcy wziêli udzia³ w forum biznesu Obwód Kaliningradzki  Litwa: mo¿liwoci biznesu i inwestycji.
W³adze litewskie nada³y niezwykle wysok¹ rangê wizycie delegacji kaliningradzkiej. W pierwszym dniu pobytu w Wilnie szef delegacji gubernator Gieorgij
Boos spotka³ siê z premierem Republiki Litewskiej Giadiminasem Kirkilasem.
Rozmawiano o uproszczeniu tranzytu do i z Kaliningradu przez terytorium Litwy,
o potrzebie poprawy infrastruktury granicznej, perspektywach gazyfikacji i dostaw gazu z Rosji Centralnej, ochronie rodowiska, o sprawach handlu, turystyki
i inwestycji.
Rozmówcy z zadowoleniem odnotowali, ¿e inwestycje bezporednie Litwy
w Obwodzie Kaliningradzkim wynosz¹ 60% wszystkich inwestycji zagranicznych,
a ich wartoæ równa siê ju¿ 130 mln litów. Jednoczenie przedsiêbiorców litewskich interesuj¹ ulgi dla rozwoju biznesu i dalsze rozszerzenie statusu Obwodu
Kaliningradzkiego jako wolnej strefy ekonomicznej.
Gubernator i premier wyrazili przekonanie, ¿e rezultatem obecnej zakrojonej
na szerok¹ skalê misji bêdzie nie tylko zwiêkszenie inwestycji litewskich w obwodzie, ale w pierwszej kolejnoci wzmocnienie dobrych stosunków wzajemnych
miedzy mieszkañcami s¹siednich terytoriów. Wed³ug s³ów gubernatora G. Boosa,
Litwini i kaliningradczycy po prostu skazani s¹ na dobre s¹siedztwo i jeszcze
cilejsz¹ wspó³pracê.
Uzgodniono, ¿e ju¿ wkrótce kolejowy tranzyt pasa¿erski przez Litwê stanie
siê dla kaliningradczyków jeszcze prostszy, a to dziêki wspólnej(?) kontroli celników i pograniczników rosyjskich i litewskich. Spowoduje to, ¿e zamiast dotychczasowych czterech kontroli bêd¹ tylko dwie.
W ci¹gu trzech dni pobytu w Wilnie gubernator Boos porozmawia³ z premierem, przewodnicz¹cym parlamentu, prezydentem Litwy i wieloma ministrami rz¹du
republiki. W niektórych spotkaniach towarzyszyli mu minister Niko³aj W³asienko i mer Kaliningradu Jurij Sawienko.
Prezydent Litwy Valdas Adamkus dyplomatycznie przypomnia³ Boosowi, ¿e
gospodarka obwodu ronie w szybkim tempie tak¿e dziêki temu, ¿e region nasycony jest biznesem litewskim. Poprosi³ gubernatora o uwolnienie przedsiêbiorców litewskich od mitrêgi biurokratycznej.
Dni Obwodu Kaliningradzkiego w Litwie zakoñczy³y siê 28 lutego oficjalnym
przyjêciem wydanym przez gubernatora Boosa w Ambasadzie FR w Wilnie.
KP, nr 35 z 27 II, nr 36 z 28 II; RG, nr 40 z 27 II, nr 41 z 28 II;
KP w K, nr 29 z 28 II 2007.
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Dokumenty
Publikujemy tekst przyjêtego na szczycie Unia Europejska  Federacja Rosyjska w Soczi porozumienia o uproszczeniu wydawania wiz, dot¹d dostêpnego
w wersji oficjalnej w jêzykach angielskim i rosyjskim, które zosta³o przyjête ustaw¹ federaln¹ o ratyfikacji Porozumienia przez Dumê Pañstwow¹ w dniu 14 lutego 2007 r., zaakceptowan¹ przez Radê Federacji w dniu 21 lutego 2007 r. oraz
podpisan¹ przez prezydenta W³adimira Putina w dniu 10 marca 2007.
Porozumienie miêdzy Federacj¹ Rosyjsk¹
i Wspólnot¹ Europejsk¹ o uproszczonym wydawaniu wiz obywatelom
Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej
Strony, Federacja Rosyjska i Wspólnota Europejska
(dalej zwana Wspólnot¹),
pragn¹c sprzyjaæ kontaktom miêdzy ludmi, bêd¹cym wa¿nym warunkiem trwa³ego rozwoju zwi¹zków gospodarczych, humanitarnych, kulturalnych,
naukowych i innych, w drodze uproszenia na zasadzie wzajemnoci wydawania
wiz obywatelom Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej,
powo³uj¹c siê na Wspólne Owiadczenie ze spotkania na najwy¿szym
szczeblu, odbytym w m. S. Petersburg 31 maja 2003 r., w którym wskazuje siê, ¿e
Federacja Rosyjska i Unia Europejska zgodzi³y siê zbadaæ warunki wyjazdów
bezwizowych w perspektywie d³ugoterminowej,
potwierdzaj¹c zamiar ustanowienia trybu bezwizowego wyjazdów wzajemnych miêdzy Federacj¹ Rosyjsk¹ i Uni¹ Europejsk¹,
bior¹c pod uwagê Porozumienie o Partnerstwie i Wspó³pracy, wprowadzaj¹ce
partnerstwo miêdzy Federacj¹ Rosyjsk¹, z jednej strony, i Wspólnotami Europejskimi i pañstwami-cz³onkami, z drugiej strony, z 24 czerwca 1994 r.,
powo³uj¹c siê na Wspólne Owiadczenie o rozszerzeniu Unii Europejskiej
i stosunkach RosjaUnia Europejska z 27 kwietnia 2004 r., potwierdzaj¹ce
zamiar Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej uproszczenia trybu wydawania
wiz obywatelom Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej na zasadzie wzajemnoci i rozpoczêcia rokowañ celem zawarcia stosownego porozumienia,
uznaj¹c, ¿e takie uproszczenie nie powinno prowadziæ do migracji nielegalnej, a tak¿e powiêcaj¹c szczególn¹ uwagê sprawom bezpieczeñstwa i readmisji,
bior¹c pod uwagê Protokó³ o stanowisku Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Pó³nocnej i Irlandii, Protokó³ o w³¹czeniu Porozumieñ Schen44

gen w ramy Unii Europejskiej, za³¹czonych do Umowy o Unii Europejskiej z 7
lutego 1992 r. i Umowy o powo³aniu Wspólnoty Europejskiej z 25 marca 1957 r.,
i potwierdzaj¹c, ¿e postanowienia niniejszego Porozumienia nie maj¹ zastosowania do Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej i Irlandii,
bior¹c pod uwagê Protokó³ o stanowisku Danii, za³¹czony do Umowy o Unii
Europejskiej z 7 lutego 1992 r., i Umowy o powo³aniu Wspólnoty Europejskiej
z 25 marca 1957 r., i potwierdzaj¹c, ¿e niniejsze Porozumienie nie ma zastosowania do Królestwa Danii,
zgodzi³y siê, jak ni¿ej
Artyku³ 1
Cel i sfera zastosowania
Celem niniejszego Porozumienia jest uproszczenie na zasadzie wzajemnoci
wydawania wiz na czas nie d³u¿szy ni¿ 90 dni w ci¹gu ka¿dego okresu licz¹cego
180 dni obywatelom Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej.
