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Obraz miesi¹ca
Raport z badañ prowadzonych od 1990 roku przez Orodek Zmian Spo³eczno-Kulturalnych Instytutu Filozofii RAN pt. Nasze wartoci i interesy dzisiaj, potwierdza,
widoczne go³ym okiem, postêpuj¹ce rozwarstwienie spo³eczeñstwa rosyjskiego, z wyran¹ tendencj¹ do wzrostu fortun bogatych i poszerzeniem siê skali biedy. Grupa bogatych
stanowi 13% ludnoci, za grupa biednych, wymagaj¹cych ochrony i pomocy socjalnej
stanowi 33% ludnoci. W latach 20022006 odsetek biedy wród Rosjan w wieku powy¿ej 55 lat zwiêkszy³ siê z 33 do 55%. Ludnoæ regionu kaliningradzkiego na ogó³ jest
w podobnej sytuacji. rednia p³aca w 2006 roku wynios³a 8551 rubli  wzrost realnej
p³acy o 19%, przy czym wzrost realnej wartoci emerytury zaledwie o 3%. Wiêkszy odsetek biednych spowodowany jest wiêksz¹ ni¿ rednio w Rosji liczb¹ ludnoci w wieku
emerytalnym. Nieco szersza warstwa ludzi zaliczanych do klasy redniej wynika z faktu
lepszego ni¿ rednio w Rosji odsetka ludzi z wy¿szym wykszta³ceniem oraz ma³ego
stopnia bezrobocia, przede wszystkim w miastach, w których mieszka przewa¿aj¹ca czêæ
ludnoci regionu. Ale z powodu monetaryzacji ulg socjalnych nadal odbywaj¹ siê
wiece protestacyjne, a walka o poparcie polityczne emerytów i rencistów stanowi wa¿ny
element kalkulacji si³ Jednej Rosji i Sprawiedliwej Rosji przed zbli¿aj¹cymi siê wyborami parlamentarnymi i prezydenckimi.
Z kolei nie sposób przeceniæ zwi¹zku polityki i biznesu, tak¿e na przyk³adzie kaliningradzkim. Wed³ug rankingu Finansmag.ru piêciuset najbogatszych Rosjan dysponuje
kapita³em o ³¹cznej wartoci 425,1 mld USD, przy czym pierwszych stu na tej licie
skupia w swoich rêkach 339,6 mld USD, czyli 80%. Na tej licie jest kilku by³ych
i obecnych mieszkañców Obwodu Kaliningradzkiego. Sk³ad personalny instytucji samorz¹dowych potwierdza tezê o wyranym zwi¹zku biznesu i polityki, umocnionym w trybie
wyborów powszechnych. Podobnie jest te¿ w strukturach pañstwowych, a szczególnym
przypadkiem jest udzia³ w rz¹dzie Niko³aja W³asienki (maj¹tek 300 mln USD), którego
Grupa Wiktoria, jedna z 10 najwiêkszych firm handlowych w Rosji, w³anie przekszta³ci³a siê w firmê cypryjsk¹. Aleksandr Skorobogat`ko, do niedawna cz³onek Rady Federacji z ramienia Obwodu Kaliningradzkiego, teraz z powodzeniem prowadzi biznes nie
tylko w regionie. Podobnie nowy przedstawiciel regionu w Moskwie W³adimir Szumiejko, dawny deputowany Ba³tiki, jest mocno osadzony w strukturach biznesowych. Tym
samym nie powinien dziwiæ konflikt wokó³ osoby i trybu wyboru nowego mera Kalinin2

gradu. Mer Kaliningradu Jurij Sawienko zajmuje drugie miejsce, za gubernatorem
Boosem, w rankingach popularnoci, i blisko 44% respondentów badañ socjologicznych
chcia³oby go widzieæ na tym stanowisku w przysz³oci. Z inicjatywy mera Sawienki strategiê rozwoju Kaliningradu do roku 2035 przygotuje prawdopodobnie ten sam zespó³,
którzy wczeniej przygotowa³ strategiê regionaln¹ (i za tak¹ sam¹ kwotê 6 mln rubli).
Mera Sawienkê odznaczono orderem Za Zas³ugi wobec Ojczyzny , ale niezbyt wysokiej
klasy. Mimo wietnych opinii samych mieszkañców, zmiany sposobu wyboru merów, nie
tylko miast bêd¹cych stolicami podmiotów federacji, s¹ przes¹dzone, a tym samym bêd¹
tak¿e nowe nominacje kremlowskie, a zatem i przysz³oæ Sawienki nie jest jasna. Dodaæ
trzeba, ¿e wartoæ inwestycji jedynie w przebudowê centrum Kaliningradu wynieæ ma w
2008 roku oko³o 170 mln euro, a zatem miasto, które wytwarza ponad 80% produkcji
przemys³owej regionu, ma staæ siê obszarem bezporednich dzia³añ gubernatora Boosa.
Kaliningradzka Duma Obwodowa odst¹pi³a od zabiegów o uzyskanie federalnych
rekompensat za enklawowoæ regionu. 14 marca odby³o siê posiedzenie Rady Koordynacyjnej przy Pe³nomocnym Przedstawicielu Prezydenta FR w PZOF powiêcone rozwojowi wspó³pracy przygranicznej w zwi¹zku z now¹ ustaw¹ reguluj¹c¹ te kwestie. Zdaniem
S. Jastr¿embskiego regiony pó³nocno-zachodniej Rosji powininny odgrywaæ pierwszoplanow¹ rolê we wspó³pracy przygranicznej, a 12 projekty w ka¿dym z regionów winny
otrzymaæ wsparcie z bud¿etu federalnego. Po raz pierwszy zapowiedziano uruchomienie
federalnego programu finansowania tej wspó³pracy, gwarantuj¹cego rodki wsparcia
podmiotów rosyjskich w ramach dzia³añ objêtych unijnym instrumentem s¹siedztwa
i partnerstwa oraz Wymiaru Pó³nocnego. Ale uwagê opinii publicznej przykuwaj¹ liczne artyku³y powiêcone kwestii wiz i tranzytu. Rosja ratyfikowa³a umowê-porozumienie
o uproszczeniu procedur wizowych (z 25 maja 2006 r.), ale wiêkszoæ artyku³ów krytycznie odnosi siê do UE w zwi¹zku rozszerzeniem strefy szengeñskiej o Polskê i Litwê.
Litewski wymóg posiadania od 1 kwietnia br. przez Rosjan ubezpieczenia obowi¹zkowego oraz niezbêdnych rodków na czas pobytu na Litwie dodatkowo podniós³ ton medialnego oburzenia, choæ strona litewska wykorzysta³a pobyt J. Barroso w Wilnie, by zademonstrowaæ gotowoæ do specjalnego u³atwienia ruchu osobowego w ramach ma³ego
ruchu granicznego. W zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê szczytem RosjaUE media sugerowa³y
czytelnikom, ¿e tocz¹ siê rokowania w sprawie specjalnego potraktowania kwestii
kaliningradzkiej, i ¿e ponownie zostan¹ rozpatrzone problemy przewozu osób i ³adunków
miêdzy Obwodem Kaliningradzkim i wielk¹ Rosj¹. Z tonu tych informacji medialnych
przebija³o zatroskanie, ¿e Kaliningrad jest zagro¿ony przez nowe zasady wizowe,
a ponadto, choæ mo¿e nie bezporednio, poprzez mo¿liwoæ usytuowania tarczy antyrakietowej w Polsce i Czechach. Z kolei fakt, ¿e przejcie graniczne po polskiej stronie
w Grzechotkach nie mo¿e doczekaæ siê po rosyjskiej stronie ukoñczenia, mimo wsparcia
przez UE 13 mln euro, przyjmowany jest pob³a¿liwie. Nie zosta³a podchwycona przez
stronê kaliningradzk¹ sprawa budowy dróg szybkiego ruchu samochodowego i kolejowe3

go Via Baltica. Strona rosyjska wyranie liczy na sfinalizowanie wczeniej wynegocjowanej umowy o bezporednim po³¹czeniu kolejowym i promowym ze stron¹ niemieck¹
(Berlin i porty Ba³tyku).
Sprawa ¿eglugi na Zalewie Wilanym, choæ pojawi³a siê zapowied, ¿e zostanie
uregulowana w drodze wymiany not dyplomatycznych, nie doczeka³a siê rozstrzygniêcia.
Natomiast fakt wprowadzenia niezwykle rozbudowanego nowego wzoru deklaracji
celnej na samochód przekraczaj¹cy granice FR nie spotka³ siê z ocen¹ w mediach jako
utrudnienie czynione przez stronê rosyjska w stosunkach granicznych.
Kaliningrad jest niezwykle aktywny na arenie miêdzynarodowej. Obwód zaprezentowa³ siê na targach nieruchomoci w Cannes, przeprowadzi³ Dni Obwodu w Wilnie,
a gubernator Boos przyjmowany by³ przez najwy¿sze osobistoci litewskie. Przyj¹³ delegacje biznesowe z Norwegii, £otwy i W. Brytanii. Zarejestrowani zostali nowi rezydenci
strefy ekonomicznej z Niemiec i Litwy. Ponadto ruszy³ unijny projekt Wspierania
ma³ych i rednich przedsiêbiorstw regionu s¹siedztwa na zasadach kooperacji i transferu
technologii. Dodaæ trzeba, ¿e 9 marca przyjêto now¹ ustawê O pomocy pañstwowej dla
ma³ej przedsiêbiorczoci w Obwodzie Kaliningradzkim, która zapewniæ ma wsparcie
w postaci subsydiów pañstwowych, a ponadto ma doprowadziæ do utworzenia infrastruktury w postaci firm leasingowych, parków technologicznych i orodków podnoszenia kwalifikacji. Szwedzcy partnerzy wdro¿yli projekt profilaktyki HIV/AIDS wród m³odzie¿y
kaliningradzkiej. Duñczycy aktywnie uczestnicz¹ w kszta³ceniu zawodowym m³odzie¿y,
a ponadto zamierzaj¹ wiadczyæ us³ugi konsultingowe i kredytowe oraz wdra¿aæ nowe
technologie w ochronie rodowiska.
Odnotowaæ te¿ trzeba wizytê ambasadora USA w Rosji Williama J. Burnsa oraz
konsula generalnego w Sankt Petersburgu Mary Kruger w zwi¹zku z prezentacj¹ w Kaliningradzie Dni Ameryki.

4

Sytuacja spo³eczno-polityczna
Protesty emerytów i przewoników samochodowych
28 lutego w Kaliningradzie odby³ siê kolejny, dziewi¹ty z rzêdu, wiec protestu przeciwko reformom w gospodarce mieszkaniowej i komunalnej i monetaryzacji ulg transportowych. Oko³o piêciuset uczestników akcji protestacyjnej, zwo³anej przez miejski
i obwodowy komitety Komunistycznej Partii FR, przesz³o od hotelu Kaliningrad chodnikiem (na przejcie po jezdni nie pozwoli³a milicja) do Placu Zwyciêstwa, gdzie przy
akompaniamencie orkiestry instrumentów kuchennych odby³ siê wiec z udzia³em dwóch
deputowanych Dumy Obwodowej  Igora Rewina i Michai³a Czesalina oraz deputowanego Rady Miejskiej  Jewgienija Gana. Liczni mówcy, w tym i deputowani, domagali
siê od w³adz federalnych i regionalnych pozostawienia osobom uprawnionym do ró¿nego
rodzaju ulg prawa wyboru tych ulg lub ich pieniê¿nej rekompensaty. ¯¹dano tak¿e zaprzestania ci¹g³ego przenoszenia kosztów utrzymania substancji mieszkaniowej i komunalnej na plecy w³acicieli sprywatyzowanych mieszkañ. Wiec zakoñczy³ siê przyjêciem
rezolucji, a jej g³ówna myl sprowadza³a siê do stwierdzenia: albo w³adza, wreszcie,
spe³ni ¿¹dania manifestantów, albo ci, jak to siê mówi, poka¿¹ na co ich jeszcze staæ.
Oddzia³ miejski partii Jedna Rosja w Kaliningradzie z³o¿y³ wniosek o zezwolenie
na przeprowadzenie niezwyk³ej akcji na rzecz wsparcia rz¹du obwodowego, która mia³a
rozpocz¹æ siê 26 marca i zakoñczyæ siê 30 marca. Wed³ug pomys³odawców akcji, z kierownikiem Wydzia³u Administracyjnego Merostwa Kaliningradu Leonidem Donskich na
czele, w ten sposób aktywici jednorossów mieli daæ odpowied na rezolucje uczestników omiu minionych wieców, pikiet i marszów protestu emerytów przeciwko monetaryzacji ulg. Wed³ug Tatjany Tumankinej, szefa sztabu protestu, by³ej deputowanej
Miejskiej Rady Deputowanych Kaliningradu, do sztabu dotar³o pismo z prob¹ o przeniesienie akcji w zwi¹zku z tym, ¿e w tym miejscu ju¿ zosta³a zorganizowana akcja z przeciwstawnym pogl¹dem. Jednorossy zawiadomili merostwo, ¿e zamierzaj¹
pe³niæ dy¿ury obok siedziby rz¹du obwodowego przez piêæ dni  od 9.00 do 18.00.
Gdy sztab protestacyjny, kierowany przez T. Tumankin¹, potwierdzi³ zamiar przeprowadzenia akcji protestacyjnej przed siedzib¹ rz¹du obwodowego, w oddziale miejskim
Jednej Rosji poinformowano 21 marca korespondenta agencji Regnum, ¿e w tym
czasie oni ¿adnej akcji nie planuj¹. Mielimy plany przeprowadzenia akcji poparcia przed
siedzib¹ rz¹du, jednak zrezygnowalimy, by nie odrywaæ od pracy pracowników administracji obwodowej  owiadczy³ przedstawiciel Jednej Rosji. W rzeczywistoci wygl¹da na to, ¿e aktywistom Jednej Rosji nie starczy³o odwagi, by stan¹æ przeciwko
zdesperowanym emerytom.
Z kolei Aleksiej Dienisienkow z Komsomolskiej Prawdy-Kaliningrad (21.03)
zauwa¿a istotn¹ zmianê w ruchu m³odzie¿owym, istotn¹ w trakcie akcji protestacyjnych.
5

W miejsce g³onej m³odzie¿ówki narodowych bolszewików pojawili siê wszechobecni
dzia³acze m³odzie¿owi Nasi i M³oda Gwardia  inspirowani przez Jedn¹ Rosjê.
Aktywici M³odej Gwardii w trakcie jednego z wieców z powodu cofniêcia ulg transportowych dla studentów w³asnymi cia³ami odgrodzili wiecuj¹cych od deputowanych
Dumy.
Na pocz¹tku marca do buntu przygotowywali siê tak¿e kaliningradzcy przewonicy
samochodowi, gro¿¹c zablokowaniem dróg na znak protestu przeciwko pozbawieniu ich
dotychczasowych ulg przewidzianych w poprzedniej ustawie O Specjalnej Strefie Ekonomicznej w Obwodzie Kaliningradzkim.
Przedstawiciele 248 przedsiêbiorstw transportowych  przewoników samochodowych obwodu utworzyli sztab akcji protestu. 14 marca br. przewonicy zamierzali strajkowaæ przeciwko bezczynnoci rz¹du federalnego, który, ich zdaniem, zapomnia³ wnieæ
poprawki do nowej ustawy federalnej O Szczególnej Strefie Ekonomicznej w Obwodzie
Kaliningradzkim. W³adimir Jegorow, dyrektor generalny Kaliningradzkiego Przedstawicielstwa Stowarzyszenia Miêdzynarodowych Przewoników Samochodowych (ASMAP)
owiadczy³, ¿e ustawa, która wesz³a w ¿ycie 1 kwietnia 2006 roku, nie zawiera norm
reguluj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ przewoników miêdzynarodowych Obwodu Kaliningradzkiego. Wczeniej rodki transportowe, wwiezione w celu realizacji przewozów
miêdzynarodowych, by³y zwolnione z op³at celnych i mog³y bez przeszkód realizowaæ
przewozy ³adunków z terytorium zagranicznego do FR, omijaj¹c obwód. Wed³ug nowej
ustawy zarejestrowane w obwodzie samochodowe rodki transportowe (oko³o 2500
zestawów), obowi¹zkowo powinny z Europy wieæ ³adunki przez terytorium Obwodu
Kaliningradzkiego i, zmierzaj¹c na przyk³ad do Moskwy, poddaæ siê dodatkowym
kontrolom celnym i granicznym, co powoduje zbêdn¹ stratê czasu i dodatkowe straty,
które oblicza siê na ponad 16 mln euro. Do tego jeszcze samochody kaliningradzkie s¹
zatrzymywane na przejciach granicznych, poddawane aresztom za z³amanie przepisów
ustawy o SSE przez rodzimych celników rosyjskich w obwodach Leningradzkim, Pskowskim i Smoleñskim. Zdaniem W. Jegorowa, od 19 maja 2006 roku zajêto 504 zestawy
samochodowe, a wielu kierowców pozbawiono tym samym pracy.
K-sa, nr 686 z 2 III, nr 689 z 23 III; KP-P, nr 38 z 2 III, nr 52 z 23 III; KPwK, nr 36 z 14 III;
KP, nr 46 z 15 III 2007.

Popularne nazwiska
Zapanowa³a moda na zmianê nazwisk rodowych z powodu ich banalnoci, powszechnoci wystêpowania, czy ich miesznej wymowy.Co roku oko³o 2530 kaliningradczyków wystêpuje o zmianê nazwiska. Tygodnik Kaskad sporz¹dzi³ zestawienie najczêciej wystêpuj¹cych nazwisk w obwodzie i Kaliningradzie: Iwanow  w obwodzie  429
rodzin, w Kaliningradzie  257;  Iwanowa  odpowiednio 271 i 178; Smirnow  268
i 164; Wasiljew  235 i 166; Kuzniecowa  218 i 129; Popow  215 i 156. Rosjanie
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stanowi¹ 72% mieszkañców obwodu, w którym oprócz nich mieszkaj¹ ludzie ponad stu
narodowoci, w tym tak¿e Koreañczycy o powtarzaj¹cych siê nazwiskach: Aga, De, Ti,
Ni, Illi. W obwodzie mieszkaj¹ imiennicy takich znanych Rosjan (nie spokrewnieni
z nimi), jak Putin, Gorbaczow, Jelcyn, Andropow, czy Jegorow lub Boos. Zbie¿noæ imion,
imion ojców i nazwisk czêstokroæ wywo³uje zamieszanie z przekazaniem informacji przez
telefon, poleceñ, czy wystawiania dokumentów. W redakcji Kaskadu pracuj¹ dwie dziennikarki o zbie¿nych imionach i nazwiskach: Jelena Wiaczes³awowna Wasiljewa  nazwisko najczêciej spotykane w Rosji.
Istnieje strona internetowa umo¿liwiaj¹ca regionalne poszukiwanie genealogiczne:
www.familii.astcom.ru/region.
K-d, nr 10 z 13-19 III; KP, nr 50 z 21 III; RG, nr 58 z 22 III, nr 66 z 30 III 2007.