Artyku³ 2
Postanowienia ogólne
1. Uproszczenie wizowe przewidziane niniejszym Porozumieniem powinno
byæ stosowane wobec obywateli Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej tylko
w tej mierze, w jakiej one nie s¹ zwolnione od wymogów uzyskania wizy stosownie do ustawodawstwa Wspólnoty, pañstw-cz³onków lub Federacji Rosyjskiej
zgodnie z niniejszym porozumieniem lub innymi umowami miêdzynarodowymi.
2. Do zagadnieñ nieuregulowanych postanowieniami niniejszego Porozumienia, takich jak odmowa wydania wizy, uznanie dokumentów przejazdowych, potwierdzenie posiadania wystarczaj¹cych iloci rodków do ¿ycia, odmowa wjazdu
i realizacja rodków w zakresie deportacji stosuje siê ustawodawstwo Federacji
Rosyjskiej, Wspólnoty lub pañstw-cz³onków.
Artyku³ 3
Okrelenie pojêæ
Do celów niniejszego Porozumienia:
a) pañstwo-cz³onek oznacza dowolne pañstwo-cz³onka Unii Europejskiej,
z wyj¹tkiem Królestwa Danii, Irlandii, Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej,
b) obywatel Unii Europejskiej, oznacza obywatela pañstwa-cz³onka zgodnie z tym jak to pojêcie okrelone zosta³o w punkcie a niniejszego artyku³u,
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c) obywatel Federacji Rosyjskiej oznacza osobê maj¹c¹ lub tak¹, która naby³a obywatelstwo Federacji Rosyjskiej zgodnie z ustawodawstwem Federacji
Rosyjskiej,
d) wiza oznacza zezwolenie wydane lub decyzjê przyjêt¹ przez Federacjê
Rosyjsk¹ lub pañstwo-cz³onka, które niezbêdne jest do:
 wjazdu w celu pobytu na ³¹czny okres nie d³u¿szy ni¿ 90 w Federacji Rosyjskiej, w tym pañstwie-cz³onku lub kilku pañstwach-cz³onkach, albo
 wjazdu w celach dokonania tranzytu przez terytorium Federacji Rosyjskiej,
pañstwa-cz³onka lub kilku pañstw-cz³onków,
e) osoba zamieszkuj¹ca na podstawach prawnych oznacza:
 w odniesieniu do Federacji Rosyjskiej: obywatel Unii Europejskiej, któremu
wydano kartê pobytu sta³ego, zezwolenie na pobyt czasowy albo wizê szkoln¹ lub
pracownicz¹ z okresem wa¿noci ponad 90 dni, uprawniaj¹c¹ do wjazdu do Federacji Rosyjskiej;
 w odniesieniu do Unii Europejskiej: obywatel Federacji Rosyjskiej, który
zgodnie z ustawodawstwem Wspólnoty lub pañstw-cz³onków ma prawo pobytu
na terytoriach pañstw-cz³onków ponad 90 dni.