Akcja przesiedleñcza
W Kaliningradzie podpisano porozumienie miedzy regionalnym Ministerstwem ds.
Rozwoju Terytorialnego i Wspó³dzia³ania z Organami Samorz¹du Lokalnego, Merostwem
Kaliningradu i kierownictwem szeregu przedsiêbiorstw o udzieleniu wsparcia dobrowolnemu przesiedleniu do FR rodaków zamieszka³ych za granic¹. Spó³ce z o.o. Strojkomplektserwis potrzebni s¹ wykwalifikowani robotnicy budowlani, Spó³ce z o.o. WSiK
 specjalici w dziedzinie handlu, a Spó³ce z o.o. Pusznina Priba³tiki  personel in¿ynieryjno-techniczny i robotnicy.
Przysz³ych mieszkañców obwodu planuje siê tymczasowo kwaterowaæ w by³ych miasteczkach wojskowych w rejonach bagrationowskim i ozierskim. W administracji jednostki municypalnej Bagrationowski Okrêg Miejski potwierdzono, ¿e rzeczywicie
w chwili obecnej zajmuj¹ siê sprawami przygotowania kwaterunku tymczasowego dla
przesiedleñców. Migrantom udostêpnione zostan¹ koszary by³ego garnizonu wojskowego w miejscowoci Niwienskoje, gdzie s¹ wolne dwa osiedla  Pó³nocne i Po³udniowe,
niedawno przekazane przez Ministerstwo Obrony FR w³adzom samorz¹dowym w Bagrationowsku. W czasie budowy Kaliningradzkiej Elektrociep³owni Nr 2 w tych obiektach
mieszkali pracuj¹cy na zmiany pracownicy z Bia³orusi. Na pytania o to, na jakich warunkach bêd¹ w Niewienskoje mieszkaæ dobrowolni przesiedleñcy i z jakich dobrodziejstw
cywilizacji korzystaæ, na razie nikt nie jest w stanie odpowiedzieæ  pisze W³adimir Szachow w tygodniku Argumenty i Fakty-Kaliningrad.
AiF-K, nr 10 z 7-13 III; KP, nr 45 z 14 III, nr 97 z 30 III; SK, nr 11 z 14-20 III 2007.

Instytut Filozofii Rosyjskiej Akademii Nauk: pog³êbia siê rozwarstwienie
spo³eczne
Raport analityczny Spo³eczeñstwo rosyjskie w drodze: konserwacja kontrastów
socjalnych, wzrost asymetryczny, przygotowany przez Orodek Zmian Spo³eczno-Kulturalnych Instytutu Filozofii RAN, zosta³ przedstawiony dziennikarzom 20 marca br.
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Omówienie treci raportu ukaza³o siê m.in. na stronie internetowej Agencji Informacyjnej Regnum 23 III 2007 r. Raport Nasze wartoci i interesy dzisiaj, podsumowuje
badania prowadzone w latach 1990, 1994, 1998, 2002 i 2006. Ostatnie badanie przeprowadzone zosta³o latem 2006 roku w 36 regionach Rosji we wszystkich siedmiu okrêgach
federalnych. 1200 respondentów odpowiedzia³o na ponad sto pytañ. Prawdopodobieñstwo b³êdu statystycznego nie przekracza 3%.
Dyrektor Instytutu Filozofii RAN akademik RAN Abdusa³am Gusiejnow powiedzia³,
¿e najbardziej niepokoj¹cy jest g³ówny wniosek tego badania: w naszym spo³eczeñstwie
ma miejsce stabilizacja, ma miejsce wzrost gospodarczy, ale powstaje te¿ stabilizacja
kontrastów, kryj¹ca w sobie pewne zagro¿enia, które nale¿y braæ pod uwagê i umieæ na
nie znaleæ odpowied. Szef zespo³u autorskiego raportu Niko³aj £apin (kierownik Orodka Zmian Spo³eczno-Kulturalnych Instytutu Filozofii RAN, cz³onek-korespondent RAN)
zasygnalizowa³, ¿e co prawda proces stabilizacyjny przebiega wartko, ale i dostatecznie
silne s¹ sprzecznoci i kontrasty socjalne. Po pewnym czasie ( i niezbyt odleg³ym!) one
dadz¹ o sobie znaæ w postaci najbardziej nieoczekiwanych nastêpstw. Górna warstwa
bogatych wynosi 13% ludnoci, dolna warstwa biednych, wymagaj¹cych pomocy
socjalnej i ochrony  33%. Statystyczne zmniejszanie siê warstwy biednych, osi¹gane
jest dziêki nisko ustanowionemu minimum socjalnemu, mniejszemu, ni¿ dochody wiêkszoci mieszkañców kraju, co korygowane jest przy ocenie poziomu ¿ycia i poczucia
socjalnego ludzi, zaliczaj¹cych siebie do biednych. W ten sposób udzia³ biednych
w ogólnym sk³adzie ludnoci stabilnej wynosi 30% bez wzglêdu na pewien wzrost ich
dochodów. W okresie od 2002 do 2006 roku wród biednych udzia³ obywateli w wieku
powy¿ej 55 lat wzrós³ z 33 do 55%. Jednoczenie prawie dwukrotnie (z 29,6% do 13,5%)
zmniejszy³ siê udzia³ osób maj¹cych wy¿sze wykszta³cenie. W ten sposób dzisiejsi biedni reprezentowani s¹ przewa¿nie przez grupy spo³eczne s³abe z uwagi na wiek, niski
zasób kapita³u spo³ecznego i nik³e mo¿liwoci prowadzenia aktywnej dzia³alnoci
gospodarczej.
G³ównym problemem stratyfikacji spo³ecznej w Rosji jest niedorozwój gospodarki,
dostarczaj¹cej ograniczon¹ liczbê dobrze op³acanych miejsc pracy, i kiepskie zasoby
zawodowe czêci ludnoci, nie pozwalaj¹ce jej na obsadzenie nawet istniej¹cych miejsc
pracy. W 2006 roku le wpisa³o siê we wspó³czesne warunki 31% Rosjan.
Klasa rednia, okrelana przez socjologów nie tylko na podstawie obiektywnych kryteriów zasobnoci, ale i na podstawie samoidentyfikacji respondentów, wynosi, wed³ug
raportu, 22% doros³ej ludnoci kraju. Jest to masowa, zaadaptowana do nowych praktyk
spo³ecznych warstwa ludnoci z rosn¹cym optymizmem socjalnym. Jednak, dla zapewnienia stabilnoci spo³eczeñstwa klasa rednia powinna wynosiæ nie mniej ni¿ 50%
ludnoci.
Wiêkszoæ tez raportu dotyczy tak¿e mieszkañców obwodu, chocia¿, na przyk³ad,
w tym regionie odsetek ludzi biednych mo¿e byæ nieco wy¿szy, z uwagi na proporcjonal8

nie wiêksz¹ liczbê ludzi starszych, ni¿ rednio w Rosji. Z kolei liczba ludzi zaliczaj¹cych
siê do klasy redniej bêdzie wy¿sza z uwagi na wiêkszy ni¿ rednio w Rosji odsetek ludzi
z wy¿szym wykszta³ceniem i niski poziom bezrobocia, g³ownie w najwiêkszych miastach
tego regionu, w których zamieszkuje przewa¿aj¹ca czêæ ludnoci.
Zastanawiaj¹c siê nad stanem rozwarstwienia materialnego ludnoci Rosji, w tym
i obwodu, warto zwróciæ uwagê na artyku³ pt. 500 miliarderów, opublikowany na
stronie www.finansmag.ru. Wed³ug opublikowanego rankingu, w Rosji jest obecnie piêciuset miliarderów rublowych, których ³¹czny kapita³ wynosi 425,1 mld dolarów USA,
co prawie 1,5-krotnie przewy¿sza wskanik z roku ubieg³ego (rok temu w wykazie najbogatszych Rosjan figurowa³o 720 osób).
W ci¹gu ubieg³ego roku liczba miliarderów dolarowych zwiêkszy³a siê z 50 do 61
osób. Ten wzrost w wielu przypadkach zapewnili przedsiêbiorcy pracuj¹cy na rynku konsumenta i rynku finansowym. Liczba miliarderów dolarowych, którzy stworzyli biznes od
zera, wzros³a z 3 do 10 osób. W jaki sposób doszli do takiego kapita³u pozostali miliarderzy  autorzy artyku³u nie wspominaj¹. Pisz¹ natomiast, ¿e lwia czêæ ³¹cznego kapita³u
(339,6 mld dolarów, czyli 80%) przypada na pierwsz¹ setkê listy rankingowej, za wszyscy miliarderzy dolarowi akumuluj¹ 75% ³¹cznego kapita³u biznesmenów, wchodz¹cych
do rublowego rankingu miliarderów rosyjskich, wród których jest kilkunastu aktualnych
i by³ych mieszkañców Obwodu Kaliningradzkiego, w tym dwaj ministrowie obecnego
rz¹du obwodowego.
www.regnum.ru z 23 III; www.finansmag.ru z III 2007.

Partie polityczne
Emeryci i rencici a wp³ywy partii
W zwi¹zku z wyborami do Dumy Pañstwowej coraz wiêcej uwagi powiêca siê pozyskaniu przez partie emerytów i rencistów: Jedn¹ Rosjê, czy Sprawiedliw¹ Rosjê,
która niespe³na rok temu powsta³a z trzech partii  Rodiny, Rosyjskiej Partii Emerytów
i Rosyjskiej Partii ¯ycia. Jej przywódca Siergiej Mironow, przewodnicz¹cy Rady Federacji, spodziewa³ siê, ¿e ju¿ podczas tegorocznych wyborów do parlamentów regionalnych
[odby³y siê 11 marca br. w 14 podmiotach (regionach) Federacji] jego partia uzyska
znacz¹cy wynik, zdobywaj¹c wszêdzie drugie miejsce po Jednej Rosji. I chocia¿ jego
oczekiwania nie potwierdzi³y siê w pe³ni [Sprawiedliwa Rosja zdoby³a 5 drugich,
5 trzecich, dwa czwarte miejsca, a w Obwodzie Omskim przegra³a z kretesem], to
jednak w Kraju Stawropolskim pokona³a wszystkich, ³¹cznie z Jedn¹ Rosj¹.
W Pó³nocnoZachodnim Okrêgu Federalnym Sprawiedliwa Rosja zajê³a drugie
miejsca  w Sankt Petersburgu, Obwodzie Leningradzkim, Obwodzie Wo³ogodzkim,
9

w Republice Komi. Na ³amach Kaliningradzkiej Prawdy W³adimir Akimow przewiduje, ¿e teraz mo¿na oczekiwaæ, i¿ na Pó³nocno-Zachodni Okrêg Federalny zwróc¹ szczególn¹ uwagê, przygotowuj¹c siê do grudniowych wyborów, zarówno Sprawiedliwa,
jak i Jedna Rosja. A kierownictwo Sprawiedliwej Rosji, po przekonaniu siê, ¿e
z JR mo¿na konkurowaæ, postara siê dodatkowo zaprowadziæ porz¹dek w tych regionach, w których wystêpuj¹ rozbie¿noci i intrygi w budownictwie partyjnym. Obwód
Kaliningradzki do takich w³anie nale¿y. Nie jest wykluczone, ¿e lider kaliningradzkich
zwolenników Sprawiedliwej Rosji W³adimir Nikitin bêdzie zmuszony poszukaæ wspólnego jêzyka z pozostaj¹cym poza parti¹ liderem emerytów W³adimirem Wuko³owem
i jego zwolennikami. Teraz tworz¹ oni wspóln¹ frakcjê z Jedn¹ Rosj¹ w Dumie Obwodowej, a do Sprawiedliwej Rosji wst¹pili jedynie nieliczni i mniej wp³ywowi kaliningradzcy dzia³acze Partii Emerytów. Jeden z nich, Aleksandr Slusarenko, by³ nawet obserwatorem kampanii wyborczej w Republice Dagestan, gdzie dosz³o do najg³oniejszych
skandali przy urnach wyborczych i gdzie wszczêto po wyborach kilka spraw karnych.
Przed wyborami do Dumy Pañstwowej FR analizowane bêd¹ zapewne ze szczególn¹
uwag¹ wyniki wyborów do zgromadzeñ ustawodawczych w Sankt Petersburgu, Obwodzie Moskiewskim i wspomnianym ju¿ Dagestanie. Tam bowiem po raz pierwszy w kraju odby³y siê wybory tylko na zasadzie proporcjonalnej  wed³ug list partyjnych, bez kandydatów startuj¹cych indywidualnie w okrêgach jedno lub wielomandatowych.
Analizowany jest wp³yw na aktywnoæ wyborców zniesienia progu frekwencji
i rubryki przeciwko wszystkim kandydatom na kartach do g³osowania. W ubieg³orocznych wyborach do Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej wirtualny kandydat przeciwko
wszystkim zaj¹³ drugie miejsce po Jednej Rosji.
KP, nr 44 z 3 III 2007.

Duma Obwodowa i rady samorz¹dowe
Wybory uzupe³niaj¹ce do rad samorz¹dowych
11 marca w obwodzie odby³y siê wybory uzupe³niaj¹ce do siedmiu rad municypalnych: wybierano po jednym deputowanym. Na wakuj¹ce miejsca w dwóch radach rejonowych, czterech miejskich i jednej gminnej kandydowa³o ³¹cznie 39 pretendentów  od
trzech do siedmiu na jeden mandat. Tylko w S³awsku do tamtejszej rady okrêgu miejskiego zg³osi³ siê tylko jeden kandydat, dyrektor Instytutu Podnoszenia Kwalifikacji Kadr
Agrobiznesu Siergiej Artiuchow. Do urn w tym okrêgu wyborczym zg³osi³o siê niespe³na
9% uprawnionych do g³osowania, z których na Artiuchowa odda³o swój g³os 87,2%, za
przeciwnych jego kandydaturze by³o 11,8% g³osuj¹cych.
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W tych wyborach nie obowi¹zywa³ ju¿ próg frekwencji wyborczej, nie by³o te¿ na
karcie do g³osowania rubryki przeciwko wszystkim. Sta³o siê tak po zmianach prawa
wyborczego, które doprowadzi³y do tego, ¿e w wyborach do rady gminnej w Matwiejewsku w Obwodzie Kurgañskim do g³osowania przyszed³ jedynie kandydat z koleg¹ i zosta³
wybrany dwoma g³osami za, przy braku g³osów przeciwnych. Z kolei bezalternatywne
wybory w S³awsku omal nie doprowadzi³y do zablokowania pañstwowego systemu
automatycznego Wybory, który nie by³ przystosowany do liczenia g³osów w okrêgu
z jednym kandydatem. Sporód wybranych 7 deputowanych w obwodzie piêciu nale¿y do
Jednej Rosji, a dwóch zg³osi³o swoje kandydatury indywidualnie (ros. samowidwi¿eñcy). Inne partie w tych wyborach swoich kandydatów nie zg³osi³y. Deputowanymi zostali
g³ównie przedstawiciele biznesu (5 osób) i administracji (2 osoby).
Odnotowano, podobnie jak w poprzednich wyborach, naruszenia przepisów wyborczych przez niektórych kandydatów i ich sztaby wyborcze. W Gurjewsku jednemu kandydatowi gro¿ono nawet mierci¹ jemu i jego rodzinie, je¿eli nie wycofa swej kandydatury. Wybory ów kandydat przegra³, ustêpuj¹c zwyciêzcy zaledwie 45 g³osów. To w tym
rejonie pocz¹tkowo zarejestrowano na jedno miejsce a¿ 11 kandydatów, w tym trzech
o takim samym nazwisku, z których dwóch mia³o nawet takie samo imiê. I chocia¿ ¿aden
z tych trzech kandydatów wyborów nie wygra³, to jednak mówi siê, ¿e by³ to jeden
z chwytów wyborczych którego z kandydatów. Aleksiej Dienisienkow, powo³uj¹c siê na
wypowied wiceprzewodnicz¹cej Komisji Wyborczej Obwodu Kaliningradzkiego, napisa³ w Komsomolskiej PrawdzieKaliningrad, ¿e byæ mo¿e teraz kto oprotestuje wyniki g³osowania. Gurjewsk to nie S³awsk. Ziemia tam jest droga  Kaliningrad blisko.
W Kaliningradzie, podobnie jak w ca³ej Rosji, trwaj¹ ju¿ przygotowania do wyborów
do Dumy Pañstwowej FR, zaplanowanych na 9 grudnia br. Je¿eli nie zostan¹ zmienione
statuty miast, to w tym samym dniu odbêd¹ siê wybory powszechne merów dwóch najwiêkszych miast  Kaliningradu i Sowietska. Ich kadencje koñcz¹ siê 7 padziernika br.,
ale zostan¹ przed³u¿one do grudnia.
SB, nr 31 z 1 III; www.regnum.ru z 6 IIII; www.knia.ru z 13 III; KP, nr 44 z 13 III, nr 48 z 17
III; RG, nr 50 z 13 III, nr 62 z 27 III; KPwK, nr 35 z 13 III, nr 41 z 23 III; SK, nr 11 z 14-20 III;
www.kaliningradka.ru z 19 i 29 III 2007.

Rada Rejonowa w Gwardiejsku  szeciu deputowanych zamierza zrzec siê
pe³nomocnictw
Szeciu deputowanych Rady Rejonowej w Gwardiejsku publicznie zrzek³o siê mandatów. Jak poinformowa³ przewodnicz¹cy Komisji Wyborczej OK Wasilij Ziubanow,
owiadczenia deputowanych zosta³y rozpatrzone na posiedzeniu rady i przyjête do wiadomoci. Je¿eli ci deputowani potwierdz¹ swój zamiar na pimie, to rada stanie siê nieprawomocna, poniewa¿ w niej pozostanie tylko 11 deputowanych, przy niezbêdnym
minimum 12., co stanowi statutow¹ wiêkszoæ dwóch trzecich sk³adu rady. Szefowa
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Administracji Rejonu Gwardiejskiego Natalija Wa³ujkina powiedzia³a korespondentowi
rozg³oni radiowej Ba³tik Plus, ¿e odejcie tych deputowanych mo¿na uznaæ za pozytywne wydarzenie dla Rady Rejonowej, bowiem zajmowali siê oni g³ównie blokowaniem prac innych, b¹d w³asnymi interesami.
www.regnum.ru z 15 III; KP-P, nr 52 z 23 III, nr 55 z 28 III; RG, nr 56 z 20 III,
nr 62 z 27 III; KP, nr 55 z 28 III 2007.

Sk³ad Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej w 2011 roku zredukuj¹ do 30 osób
Obecna Duma Obwodowa czwartej kadencji liczy 40 deputowanych. Duma nastêpnej kadencji zostanie zmniejszona do 30 deputowanych, przy czym bêdzie ona wybrana
wy³¹cznie na podstawie list partyjnych na zasadzie proporcjonalnej  owiadczy³ 21 marca przewodnicz¹cy Dumy Obwodowej Siergiej Bu³ycziow. Projekt zmian by³ omawiany
na posiedzeniu frakcji Jedna Rosja w dniu 19 marca z udzia³em gubernatora obwodu
Gieorgija Boosa, wicepremiera rz¹du i lidera partii Jedna Rosja w obwodzie Jurija
Szalimowa oraz zastêpcy pe³nomocnego przedstawiciela prezydenta FR w PZOF Aleksandra Dacyszyna.
Przewodnicz¹cy dumy Siergiej Bu³ycziow zauwa¿y³, ¿e z 40. deputowanych 20 pe³ni
funkcje etatowo. Na posiedzeniu frakcji proponowano, by przysz³y sk³ad Dumy Obwodowej ograniczyæ i do 20, i do 21, i do 25, i do 26 deputowanych. Ale stanê³o na trzydziestu deputowanych, chocia¿ i to nie jest dogmat. Wszystkie zmiany dotycz¹ce zasad kszta³towania parlamentu regionalnego bêd¹ wniesione do Statutu (Ustawy Zasadniczej)
obwodu najprawdopodobniej ju¿ w tym roku.
Bu³ycziow specjalnie podkreli³, ¿e mowa jest o Dumie Obwodowej pi¹tej kadencji,
która bêdzie wybierana w marcu 2011 roku, za obecnej Dumy czwartej kadencji nikt
nie zamierza rozwi¹zywaæ, bêdzie ona pracowaæ nadal i wykona postawione zadania.
www.regnum.ru z 21 III; KP, nr 50 z 21 III; RG, nr 58 z 22 III 2007.