Artyku³ 4
Dokumenty potwierdzaj¹ce cel podró¿y
1. W odniesieniu do nastêpuj¹cych kategorii obywateli Federacji Rosyjskiej
i Unii Europejskiej posiadanie nastêpuj¹cych dokumentów jest wystarczaj¹ce do
potwierdzenia celu podró¿y na terytorium drugiej Strony:
a) dla cz³onków delegacji oficjalnych, którzy na podstawie zaproszenia
oficjalnego adresowanego do Federacji Rosyjskiej, pañstwa-cz³onka lub Unii
Europejskiej, bior¹ udzia³ w spotkaniach oficjalnych, konsultacjach, rokowaniach
lub programach wymiany, a tak¿e w przedsiêwziêciach prowadzonych na terytorium jednego z pañstw-cz³onków lub Federacji Rosyjskiej przez organizacje
miêdzyrz¹dowe;
 pismo wydane przez kompetentny organ Federacji Rosyjskiej lub pañstwacz³onka albo przez organ kierowniczy Unii Europejskiej (European Institution),
potwierdzaj¹ce, ¿e posiadacz jest cz³onkiem delegacji udaj¹cej siê na terytorium
drugiej Strony w celu udzia³u we wskazanych przedsiêwziêciach, uzupe³nione
kopi¹ oficjalnego zaproszenia;
b) dla przedsiêbiorców i przedstawicieli organizacji przedsiêbiorców
wyst¹pienie pisemne przyjmuj¹cej osoby prawnej, kompanii, organizacji,
przedsiêbiorstwa, instytucji albo ich filii, pañstwowych i lokalnych organów w³adzy Federacji Rosyjskiej lub pañstw-cz³onków, komitetów organizacyjnych
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wystaw handlowo-przemys³owych, konferencji i sympozjów prowadzonych na
terytorium Federacji Rosyjskiej lub jednego z pañstw-cz³onków,
c) dla kierowców realizuj¹cych miêdzynarodowe przewozy pasa¿erskie i towarowe miêdzy terytoriami Federacji Rosyjskiej i pañstw-cz³onków przy u¿yciu
rodków transportowych zarejestrowanych w Federacji Rosyjskiej lub w jednym
z pañstw-cz³onków  wyst¹pienie pisemne narodowych stowarzyszeñ (zwi¹zków)
przewoników Federacji Rosyjskiej lub narodowych stowarzyszeñ przewoników
pañstw-cz³onków zapewniaj¹cych miêdzynarodowe przewozy transportem samochodowym ze wskazaniem celu, czasu trwania i czêstotliwoci dokonywanych
wyjazdów,
d) dla cz³onków zespo³ów poci¹gowych, ch³odniczych i lokomotywowych
w poci¹gach miêdzynarodowych przemieszczaj¹cych siê miêdzy terytoriami Federacji Rosyjskiej i pañstw-cz³onków;
 wyst¹pienie pisemne organizacji transportu kolejowego Federacji Rosyjskiej
lub organizacji (kompanii) kolejowej pañstw-cz³onków ze wskazaniem celu,
czasu trwania i czêstotliwoci dokonywanych wyjazdów;
e) dla dziennikarzy;
 legitymacja lub inny dokument, wydany przez organizacjê zawodow¹ i potwierdzaj¹cy, ¿e dana osoba jest dziennikarzem zawodowym, a tak¿e dokument,
wydany jej przez jego pracodawcê, potwierdzaj¹cy, ¿e celem wyjazdu jest wykonywanie pracy dziennikarskiej,
f) dla osób bior¹cych udzia³ w dzia³alnoci naukowej, kulturalnej lub twórczej, w tym tak¿e w uniwersyteckich i innych programach wymiany;
 wyst¹pienie pisemne organizacji przyjmuj¹cej o uczestnictwie w takiej dzia³alnoci;
g) dla uczniów, studentów, doktorantów i towarzysz¹cych im nauczycieli
i wyk³adowców, udaj¹cych siê na naukê lub w celu odbycia sta¿u naukowego,
w tym tak¿e w ramach programu wymiany lub innej zaliczanej do kszta³cenia
dzia³alnoci;
 wyst¹pienie pisemne lub zawiadczenie o wpisie do przyjmuj¹cego uniwersytetu, akademii, instytutu, kolegium lub szko³y albo legitymacja studencka lub
zawiadczenie o przyjêciu na kursy, w których bêdzie siê uczestniczyæ,
h) dla uczestników miêdzynarodowych imprez sportowych i osób towarzysz¹cych im w charakterze zawodowym;
 pisemne zawiadczenie organizacji przyjmuj¹cej, kompetentnych organów
narodowych organizacji sportowych Federacji Rosyjskiej lub pañstw-cz³onków
i narodowego Komitetu Olimpijskiego lub narodowych komitetów olimpijskich
pañstw-cz³onków,
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i) dla uczestników oficjalnych programów wymiany miêdzy zaprzyjanionymi miastami;
 wyst¹pienie pisemne szefów administracji (merów takich miast);
j) dla bliskich krewnych  ma³¿onków, dzieci (w tym tak¿e przysposobionych),
rodziców (w tym tak¿e opiekunów), babæ i dziadków, wnuków, którzy postanowili odwiedziæ obywateli Federacji Rosyjskiej lub Unii Europejskiej, zamieszkuj¹cych zgodnie z prawem na terytorium pañstwa-cz³onka lub Federacji Rosyjskiej
 wyst¹pienie pisemne obywateli zapraszaj¹cych,
k) dla osób odwiedzaj¹cych groby wojskowe i cywilne;
 dokument oficjalny potwierdzaj¹cy istnienie pochówku i zachowania grobu,
a tak¿e pokrewieñstwo lub inny stosunek wnioskodawcy do pochowanego.
2. Wyst¹pienia pisemne, o których jest mowa w ustêpie 1 niniejszego artyku³y
powinny zawieraæ nastêpuj¹ce informacje:
a) dla osoby zaproszonej  imiê , nazwisko, datê urodzenia, p³eæ, obywatelstwo, numer dokumentu potwierdzaj¹cego to¿samoæ, okres i cel wyjazdu, liczbê
wjazdów, imiona dzieci niepe³noletnich udaj¹cych siê wraz z zaproszon¹ osob¹,
b) dla osoby zapraszaj¹cej  imiê, nazwisko i adres,
c) dla zapraszaj¹cej osoby prawnej, kompanii lub organizacji  pe³na nazwa
tej osoby prawnej i jej adres, a tak¿e:
je¿eli zaproszenie pochodzi od organizacji:  imiê [nazwisko] i stanowisko
osoby podpisuj¹cej zaproszenie;
je¿eli osoba zapraszaj¹ca jest osob¹ prawn¹ lub przedsiêbiorstwem, instytucj¹
albo ich fili¹ utworzon¹ na terytorium Federacji Rosyjskiej  indywidualny numer
podatnika;
je¿eli zapraszaj¹ca osoba jest osob¹ prawn¹ lub kompani¹, przedsiêbiorstwem,
instytucj¹ lub ich fili¹ utworzon¹ na terytorium pañstwa-cz³onka  numer rejestracyjny, ustalony zgodnie z ustawodawstwem tego pañstwa-cz³onka.
3. Dla kategorii obywateli wymienionych w ustêpie 1 niniejszego artyku³u
wizy wszystkich rodzajów wydawane s¹ zgodnie z uproszczon¹ procedur¹, bez
stawiania wymogów przedstawienia jakiegokolwiek innego potwierdzenia,
zaproszenia lub uzasadnienia celu wyjazdu, przewidzianego przez ustawodawstwo Stron.