Kaliningradzka Duma Obwodowa zrezygnowa³a z proszenia Moskwy o rekompensatê za enklawowoæ
22 marca deputowani KDO podjêli uchwa³ê o skreleniu z porz¹dku obrad punktu
dotycz¹cego przyjêcia projektów ustaw federalnych O gwarancjach pañstwowych i rekompensatach dla obywateli w zwi¹zku z zamieszkaniem i (lub) prac¹ w Obwodzie Kaliningradzkim oraz O zwiêkszeniu kwoty bazowej emerytury z tytu³u pracy dla osób
zamieszka³ych w Obwodzie Kaliningradzkim. Projekty owych ustaw zamierzano skierowaæ w charakterze inicjatywy ustawodawczej do Dumy Pañstwowej FR. Z propozycj¹
zrezygnowania z tej inicjatywy wyst¹pi³ przewodnicz¹cy Komisji ds. Ustawodawczych
Dumy Obwodowej Wiaczes³aw Baszkatow. Deputowany owiadczy³, ¿e bez uzasadnienia finansowego kierowanie do Dumy Pañstwowej takich powa¿nych projektów ustaw
bêdzie naruszeniem prawa. Prócz tego, poniewa¿ przysz³a ustawa dotyka wszelkich
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parametrów bud¿etów, to j¹ nale¿y skierowaæ najpierw do gubernatora w celu zajêcia
stanowiska, czego te¿ nie uczyniono  powiedzia³ Baszkatow.
Inicjator projektów ustaw deputowany Salomon Ginzburg owiadczy³, ¿e uzasadnienie finansowe Duma Obwodowa mo¿e przygotowaæ dopiero po przyjêciu przez rz¹d
Rosji decyzji o ustanowieniu wspó³czynnika dla mieszkañców obwodu . Co wiêcej, Duma
Obwodowa ju¿ przyjê³a postanowienie Nr 453 z 19.12.2006 roku, w którym mówi siê
o powierzeniu jej opracowania w charakterze inicjatywy ustawodawczej projektu ustawy
federalnej, ustanawiaj¹cej wspó³czynnik regionalny dla ka¿dego mieszkañca Obwodu
Kaliningradzkiego. Je¿eli mamy zdj¹æ z porz¹dku obrad projekty ustaw , to nale¿y wówczas uchyliæ przyjête przez nas postanowienie.
Po dyskusji 25 deputowanych z frakcji Jedna Rosja g³osowa³o za skreleniem
z porz¹dku obrad wy¿ej wymienionych projektów ustaw, 8 deputowanych by³o przeciw,
troje wstrzyma³o siê od g³osu.
Wczeniej AI Regnum informowa³a, ¿e latem 2006 roku przewodnicz¹cy KDO
Siergiej Bu³ycziow ju¿ zwraca³ siê do Dumy Pañstwowej i Rady Federacji FR z prob¹
o zainicjowanie w federalnych organach w³adzy opracowania uzasadnienia finansowo-ekonomicznego do projektu ustawy federalnej w sprawie wyrównania strat materialnych
w zwi¹zku z zamieszkaniem w eksklawie rosyjskiej nad Ba³tykiem.
Miesi¹c wczeniej deputowany Salomon Ginzburg w rozmowie z korespondentem
Knia.ru powiedzia³, ¿e obawia siê, i¿ wiêkszociowa frakcja Jednej Rosji w Dumie
Obwodowej nie poprze przed³o¿onych z jego inicjatywy projektów ustaw, poniewa¿ do
tej inicjatywy sceptycznie odniós³ siê gubernator obwodu Gieorgij Boos, nie opowiadaj¹c
siê ani za, ani przeciw ( www.knia.ru z 15 lutego br.). Obawy Ginzburga potwierdzi³y siê.
www.knia.ru z 15 II; www.regnum.ru z 22 III; KP-P, nr 52 z 23 III; RG, nr 62 z 27 III;
Ai F-K, nr 13 z 28 III-3 IV 2007.

Nowa ustawa o popieraniu ma³ej przedsiêbiorczoci
Uchwalona zosta³a nowa ustawa obwodu z 9 marca 2007 roku O pomocy pañstwowej dla ma³ej przedsiêbiorczoci w Obwodzie Kaliningradzkim, która zast¹pi³a ustawê
o tej samej nazwie z 1996 roku. Zasadnicz¹ ró¿nicê miêdzy dwoma dokumentami stanowi¹ uprawnienia Obwodowego Funduszu Wspierania Ma³ej Przedsiêbiorczoci. Teraz
rz¹d regionalny realizuje zadanie zapewnienia finansowej pomocy pañstwowej dla ma³ej
przedsiêbiorczoci w formie subsydiów przyznawanych na zasadzie konkursowej.
W ustawie powiêcono uwagê rozbudowie infrastruktury wspieraj¹cej ma³¹ przedsiêbiorczoæ w postaci firm leasingowych, parków technologicznych, orodków biznesowych, a tak¿e systemu przygotowania, przekwalifikowania i podnoszenia kwalifikacji
pocz¹tkuj¹cych przedsiêbiorców.
RG, nr 54 z 16 III; www.klerk.ru z 27 III; www.kaliningrad.ru z 27 III 2007.
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Administracja pañstwowa i samorz¹dowa
Spodziewane s¹ zmiany kadrowe w kaliningradzkich urzêdach celnych
Ze rodowiska celników kaliningradzkich dochodz¹ pog³oski o zmianach na stanowiskach kierowniczych w przedstawicielstwie kaliningradzkim Pó³nocno-Zachodniego
Zarz¹du Celnego oraz w urzêdach celnych Obwodu Kaliningradzkiego.
Odejcie na emeryturê 59letniego szefa celników kaliningradzkich Jewgienija
Bogmy jest ju¿ raczej przes¹dzone. W ostatnich szeciu latach celnikom kaliningradzkim
szefowa³o czterech naczelników, wszyscy oni pochodzili spoza obwodu. Byli to wysokiej
rangi funkcjonariusze rosyjskiej s³u¿by celnej Siergiej £apczenko, Romas Jankauskas,
Andriej Bie³onogow i w³anie Jewgienij Bogma, który obecne stanowisko obj¹³ pod koniec 2005 roku w wyniku przeniesienia s³u¿bowego z Tu³y.
Spodziewane s¹ tak¿e zmiany na stanowiskach naczelników urzêdów celnych w Kaliningradzie i Niemnie.
Andriej Gorbunow na ³amach Kaliningradki przytacza opiniê eksperta Komitetu
(Komisji) Bud¿etowego Dumy Pañstwowej FR Aleksieja Ziernowa, z której wynika, ¿e
czêste zmiany na stanowiskach kierowniczych w rosyjskich urzêdach celnych maj¹ wp³yw
na kondycjê firm specjalizuj¹cych siê w operacjach eksportowo-importowych. Niestety,
ci, którzy zajmuj¹ siê zewnêtrzn¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, zmuszeni s¹ przyjaniæ
siê z konkretnymi osobami w urzêdzie celnym. Dlatego odejcie protektora grozi powa¿nymi nieprzyjemnociami w ich biznesie do tej pory, dopóki oni nie znajd¹ punktu stycznoci z now¹ osob¹. Jest to bezporedni skutek tego, ¿e w naszym ustawodawstwie celnym tkwi¹ wielkie mo¿liwoci korupcyjne. Tego, ¿e teraz urzêdnicy celni obdarzeni s¹
bardzo szerokimi usprawnieniami w po³¹czeniu z ma³ymi obowi¹zkami i groszow¹
odpowiedzialnoci¹. W rezultacie, wed³ug danych analityków niezale¿nych, coroczna
kwota ³apówek wród celników rosyjskich wynosi od 18 do 22 miliardów dolarów.
I dopóki ustawy rosyjskie, reguluj¹ce pracê organów celnych, nie zostan¹ dostosowane
do miêdzynarodowych norm prawnych, taka niezbyt chwalebna sytuacja bêdzie, niestety,
utrzymywaæ siê.
KP, nr 39 z 3 III; www.kaliningradka.ru z 5 III 2007.

Powo³ano komisjê bud¿etow¹ rz¹du obwodowego
Do 6 marca br. przy rz¹dzie obwodowym funkcjonowa³o trzydzieci szeæ ró¿nego
rodzaju komisji i organów spo³ecznych. Dziesiêciu z nich przewodniczy osobicie gubernator Boos.
6 marca podjêto decyzjê o powo³aniu jeszcze jednego organu koordynacyjnego 
Komisji Bud¿etowej, kierowaæ któr¹ tak¿e bêdzie gubernator. Z wnioskiem o jej powo³anie wyst¹pi³o Ministerstwo Finansów obwodu. Komisja ma zajmowaæ siê kszta³towa14

niem perspektywicznego planu finansowego, rozpatrywaniem wszelkiego rodzaju bilansów zbiorczych i prognoz rozwoju spo³eczno-gospodarczego obwodu i jeszcze wieloma
innymi sprawami.
Komisja, zapewni³ gubernator, nie ma zastêpowaæ rz¹du, lecz uzgadniaæ rozbie¿noci
i rozwiewaæ wszelkie w¹tpliwoci po to, by wypracowaæ stanowisko przedk³adane na
posiedzenie rz¹du. W pracach komisji uczestniczyæ bêd¹ tak¿e przedstawiciele Dumy
Obwodowej.
Niektórzy cz³onkowie rz¹du obwodowego zg³aszali zastrze¿enia odnonie zbyt
rozbudowanych kompetencji komisji, co doprowadzi do tego, ¿e niektóre sprawy bêd¹
rozpatrywane dwukrotnie  na posiedzeniach komisji i plenarnych posiedzeniach rz¹du.
Ostatecznie uzgodniono, ¿e w sk³ad komisji, oprócz gubernatora, wejd¹ dwaj wicepremierzy, trzej ministrowie  gospodarki, finansów i ds. rozwoju terytorialnego i wspó³dzia³ania z samorz¹dami lokalnymi, szef administracji rz¹du, a tak¿e dyrektor agencji
g³ównego dysponenta rodków bud¿etowych, za Dumê Obwodow¹ bêd¹ reprezentowaæ
jej przewodnicz¹cy oraz przewodnicz¹cy Komitetu ds. Bud¿etu, Gospodarki i Finansów.
www.knia.ru z 9 III; KP-P, nr 42 z 9 III 2007.

Szef administracji miasta £aduszkin poda³ siê do dymisji
Stanis³aw Dembicki, szef administracji miasta i okrêgu miejskiego £aduszkin, poda³
siê do dymisji po wizycie roboczej gubernatora Gieorgija Boosa w tym miecie.
S³u¿ba prasowa rz¹du obwodowego poinformowa³a 5 marca, ¿e w czasie spotkania
gubernatora z mieszkañcami miasta pod adresem szefa jednostki municypalnej zg³aszano
wiele pretensji. To sk³oni³o Stanis³awa Dembickiego do rezygnacji z zajmowanego stanowiska, na które zosta³ wybrany w listopadzie 2004 roku przez mieszkañców miasta licz¹cego 3800 osób. Do tego czasu Dembicki pracowa³ jako doradca dyrektora generalnego
Spó³ki Akcyjnej Bieriegowej, zajmuj¹cej siê hodowl¹ zwierz¹t.
www.regnum.ru z 5 III; KP, nr 40 z 6 III 2007.

Ministra rz¹du obwodowego oskar¿ono o wykorzystywanie stanowiska s³u¿bowego do celów prywatnych
Kaliningradzka Spó³ka Akcyjna Mo³oko zwróci³a siê do Federalnej S³u¿by Antymonopolowej ze skarg¹ na dzia³ania Grupy Kompanii Wiktorija  poinformowa³a 16
marca s³u¿ba prasowa przedsiêbiorstwa. GK Wiktorija poprzez swoje sieci handlowe
Wiktorija, Dioszewo i Kwarta³ kontroluje 40% rynku detalicznego obwodu. Przyczyn¹ konfliktu by³o ¿¹danie GK Wiktorija zwiêkszenia pó³torakrotnie kwoty dop³at
za sprzeda¿ detaliczn¹ produktów Mo³oka.W 2006 roku w postaci bonifikat i zni¿ek
Wiktorija otrzyma³a od SA Mo³oko 40 mln rubli, a w roku bie¿¹cym za¿¹da³a ju¿
60 mln rubli. Odmowa dop³at spowodowa³a wycofanie ze sprzeda¿y produktów Mo³oka w sieci GK Wiktorija.
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Mimowolnymi ofiarami konfliktu stali siê farmerzy i przedsiêbiorstwa rolne obwodu.
Ta sytuacja omawiana by³a na posiedzeniu rz¹du obwodowego 9 marca 2007 roku pod
przewodnictwem gubernatora Gieorgija Boosa i ministra przemys³u Niko³aja W³asienki.
W³adze obwodowe stanê³y po stronie Wiktorii.
Z kolei SA Mo³oko ju¿ z³o¿y³a skargê na dzia³ania ministra W³asienki, który jest
jednoczenie wspó³w³acicielem (za porednictwem upowa¿nionej przedstawicielki) GK
Wiktorija. Dodaæ nale¿y, ¿e w 2006 r. maj¹tek Niko³aja W³asienki szacowany by³ na
300 mln dolarów. Jego nazwisko figuruje w rankingu 500 najbogatszych ludzi w Rosji.
www.knia.ru z 16 III 2007.

Mer Kaliningradu odznaczony orderem Za zas³ugi wobec Ojczyzny
Prezydent Rosji W³adimir Putin odznaczy³ mera Kaliningradu Jurija Sawienkê
orderem Za zas³ugi wobec Ojczyzny czwartej klasy za wielki wk³ad w rozwój spo³eczno-gospodarczy miasta i wieloletni¹ rzeteln¹ pracê.
W konkursie ogólnorosyjskim o Najlepsz¹ jednostkê municypaln¹ miasto Kaliningrad zajê³o drugie miejsce w kategorii Sfera socjalna. Komisja konkursowa przy Ministerstwie Rozwoju Regionalnego FR uwzglêdni³a wszystkie wskaniki spo³eczno-gospodarcze. Na terenie Kaliningradu wytwarza siê 80% ca³ej produkcji przemys³owej obwodu, buduje siê dwie trzecie wszystkich mieszkañ. Miasto zosta³o w³¹czone do miêdzynarodowych tras turystycznych. Biblioteki miejskie dysponuj¹ ksiêgozbiorem przewy¿szaj¹cym normy miêdzynarodowe. Ogród zoologiczny jest jednym z lepszych w Rosji.
W miecie funkcjonuje prawie 600 obiektów sportowych.
W najnowszych badaniach popularnoci Jurij Sawienko zajmuje drugie miejsce wród
polityków obwodu po gubernatorze Gieorgiju Boosie. W innym badaniu socjologicznym
43,7% respondentów zadeklarowa³o, ¿e chcia³oby widzieæ Jurija Sawienkê na stanowisko mera miasta w nastêpnej kadencji. Obecna koñczy siê jesieni¹ br. Ale ponownie pojawi³y siê plotki o zamiarze gubernatora Boosa obsadzenia tego stanowiska swoim
politykiem.
Dadaæ trzeba, ¿e Kaliningrad jest jedynym miastem wród 138 europejskich miast
rosyjskich, któremu Rada Europy przyzna³a wszystkie 3 stopnie nagrody za wspó³pracê
miêdzynarodow¹.
KP w K, nr 32 z 6 III, nr 42 z 24 III; SB, nr 37 z 10 III; www.kaliningrad.ru z 23 III;
www.kaliningrad-online.ru z 23 III; KP, nr 53 z 24 III; www.regnum.ru z 26 III 2007.

W³adimir Szumiejko zosta³ przedstawicielem Obwodu Kaliningradzkiego
w Moskwie
By³y przewodnicz¹cy Rady Federacji FR W³adimir Szumiejko mianowany zosta³ przez
gubernatora Gieorgija Boosa przedstawicielem Obwodu Kaliningradzkiego w Moskwie.
W grudniu 1993 roku Szumiejko wspólnie z ówczesnym gubernatorem obwodu
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Jurijem Matoczkinem wybrany zosta³ w wyborach powszechnych do izby wy¿szej parlamentu rosyjskiego z Obwodu Kaliningradzkiego, a póniej zosta³ jej przewodnicz¹cym.
I chocia¿ nie pochodzi³ z obwodu, to jednak docenia³ to, ¿e zosta³ deputowanym Ba³tiki, jak sam lubi³ siê przedstawiaæ.
Po zakoñczeniu kariery politycznej, dzia³aj¹c na polu biznesowym, interesowa³ siê
sprawami mieszkañców eksklawy, pe³ni¹c funkcjê spo³eczn¹ przewodnicz¹cego Ziomkostwa Kaliningradczycy w Moskwie. Teraz ju¿ w charakterze szefa Przedstawicielstwa Obwodu Kaliningradzkiego w stolicy Rosji bêdzie nawi¹zywaæ wspó³dzia³anie
obwodu z federalnymi organami w³adzy.
www.rosbalt.ru z 23 II; www.strana.kd z 28 III; KP, nr 52 z 23 III;
SK, nr 13 z 28 III-3 IV 2007.