Artyku³ 5
Wydawanie wiz wielokrotnych
1. Przedstawicielstwa dyplomatyczne i placówki konsularne Federacji Rosyjskiej i pañstw-cz³onków wydaj¹ wizy wielokrotne z terminem wa¿noci do 5 lat
nastêpuj¹cym kategoriom obywateli:
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a) cz³onkowie rz¹dów i parlamentów narodowych i regionalnych, s¹dów konstytucyjnych i najwy¿szych, je¿eli oni zgodnie z niniejszym Porozumieniem nie s¹
zwolnieni od koniecznoci uzyskiwania wiz na okres pe³nienia przez nich obowi¹zków s³u¿bowych. Przy tym okres wa¿noci wiz bêdzie ograniczony do okresu
pe³nomocnictw, je¿eli on wynosi mniej ni¿ 5 lat;
b) ma³¿onkowie i dzieci, w tym tak¿e przysposobione, które nie osi¹gnê³y
wieku 21 lat albo s¹ na utrzymaniu obywateli Federacji Rosyjskiej lub Unii Europejskiej, zamieszkuj¹cych zgodnie z prawem na terytorium pañstwa-cz³onka lub
Federacji Rosyjskiej.
Przy tym okres wa¿noci wiz bêdzie ograniczony do okresu wa¿noci zezwolenia na zgodne z prawem zamieszkanie lub pobyt.
2. Przedstawicielstwa dyplomatyczne i placówki konsularne Federacji Rosyjskiej i pañstw-cz³onków wydaj¹ wizy wielokrotne z terminem wa¿noci do 1 roku
nastêpuj¹cym kategoriom obywateli, maj¹cym podstawy do zwrócenia siê z wnioskiem o wydanie wizy wielokrotnej, pod warunkiem, ¿e tym obywatelom w ci¹gu
poprzedniego roku chocia¿by jeden raz wydana zosta³a wiza, któr¹ oni wykorzystali zgodnie z ustawodawstwem o wjedzie na terytorium odwiedzanego pañstwa i pobytu w nim:
a) cz³onkowie delegacji oficjalnych, którzy na podstawie zaproszenia oficjalnego wystosowanego do Federacji Rosyjskiej, pañstwa-cz³onka lub Unii Europejskiej, bior¹ udzia³ w spotkaniach oficjalnych, konsultacjach, rokowaniach lub programach wymiany, a tak¿e w przedsiêwziêciach odbywaj¹cych siê na terytorium
jednego z pañstw-cz³onków lub Federacji Rosyjskiej przez organizacje miêdzyrz¹dowe,
b) przedsiêbiorcy i przedstawiciele organizacji przedsiêbiorców regularnie
odbywaj¹cy wyjazdy do Federacji Rosyjskiej lub pañstwa-cz³onka,
c) kierowcy, realizuj¹cy miêdzynarodowe przewozy pasa¿erskie i towarowe
miêdzy terytoriami Federacji Rosyjskiej i pañstw-cz³onków przy u¿yciu rodków
transportowych zarejestrowanych w Federacji Rosyjskiej lub pañstwach-cz³onkach,
d) cz³onkowie zespo³ów poci¹gowych , ch³odniczych i lokomotywowych
w poci¹gach miêdzynarodowych przemieszczaj¹cych siê miêdzy terytoriami Federacji Rosyjskiej i pañstw-cz³onków,
e) osoby uczestnicz¹ce w dzia³alnoci naukowej, kulturalnej lub twórczej,
w tym tak¿e w uniwersyteckich i innych programach wymiany, regularnie dokonuj¹cy wyjazdów do Federacji Rosyjskiej lub pañstwa-cz³onka;
f) uczestnicy miêdzynarodowych imprez sportowych i osoby im towarzysz¹ce
w charakterze zawodowym,
g) dziennikarze,
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h) uczestnicy programów oficjalnej wymiany miêdzy miastami zaprzyjanionymi.
3. Przedstawicielstwa dyplomatyczne i placówki konsularne Federacji Rosyjskiej i pañstw-cz³onków wydaj¹ wizy wielokrotne wa¿ne od 2 do 5 lat kategoriom
obywateli wymienionym w ustêpie 2 niniejszego artyku³u, pod warunkiem, ¿e ci
obywatele w ci¹gu poprzedniego okresu 2-letniego wykorzystali roczn¹ wizê
wielokrotn¹ zgodnie z ustawodawstwem o wjedzie na terytorium odwiedzanego
pañstwa i pobytu w nim i ¿e zachowa³y siê podstawy do wyst¹pienia z wnioskiem
o wydanie im wizy wielokrotnej.
4. £¹czny okres pobytu obywateli wymienionych w ustêpach 13 niniejszego
artyku³u na terytorium Federacji Rosyjskiej lub pañstw-cz³onków nie powinien
przewy¿szaæ 90 dni w ci¹gu ka¿dego okresu licz¹cego 180 dni.
Artyku³ 6
Op³aty za wydanie wiz
1. Op³ata za wydanie wiz wynosi 35 euro.
Wymieniona stawka op³aty mo¿e byæ zrewidowana zgodnie z procedur¹ przewidzian¹ w ustêpie 4 artyku³u 15 niniejszego Porozumienia.
2. Strony pobieraj¹ op³atê w wysokoci 70 euro za wydanie wiz w przypadkach, gdy proba o wydanie wizy i potwierdzaj¹ce dokumenty przedstawiane s¹
przez ubiegaj¹cego siê nie wiêcej ni¿ na 3 doby przed zamierzon¹ dat¹ wyjazdu.
Wymienionego postanowienie nie stosuje siê w przypadkach przewidzianych
w podpunktach b, e i f ustêpu 3 niniejszego artyku³u i ustêpu 3 artyku³ 7
niniejszego Porozumienia.