Niezwykle celebrowana wizyta Siergieja Jastr¿embskiego w Czerniachowsku
Z³otym medalem w³adze miasta i rzebiarz moskiewski Surowcew nagrodz¹
Siergieja Jastr¿embskiego 31 marca br. W tym dniu na g³ównym placu Czerniachowska
ods³oni¹ pomnik Bark³aja de Tolli [Michai³ Bogdanowicz Barclay de Tolli], który zmar³
[14 maja 1818 r.] w pobli¿u Insterburga (obecnie Czerniachowsk). Z pojawieniem siê
pomnika Jastr¿embski ma bezporedni zwi¹zek. Gdy jesieni¹ ubieg³ego roku pomocnik
prezydenta przyjecha³ do Czerniachowska na zawody konne i dowiedzia³ siê o chêci w³adz
uwiecznienia pamiêci Bark³aja, natychmiast zabra³ siê do wcielenia idei w ¿ycie. «Bankierów moskiewskich Siergiej Jastr¿embski poprosi³ o potrzebn¹ kwotê  opowiedzia³
zastêpca naczelnika Oddzia³u ds. Kultury Administracji Czerniachowska Igor Jerofiejew.
 Postaæ dowódcy wymyli³ rzebiarz sto³eczny Surowcew. Teraz 2,5-tonowemu pomnikowi, który oddano w Smoleñsku, nadaj¹ po³ysk. Z³otnik z Moskwy nak³ada poz³otê
na epolety i trójgraniasty kapelusz dowódcy».
Na ods³oniêcie pomnika przyjad¹ rodacy Bark³aja ze Szkocji i przedstawiciele
Moskiewskiej Dumy Miejskiej. Ci ostatni, na równi z Jastr¿embskim, maj¹ do Czerniachowska jeszcze i interes gospodarczy. W osiedlu Nowaja Dieriewnia w pobli¿u miasta
rozpoczêta zosta³a budowa wielkiego terminalu towarowego, który po³¹czy obwód
z Europ¹.
Dodaæ trzeba, ¿e postawiony przez króla pruskiego Fryderyka Wilhelma III obelisk
upamiêtniaj¹cy miejsce zgonu B. de Tolli pod Insterburgiem nie zachowa³ siê po II wojnie
wiatowej. De Tolli odegra³ wybitn¹ rolê w reorganizacji armii rosyjskiej, a jako dowódca
wzi¹³ m.in. udzia³ w bitwie pod Pu³tuskiem i Prusk¹ I³awk¹, gdzie nieomal nie straci³
¿ycia.
www.strana.kaliningrad.ru z 28 III; SK, nr 13 z 28 III3 IV 2007.
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Z ¿ycia Floty Ba³tyckiej i Stra¿y Granicznej FSB

Dowódca Floty Ba³tyckiej spotka³ siê z wdowami Kurska
6 marca, w przededniu Miêdzynarodowego Dnia Kobiet, dowódca Floty Ba³tyckiej
wiceadmira³ Konstantin Sidienko spotka³ siê w Kaliningradzkim Garnizonowym Domu
Oficerów z wdowami, matkami i cz³onkami rodzin ¿o³nierzy i marynarzy poleg³ych
w czasie pe³nienia obowi¹zku ¿o³nierskiego w regionach Kaukazu Pó³nocnego, na atomowych okrêtach podwodnych Kursk i Komsomolec, w Afganistanie i w innych
miejscach. W spotkaniu tegorocznym wziê³o udzia³ 110 osób. Wiceadmira³ Sidienko przekaza³ matkom i wdowom poleg³ych ¿yczenia z okazji wiêta kobiet. Poleci³ uczestnicz¹cym w przyjêciu przedstawicielom ró¿nych s³u¿b i zarz¹dów floty zbadanie zg³oszonych
w trakcie spotkania problemów i udzielenie pomocy w ich rozwi¹zywaniu.
Dzieñ póniej wiceadmira³ K. Sidienko spotka³ siê z kobietami pe³ni¹cymi s³u¿bê
wojskow¹ i pracownicami cywilnymi floty. Oprócz ¿yczeñ, najbardziej wyró¿niaj¹ce siê
w s³u¿bie i pracy panie otrzyma³y nagrody rzeczowe.
www.regnum.ru z 6 III; SB, nr 35 z 7 III, nr 37 z 10 III 2007.

Pogranicznicy otrzymaj¹ umundurowanie w kolorze czarnym
Ju¿ niebawem, jak pisze Olga Gonczarowa w Komsomolskiej Prawdzie-Kaliningrad, stró¿e rubie¿y Ojczyzny bêd¹ podobni do wartowników GU£AG-u. Na razie
¿o³nierze rosyjskiej s³u¿by granicznej nosz¹ nadal umundurowanie w kolorze maskuj¹cym. Nowy uniform wprowadzono na mocy dekretu prezydenta O umundurowaniu
wojskowym, dystynkcjach wojskowych i odznaczeniach resortowych. W pierwszej kolejnoci nowe mundury wprowadzone zostan¹ dla ¿o³nierzy Sankt Petersburga i Moskwy,
a potem Kaliningradu. Wymiana umundurowania zakoñczy siê w 2010 roku.
W wojskach ochrony granic, które nie tak dawno wesz³y w sk³ad Federalnej S³u¿by
Bezpieczeñstwa, w³aciwym kolorem umundurowania stanie siê kolor czarny. Takiego
samego koloru bêd¹ tak¿e szlify, tylko kanty na naramiennikach i spodniach pozostan¹
tradycyjnie w kolorze jasnozielonym. Kolorystyka czapki z daszkiem pograniczników nie
podlega³a zmianom od 1927 roku. Ciemnoniebieski otok czapki stanie siê chabrowy,
z czerwonego stanie siê chabrowy tak¿e kant na g³ówce czapki. Antracytowe (czarne)
umundurowanie s³u¿b specjalnych ma w Rosji d³ugie korzenie. Podobny uniform nosili
urzêdnicy resortu wiêziennictwa za czasów carskich i wartownicy.
Uszycie jednego kompletu umundurowania bêdzie kosztowaæ od 6 do 8 tysiêcy rubli.
KP w K, nr 31 z 3 III 2007.
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Kolejne miasteczko wojskowe jeszcze przed przybyciem przesiedleñców zostanie
rozkradzione?
W swoim czasie ca³y kraj pracowa³ na rzecz obronnoci, a teraz zgromadzony potencja³ jest nieudolnie marnotrawiony  ubolewa wicepremier rz¹du obwodowego Jurij Szalimow w Zapad Rossii, dodatku regionalnym do prorz¹dowej Rosyjskiej Gazety.
Przekazanie miasteczka wojskowego w Oziersku do w³asnoci obwodowej nie dosz³o
do skutku. W rezultacie zerwany zosta³ plan utworzenia punktu przesiedleñczego na wschodzie regionu, za maj¹tek wojskowy najprawdopodobniej czeka marny los  przewiduje
dziennikarka Galina Bie³og³azowa. Z wyjanieñ szefa administracji w Oziersku Siergieja
Kuzniecowa wynika, ¿e bêd¹cy we w³adaniu Stra¿y Granicznej FSB zespó³ budynków
i urz¹dzeñ, wyceniony na 150 mln rubli, mia³ byæ przekazany w³adzom cywilnym, za co
rz¹d obwodu zobowi¹za³ siê udostêpniæ tej s³u¿bie mieszkania za tak¹ sam¹ kwotê. Jednak w³adza zwierzchnia Stra¿y Granicznej zmieni³a swoj¹ decyzjê i za¿¹da³a 165 mln
rubli lub wiêkszej iloci mieszkañ. Kierownictwo regionu uzna³o to za niemo¿liwe i zrezygnowa³o z transakcji. Szefa administracji Ozierska niepokoi to, ¿e pogranicznicy zdjêli
ochronê obiektów miasteczka wojskowego. A to nieuchronnie doprowadzi do jego rozkradania, jak pokazuje smutny los wczeniej porzuconych obiektów. Jako przyk³ad mo¿e
s³u¿yæ miasteczko w Czerniachowsku, gdzie niedawno ogieñ strawi³ obiekt koszarowy,
w którym mo¿na by zakwaterowaæ wiele rodzin. Dla biednego samorz¹du Ozierska
opuszczone miasteczko wojskowe to prawdziwe bogactwo: koszary mieszkalne, ogromny stadion, boiska sportowe, klub z bibliotek¹, sto³ówka, gospodarstwo pomocnicze, wreszcie kot³ownia, która mo¿e ogrzewaæ ca³e miasto. Na terenie garnizonu o powierzchni
4 hektarów, co prawda, pozosta³y jeszcze trzy niezale¿ne od siebie pododdzia³y, ale wszystkie one realizuj¹ swoje zadania: jedne pilnuj¹ magazynów wojskowych, inne swoje funkcje
pe³ni¹ na granicy. Mer Ozierska g³owi siê nad tym jak go ochroniæ przed z³odziejami na
koszt samorz¹du, ale do tego potrzebnych by³oby 20 wartowników. Wczeniej w³adzom
Czerniachowska nikt i nic nie pomog³o, ani proby i apele do gubernatora, ani do dowództwa Floty Ba³tyckiej, ani nawet do prezydenta kraju.
Jurij Szalimow powiedzia³, ¿e z wojskiem w sprawie przekazania zbêdnego maj¹tku
porozumienie siê jest bardzo trudne. Wojskowi stale zmieniaj¹ swoje decyzje, nie spiesz¹
siê ze sprzeda¿¹ niepotrzebnego maj¹tku na aukcjach lub przekazaniem go, w przypadku
braku nabywców, samorz¹dom lokalnym. W przypadku Ozierska w³adze obwodowe nie
pozostawi¹ jednak tej sprawy i bêd¹ interweniowaæ u samego szefa FSB Niko³aja Patruszewa. Bêd¹ te¿ poszukiwaæ innych obiektów na wschodzie obwodu w celu rozmieszczenia w nich punktu przesiedleñczego. Na zachodzie, w osiedlach Ju¿nyj i Siewiernyj
w rejonie bagrationowskim, ju¿ przeprowadzono przetargi wród wykonawców i wkrótce
tam rozpoczn¹ siê prace adaptacyjne by³ych miasteczek wojskowych na potrzeby przesiedleñców.
RG, nr 46 z 6 III, nr 52 z 15 III 2007.
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W obwodzie pojawi siê korpus kadetów
Odrodzenie kszta³cenia kadetów planuje Ministerstwo Owiaty wspólnie z Dum¹
Obwodow¹, by odrodziæ wychowanie patriotyczne i zabraæ z ulicy g³ównie dzieci z rodzin patologicznych i socjalnie zagro¿onych. Swoje klasy w szko³ach miasta i obwodu
maj¹ celnicy, s³u¿by Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych i inne struktury si³owe,
ale ka¿da z nich pracuje na w³asn¹ rêkê  powiada naczelnik Oddzia³u Kszta³cenia Zawodowego i Uzupe³niaj¹cego w Ministerstwie Owiaty obwodu A³³a Paw³owa.  Ale kto
dzisiaj zajmuje siê wychowaniem patriotycznym? Praktycznie nikt. Mamy zaledwie cztery klasy kadetów. Musimy zespoliæ wysi³ki i na bazie istniej¹cego dowiadczenia innych
regionów opracowaæ program, pozyskaæ rodki finansowe z bud¿etu obwodowego i bud¿etów jednostek municypalnych.
Kierowany przez Paw³ow¹ oddzia³ ju¿ w kwietniu przeprowadzi konferencjê z udzia³em zainteresowanych stron i przyst¹pi do opracowania bazy prawnej. Nie jest wykluczone, ¿e klasy kadetów w nowym roku szkolnym powstan¹ nie tylko dla ch³opców, ale i dla
dziewcz¹t.
KP w K, nr 34-t/10 z 8-15 III 2007.

Z fal¹ w jednostkach wojskowych bêd¹ walczyæ rodzice ¿o³nierzy
Zgodnie z wytycznymi ministra obrony FR z 15 grudnia 2006 roku przy ka¿dej jednostce wojskowej i komisariacie wojskowym powinien byæ utworzony komitet rodzicielski.
Jego zadaniem jest wzmacnianie dyscypliny wojskowej i porz¹dku prawnego, zapobieganie tak zwanej diedowszczynie (fali) w wojsku, zapewnienie warunków bezpieczeñstwa s³u¿by wojskowej. We Flocie Ba³tyckiej w ci¹gu dwóch miesiêcy utworzono 98
komitetów rodzicielskich przy najwiêkszych jednostkach wojsk l¹dowych i zwi¹zkach
taktycznych okrêtów. Cz³onkami tych komitetów zostali ludzie aktywni, w wiêkszoci
wytypowani przez dowództwa jednostek sporód tych rodziców, którzy ju¿ wczeniej utrzymywali wiê z jednostk¹. Wród nich s¹ tacy, których dzieci s³u¿¹ poza obwodem. Wytyczne ministra dopuszczaj¹ tak¹ sytuacjê.
K-d, nr 10 z 13-19 III 2007.

W³adimir Putin podpisa³ dekret o skróceniu zasadniczej s³u¿by wojskowej
Od 1 stycznia 2008 roku wszyscy ¿o³nierze s³u¿by zasadniczej zaczn¹ s³u¿yæ tylko
jeden rok. A ci, których powo³uj¹ do s³u¿by w 2007 roku  18 miesiêcy. Andriej Zabie³kin
w Kaliningradzkiej Prawdzie twierdzi, ¿e ci, którzy otrzymali lub otrzymaj¹ do koñca
br. powo³anie do odbycia zasadniczej s³u¿by wojskowej i ich rodziny, czuj¹ siê pokrzywdzeni i szukaj¹ ró¿nych sposobów, by tego unikn¹æ. Podobna sytuacja istnia³a tak¿e
w latach 90., gdy okres s³u¿by zmniejszano do pó³tora roku.
KP, nr 45 z 14 III; SB, nr 39 z 15 III 2007.
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Bezpieczeñstwo publiczne
mieræ g³ównego inspektora weterynaryjnego w wypadku samochodowym
2 marca rano w wypadku samochodowym zginêli g³ówny pañstwowy inspektor weterynaryjny obwodu Andriej Jegorow i jego ¿ona. Osierocili troje dzieci. Przyczyn¹ wypadku by³a nadmierna szybkoæ pojazdu, którym kierowa³ Andriej Jegorow. Jego Mercedes klasy C wpad³ w polizg w czasie wyprzedzania trzech innych samochodów osobowych i po uderzeniu w drzewo z szybkoci¹ oko³o 150 km na godzinê rozpad³ siê na
trzy czêci. Kierowca i jego ¿ona zginêli na miejscu. Natalija Jegorowa, z zawodu te¿
weterynarz, pracowa³a w Urzêdzie Rosyjskiego Nadzoru Rolniczego. Oboje nie ukoñczyli jeszcze 45 lat. Mieszkali w osiedlu Zagorodnoje ko³o Bagrationowska. Jechali do pracy
w Kaliningradzie. Krótko przed mierci¹ kupili mieszkanie w tym miecie, zginêli
w trakcie jego remontu.
KP, nr 39 z 3 III; KP w K, nr 31 z 3 III; SK, nr 10 z 7-13 III 2007.

Rozbito miêdzynarodowe grupy handlarzy narkotyków
7 marca policja antynarkotykowa zatrzyma³a 30-letniego mê¿czyznê, wczeniej karanego, u którego znaleziono oko³o 10 gramów heroiny. Nastêpnie w mieszkaniu jego wspólniczki funkcjonariusze operacyjni znaleli 110 gramów heroiny i jeszcze 150 g tego narkotyku wydobyli ze skrytki umieszczonej w mietniku. Zatrzymani do niedawna mieszkali w osiedlu Doro¿nyj ko³o Kaliningradu, zlikwidowanym w roku ubieg³ym na skutek
ca³odobowego handlu tam narkotykami.
W po³owie marca funkcjonariusze policji antynarkotykowej zatrzymali uczestników
miêdzynarodowej grupy handluj¹cej na terenie obwodu amfetamin¹ w szczególnie du¿ych ilociach. Grupa ledzona by³a od padziernika ubieg³ego roku. Zlikwidowaæ kana³
dostaw amfetaminy uda³o siê dopiero w marcu, gdy zatrzymano Rosjanina w momencie
przekazywania hurtownikowi paczki z amfetamin¹ o wadze 500 g. Przestêpca bez przeszkód przewozi³ narkotyk w samochodach s³u¿bowych jednej z du¿ych kompanii transportowych, w której pracowa³. Wkrótce zatrzymano tak¿e Polaka, który przyjecha³ do
Kaliningradu, by zabraæ nale¿noæ za towar i uzgodniæ warunki nastêpnej dostawy.
Ca³ej trójce, podobnie jak i wczeniej zatrzymanej parze, grozi kara do 20 lat pozbawienia wolnoci za przemyt i nielegalny zbyt narkotyków w szczególnie du¿ych ilociach
(art. 188 ust. 2 i art. 228 ust. 3 Kodeksu Karnego FR). Niemal w tym samym czasie
udaremniono próbê wywiezienia z obwodu 30 tys. paczek papierosów przez innego Polaka. Ale rekordow¹ partiê 5 kg amfetaminy znaleziono przy aresztowaniu kolejnej grupy
miêdzynarodowych handlarzy.
29 marca zatrzymano kolejn¹ grupê przestêpcz¹, tym razem przemycaj¹c¹ z Litwy 10
tys. tabletek extasy wartoci rynkowej oko³o 5 mln rubli. W samochodzie przemytników
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znaleziono pistolet Makarowa, zapalnik do granatu rêcznego i ponad 700 naboi. Zatrzymani byli ju¿ wczeniej karani za ró¿nego rodzaju przestêpstwa.
www.regnum.ru z 7 III; www.rosbalt.ru z 15 III; RG, nr 57 z 21 III; www.kaliningrad-online.ru
z 29 III; KP-P, nr 57 z 30 III 2007.

wiêto kobiet  skutki nadu¿ywania alkoholu przez mê¿czyzn
W dniu 8 marca w obwodzie odnotowano rekordow¹ iloæ wypadków drogowych,
w których jeden mê¿czyzna zgin¹³, za omiu odnios³o ciê¿kie obra¿enia cia³a. Niektórzy
z mê¿czyzn obchody dnia kobiet rozpoczêli ju¿ w przededniu. W Czerniachowsku, na
przyk³ad, grupa m³odych ludzi tak siê uraczy³a alkoholem, ¿e nad ranem 8 marca musia³a
interweniowaæ milicja. W trakcie umierzania pijanych awanturników w kawiarni Pricza³ ucierpia³o dwóch funkcjonariuszy milicji, obrzuconych przez chuliganów butelkami i kamieniami. Jednemu stró¿owi porz¹dku z³amano nos i rozbito g³owê, drugiemu
z³amano rêkê. Milicjanci, by powstrzymaæ awanturników, zmuszeni byli oddaæ strza³y
w powietrze i wezwaæ pomoc. Zatrzymano kilku inicjatorów i uczestników napaci na
funkcjonariuszy. W Komsomolskiej Prawdzie  Kaliningrad zauwa¿ono, ¿e w dniach
23 i 24 lutego, gdy naród obchodzi³ Dzieñ Obroñców Ojczyzny, nie by³o ani jednego
powa¿niejszego wypadku drogowego, ani takich awantur, jak w Czerniachowsku.
KPwK, nr 34 z 10 III, nr 35 z 13 III 2007.

Rejestr osób z zakazem pe³nienia funkcji kierowniczych
W MSW FR znaleziono sposób na to jak uchroniæ instytucje pañstwowe i struktury
komercyjne przed ludmi sk³onnymi do kradzie¿y, ³apownictwa lub innego rodzaju nadu¿yæ w miejscu pracy  twierdzi W³adimir Akimow w Kaliningradzkiej Prawdzie.
W ci¹gu dwóch miesiêcy sporz¹dzono rejestr osób, wobec których s¹d orzek³ zakaz zajmowania stanowisk kierowniczych.Korzystaæ z rejestru bêdzie mo¿na od 1 kwietnia br.
Zdaniem ministra spraw wewnêtrznych FR Raszyda Nurgalijewa, sporz¹dzenie takiego
rejestru by³o konieczne, poniewa¿ skala korupcji w kraju zaczyna zagra¿aæ bezpieczeñstwu narodowemu. W roku ubieg³ym wykryto 37 tysiêcy przestêpstw przeciwko interesom s³u¿by pañstwowej i municypalnej, w tym zaledwie oko³o dwóch tysiêcy faktów
fa³szowania dokumentów komercyjnych.
Zdaniem szefa oddzia³u kadr rz¹du obwodowego Aleksandra Torby, inicjatywa MSW
wiadczy o tym, ¿e zaczyna siê wcielanie w ¿ycie mechanizmów przeciwdzia³ania korupcji. Przy okazji Torba chwali siê, ¿e dowiadczeniami kaliningradzkimi interesuj¹ siê
inne regiony Rosji. Z opini¹ g³ównego kadrowca rz¹du obwodowego co do skutecznoci
nowego pomys³u antykorupcyjnego MSW nie w pe³ni zgadza siê dziennikarz Kaliningradzkiej Prawdy. Jego zdaniem, ró¿nego rodzaju czarnymi listami dzisiaj nikogo nie
zadziwisz. Istniej¹ przecie¿ wykazy sklepów, do których lepiej nie zagl¹daæ, bo naci¹gn¹.
S¹ wykazy kibiców, którym wstêp na stadiony jest zabroniony. Znane s¹ listy niepewnych
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firm turystycznych, ofiarami których od czasu do czasu staj¹ siê kaliningradczycy, s¹ te¿
listy uprawiaj¹cych oszustwo kawalerów (panien, zreszt¹, te¿). Kandydatów na odpowiedzialne stanowiska urzêdnicze sprawdzano tak¿e dotychczas, zasiêgaj¹c opinii u organów ochrony prawa. Teraz to bêdzie jedynie bardziej sformalizowane i odp³atne. Bêd¹ te¿
zapewne i osoby skrzywdzone. Na przyk³ad te, które choæ jeden raz w ¿yciu, powiedzmy
przez g³upotê, weszli w konflikt z prawem, ale po odbyciu kary powrócili na w³aciw¹
drogê ¿ycia. Zapewne nie jest le, ¿e w³adze próbuj¹ zaprowadziæ w kraju porz¹dek 
pisze Akimow.  I w gospodarce, i w s³u¿bie pañstwowej, i w organach samorz¹du lokalnego. Niedawno, na przyk³ad, wesz³a w ¿ycie ustawa O s³u¿bie municypalnej w Federacji Rosyjskiej. Zgodnie z tym dokumentem, urzêdnikom municypalnym, jak i pracownikom administracji pañstwowej, zabrania siê zajmowania siê dzia³alnoci¹ przedsiêbiorcz¹, pobierania honorariów za publikacje i wyst¹pienia w charakterze urzêdnika, wyjazdów w delegacje na koszt osób fizycznych i prawnych. A jeszcze  wykorzystywania
swojego stanowiska s³u¿bowego na rzecz jakichkolwiek partii. Ale takie naruszenia  na
ka¿dym kroku. Udowodniæ, co prawda, tu jako nie jest ³atwo.
KP, nr 45 z 14 III; www.kaliningradka.ru z 14 III 2007.

Dzia³ania antyterrorystyczne w Kaliningradzie
W zwi¹zku z rocznic¹ wejcia w ¿ycie dekretu prezydenta W³adimira Putina O rodkach przeciwdzia³ania terroryzmowi (10.03.2006) wywiadu udzieli³ naczelnik obwodowego Urzêdu FSB gen. Michai³ W³asienko. Poinformowa³ on, ¿e po utworzeniu Narodowego Komitetu Antyterrorystycznego powo³ano jego struktury we wszystkich podmiotach federacji oraz miejscowe sztaby operacyjne. W Kaliningradzie w kwietniu 2006 r.
utworzono sztab operacyjny, który zajmowa³ siê m.in. przygotowaniami do obchodów
60-lecia obwodu i 750-lecia Kaliningradu, zabezpieczeniem wizyt pañstwowych, bezpieczeñstwem w strefie przygranicznej i na przejciach granicznych. W ramach tych dzia³añ
m.in. zabezpieczono 27 sztuk broni palnej, 1800 naboi, 59 komponentów do produkcji
materia³ów wybuchowych oraz 50 kg samych materia³ów. Skierowano 6 spraw do s¹du.
Za zabezpieczenie uroczystoci jubileuszowych sztab otrzyma³ wysok¹ ocenê Narodowego Komitetu Antyterrorystycznego i administracji prezydenckiej. W ramach akcji skierowanej przeciwko nielegalnej migracji sprawdzono ponad 850 miejsc zamieszkiwanych
przez imigrantów i stwierdzono 2,5 tys. przypadków naruszenia przepisów migracyjnych
zarówno przez Rosjan, jak i obywateli pañstw obcych. We wrzeniu 2006 roku wesz³a
w ¿ycie postanowienie gubernatora Boosa O komisji antyterrorystycznej w Obwodzie
Kaliningradzkim, które nada³o nowy wymiar tym dzia³aniom. Przewodnicz¹cym komisji jest z urzêdu gubernator G. Boos. Dzia³alnoæ komisji zapobieg³a mo¿liwoci jakiejkolwiek dzia³alnoci terrorystycznej na terenie regionu.
www.kaliningradka.ru z 15 III 2007.
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Konferencja miêdzynarodowa na temat handlu ludmi w Rosji i Obwodzie Kaliningradzkim
W dniach 14 i 15 marca br. w siedzibie Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej odby³a
siê konferencja miêdzynarodowa na temat: Realizacja ustawodawstwa karnego w sferze
przeciwdzia³ania handlowi ludmi i dowiadczenie pracy w zakresie wspó³dzia³ania organizacji rz¹dowych i pozarz¹dowych. Konferencja zorganizowana zosta³a przez Komitet ds. Ustawodawstwa Cywilnego, Karnego, Arbitra¿owego i Procesowego Dumy Pañstwowej FR wspólnie z Miêdzynarodow¹ Organizacj¹ ds. Migracji.
Zgodnie z danymi ww. organizacji miêdzynarodowej, Rosja, i w szczególnoci Obwód Kaliningradzki, po rozpadzie ZSRR przekszta³ci³a siê ze spo³eczeñstwa zamkniêtego, izolowanego w jeden z najwiêkszych wiatowych orodków migracji. I jako skutek 
w jeden z orodków handlu ludmi  prostytutkami, dzieæmi i robotnikami. Szczególnie
niekorzystna sytuacja zaistnia³a w Ba³tijsku i wschodnich rejonach obwodu  mówi siê
w broszurze International Organization for Migration, któr¹ rozdano uczestnikom konferencji.  Ludnoæ tych rejonów, gdzie mo¿liwoci efektywnej pracy s¹ bardzo ograniczone, szczególnie podatna jest na ró¿ne w¹tpliwe propozycje. Jako przyk³ad w broszurze
podaje siê historiê 20letniej panny z Sowietska, której podstêpni handlarze niewolnikami zaproponowali niele op³acan¹ pracê kelnerki w Polsce. Ale gdy ona, po zap³aceniu za
zatrudnienie tysi¹ca euro, przyjecha³a do rzekomego miejsca pracy, zmuszono j¹ do prostytucji. Jest tak¿e w broszurze historia dru¿yny rybaków, którzy skusili siê perspektyw¹
pracy na statku norweskim, ale zmuszonych praktycznie za dziêkujê harowaæ w zak³adzie przetwórstwa ryb w tym kraju. Z drugiej strony, w tym¿e wydawnictwie odnotowuje
siê, ¿e w ostatnich latach w obwodzie zaczêto coraz bardziej odczuwaæ brak r¹k do pracy
 informuje W³adimir Myszkin w KP. Dlatego obwód stopniowo przekszta³ca siê
w jeden z najwiêkszych importerów si³y roboczej w Rosji. Tu mieszka znaczna liczba
migrantów poszukuj¹cych pracy i migrantów z przymusu, którzy w wiêkszoci swej
(w przybli¿eniu 90%) znajduj¹ siê na terytorium obwodu nielegalnie. I dlatego reprezentuj¹ oni jedn¹ z najbardziej licznych grup ryzyka z punktu widzenia rozpowszechnienia
handlu ludmi i praktyk niewolniczych. Ponadto, w Obwodzie Kaliningradzkim s³abiej, ni¿ w wielu innych regionach Rosji, prowadzi siê dzia³alnoæ na rzecz przeciwdzia³ania handlowi ludmi ze strony organów prawa. Wyra¿a siê to brakiem spraw
karnych w zakresie tego rodzaju przestêpstw. Ofiary handlu ludmi nie s¹ identyfikowane
jako takie, nawet je¿eli one przechodz¹ w innych przestêpstwach. Myszkin zauwa¿y³,
¿e jednak podczas konferencji gocie zagraniczni takich twardych zarzutów nie wypowiadali. Ale w ich wyst¹pieniach wyczuwa³o siê zatroskanie z powodu sytuacji zwi¹zanej z handlem ludmi w naszym obwodzie. Co za dotyczy naszej strony, to przedstawiciel gubernatora w Dumie Obwodowej Tamara Kuziajewa jedynie potwierdzi³a ten fakt,
¿e w obwodzie nie odnotowano ani jednego przypadku handlu ludmi. W ka¿dym b¹d
razie, nie ma ani jednej sprawy karnej, wszczêtej za tego rodzaju przestêpstwo.
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Konferencja potwierdzi³a ca³kowit¹ rozbie¿noæ stanowisk w ocenie problemu handlu ludmi w regionie.
KP, nr 46 z 15 III; www.kaliningradka.ru z 15 III 2007.

Zastrzelono deputowanego Rady Miejskiej w Zielenogradsku
W Zielenogradsku wieczorem 20 marca zastrzelono deputowanego miejscowej rady
samorz¹dowej. 41letni Maksim As³amazian zosta³ zastrzelony, gdy wychodzi³ z domu
by³ej ma³¿onki. Zabójca strzeli³ cztery razy w As³amaziana z pistoletu marki Brauning.
Jedna z kul trafi³a w g³owê. Deputowany zgin¹³ na miejscu. Wiadomo, ¿e by³ on nie
tylko wybrañcem narodu, ale i biznesmenem  pisze Gazeta.ru.
www.gazeta.ru z 21 III; www.newizv.ru z 21 III; RG, nr 58 z 22 III; KP, nr 51 z 22 III;
KPwK, nr 41 z 23 III; K-d, nr 12 z 27 III-2 IV; SK, nr 13 z 28 III-3 IV 2007.

Ochrona zdrowia i opieka spo³eczna, kulura, nauka
Gwa³towny wzrost infekcji jelitowych
W Kaliningradzie zachorowalnoæ na ostre infekcje jelitowe o 40% przewy¿szy³a próg
epidemii: w ostatnim tygodniu lutego zarejestrowano 96 przypadków (w ca³ym obwodzie
 141). Z tego cztery osoby zachorowa³y na salmonellozê, ale najczêstsz¹ przyczyn¹ zachorowañ, i w pierwszej kolejnoci wród dzieci, jest infekcja spowodowana przez bakterie ka³owe, której towarzyszy silne odwodnienie organizmu.
W pierwszym tygodniu marca w obwodzie odnotowano 132 przypadki ostrych
infekcji jelitowych, z tego 85 wród dzieci do 14 roku ¿ycia. Wiele z nich nie my³o r¹k
przed jedzeniem, albo jad³o brudne warzywa i owoce. Niektóre pi³y natomiast nie przegotowan¹ wodê z kranu. Przeprowadzono niezbêdne dzia³ania zapobiegaj¹ce epidemii
w Przedszkolu Nr 2 w miecie £aduszkin, gdzie od 28 lutego do 1 marca zachorowa³o 12
przedszkolaków, i w Przedszkolu Nr 5 w Czerniachowsku (troje chorych dzieci).
Za porednictwem rodków przekazu zwrócono siê do wszystkich mieszkañców obwodu o bezwzglêdne przestrzeganie zasad higieny osobistej.
KP, nr 37 z 1 III; KP w K, nr 33 z 7 III 2007.

Konferencja miêdzynarodowa w sprawie zapobiegania AIDS
W Kaliningradzie odby³a siê miêdzynarodowa konferencja pracowników s³u¿by zdrowia na temat zapobiegania zaka¿eniom wirusem HIV wród m³odzie¿y. Swoim dowiadczeniem dzielili siê Szwedzi, którzy opracowali najnowoczeniejsze programy w zakresie
wychowania seksualnego. W trakcie konferencji poinformowano, ¿e Obwód Kaliningradzki znalaz³ siê wród 12 regionów Rosji, w których liczba ujawnionych nosicieli wirusa
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HIV przewy¿sza 4 tysi¹ce osób. Najczêciej kaliningradczyków gubi¹ strzykawka narkomana i przypadkowe stosunki p³ciowe.
Lekarze ze Skandynawii uwa¿aj¹, ¿e liczba zaka¿eñ zmniejszy siê, je¿eli praca wyjaniaj¹ca bêdzie prowadzona nie tylko w szko³ach, ale i w uczelniach wy¿szych. Tak¿e
w miejscowociach obwodu nale¿y otwieraæ specjalne konsultacje wród m³odzie¿y.
Tymczasem w Dumie Pañstwowej FR podjêto pracê nad ustawa o przymusowym
leczeniu narkomanów w zak³adach leczniczo-zabiegowych po³¹czonych z prac¹. W marcu br. projekt ustawy mia³ byæ poddany pierwszemu czytaniu. Leczeniu, w myl projektu,
maj¹ byæ poddani nie wszyscy narkomani, lecz jedynie ci, u których choroba przybra³a
ciê¿k¹ postaæ. Inicjatorzy ustawy jako uzasadnienie podaj¹ nisk¹ skutecznoæ dotychczasowych metod zwalczania narkomanii w Rosji, gdzie jest ju¿ 6 milionów narkomanów,
przy czym oko³o 100 tysiêcy ka¿dego roku umiera na skutek przedawkowania.
KP, nr 39 z 3 III; KP w K, nr 33 z 7 III 2007.

Powolne uruchamianie kapita³u macierzyñskiego
Po dwóch miesi¹cach od czasu, gdy wesz³a w ¿ycie ustawa federalna o kapitale macierzyñskim, kobiety, maj¹ce prawo do otrzymania certyfikatu na 250 tysiêcy rubli, nie
spiesz¹ siê ze sk³adaniem niezbêdnych dokumentów  informuje Ksenija Pichtunkina
w Kaliningradzkiej Prawdzie z 1 marca br. Kierownik Oddzia³u Funduszu Emerytalnego FR w Obwodzie Kaliningradzim Ludmi³a Stiepanowa powiedzia³a w czasie konferencji prasowej, ¿e ponad dwiecie matek urodzi³o w obwodzie w okresie pierwszych dwóch
miesiêcy br. drugie lub trzecie dziecko i to one mog¹ staæ siê w³acicielkami kapita³u.
Jednak do kierowanego przez ni¹ oddzia³u z³o¿y³o owiadczenia pisemne tylko czterdzieci cztery kobiety. Przyczynê w Funduszu Emerytalnym widz¹ w mitrêdze biurokratycznej i niedostatecznej informacji. Po tej konferencji prasowej najpoczytniejsze kaliningradzkie czasopisma podjê³y jednak ten problem na swoich ³amach, informuj¹c o trybie
postêpowania w celu uzyskania certyfikatu.
AiF-K, nr 9 z 28 II-6 III; KP, nr 37 z 1 III, nr 39 z 3 III; KPwK, nr 31 z 3 III;
SB, nr 37 z 10 III 2007.

Korupcja w przedszkolu
Jadwiga Miadiel na ³amach tygodnika Kaskad informuje, ¿e przeciwko dyrektorce
jednego z kaliningradzkich przedszkoli wszczêto sprawê karn¹ o korupcjê. O miejsce
w przedszkolu uspo³ecznionym ubiegaj¹ siê rodzice 18 tysiêcy dzieci, a miejsc brakuje.
Niektórzy rodzice gotowi s¹ na wszystko, w tym i na pomoc sponsorsk¹ w postaci
finansowej dla przedszkola. Autorka przytacza liczne przyk³ady naruszenia dyscypliny
finansowej przez personel przedszkoli, zbieraj¹cy poza kas¹ pieni¹dze na potrzeby
grupy, na potrzeby przedszkola, na remont dachu, na zakup tablicy, itd. Ponadto
w niektórych placówkach upowszechnia siê zwyczaj obdarowywania wychowawczyñ
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ró¿nego rodzaju drogimi prezentami przez rodziców, inspirowanych przez komitety rodzicielskie lub z w³asnej inicjatywy. Znane s¹ fakty obdarowywania wychowawczyñ lub
dyrektorek przedszkoli na przyk³ad ozdobami ze z³ota. Oficjalnie rodziców nikt do tego
nie zmusza, ale z obawy o utratê miejsca lub z³e potraktowanie dziecka mamusie i tatusiowie sponsoruj¹ personel przedszkoli upominkami za kilkaset rubli.
K-d, nr 10 z 13-19 III 2007.

Z historii burzenia zamku königsberskiego
Igor Oriechow w ca³ostronicowym artykule, opublikowanym w Komsomolskiej PrawdzieKaliningrad, opowiedzia³ o tym dlaczego i jak w 1967 roku przebiega³o niszczenie
ocala³ych po II wojnie wiatowej fragmentów zamku w Kaliningradzie. Autor przypomnia³, ¿e najpierw zamek znacz¹co uszkodzili Anglicy w sierpniu 1944 roku w wyniku
dywanowych bombardowañ historycznego centrum Königsberga. Osiem miesiêcy póniej wojska radzieckie spotêgowa³y zniszczenia w czasie czterodniowego szturmu miasta. Ale najgroniejsz¹ broni¹ by³a jednak ideologia radziecka. O losie ocala³ych fragmentów zamku zadecydowa³ drogi Leonid Iljicz [Bre¿niew], za co jeden z malarzy
kaliningradzkich namalowa³ w latach pieriestrojki jego portret z grzywk¹ a la Hitler. Bezporednim wykonawc¹ bre¿niewowskich wytycznych by³ Niko³aj Konowa³ow, w latach
19611984 pierwszy sekretarz Komitetu Obwodowego KPZR w Kaliningradzie.
Niszczenie ocala³ych fragmentów zamku zrelacjonowa³ bezporedni uczestnik
operacji Witalij Iwanow, kierownik robót w Zarz¹dzie Mechanizacji Kaliningradstroj,
pod nadzorem którego przebiega³ proces niszczenia pozosta³oci zamku. Przytaczamy
fragment jego wypowiedzi: Powiedzia³bym, ¿e zamek znajdowa³ siê jeszcze w dosyæ
dobrym stanie. [ ] W szczególnie beznadziejnych przypadkach uciekalimy siê do trotylu. Przy czym zezwolenie na ka¿dy wybuch dawali z Leningradu po odpowiednim zg³oszeniu i uzasadnieniu. [ ] Oprócz materia³ów wybuchowych wykorzystywano potê¿ne
koparki i spychacze. O staro¿ytny cement ³amalimy czerpaki. Piwnic postanowilimy
w ogóle nie ruszaæ, przecie¿ na miejscu zamku planowano urz¹dzenie placu, a nie budynki. Ograniczylimy siê do wyjcia na poziom zerowy, z góry wszystko zalano asfaltem
i wy³o¿ono kostk¹ brukow¹. Podziemia je¿eli i by³y badane, to na skutek szczególnego
powodu. Resztki tego co kiedy by³o zamkiem zburzono ostatecznie w 1969 roku.
Iwanow do tej pory pamiêta rachmistrza Todija Andriuszczenko, który za swój
publicznie wyra¿any ¿al o to, ¿e niepotrzebnie niszczy siê wartoæ kulturaln¹, zosta³ przez
funkcjonariuszy KGB za pierwszym razem upomniany, za drugim razem twardo ostrze¿ony, a gdy i to nie poskutkowa³o  umieszczony w szpitalu psychiatrycznym w Czerniachowsku, w którym trzymany by³ osiem lat, a po wyjciu pozbawiony renty inwalidzkiej
(by³ inwalid¹ III grupy) i d³ugo nie móg³ znaleæ ¿adnej pracy, gdy¿ w dowodzie osobistym mia³ stosown¹ adnotacjê. Sam Iwanow nie wdawa³ siê w politykê i kulturê, ale i tak
omal nie spotka³ go los nieszczêsnego Todija, gdy pewnego razu nieopatrznie podzieli³
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siê ze wspó³pracownikami w¹tpliwociami co do koniecznoci zniszczenia zamku. Ale
wszystko skoñczy³o siê zmian¹ miejsca pracy.
KPwK, nr 30-t/9 z 19 III 2007.