3. Od uiszczenia op³at wizowych zwolnione s¹ nastêpuj¹ce kategorie osób:
a) bliscy krewni, ma³¿onkowie, dzieci (w tym przysposobione), rodzice
(w tym tak¿e opiekunowie), babcie i dziadkowie, wnukowie obywateli Federacji
Rosyjskiej i Unii Europejskiej, zamieszkuj¹cy zgodnie z prawem na terytorium
jednego z pañstw-cz³onków lub terytorium Federacji Rosyjskiej;
b) cz³onkowie delegacji oficjalnych, którzy na podstawie oficjalnego zaproszenia, adresowanego do Federacji Rosyjskiej, pañstwa-cz³onka lub Unii Europejskiej bior¹ udzia³ w spotkaniach oficjalnych, konsultacjach, rokowaniach lub
programach wymiany, a tak¿e w przedsiêwziêciach prowadzonych na terytorium
jednego z pañstw-cz³onków lub terytorium Federacji Rosyjskiej przez organizacje
miêdzyrz¹dowe;
c) cz³onkowie rz¹dów i parlamentów narodowych i regionalnych, s¹dów
konstytucyjnych i najwy¿szych, je¿eli nie s¹ oni zwolnieni z obowi¹zku uzyskania
wiz zgodnie z niniejszym Porozumieniem;
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d) uczniowie, studenci, doktoranci i towarzysz¹cy im nauczyciele i wyk³adowcy
udaj¹cy siê na naukê lub sta¿ naukowy,
e) inwalidzi i osoby, które im towarzysz¹ w razie koniecznoci;
f) osoby, które przed³o¿y³y dokumenty potwierdzaj¹ce koniecznoæ zrealizowania wyjazdu o charakterze humanitarnym, w tym tak¿e w celu otrzymania pilnej pomocy medycznej, i osoby im towarzysz¹ce, a tak¿e w celu udzia³u w pogrzebach lub odwiedzenia ciê¿ko chorego bliskiego krewnego;
g) uczestnicy m³odzie¿owych miêdzynarodowych imprez sportowych i osoby
im towarzysz¹ce;
h) osoby uczestnicz¹ce w dzia³alnoci naukowej, kulturalnej lub twórczej,
w tym tak¿e uniwersyteckich i innych programach wymiany;
i) uczestnicy oficjalnych programów wymiany miêdzy miastami zaprzyjanionymi.
Artyku³ 7
Czas trwania procedur opracowania wniosków o wydanie wiz
1. Przedstawicielstwa dyplomatyczne i placówki konsularne pañstw-cz³onków
i Federacji Rosyjskiej podejmuj¹ decyzje w sprawie wniosków o wydanie wiz
w ci¹gu 10 dni kalendarzowych od daty otrzymania wniosków i dokumentów
niezbêdnych do wydania wizy.
2. Termin podjêcia decyzji w sprawie wniosku o wydanie wizy mo¿e byæ
przed³u¿ony do 30 dni roboczych, w szczególnoci je¿eli istnieje koniecznoæ jego
dodatkowego zbadania.
3. W przypadkach nie cierpi¹cych zw³oki termin podjêcia decyzji w sprawie
wniosku o wydanie wizy mo¿e byæ skrócony do 3 dni kalendarzowych.
Artyku³ 8
Wyjazd w przypadku utraty lub kradzie¿y dokumentów
Obywatele Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej, którzy utracili dokumenty potwierdzaj¹ce to¿samoæ lub którym te dokumenty zosta³y skradzione w trakcie pobytu na terytorium pañstw-cz³onków lub Federacji Rosyjskiej, mog¹
opuciæ to terytorium bez wiz lub innych zezwoleñ na podstawie wa¿nych dokumentów potwierdzaj¹cych to¿samoæ i daj¹cych prawo do przekroczenia granicy,
wydanych przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i placówki konsularne Federacji Rosyjskiej lub pañstw-cz³onków.
Artyku³ 9
Przed³u¿enie wiz w wyj¹tkowych okolicznociach
Obywatelom Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej, którzy nie maj¹ mo¿li51

woci na skutek si³y wy¿szej opuciæ terytorium pañstw-cz³onków lub Federacji
Rosyjskiej w terminie wskazanym w wizie, termin wa¿noci wizy zgodnie z ustawodawstwem pañstwa przyjmuj¹cego, bezp³atnie przed³u¿a siê na okres niezbêdny do powrotu do pañstwa zamieszkania.
Artyku³ 10
Procedury rejestracji
Strony Porozumienia zgadzaj¹ siê podj¹æ tak szybko, jak to bêdzie mo¿liwe,
dzia³ania na rzecz uproszczenia procedur rejestracji, skierowane na zapewnienie
w stosunku do obywateli Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej równego traktowania w sprawach dotycz¹cych procedur rejestracji w okresie ich pobytu na terytorium pañstw-cz³onków i Federacji Rosyjskiej.
Artyku³ 11
Paszporty dyplomatyczne
1. Obywatele Federacji Rosyjskiej i pañstw-cz³onków, bêd¹cy posiadaczami
wa¿nych paszportów dyplomatycznych, maj¹ prawo wje¿d¿aæ na terytorium
pañstw-cz³onków i Federacji Rosyjskiej, a tak¿e wyje¿d¿aæ z nich i przemieszczaæ siê przez nie tranzytem bez wiz.
2. Obywatele, wymienieni w ustêpie 1 niniejszego artyku³u, maj¹ prawo znajdowaæ siê na terytorium pañstw-cz³onków lub Federacji Rosyjskiej nie d³u¿ej ni¿
90 dni ci¹gu ka¿dego okresu licz¹cego 180 dni.
Artyku³ 12
Terytoria, na które rozci¹ga siê wa¿noæ wiz
Bez uszczerbku dla norm i przepisów narodowych, dotycz¹cych bezpieczeñstwa narodowego Federacji Rosyjskiej i pañstw-cz³onków, zgodnie z przepisami
Unii Europejskiej o wizach z ograniczon¹ wa¿noci¹ terytorialn¹, obywatele
Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej maj¹ prawo przemieszczania siê po terytoriach pañstw-cz³onków i Federacji Rosyjskiej na równych warunkach z obywatelami Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej.
Artyku³ 13
Wspólny komitet do spraw obserwacji wykonywania niniejszego Porozumienia
1. Strony tworz¹ Wspólny komitet do spraw obserwacji wykonywania niniejszego Porozumienia (dalej  Komitet), sk³adaj¹cy siê z przedstawicieli Federacji
Rosyjskiej i Wspólnoty. Wspólnota bêdzie reprezentowana przez Komisjê Europejsk¹, wspomagan¹ przez ekspertów pañstw-cz³onków.
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2. Komitet wykonuje, w szczególnoci, nastêpuj¹ce zadania:
a) nadzór nad realizacj¹ niniejszego Porozumienia,
b) przygotowanie propozycji o wniesieniu zmian lub uzupe³nieñ do niniejszego Porozumienia,
c) badanie i w razie koniecznoci przedstawienie propozycji o wniesieniu zmian
do niniejszego Porozumienia przy wst¹pieniu do Unii Europejskiej nowych cz³onków.
3. Komitet prowadzi swoje posiedzenia w miarê potrzeb na probê jednej ze
Stron nie rzadziej ni¿ 1 raz w roku.
4. Komitet przyjmuje swoje przepisy i procedury.
Artyku³ 14
Zgodnoæ niniejszego Porozumienia z umowami miêdzy Federacj¹ Rosyjsk¹
i pañstwami-cz³onkami
Z chwil¹ wejcia w ¿ycie niniejszego Porozumienia jego postanowienia maj¹
pierwszeñstwo przed postanowieniami innych umów lub porozumieñ dwustronnych lub wielostronnych miêdzy Federacj¹ Rosyjsk¹ i pañstwami-cz³onkami
w takim zakresie, w jakim postanowienia tych umów lub porozumieñ reguluj¹
kwestie, bêd¹ce przedmiotem niniejszego Porozumienia.
Artyku³ 15
Postanowienia koñcowe
1. Niniejsze Porozumienie podlega ratyfikacji lub zatwierdzeniu przez Strony
zgodnie z ich wewnêtrznymi procedurami i wchodzi w ¿ycie pierwszego dnia
kolejnego miesi¹ca po dacie, kiedy Strony powiadomi¹ siê na wzajem o wype³nieniu wskazanych procedur.
2. Bez wzglêdu na postanowienia ustêpu 1 tego artyku³u, niniejsze Porozumienie wchodzi w ¿ycie tylko z dat¹ wejcia w ¿ycie Umowy miêdzy Federacj¹
Rosyjsk¹ i Wspólnot¹ Europejsk¹ o readmisji, jeli to ostatnie wejdzie w ¿ycie
z dat¹ póniejsz¹, ni¿ wskazana w ustêpie 1 niniejszego artyku³u.
3. Niniejsze Porozumienie zawiera siê na czas nieokrelony, jeli jego dzia³anie nie bêdzie przerwane w zwi¹zku z ustêpem 6 niniejszego artyku³u.
4. Niniejsze Porozumienie mo¿e byæ zmienione na podstawie pisemnej zgody
Stron. Zmiany wchodz¹ w ¿ycie po wzajemnym powiadomieniu o wype³nieniu
przez Strony niezbêdnych procedur wewnêtrznych.
5. Ka¿da ze Stron ma prawo ca³kowicie lub czêciowo wstrzymaæ wa¿noæ
niniejszego Porozumienie ze wzglêdu na obronê interesów bezpieczeñstwa narodowego, ochrony porz¹dku publicznego lub zdrowia ludnoci. Druga Strona winna byæ powiadomiona o decyzji w sprawie wstrzymania wa¿noci nie póniej ni¿
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48 godzin przed wejciem w ¿ycie tej decyzji. Strona, wstrzymuj¹ca obowi¹zywanie niniejszego Porozumienia niezw³ocznie zawiadamia drug¹ Stronê o ustaniu
istnienia okolicznoci, które sta³y siê przyczyn¹ takiego wstrzymania.
6. Ka¿da ze stron mo¿e przerwaæ obowi¹zywanie niniejszego Porozumienia,
kieruj¹c pisemne zawiadomienie do drugiej Strony. Niniejsze Porozumienie przestaje obowi¹zywaæ po up³ywie 90 dni od daty otrzymania takiego zawiadomienia.
Sporz¹dzono w m. Soczi, dwudziestego pi¹tego maja dwa tysi¹ce szóstego
roku w dwóch egzemplarzach, ka¿dy w jêzyku rosyjskim, angielskim, wêgierskim, greckim, duñskim, hiszpañskim, w³oskim, ³otewskim, litewskim, maltañskim, niemieckim, holenderskim, polskim, portugalskim, s³owackim, s³oweñskim,
fiñskim, francuskim, czeskim, szwedzkim i estoñskim, przy czym wszystkie teksty maj¹ jednakow¹ moc prawn¹.
[dalej w Porozumieniu wymienia siê Strony, fragment ten opuszczamy]

Protokó³
dotycz¹cy pañstw-cz³onków, które nie w pe³nym zakresie stosuj¹
Ustawodawstwo Schengen
Pañstwa-cz³onkowie, zwi¹zane postanowieniami Umowy Schengen, ale na
razie nie wydaj¹ce wiz schengeñskich, a¿ do podjêcia przez Radê Unii Europejskiej decyzji w tej sprawie, wydaj¹ wizy narodowe, uprawniaj¹ce do wjazdu tylko
na ich terytorium.
Wspólnota Europejska tak szybko, jak to jest mo¿liwe, podejmie dzia³ania na
rzecz uproszczenia tranzytu przez terytorium pañstw-cz³onków, które nie w pe³nym zakresie stosuj¹ Ustawodawstwo Schengen, obywatelom, którym wydana
zosta³a wiza schengeñska, lub którzy maj¹ zezwolenie schengeñskie na zamieszkanie.