Posiedzenie Rady do Spraw Kultury w sprawie teatru
Odby³o siê kolejne posiedzenie Rady ds. Kultury przy Gubernatorze Obwodu Kaliningradzkiego, tym razem powiêcone problemom teatru. W obwodzie dzia³aj¹ cztery
obwodowe teatry pañstwowe, kilka municypalnych, s¹ te¿ prywatne i kilka grup kameralnych, a ponadto teatry studenckie. Obecna sytuacja w zakresie finansowania zespo³ów
teatralnych oceniana jest jako zadawalaj¹ca. Na pomoc pañstwow¹ dla teatrów bud¿et
obwodowy przeznaczy³ w 2007 roku 50 mln rubli dotacji pañstwowych, o 11,5 mln wiêcej, ni¿ w roku poprzednim. Same teatry zarabiaj¹ oko³o 13,5 mln rubli, co stanowi 35,5%
funduszy bud¿etowych.
W nowym programie rozwoju kultury obwodu przewidziane s¹ coroczne granty dla
mistrzów sztuki, dla m³odych wykonawców, znacznie zwiêkszone rodki na wystêpy
gocinne, przeprowadzenie festiwali. Do 150 tys. rubli zwiêkszono premiê obwodow¹
Uznanie. Poprawiono bazê techniczn¹ trzech teatrów, dla dwóch nastêpnych zapewniono rodki w bud¿ecie br.
Gubernator Gieorgij Boos zaproponowa³ Radzie ds. Kultury, dzia³aczom teatralnym
zaproszonym na to posiedzenie, by rozwa¿yli, czy nie nale¿a³oby odejæ od tego schematu, wed³ug którego obecnie jest finansowany teatr jako placówka kultury? Zaproponowany przez gubernatora nowy model zak³ada, po pierwsze, inny tryb subsydiowania:
dop³atê czêci wartoci biletów. W ten sposób pieni¹dze bêd¹ oddawane w rêce widza.
Po drugie, proponuje siê daæ wszystkim zespo³om mo¿liwoæ równego dostêpu do scen
teatralnych. W tym celu nale¿y oddzieliæ zespo³y twórcze od infrastruktury, daæ im
mo¿liwoæ dzier¿awienia scen. Dzisiaj, zdaniem gubernatora, infrastruktura jest wykorzystywana nieefektywnie. Gubernator zaproponowa³ dzia³aczom kultury przemyleæ
propozycje zmian istniej¹cych modeli teatralnych i powróciæ do tej sprawy na nastêpnym
posiedzeniu Rady.
KP, nr 42 z 9 III 2007.

Gospodarka obwodu
Gubernator stan¹³ w obronie inwestora z rejonu bagrationowskiego
Gubernator obwodu Gieorgij Boos odwiedzi³ osiedle Nowostrojewo w rejonie bagrationowskim, w którym Spó³ka z o.o. Russkaja pusznina buduje przedsiêbiorstwo, które
wed³ug oceny regionalnego Ministerstwa Rolnictwa i Rybo³ówstwa wyprowadzi obwód
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na pierwsze miejsce w Rosji pod wzglêdem hodowli zwierz¹t futerkowych. Inwestorzy
planuj¹ ju¿ w tym roku oddanie do u¿ytku zespo³u obiektów, umo¿liwiaj¹cych hodowlê
miliona norek. Spó³ka Russkaja pusznina jeszcze w 2005 r. prosi³a o przydzia³ w granicach bagrationowskiego i mamonowskiego okrêgów miejskich gruntów pod budowê obiektów hodowlanych i stworzenie bazy paszowej, ale w³adze samorz¹dowe tych okrêgów nie
nada³y sprawie nale¿ytego biegu do czasu wizyty gubernatora. W rezultacie inwestor
poniós³ powa¿ne straty. Jak informuje Wiktor Po³unin w KP, zamiast pomocy administracja lokalna kierowa³a do Russkiej puszniny jedn¹ za drug¹ komisje sprawdzaj¹ce
rejonowych organów nadzorczych. Jednoczenie przedsiêbiorcy czêsto otrzymywali od
w³adz okrêgów miejskich proby o wiadczenie osobliwych us³ug transportowych, na
przyk³ad  oddaæ do dyspozycji urzêdnika samochód Mercedes w celu bezp³atnego
tymczasowego wykorzystania.
Gubernator zdecydowanie ostrzeg³ urzêdników obydwu administracji samorz¹dowych
przed wykorzystywaniem inwestorów. O innych decyzjach gubernatora autor artyku³u nie
wspomina. Nadmienia jedynie, ¿e w podró¿y s³u¿bowej gubernatora do Nowostrojewa
towarzyszyli mu, oprócz urzêdników administracji regionalnej i lokalnej, tak¿e przedstawiciele prokuratury obwodowej i urzêdu regionalnego ds. sytuacji nadzwyczajnych.
KP, nr 37 z 1 III 2007.

Gwa³towny wzrost ceny mieszkañ w Kaliningradzie
Wed³ug ocen poredników w handlu nieruchomociami, w ostatnich czterech miesi¹cach nieruchomoci w Kaliningradzie podro¿a³y rednio o 60%. Je¿eli obecnie jeden metr
kwadratowy mieszkania na rynku wtórnym kosztuje orientacyjnie 42 tys. rubli (1600 dolarów), to do koñca roku wzronie do 65 tys. rubli. Cena 1 m2 nowo budowanych mieszkañ wzronie do 75 tys. rubli. Powy¿sze dane opublikowa³a znana firma z Sankt Petersburga, zajmuj¹ca siê porednictwem w handlu mieszkaniami. Popyt na mieszkania dziesiêciokrotnie wyprzedza poda¿, pomimo intensywnego rozwoju budownictwa mieszkaniowego w tym miecie i ca³ym obwodzie.
W ramach realizacji projektu narodowego Dostêpne i komfortowe mieszkania  obywatelom Rosji w roku bie¿¹cym planuje siê oddaæ w Kaliningradzie do eksploatacji 440
tys. m2 mieszkañ, o jedn¹ czwart¹ wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym. Osi¹gniêcie tego poziomu
mo¿liwe jest tylko gdy nie bêdzie dalszej spekulacji dzia³kami gruntów i gotowymi mieszkaniami. Na wzrost kosztów budownictwa mieszkaniowego maj¹ wp³yw inflacja cen
i brak materia³ów budowlanych, które trzeba sprowadzaæ z zewn¹trz. Zdarza siê, ¿e jeszcze przed oddaniem budynku do u¿ytku wszystkie mieszkania wykupuj¹ jedne i te same
osoby, które póniej dyktuj¹ ceny. Ich zyski s¹ wiêksze, ni¿ zyski wykonawców i rosn¹
rednio 5 tys. rubli miesiêcznie za 1 m2. Wzrastaj¹ tak¿e koszty wynajmowania mieszkañ. Aktualnie za wynajêcie jednopokojowego mieszkania w Kaliningradzie o standardzie zwyk³ym (w domu poniemieckim lub w tzw. chruszczowce) trzeba zap³aciæ 250
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dolarów miesiêcznie (1 dolar = 26,25 rubli) plus p³atnoci komunalne. Wynajêcie takiego
samego mieszkania o wy¿szym standardzie (w nowym budownictwie) teraz kosztuje 350
dolarów plus p³atnoci komunalne. Za wynajêcie mieszkania dwupokojowego kaliningradczycy p³ac¹ odpowiednio 300350 i 450550 dolarów, a trzypokojowego  400 i 600
dolarów plus p³atnoci komunalne.
Wzmo¿ony popyt na mieszkania w obwodzie, a co za tym idzie tak¿e wzrost ich cen,
pobudzaj¹ oczekiwany nap³yw inwestycji w kaliningradzki Las Vegas, strefê turystyczno-rekreacyjn¹ oraz dalszy rozwój przemys³owej szczególnej strefy ekonomicznej.
RG, nr 42 z 1 III, nr 50 z 13 III, nr 51 z 14 III; KP w K, nr 34-t/10 z 7 III 2007.

Konflikt w sprawie ulg celnych na samochody ciê¿arowe
Ju¿ prawie rok czasu trwaj¹ przepychanki miêdzy organami celnymi i miêdzynarodowymi przewonikami samochodowymi, wykorzystuj¹cymi ciê¿arówki wwiezione do
obwodu na warunkach ulgowych. Od kwietnia 2006 roku, to jest od chwili wejcia
w ¿ycie nowej ustawy federalnej O Szczególnej Strefie Ekonomicznej w Obwodzie Kaliningradzkim  pozostaje nieuregulowana sprawa realizacji miêdzynarodowych przewozów towarowych przy u¿yciu importowanych rodków transportowych, wwiezionych
do obwodu na warunkach ulgowych. Przewonicy odrzucaj¹ stosowanie nowego prawa
wobec tych samochodów, które zosta³y ulgowo oclone przed jego wejciem w ¿ycie. Urzêdnicy celni, ze swej strony, zabraniaj¹ bezporednich przewozów miedzy Europ¹ Zachodni¹ i Rosj¹ z pominiêciem Obwodu Kaliningradzkiego i, uznaj¹c swoje wymagania za
zgodne z prawem i uzasadnione, wszczynaj¹ postêpowania administracyjne, aresztuj¹
zestawy samochodowe poza granicami obwodu wszêdzie, gdzie tylko mog¹ na terenie
Rosji. Przewonicy z kolei oprotestowuj¹ ich decyzje w s¹dach powszechnych, które
ró¿nie interpretuj¹ przepisy nowej ustawy  jedne uznaj¹ dzia³ania przewoników za niezgodne z prawem, inne wydaj¹ orzeczenia na ich korzyæ, gdy w postêpowaniu celników
dostrzeg¹ nawet drobne uchybienia procesowe, na przyk³ad brak dowodu wezwania uprawnionego przedstawiciela przewonika w celu sporz¹dzenia protoko³u o naruszeniu prawa
administracyjnego.
Przewonicy maj¹ nadziejê na wniesienie do obowi¹zuj¹cej ustawy poprawek uchylaj¹cych ograniczenia terytorialne przy wykorzystywaniu samochodów. Jednak przez to sam
tryb wolnej strefy ekonomicznej w tej czêci mo¿e utraciæ sens.
Sprawa jest o tyle powa¿na, ¿e w czasie obowi¹zywania poprzedniego tekstu ustawy
do obwodu ulgowo sprowadzono ponad 10 tys. zestawów samochodowych, które teraz
nie mog¹ byæ u¿ywane do bezporedniego przewozu ³adunków z Europy Zachodniej do
Rosji lub odwrotnie z pominiêciem Obwodu Kaliningradzkiego. Tylko czêæ z nich nale¿y rzeczywicie do przewoników kaliningradzkich. Wiêkszoæ znajduje siê we w³adaniu
przedsiêbiorców rosyjskich spoza obwodu, a tak¿e bia³oruskich, litewskich, czy innych.
Ró¿ne by³y sposoby omijania przepisów starej ustawy, które doprowadzi³y do nierów30

nych warunków konkurencji wród przewoników: jedni wykonywali przewozy przy u¿yciu
ulgowo oclonych samochodów, inni p³acili pe³ne c³o za importowane pojazdy.
Narastaj¹ niezadowolenia i protesty wród innej grupy przedsiêbiorców, którzy,
wykorzystuj¹c niedomówienia w przepisach prawnych, uwierzyli, ¿e mog¹ na tym du¿o
zarobiæ. Chodzi o osoby, które tu¿ przed zmian¹ starej ustawy o SSE wygra³y po kilkanacie lub nawet kilkadziesi¹t przetargów na ostatnie ulgowe sprowadzenie z zagranicy
samochodów do celów prywatnych, a nastêpnie szybko je sprzeda³y z zyskiem. Niektórzy
z nich maj¹ dop³aciæ po kilkaset tysiêcy, a inni po kilkadziesi¹t milionów, rubli op³at
celnych za ju¿ wwiezione i sprzedane samochody. W ich przypadku s¹dy powszechne nie
daj¹ wiary, ¿e 70, 100 czy wiêcej samochodów kto wwozi³ dla siebie, a póniej postanowi³ w tym samym dniu je sprzedaæ. Obci¹¿eni dodatkow¹ op³at¹ byli w³aciciele samochodów licz¹ jednak na to, ¿e S¹d Najwy¿szy FR dzia³ania celników uzna za bezprawne,
poniewa¿ w chwili sprowadzania samochodów ¿aden przepis nie zabrania³ ich póniejszego zbycia.
Od 6 marca br. obywatel zobowi¹zany jest do dokumentalnego potwierdzenia zg³oszonej wartoci celnej pojazdu i wskazania do jakich celów wwozi samochód. Z tymi
przepisami osoby zajmuj¹ce siê sprowadzaniem samochodów z zagranicy i obci¹¿one
dop³atami za uprzednio sprzedane samochody zgadzaj¹ siê. Jednak do banku, by uiciæ
dodatkowe op³aty, nie spiesz¹ siê. Wybieraj¹ siê natomiast do prawników, by wyjanili
im jakim prawem op³atê celn¹ doliczono bez uprzedzenia, z dat¹ wsteczn¹.
RG, nr 42 z 1 III; www.kaliningrad.ru z 19 III 2007.

Plazmê bêd¹ montowaæ w Kaliningradzie
Powo³uj¹c siê na gazetê japoñsk¹ Nikkej Simbun, Aleksandr Gmyrin poinformowa³ w Kaliningradzkiej Prawdzie, ¿e ju¿ latem br. kompania Masushita, znana
w Europie z produktów Panasonic, rozpocznie w Kaliningradzie produkcjê telewizorów plazmowych z zamiarem zajêcia pozycji lidera na rynku rosyjskim. W tym celu planuje siê wytwarzaæ oko³o 300 tys. szerokoekranowych telewizorów rocznie. W Kaliningradzie bêdzie uruchomiony monta¿ paneli plazmowych z podzespo³ów japoñskich.
Teraz tego typu telewizory dostarczane s¹ do Rosji g³ównie z zak³adów europejskich. Ju¿
teraz co trzeci telewizor sprzedany w Rosji pochodzi z Kaliningradu.
KP, nr 37 z 1 III 2007.

Trzy tysi¹ce osób prawnych wykrelono z rejestru pañstwowego
Oko³o trzech tysiêcy osób prawnych (firm) skrelili kaliningradzcy urzêdnicy podatkowi z Jednolitego Pañstwowego Rejestru Osób Prawnych. Wszystkie te firmy zaprzesta³y dzia³alnoci. Skrelenie z rejestru nastêpuje przy zachowaniu dwóch warunków 
je¿eli firma w ci¹gu 12 miesiêcy nie rozlicza³a siê w inspekcji podatkowej i w ci¹gu
roku nie mia³a operacji na rachunkach bankowych. Wykazy kandydatów do skrelenia
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z rejestru pañstwowego urzêdy podatkowe publikuj¹ w specjalistycznym czasopimie
Wiestnik gosudarstwiennoj registracji, nastêpnie czekaj¹ trzy miesi¹ce na odezwanie
siê osób zainteresowanych  zarówno za³o¿ycieli osoby prawnej, jak i jego kredytodawców lub partnerów biznesowych, a nastêpnie firma zostaje zlikwidowana w trybie administracyjnym. W zwi¹zku z tym Urz¹d Regionalny Federalnej S³u¿by Podatkowej wzywa
osoby zajmuj¹ce siê dzia³alnoci¹ biznesow¹ do zwracania uwagi na informacje publikowane w tym periodyku.
www.regnum.ru z 5 III 2007.

Strefa gier hazardowych w Jantarnym
Strefa gier w obwodzie powstanie w okolicach osiedla Jantarnyj (50 km od Kaliningradu) i bêdzie mieæ otwarte wyjcie do Morza Ba³tyckiego. 17 marca br. szef Okrêgu
Miejskiego w Jantarnym Aleksandr Blinow poinformowa³ korespondenta AI Regnum,
¿e zgodnie z decyzj¹ gubernatora Gieorgija Boosa wybrano jeden z nielicznych wolnych
od zabudowañ placów, po³o¿ony wzd³u¿ wybrze¿a nieco na po³udnie od osiedla Jantarnyj, pozbawiony zabudowañ, zalesiony, oddalony od linii brzegowej o 1,5 km, o powierzchni 5 kilometrów kwadratowych.
16 marca, po powrocie z wystawy inwestycyjnej MIPIM2007 w Cannes, gubernator G. Boos powiedzia³ dziennikarzom, ¿e projektem utworzenia strefy gier zainteresowani s¹ biznesmeni z USA, Republiki Po³udniowej Afryki, krajów Zatoki Perskiej, Europy
Zachodniej i Rosji. Rz¹d obwodowy ju¿ wyrazi³ zgodê na opracowanie projektu w formie
szkicu przez jedn¹ z amerykañskich pracowni architektonicznych.
Wczeniej w prasie kaliningradzkiej pojawi³y siê liczne spekulacje na temat przysz³ej
lokalizacji strefy gier w obwodzie. Sprawi³o to, ¿e w Kaliningradzie powsta³a grupa inicjatywna, która zbiera podpisy przeciwko rozmieszczeniu strefy gier. W pierwszym tygodniu marca zebrano ju¿ kilka tysiêcy podpisów. Wielu kaliningradczyków obawia siê, ¿e
istnienie tej strefy pogorszy sytuacjê kryminogenn¹ w regionie. Do tego jeszcze izolowanie ba³tyckiego Las Vegas nie uda siê, przecie¿ ca³y obwód mo¿na przebyæ w dwietrzy
godziny. A to oznacza, ¿e bardzo wielu mo¿e ulec pokusie, by udaæ siê tam i spróbowaæ
szczêcia. Tym bardziej, jak powiadaj¹ specjalici, ¿e znacz¹c¹ czêæ ulegaj¹cych u³udzie
stanowi¹ zwykli obywatele, a nie bogaci biznesmeni  stwierdzono w Komsomolskiej
Prawdzie  Kaliningrad. Niepokój potêguj¹ tak¿e artyku³y prasowe, na przyk³ad Dmitrija Filimonowa  Strefa gier pod Kaliningradem. Naród do rozpusty jest gotów (Izwiestia z 7.03.), w którym znalaz³a siê informacja o zbieraniu przez emerytów zamieszka³ych w Jantarnym podpisów przeciwko gniazdu demoralizacji i chciwej namiêtnoci.
www.knia.ru z 7 III; KP w K, nr 34-t/10 z 7 III, nr 46 z 31 III; www.regnum.ru z 11 i 17 III;
SK, nr 11 z 14-20 III, nr 12 z 21-27 III; KP, nr 48 z 17 III, nr 58 z 31 III; K-d, nr 11 z 20-26 III,
nr 12 z 27 III-2 IV; AiF-K, nr 12 z 21-27 III; www.kaliningrad.ru z 22 III;
www.kaliningradka.ru z 26 III; RG, nr 62 z 27 III 2007.
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Gaz z wysypisk mieci dziêki inwestycji szwedzkiej
W³adze miejskie Kaliningradu we wspó³pracy ze Szwedami ju¿ latem przyst¹pi¹ do
zagospodarowania istniej¹cego od 29 lat wysypiska w pobli¿u osiedla Kosmodiemjanskoje. Odcieki ze sk³adowisk odpadów sta³ych bêd¹ oczyszczane metodami naturalnymi
z wykorzystaniem rolin. Osiedle otrzyma ogromn¹ iloæ biogazu (w ci¹gu roku oko³o 11
mln m3), który zostanie wykorzystany do ogrzewania osiedla. Mo¿na go u¿yæ tak¿e do
wytwarzania energii elektrycznej. Gazu z wysypiska wystarczy na dziesiêæ lat. Taka technologia dot¹d nie by³a stosowana w Rosji.
Projekt, koszt którego ocenia siê na 300 tys. euro, zosta³ opracowany dwa lata temu.
Agencja ds. Ochrony rodowiska Naturalnego Danii zamierza wykupiæ w obwodzie limit
na wydobycie gazu. Za uzyskane rodki mo¿na bêdzie uruchomiæ w Kaliningradzie ww.
projekt pozyskiwania i spalania gazu ze mietniska. Wed³ug obliczeñ, koszt projektu zwróci
siê po 4 latach.
Przez ca³y okres istnienia wysypiska opady atmosferyczne, przechodz¹ce przez tysi¹ce ton mieci, by³y wymywane do rzeki Prego³y, z wody której miasto przynajmniej czêciowo korzysta³o do celów komunalnych  informuje ¯anna Kowalewskaja w tygodniku
Strana Kaliningrad.
SK, nr 10 z 7-13 III 2007.