Wspólne Owiadczenie
odnonie ustêpu 2 artyku³u 6 niniejszego Porozumienia, dotycz¹cego op³at za
wydanie wiz
Strony bêd¹ obserwowaæ przebieg realizacji ustêpu 2 artyku³u 6 niniejszego
Porozumienia w ramach dzia³alnoci Komitetu, utworzonego zgodnie z postanowieniami niniejszego Porozumienia.
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Wspólne Owiadczenie
odnonie artyku³u 11 niniejszego Porozumienia,
dotycz¹cego paszportów dyplomatycznych
Ka¿da ze Stron ma prawo czêciowo wstrzymaæ obowi¹zywanie niniejszego
Porozumienia, w szczególnoci jego artyku³u 11, zgodnie z procedur¹ przewidzian¹ w ustêpie 5 artyku³u 15 niniejszego Porozumienia, je¿eli jego stosowanie staje
siê obiektem nadu¿yæ drugiej Strony, albo stwarza zagro¿enie dla bezpieczeñstwa
publicznego.
W przypadku wstrzymania obowi¹zywania artyku³u 11 obydwie Strony
przeprowadz¹ konsultacje w ramach Komitetu utworzonego zgodnie z niniejszym
Porozumieniem, w celu rozwi¹zania problemów, które poci¹gnê³y za sob¹ takie
wstrzymanie.
Uznaj¹c to za zadanie pierwszorzêdne, Strony owiadczaj¹ o swoim zobowi¹zaniu do zapewnienia wysokiego stopnia zabezpieczenia paszportów dyplomatycznych, w szczególnoci w drodze zastosowania w nich identyfikatorów
biometrycznych. W odniesieniu do Unii Europejskiej bêdzie to zapewnione zgodnie z wymogami Dyrektywy UE 2252/2004.

Wspólne Owiadczenie
o wydawaniu wiz krótkoterminowych w celu odwiedzenia
grobów wojskowych i cywilnych
Strony zgadzaj¹ siê co do tego, ¿e osobom odwiedzaj¹cym groby wojskowe
lub cywilne, z regu³y, bêd¹ wydawane wizy krótkoterminowe z terminem wa¿noci do 14 dni.

Wspólne Owiadczenie
o harmonizacji informacji o procedurach wydawania
wiz krótkoterminowych i dokumentów, które powinny byæ przedk³adane
przy wystêpowaniu z wnioskami o wydanie wiz krótkoterminowych
Zdaj¹c sobie sprawê z wagi transparentnoci dla osób ubiegaj¹cych siê
o wydanie wiz, Strony niniejszego Porozumienia uwa¿aj¹, ¿e powinny byæ
podjête odpowiednie dzia³ania po to, by:
w ogólnym zakresie zapewnione by³o przygotowanie podstawowych informacji dla osób ubiegaj¹cych siê o wydanie wiz, o procedurach i warunkach wystêpowania z takimi wnioskami, o wizach i wa¿noci wydawanych wiz;
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ka¿da ze Stron samodzielnie zapewni³a przygotowanie wykazu wymogów
minimalnych, dotycz¹cych udostêpnienia osobom zwracaj¹cym siê z wnioskami
o wydanie wiz, pe³nej i jednolitej informacji podstawowej; i ¿eby
od wnioskodawców wymagano przed³o¿enia jednakowych i takich samych
dokumentów potwierdzaj¹cych.
Wskazana informacja powinna byæ szeroko rozpowszechniona (na tablicach
informacyjnych w placówkach konsularnych, w broszurach, w websaitach, w sieci
internetu).

Wspólne Owiadczenie dotycz¹ce Królestwa Danii
Strony odnotowuj¹, ¿e niniejsze Porozumienie nie dotyczy procedur wydawania wiz przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i placówki konsularne Królestwa Danii.
We wskazanych okolicznociach po¿¹dane jest, by organy kompetentne
Federacji Rosyjskiej i Królestwa Danii zawar³y niezw³ocznie porozumienie
dwustronne o uproszczeniu wydawania wiz krótkoterminowych na tych samych
warunkach, które s¹ przewidziane niniejszym Porozumieniem.

Wspólne Owiadczenie
dotycz¹ce Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii Pó³nocnej i Irlandii
Strony odnotowuj¹, ¿e niniejsze Porozumienie nie dotyczy terytorium Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej i terytorium Irlandii.
We wskazanych okolicznociach po¿¹dane jest, by organy kompetentne Federacji Rosyjskiej i Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Pó³nocnej
i Irlandii zawar³y porozumienie dwustronne o uproszczeniu wydawania wiz krótkoterminowych.
Wspólne Owiadczenie
dotycz¹ce Republiki Islandii i Królestwa Norwegii
Strony odnotowuj¹ cis³¹ wiê miêdzy Wspólnot¹ Europejsk¹, Republik¹
Islandii i Królestwem Norwegii, co, w szczególnoci, utrwalone zosta³o w Porozumieniu z 18 maja 1999 r. o stowarzyszeniu tych krajów w sprawach realizacji,
stosowania i rozwoju Ustawodawstwa Schengen.
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W tych warunkach po¿¹dane jest, by w³adze Federacji Rosyjskiej, Republiki
Islandii i Królestwa Norwegii niezw³ocznie zawar³y porozumienia dwustronne
o uproszczeniu wydawania wiz krótkoterminowych na tych samych warunkach,
jakie s¹ przewidziane niniejszym Porozumieniem.
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Tytu³y i nazwy rodków przekazu:
AiF-K  Argumenty i fakty  Kaliningrad (dodatek regionalny do
ogólnorosyjskiego tygodnika Argumenty i fakty);
AI  Agencja Informacyjna, np. Rosba³t (skrót od Rossijskaja Ba³tika);
BG  Ba³tijskaja gazieta (tygodnik regionalny dla biznesmenów);
BNS  Agencja Informacyjna Baltic New Service;
DA  Die³owoj aljans (dwutygodnik dla szefów przedsiêbiorstw i organizacji wszystkich form w³asnoci,
zawiera monitoring ustawodawstwa federalnego);
DD  Dmitrija Donskogo, 1 (gazeta codzienna sponsorowana przez Administracjê Obwodu gubernatora
Leonida Gorbienki, ju¿ nie istnieje);
D-k  Dwornik (bezp³atny tygodnik reklamowy z domieszk¹ polityki);
G-n  Gra¿danin (tygodnik lokalny sponsorowany przez merostwo Kaliningradu);
GTRK  Gosudarstwiennaja tele-radio kompania Jantar (Pañstwowa Kompania Telewizyjno-Radiowa
Jantar);
IK  Izwiestija Kaliningrada (tygodnik spo³eczno-polityczny);
JK  Jantarnyj kraj (gazeta codzienna);
JK-n  Jantarnyj karawan (tygodnik);
K-d  Kaskad (gazeta codzienna);
KE  Kenigsberger Ekspress (miesiêcznik w jêzyku niemieckim);
KJ  Kaliningradskaja iskra (gazeta bezp³atna Oddzia³u Obwodowego Komunistycznej Partii FR);
KNK  Kaliningradskije Nowyje kolosa (tygodnik opozycyjny);
KP  Kaliningradskaja prawda (najstarsza i wci¹¿ najpopularniejsza gazeta codzienna w Obwodzie, ukazuje
siê od 1946 roku);
KP-P  Kaliningradskaja prawda Piatnica (ukazuje siê w ka¿dy pi¹tek jako wydanie magazynowe KP);
KPwK  Komsomolskaja prawda w Kaliningradie (dodatek regionalny do gazety ogólnorosyjskiej);
KRiI  Kaliningradskaja rek³ama i informacyja (bezp³atny tygodnik, g³ównie reklamowy);
K-sa  Kolosa (gazeta dla zmotoryzowanych, ukazuje siê w ka¿dy pi¹tek zamiast Stra¿ Ba³tiki);
KSPS  Kaliningradskij Sojuz prawych si³ (gazeta Zwi¹zku Si³ Prawicowych w Kaliningradzie, ukazuje
siê nieregularnie);
KW  Kaliningradskaja wieczorka (popo³udniówka, wydawana codziennie przy wsparciu redakcji
tygodnika Moskowskij komsomolec);
KWr.  Kaliningradskoje wremija (tygodnik spo³eczno-polityczny);
MB  Majak Ba³tiki (tygodnik dla pracowników przemys³u rybnego i transportowców);
MKwK  Moskowskij komsomolec w Kaliningradzie (dodatek regionalny do tygodnika ogólnorosyjskiego Moskowskij komsomolec);
NK  Nowyje kolosa (poprzednia nazwa tygodnika Kaliningradskije Nowyje kolosa);
NK-Eurorubel  Nowyj Königsberg  Erorubel (tygodnik);
RG  ,,Rossijskaja gazieta (gazeta rz¹dowa, ukazuje sie² 4 razy w tygodniu, publikuje akty prawne w³adz
federalnych i regionalnych);
RR  Rubiezÿ rodiny (gazeta informacyjno-analityczna, tak¿e w internecie: www.rubeg.narod.ru);
SB  Strazÿ Ba³tiki (gazeta codzienna Floty Ba³tyckiej FR);
SK  Strana Kaliningrad (tygodnik, tak¿e w internecie: www.strana.kaliningrad.ru);
TR  Tridiewiatyj region, tygodnik;
SZ  Swobodnaja zona (gazeta codzienna o tematyce spo³eczno-gospodarczej, juzÿ nie istnieje);
WD  Wasz doktor wKaliningradie (miesiêcznik o tematyce medycznej);
WiK  W³ast i kaliningradcy (gazeta Oddzia³u Regionalnego Zwi¹zku Podatników Rosji);
VIP-K  VIP Kaliningrad, tygodnik;
ZiP  ,,Zakon i poriadok (gazeta tygodniowa organów ochrony prawa i porz¹dku publicznego OK)
ZZ  CityZona zakona (regionalna gazeta bezp³atna o tematyce zdrowotnej i bezpieczeñstwa publicznego,
ukazuje siê tak¿e w internecie, www.city.39.ru);
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Czêsto u¿ywane nazwy i zwroty:
AO lub AOK  Administracja Obwodu Kaliningradzkiego,
FB  Flota Ba³tycka,
FCP  Federalny Celowy Program Rozwój Obwodu Kaliningradzkiego
w okresie do 2010 roku,
FR  Federacja Rosyjska,
FSB  Federalna S³u¿ba Bezpieczeñstwa,
FSC  Federalna S³u¿ba Celna, dawny Pañstwowy Komitet Ce³,
SG FSB  Stra¿ Graniczna FSB,
FWM  Flota Wojenno-Morska,
KDO lub DO  Kaliningradzka Duma Obwodowa,
KRO  Kaliningradzka Regionalna Organizacja, np. Partii Jedinstwo,
KRU  Kaliningradzki Regionalny Urz¹d, np. FSB,
OK  Obwód Kaliningradzki,
OUSW  Obwodowy Urz¹d Spraw Wewnêtrznych,
PKC  Pañstwowy Komitet Ce³,
PZOF  Pó³nocno-Zachodni Okrêg Federalny,
SMI  rodki masowej informacji,
SSE  Szczególna (Specjalna) Strefa Ekonomiczna w OK.,
USW  Urz¹d Spraw Wewnêtrznych, np. w Gusiewie,
WSE  Wolna Strefa Ekonomiczna Jantar,
ZSP  Zwi¹zek Si³ Prawicowych,
ZUSWwT  Zachodni Urz¹d Spraw Wewnêtrznych w Transporcie.
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