Kaliningradzkie stocznie wejd¹ do nowej korporacji pañstwowej
Przemys³ stoczniowy Kaliningradu i Sankt Petersburga wejdzie do nowo powo³anej
Zjednoczonej Korporacji Stoczniowej (ros. Objedinionnaja sudostroitielnaja korporacja
 OSK). Zgodnie z dekretem prezydenta FR O otwartej spó³ce akcyjnej Zjednoczona
Korporacja Stoczniowa (ros. OAO OSK) podjêto decyzjê o reformie rosyjskiej bran¿y
stoczniowej. Do nowej korporacji wejd¹ jako udzia³owcy zarówno 100% federalne pañstwowe przedsiêbiorstwa unitarne (ros. FGUP), jak i niewielkie aktywa pañstwowe
w firmach prywatnych, a tak¿e wszystkie istniej¹ce zjednoczenia projektowo-konstruktorskie. Reforma przewiduje utworzenie trzech regionalnych holdingów, które, pozostaj¹c w podporz¹dkowaniu OAO OSK, bêd¹ przypisane do konkretnych stoczniowych
mocy produkcyjnych. Wed³ug pierwszego wicepremiera rz¹du FR Siergieja Iwanowa, do
Podholdingu Zachodniego (ros. Zapadnyj subcho³ding) wejd¹, obok stoczni petersburskich, kaliningradzkie przedsiêbiorstwa przemys³u stoczniowego, najwiêkszym wród
których jest Priba³tijskij sudostroitielnyj zawod Jantar (potocznie Stocznia Jantar).
Kaliningradka stwierdza nawet, ¿e reforma rosyjskiego przemys³u stoczniowego
bezporednio dotyczy Obwodu Kaliningradzkiego, bowiem tu w³anie ten przemys³ by³
najwa¿niejszy, lecz uleg³ marginalizacji w latach 90. Dyrektor generalny stoczni Niko³aj
Wo³ow twierdzi, ¿e obecnie nie ma zastoju, a zak³ad ma zapewnione zamówienia na
piêæ lat naprzód. Ale takie zainteresowanie Moskwy, osobicie prezydenta, oczywicie,
budzi natchnienie. S¹dzê, ¿e te przemiany strukturalne dadz¹ nowy mocny impuls do
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rozwoju rodzimego przemys³u stoczniowego i, naturalnie, naszego przedsiêbiorstwa.
Na czele nowej korporacji stanie doradca prezydenta Rosji ds. przemys³u zbrojeniowego genera³-lejtnant Aleksandr Burutin. Regionalny holding Zapadnyj powstaje na
bazie Stoczni Admiralicji w Sankt Petersburgu i kaliningradziej Stoczni Jantar. Zgodnie z programem federalnym przekszta³ci siê w OAO 33. Stocznia Remontowa Ministerstwa Obrony w Ba³tijsku, a do powo³ywanego OAO Zapadnyj centr sudostrojenija
(holding Zapadnyj) wejdzie Swiet³owskoje priedprijatije ERA.
Wed³ug s³ów pierwszego wicepremiera Siergieja Iwanowa, priorytetowym kierunkiem dzia³alnoci nowej korporacji powinny byæ projektowanie i produkcja nowych statków o przeznaczeniu wojskowym i cywilnym, a tak¿e urz¹dzeñ do zagospodarowania
szelfu kontynentalnego w interesach zleceniodawców pañstwowych. Jakie z tych zak³adanych zamówieñ dostan¹ siê stoczniowcom kaliningradzkim  na razie nie wiadomo,
jednak w ka¿dym b¹d razie perspektywy s¹ bardzo nêc¹ce  stwierdza dziennikarz
Kaliningradki.
www.knia.ru z 9 III; RG, nr 56 z 20 III; www.kaliningradka.ru z 28 III.

Wielomilionowe inwestycje w ródmieciu Kaliningradu w 2008 r.
W³adze Kaliningradu planuj¹ w 2008 roku rozpoczêcie realizacji projektu zabudowy
centrum miasta, którego koszt wyniesie 170 mln euro  informuje Agencja Interfaks.
Szef s³u¿by prasowej administracji miejskiej Lidia Pimienowa poinformowa³a, ¿e planuje siê zbudowaæ kilka obiektów, najwiêkszym z których stanie siê wielofunkcyjny
orodek Albatros z powierzchniami handlowymi, orodkiem biznesu klasy A i hotelem na 99 VIP-apartamentów, ³¹czny koszt którego wyniesie oko³o 70 mln euro. Do projektu wszed³ tak¿e piêciogwiazdkowy hotel Grand o 400 numerach za 42 mln euro,
czêci¹ którego stanie siê wielofunkcyjny orodek Siódme Niebo z restauracj¹ panoramiczn¹, orodkiem biznesu i hotelem o 68 apartamentach  20 mln euro. Jeszcze jeden
wielofunkcyjny zespó³ Lebenicht z restauracj¹, powierzchniami handlowymi, orodkiem biznesu i hotelem bêdzie kosztowaæ 44 mln euro. Projekt zosta³ przedstawiony na
XVIII Miêdzynarodowej Wystawie Komercyjnej Nieruchomoci MIPIM  2007 w Cannes (Francja) w dniach 1315 marca br.
www.knia.ru z 9 III 2007.

Blaski i cienie gospodarki kaliningradzkiej
Aleksandr Gmyrin dokona³ w Kaliningradzkiej Prawdzie analizy niektórych wyników gospodarczych obwodu w roku 2006 na tle danych ogólnorosyjskich, opublikowanych przez Federaln¹ S³u¿bê Statystyki Pañstwowej. Z analizy wynika, ¿e w roku
ubieg³ym w obwodzie uzyskano rekordowy wzrost produkcji przemys³owej, 168,2%.
rednio w Rosji ten wskanik wyniós³ zaledwie 103,9%. Powód do dumy by³by istotnie
uzasadniony, gdyby nie fakt, ¿e tak wysoki wzrost produkcji w jednym roku osi¹gniêto
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g³ównie dziêki uruchomieniu pierwszego bloku Kaliningradzkiej Elektrociep³owni Nr 2,
o czym A. Gmyrin ju¿ nie wspomnia³.
Prawie piêciokrotnie (4,7  to kolejny rekord) wzros³a wielkoæ produkcji i dystrybucji energii elektrycznej, gazu i wody. O 40,6% wzrós³ wskanik produkcji w przemyle
przetwórczym. Produkcja rolnicza wzros³a zaledwie o 2,7%. Nieznacznie spad³a
w porównaniu do 2005 roku wielkoæ inwestycji w kapita³ za³o¿ycielski i roboty w przemyle budowlanym.
Dochody pieniê¿ne kaliningradczyków wzros³y w 2006 roku o 7,9% (rednio w Rosji
 9%) i wynios³y rednio 8551,4 rubla na jednego mieszkañca. Dla porównania:
w Moskwie  29714,3 rubli, w Sankt Petersburgu  13602,1 rubli (dla przyk³adu,
w Obwodzie Iwanowskim tylko 4369 rubli). Pod tym wzglêdem Obwód Kaliningradzki
znalaz³ siê na dziewi¹tym miejscu w Rosji, a w Pó³nocno-Zachodnim Okrêgu Federalnym zaj¹³ miejsce trzecie  po Obwodzie Nowgorodzkim i Leningradzkim, w których
rednie dochody w przeliczeniu na jednego mieszkañca wzros³y w roku ubieg³ym odpowiednio o 25,3% i 27,3%.
Naturalnie, w obwodzie wzrasta³a w 2006 roku tak¿e naliczona p³aca realna. Jej wzrost
wyniós³ 19%, podczas gdy w ca³ym PZOF zaledwie 12,4%. Pod tym wzglêdem obwód
zaj¹³ pierwsze miejsce w okrêgu, a w Rosji ust¹pi³ tylko dwóm podmiotom Ust-Ordynskiemu Buriatskiemu Okrêgowi Autonomicznemu i Republice Tywa, w których p³ace
wzros³y odpowiednio o 20,4% i 19,5%.
Za to sytuacja emerytów w obwodzie nie jest najlepsza. Realna wielkoæ naliczonej
emerytury, która bezporednio zale¿y od dodatków regionalnych, wzros³a zaledwie o 3%,
a w Obwodzie Pskowskim  o 3,5%, w Sankt Petersburgu  o 5,5%.
KP, nr 45 z 14 IIII 2007.

Mieszkañcy Ba³tijska ¿¹daj¹ zaprzestania prze³adunku ropy naftowej
Ponad 140 mieszkañców miasta Ba³tijska podpisa³o list otwarty do w³adz Urzêdu
Regionalnego Rosyjskiego Nadzoru Konsumenckiego [ros. Rospotriebnadzor], ¿¹daj¹c
przerwania dzia³alnoci moskiewskiej kompanii prze³adunku ropy naftowej Spó³ka
Akcyjna typu zamkniêtego [ros. ZAO] Rosbunkier. W licie tym mieszkañcy Ba³tijska
skar¿¹ siê na to, ¿e na nich regularnie spadaj¹ ataki gazowe przy prze³adunku produktów
naftowych tej kompanii. Szczególnie cierpi¹ dzieci z przedszkola zak³adowego Nr 8,
a tak¿e mieszkañcy domów w pobli¿u Miejskiej Przychodni Lekarskiej Ba³tijska, którzy
noc¹ nie mog¹ spaæ nawet przy zamkniêtych lufcikach w oknach.
Przewodnicz¹ca organizacji spo³ecznej Ba³tijskij dozor [Patrol Ba³tycki], a zarazem deputowana Rady Okrêgu Miejskiego w Ba³tijsku, Tatjana Bondarczuk poinformowa³a AI Regnum, ¿e firma Rosbunkier, dzier¿awi¹c od FGUP 33. Stocznia Remontowa, nale¿¹cego do Ministerstwa Obrony FR, kilka zbiorników na ropê naftow¹,
zbudowa³a na tym samym terenie ju¿ 4 dalsze zbiorniki. Wed³ug specjalistów Rospo35

triebnadzoru, koncentracja siarkowodoru w powietrzu w czasie procesu przepompowywania 5-krotnie przewy¿sza maksymalnie dopuszczalne normy. Prócz apelu do Rospotriebnadzoru, grupa inicjatywna skierowa³a wniosek do Prokuratury Miejskiej w Ba³tijsku o przeprowadzenie dochodzenia w sprawie dzia³alnoci ZAO Rosbunkier.
www.regnum.ru z 15 III 2007.

Po³owê akcji Kompanii Sztauerskiej w Ba³tijsku naby³ Port Morski w Noworosyjsku
Spó³ka Akcyjna Noworosyjski Morski Port Handlowy [ros. NMTP] naby³ 50% akcji
zwyk³ych SA Ba³tycka Kompania Sztauerska [ros. BSK], która realizuje projekt budownictwa g³êbokowodnego portu w Ba³tijsku. Udzia³ NMTP w kapitale za³o¿ycielskim
BSK tak¿e wynosi 50%, mówi siê w komunikacie s³u¿by prasowej zarz¹du portu w Noworosyjsku, chocia¿ do 16 marca 2007 roku udzia³ ten wynosi³ 0%. Eksperci podkrelaj¹,
¿e faktycznie mowa jest nie o kupnie akcji, lecz o formalnym przeniesieniu praw do aktywów, poniewa¿ BSK i tak by³a kontrolowana przez struktury wspó³w³aciciela NMTP
Aleksandra Skorobogatki, do niedawna bêd¹cego senatorem (cz³onkiem Rady Federacji
FR) z mianowania gubernatora Obwodu Kaliningradzkiego.
www.knia.ru z 19 III 2007.
Za gospodarkê komunaln¹ w Kaliningradzie odpowiadaj¹ ludzie z £UKOIL
Mer Kaliningradu Jurij Sawienko powo³a³ na stanowisko dyrektora Municypalnego
Przedsiêbiorstwa Unitarnego Czystoæ [ros. MUP Czistota] Siergieja Barmakowa.
Poprzedni dyrektor tego przedsiêbiorstwa Walerij Fi³atow demonstracyjnie zosta³ odwo³any ze stanowiska w grudniu ubieg³ego roku w czasie narady w merostwie miasta.
S³u¿ba prasowa merostwa poinformowa³a, ¿e Siergiej Barmakow jest absolwentem
Instytutu In¿ynieryjno-Budowlanego w Worone¿u. Po studiach pracowa³ w Wydziale
Budownictwa Prezydium Nowousmañskiej Rejonowej Rady Deputowanych w Obwodzie Worone¿skim. Nastêpnie 10 lat pracowa³ w strukturach SA £UKOIL w Moskwie
jako zastêpca dyrektora generalnego, dyrektor ds. produkcji, dyrektor ds. budownictwa
regionalnego w SA £UKOIL  AZS Strojserwis. Wed³ug owiadczenia nowego przewodnicz¹cego Komitetu (Wydzia³u) ds. GKiM Merostwa Kaliningradu Wiaczes³awa
Artiomowa (in¿ynier-mechanik, mened¿er-ekonomista, absolwent Akademii S³u¿by Pañstwowej w Moskwie, pracowa³ w administracji Ni¿nego Nowogrodu i SA £UKOIL,
kierowa³ Domem Handlowym Ni¿nij NowgorodKaliningrad), zarówno nowy dyrektor MUP Czistota Siergiej Barmakow, jak i on sam, dysponuj¹ wystarczaj¹cym dowiadczeniem w zarz¹dzaniu, które powinno pozwoliæ im na uporanie siê z problemami
w funkcjonowaniu przedsiêbiorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w miecie.
SK, nr 10 z 7-13 III; KPwK, nr 39 z 20 III, nr 44z 28 III;www.knia.ru z 23 III;
KP, nr 53 z 24 III 2007.
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Rz¹d regionalny i Jantarenergo w sprawie dostaw gazu
27 marca w Sankt Petersburgu przedstawiciele rz¹du Obwodu Kaliningradzkiego
i SA Jantarenergo omówili problemy dostaw gazu do Kaliningradzkiej TEC-2
i perspektywy inwestycji w budowê sieci elektrycznych w obwodzie. Rosyjsk¹ Spó³kê
Akcyjn¹ Jednolity System Energetyczny Rosji [ros. RAO JES Rossii] reprezentowa³a jej spó³ka-córka Miêdzyregionalna Dystrybucyjna Kompania Sieciowa Pó³nocnego
Zachodu [ros. OAO MRSK Siewiero-Zapada], w strefie odpowiedzialnoci której
znajduje siê miêdzy innymi SA Jantarenergo. G³ównymi zadaniami MRSK Siewiero-Zapada jest transport i dystrybucja energii elektrycznej oraz technologiczne pod³¹czenie
odbiorców do sieci.
Wed³ug ministra przemys³u Niko³aja W³asienki, deficyt energii elektrycznej hamuje
rozwój regionu. Dyrektor generalny Kaliningradzkiej TEC-2 W³adimir Rubcow uwa¿a,
¿e s¹ potencjalni inwestorzy w energetykê regionaln¹, ale brak jest gazu. Dzisiaj pierwszy
blok energetyczny elektrociep³owni ma zdolnoæ wytworzenia 450 megawat pr¹du, ale
z powodu ograniczonych dostaw gazu wytwarza rednio zaledwie 280 megawat.
Podobnie pilnie potrzebna jest budowa nowych sieci elektrycznych w obwodzie.
Zastêpca dyrektora Jantarenergo Wiktor Sielezniow stwierdzi³, ¿e zu¿ycie sieci wynosi
70%. Na rozwój systemu przesy³u energii elektrycznej zgodnie z programem inwestycyjnym potrzebnych jest 9,3 mld rubli, podczas gdy dochód przedsiêbiorstwa, wpisany do
taryf na energiê elektryczn¹, wynosi zaledwie 3%.
W toku spotkania strony porozumia³y siê jedynie co do potrzeby wspó³dzia³ania
w rozwi¹zywaniu problemów energetycznych obwodu.
www.kaliningrad-online.ru z 26 i 27 III 2007.

Kaliningradzki Kombinat Bursztynu w 2006 roku
W ubieg³ym roku przedsiêbiorstwo wydoby³o ponad 133 tony surowca bursztynu,
o 38% wiêcej, ni¿ w 2005 roku. Po oczyszczeniu, przemyciu i rozdzieleniu na frakcje
robocze uzyskano z tego 131676 kg bursztynu. Tak¿e w porównaniu do roku poprzedniego o 30% wzros³o pozyskanie du¿ych frakcji bursztynu (o wadze powy¿ej 100 gram), za
pozyskanie frakcji +32, +23 gramy zwiêkszy³o siê o 10%. S¹ to najlepsze wskaniki
uzyskane przez przedsiêbiorstwo w ci¹gu ostatnich 15 lat.
W ostatnich trzech latach kombinat zainwestowa³ 43 mln rubli ze rodków w³asnych
w przygotowanie i uruchomienie w dniu 4 X 2006 roku pierwszego tarasu na z³o¿u bursztynu ko³o Primorska. Za te pieni¹dze kupiono pog³êbiarkê ss¹c¹ typu GruT, a tak¿e
po³o¿ono oko³o 8,5 km rur do przesy³u zawiesiny i wody.
W roku ubieg³ym wzros³y dochody pracowników przedsiêbiorstwa. rednie wynagrodzenie brutto wynios³o 10 214 rubli i by³o o 33% wy¿sze, ni¿ w 2005 roku (7701
rubli).
Kaliningradzki Kombinat Bursztynu SA przekaza³ do bud¿etów wszystkich szcze37

bli w postaci podatków za 2006 rok kwotê 80 602 tys. rubli, w tym do bud¿etu federalnego 28 598 tys. rubli, regionalnego  41 945 tys. rubli i bud¿etów lokalnych  10 059 tys.
rubli. Ponadto 14 402 tys. rubli kombinat przekaza³ do funduszy pozabud¿etowych. Te
sukcesy kombinatu nie przekona³y jednak ani w³adz obwodowych, ani dziennikarzy,
którzy, operuj¹c sprawdzonymi i potwierdzonymi dokumentalnie danymi, próbuj¹ przyci¹gn¹æ uwagê w³adz federalnych do katastrofalnej sytuacji przedsiêbiorstwa (kombinat
jest w³asnoci¹ Ministerstwa Finansów Federacji Rosyjskiej), do niedawna uwa¿anego
jeszcze za wizytówkê regionu, a teraz poddanego uzdrowieniu finansowemu i zarz¹dzanemu przez komisarza. O ca³kowitym zrujnowaniu bran¿y bursztynowej w obwodzie
pisze gazeta Trud: Powództwo zamiast bursztynu ( Nr 50 z 27 marca br).
www.knia.ru z 29 I; www.kaliningrad.ru z 27 III; www.trud.ru z 27 III 2007.

Przysz³oæ turystyki kaliningradzkiej
W informatorze wiat bez granic, wydanym przez Stowarzyszenie Agencji Turystycznych TURPROM, Gieorgij Osipow opisa³ obszernie atrakcje turystyczne oraz szanse
zwiêkszenia zainteresowania regionem. Zrobiono ju¿ du¿o, na przyk³ad, odnowiono czêæ
zabytków, zbudowano kilka nowych hoteli w Kaliningradzie i Swiet³ogorsku, rozszerzono sieæ us³ug turystycznych, w zwi¹zku z rocznicami miasta i obwodu zadbano o lepszy
wygl¹d placów i ulic, itd.), to jednak do zrobienia pozosta³o jeszcze wiêcej, by przekroczyæ liczbê 330 tys. turystów przyje¿d¿aj¹cych do obwodu. Nale¿y uporaæ siê z rozbudow¹ portu lotniczego, porozumieæ siê z najbli¿szymi s¹siadami i Uni¹ Europejsk¹ o z³agodzeniu trybu wizowego, uruchomiæ ¿eglugê promow¹, jachtow¹ i przybrze¿n¹, zadbaæ
o ochronê rodowiska, poprawiæ stan dróg. Gdyby uda³o siê zrealizowaæ te zamierzenia
i poprawiæ infrastrukturê Mierzei Kuroñskiej to region jest w stanie, jak szacuj¹ w³adze
regionalne, przyjmowaæ 3-4 mln turystów rocznie. Odrêbnym problemem jest jednak
prze³amanie syndromu by³ej zamkniêtoci. W Kaliningradzie, podobnie jak w Kraju
Primorskim, mo¿e zapaæ decyzja w³adz federalnych o odrodzeniu ostrego re¿imu strefy
przygranicznej  ostrzega Osipow.
Z innych relacji prasowych wynika, ¿e na razie optymizmu w³adzom obwodowym nie
brakuje, chocia¿ aktywne budowanie w ramach wolnej strefy turystycznej na Mierzei
Kuroñskiej rozpocznie siê dopiero za rok-pó³tora. Nie zapad³a tak¿e decyzja kto bêdzie
administrowaæ stref¹ turystyczn¹ na mierzei  Moskwa czy obwód? Do tej pory w³adzom
obwodowym uda³o siê podpisaæ z Federaln¹ Agencj¹ ds. Specjalnych Stref Turystycznych dopiero jeden dokument. Niko³aj W³asienko, minister w rz¹dzie obwodowym odpowiedzialny za przemys³ i turystykê, uwa¿a, ¿e gdyby wszystko by³o zarz¹dzane na
naszym, obwodowym szczeblu, jak na przyk³ad rzecz ma siê ze Szczególn¹ Stref¹ Ekonomiczn¹, to by³oby prociej, administracja ju¿ przyst¹pi³aby do pracy. Na razie za w sposób istotny jestemy uzale¿nieni od nastrojów sto³ecznych.
Rok bie¿¹cy jest przeznaczony na rozruch strefy turystycznej. Zaplanowane z bu38

d¿etu federalnego pieni¹dze (pó³tora miliarda rubli) Park Narodowy Mierzeja Kuroñska (podleg³y w³adzom federalnym) otrzyma dopiero w 2008 roku, zatem najwczeniej
w 2009 roku rozpoczn¹ siê na mierzei aktywne prace budowlane. Zdaniem dyrektora
parku Aleksandra Fomiczewa, na mierzei jest miejsce przede wszystkim dla turystyki
uzdrowiskowej, skoro zbudowane tam obiekty nie mog¹ byæ w pe³ni wykorzystane przez
ca³y rok, gdy¿ sezon letni trwa tylko trzy miesi¹ce. Dlatego potrzebne s¹ nie zwyk³e hotele, lecz hotele ca³oroczne z niewielkimi akwaparkami, klubami bilardowymi i innymi
atrakcjami ci¹gaj¹cymi turystów. Potrzebne s¹ tak¿e orodki rehabilitacyjne, na przyk³ad dla cukrzyków, za infrastruktura komunalna mo¿e tak¿e powstaæ z pieniêdzy inwestorów, o ile zechc¹ oni wspó³finansowaæ j¹. Przewiduje siê, ¿e ich udzia³ (oko³o 5,5 mld
rubli) uzupe³niony zostanie rodkami z bud¿etu federalnego (1,5 mld rubli) i obwodowego (300 mln rubli). Chêtnych do inwestowania na mierzei nie zabraknie, przewiduje Fomiczew.
www.kaliningrad.ru z 22 III; KP, nr 54 z 24 III; www.kaliningradka.ru z 26 i 27 III;
www.tourprom.ru z 27 III; KP w K, nr 46 z 31 III 2007.

Strategia rozwoju m. Kaliningrad do 2035 roku
Wygl¹da na to, ¿e w³adze miejskie Kaliningradu pozazdroci³y w³adzom obwodowym i te¿ chc¹ zleciæ specjalistom moskiewskim opracowanie strategii rozwoju miasta
do 2035 roku. G³ówne zasady strategii i zadania techniczne dla zespo³u opracowuj¹cego
dokument starano siê sprecyzowaæ na posiedzeniu Rady ds. Planowania Strategicznego
w dniu 26 marca br. pod przewodnictwem mera Jurija Sawienki. W opracowaniu
strategii wyrazi³ chêæ udzia³u przewodnicz¹cy Komisji ds. Rozwoju Regionalnego
i Samorz¹du Lokalnego Izby Spo³ecznej FR Wiaczes³aw G³azycziow. Mer Sawienko poinformowa³, ¿e na opracowanie dokumentu w bud¿ecie miejskim na rok bie¿¹cy przewidziano 6 milionów rubli (kwotê zbli¿on¹ do strategii regionalnej).
www.kaliningrad.ru z 27 III; KPwK, nr 45 z 30 III; KP, nr 58 z 31 III 2007.

Minister £apin: do 2009 roku rezydenci zainwestuj¹ 19,5 mld rubli
W ci¹gu 3 lat rezydenci kaliningradzkiej SSE zainwestuj¹ w gospodarkê obwodu
19,5 mld rubli. Informacjê tej treci przekaza³ minister gospodarki obwodu Feliks £apin
w czasie konferencji prasowej, powiêconej pierwszej rocznicy nowej redakcji ustawy
O Szczególnej Strefie Ekonomicznej w Obwodzie Kaliningradzkim. Do tej pory inwestorzy zgodnie z projektami ju¿ wykonali prace na kwotê 4,5 mld rubli. Zbudowano
zespó³ cumowniczy dla kompanii Sodru¿estwo Soja w Swiet³ym i dobiega koñca
budowa pierwszego zak³adu przetwórstwa soi dla tej kompanii. SA Teleba³t koñczy
przygotowania do szeroko zakrojonej produkcji techniki telewizyjnej, zrealizowano
czêciowo szereg innych projektów.
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Ze zg³oszonych przez rezydentów rodków inwestycyjnych w tym roku planuje siê
zagospodarowaæ jeszcze 8,5 mld rubli, w 2008 roku  4,5 mld rubli i w 2009 roku
 pozosta³e 1,65 mld rubli. Nowa redakcja ustawy federalnej o SSE w obwodzie przewiduje ca³kowite zwolnienie od podatku dochodowego i podatku maj¹tkowego w pierwszych szeciu latach i 50% zni¿ki na nastêpne szeæ lat dla inwestorów, którzy w³o¿¹
w gospodarkê obwodu nie mniej ni¿ 150 mln rubli. Do tej pory rezydentami SSE zosta³y
34 firmy, nastêpne 10 przygotowuj¹ dokumenty do wpisania do rejestru.
Rz¹d obwodu wspólnie z w³adzami federalnymi zajmuje siê rozwi¹zywaniem problemu deficytu infrastruktury energetycznej, transportowej i in¿ynieryjnej. Podjêto decyzje
o budowie nowego portu g³êbokowodnego w Ba³tijsku, modernizacji portu lotniczego
Chrabrowo i rozwoju sieci drogowej. Powsta³a tak¿e regionalna kompania energetyczna, która w ci¹gu 3 lat zbuduje 13 podstacji transformatorowych, co powinno zlikwidowaæ dzisiejsze ograniczenia w pod³¹czaniu nowych przedsiêbiorstw do sieci elektrycznej
du¿ej mocy.
www.kaliningrad-online.ru z 29 III 2007.

Kaliningrad  Polska
Reakcja kaliningradzkich SMI na ewentualne rozmieszczenie amerykañskiej
tarczy antyrakietowej w Czechach i Polsce
Zapowied ewentualnego rozmieszczenia elementów amerykañskiej tarczy antyrakietowej w Czechach i Polsce (ros. protiworakietnaja oborona  PRO) nie mog³a pozostaæ
nie zauwa¿ona przez najwa¿niejsze rodki masowej informacji w obwodzie. Dziennikarze kaliningradzcy starali siê znaleæ odpowied na pytanie, czy rozmieszczenie rakiet
amerykañskich w Polsce spowoduje ponowne rozmieszenie w ich obwodzie rosyjskich
rakiet redniego i bliskiego zasiêgu. Wadim Smirnow z Kaliningradzkiej Prawdy zapyta³ znanego eksperta rosyjskiego Aleksieja Arbatowa o to, czy taka wersja wydarzeñ jest
mo¿liwa. W odpowiedzi us³ysza³, ¿e w przypadku wyjcia Rosji z uk³adu o redukcji
rakiet redniego i krótkiego zasiêgu rozmieszczenie nowych rodków rakietowych w Obwodzie Kaliningradzkim nie wniesie niczego nowego do sprawy bezpieczeñstwa Rosji.
Wszystkie cele na terytorium krajów NATO, które mog³yby pora¿aæ rakiety z Obwodu Kaliningradzkiego, z nadmiarem s¹ pokryte przez rakiety miêdzykontynentalne z baz
w Rosji w³aciwej, a tak¿e przez ciê¿kie i rednie bombowce z rakietami skrzydlatymi 
uzbrojonymi w g³owice j¹drowe i zwyk³e; przez uderzeniowe lotnictwo frontowe podwójnego przeznaczenia (w odniesieniu do krajów Ba³tii, Europy rodkowej i Wschodniej),
a tak¿e przez rakiety balistyczne Floty Pó³nocnej, wystrzeliwane z okrêtów nawodnych
40

i ³odzi podwodnych oraz lotnictwo morskie. Szerzej o tym w artykule pt. Przykryj¹ cele
i bez nas (KP, nr 37 z 1 III 2007).
Igor Oriechow i Aleksiej Dienisienkow z Komsomolskiej Prawdy  Kaliningrad
doszli do wniosku, ¿e pojawienie siê rosyjskich rakiet balistycznych w obwodzie jest
mo¿liwe, ale ma³o prawdopodobne. Odmienne zdanie wyrazi³ jednak zapytany przez
nich politolog Aleksandr Dugin, lider miêdzynarodowego Ruchu Eurazyjskiego, który
uwa¿a, ¿e Rosja powinna symetrycznie odpowiedzieæ na amerykañskie d¹¿enie do
rozmieszczenia PRO w Polsce i Czechach i umocniæ potencja³ rosyjski w Obwodzie Kaliningradzkim: artyku³y pt. Czym pogrozimy NATO? oraz U drzwi ka¿dego kaliningradczyka z 19 marca br. Z kolei NEWSru.com i Kaliningrad.ru opublikowa³y
informacjê o tym, ¿e wiêkszoæ Polaków opowiada siê przeciwko rozmieszczeniu obiektów PRO w swoim kraju. Powo³a³y siê przy tym na wyniki badania opinii spo³ecznej,
przeprowadzonego w marcu br. na zlecenie gazety Rzeczypospolita.
KP, nr 37 z 1 III; KPwK, nr 30-t/9 z 1-9 III; www.news.ru z 19 III;
www.kaliningrad.ru z 19 III 2007.

W Kaliningradzie pikietowali Konsulat Generalny Polski  w odpowiedzi
na tarczê
Kaliningrad, 2 marca. Aktywici miejscowego zrzeszenia M³oda Gwardia Jednej
Rosji pikietowali dzisiaj budynek Konsulatu Generalnego Polski w Kaliningradzie na
znak protestu przeciwko rozmieszczeniu w tym kraju amerykañskiego systemu PRO. Jak
przekazuje korespondent AI Rosba³t, w tej akcji uczestniczy³o ponad 50 osób. Trzyma³y one w rêkach flagi, plakaty, a tak¿e stylizowane makiety rakiet amerykañskiego systemu PRO, które spalono pod koniec akcji. Pracownicy Konsulatu Generalnego Polski
w przeprowadzeniu pikiety nie przeszkadzali, jak i milicja, poniewa¿ by³a ona usankcjonowana przez merostwo miejskie.
Jak powiedzia³ lider kaliningradzkich m³odogwardzistów Siergiej Or³ow, wszyscy
kaliningradczycy rozumiej¹, ¿e rozmieszczenie elementów PRO w Polsce nie bêdzie sprzyjaæ rozwojowi stosunków wzajemnych miêdzy Polsk¹ i Rosj¹, które i bez tego dzisiaj
znajduj¹ w nie najlepszej formie. Straci na tym nie tylko Obwód Kaliningradzki, gdzie
najbardziej da siê odczuæ nowy zwój napiêcia, ale i województwo warmiñsko-mazurskie,
z którym graniczy region rosyjski.
Natalja Niestierowa napisa³a w tygodniku Argumenty i Fakty  Kaliningrad, ¿e
uczestnikami pikiety byli studenci ... i ¿e przechodnie obojêtnie spogl¹dali na zebranych.
www.rosbalt.ru z 2 III; A i F-K, nr 10 z 7-13 III; SK, nr 11 z 14-20 III 2007.

Wznowienie ¿eglugi na Zalewie Wilanym w drodze wymiany not
Pierwszy wiceprzewodnicz¹cy Kaliningradzjkiej Dumy Obwodowej Konstantin
Polakow w rozmowie z dziennikarzem KP wyrazi³ nadziejê, ¿e przed rozpoczêciem
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najbli¿szego sezonu ¿eglugowego wszystkie dokumenty niezbêdne do wznowienia
¿eglugi w Zalewie Wilanym miêdzy portami Obwodu Kaliningradzkiego i Polski mog¹
byæ gotowe. Nadziejê tak¹ daje mu oficjalne pismo MSZ FR, nades³ane w odpowiedzi na
wczeniejsze wyst¹pienie Dumy Obwodowej. Wed³ug s³ów Polakowa, w MSZ Rosji do
proby ustawodawców kaliningradzkich odnieli siê ze zrozumieniem. Wiceminister
W³adimir Titow zapewni³ nas, ¿e bazê prawn¹ do wznowienia ¿eglugi mo¿na przygotowaæ ju¿ przed nastaniem najbli¿szej nawigacji. I je¿eli nawet pe³nowartociowej umowy
miedzy Rosj¹ i Polsk¹ zawrzeæ na razie nie uda siê, to bêdzie dokonana wymiana not  do
otwarcia zalewu tego w pe³ni wystarczy  doda³ Polakow.  Otwarcie Zalewu Wilanego
pozwoli Obwodowi Kaliningradzkiemu na uzyskanie prawdziwego strumienia turystów
wodnych. W samej tylko Polsce jest oko³o 40 tysiêcy w³acicieli ¿aglówek. A ile w ca³ej
Europie? Szkoda tylko, ¿e do tej pory Obwód Kaliningradzki z jego systemem wód
wewnêtrznych i piêknymi miejscami wokó³ by³ dla nich zamkniêty  ubolewa³ wiceprzewodnicz¹cy K. Polakow, a zarazem szef zwi¹zku ¿eglarskiego obwodu.  Wielu chce do
obwodu przyp³yn¹æ, ale nie mo¿e na skutek braku dokumentów miêdzyrz¹dowych. Teraz
Rosjanie chc¹ im to umo¿liwiæ, tylko Polacy jako nie spiesz¹ siê z ustosunkowaniem siê
do przekazanego im we wrzeniu ubieg³ego roku przez stronê rosyjsk¹ projektu umowy
w sprawie ¿eglugi w Zalewie Wilanym.
Konsul generalny RP w Kaliningradzie Jaros³aw Czubiñski zapewni³, ¿e praca nad
dokumentami trwa i ¿e zw³ok¹ tego nazwaæ nie mo¿na. Wyrazi³ te¿ przypuszczenie, ¿e
w maju mo¿e rozpocz¹æ siê aktywna ¿egluga.
KP, nr 37 z 1 III; SK, nr 12 z 21-27 III 2007.

Polskie wizy dla kaliningradczyków nadal s¹ wydawane bezp³atnie
Wizy dla kaliningradczyków odwiedzaj¹cych Polskê pozostaj¹ bezp³atne  stwierdzono w komunikacie Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie, rozpowszechnionym w celu zdementowania b³êdnej informacji, przekazanej przez jedn¹ z kaliningradzkich rozg³oni radiowych.
Rosyjska Gazeta piórem Wiery Borysowej informuje, ¿e mieszkañcy eksklawy
rosyjskiej w pe³nym zakresie korzystaj¹ z gocinnoci s¹siadów. Od pocz¹tku bie¿¹cego
roku kaliningradczykom wydano ju¿ ponad 21 tysiêcy wiz polskich. Pracownicy konsulatu polskiego uprzedzaj¹ podró¿ników i delegowanych: lepiej nie oci¹gaæ siê ze sk³adaniem wniosków wizowych, by unikn¹æ gor¹czki wizowej, zwi¹zanej ze zbli¿aj¹cym siê
sezonem turystycznym.
www.regnum.ru z 5 III; KP w K, 34 z 6 III; RG, nr 47 z 7 III; K-sa, nr 687 z 9 III 2007.
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Delegacja województwa warmiñsko-mazuskiego o sporcie i turystyce
W trakcie spotkania z delegacj¹ województwa warmiñsko-mazurskiego w siedzibie
rz¹du regionalnego omawiano mo¿liwoci wspó³pracy w zakresie sportu i turystyki. Uzgodniono, ¿e w roku 2007 zorganizowane zostan¹ wspólne zawody sportowe w lekkiej atletyce, zapasach, p³ywaniu, boksie, pi³ce no¿nej, kajakarstwie, taekwondo, judo, gimnastyce i kolarstwie. Na sierpieñ zaplanowano pó³maraton lekkoatletyczny na trasie Gusiew
Go³dap. Przedyskutowano tak¿e perspektywy zwiêkszenia nap³ywu turystów z g³êbi
Rosji na Warmiê i Mazury.
Plan wspó³pracy sportowej na rok bie¿¹cy podpisali wiceminister zdrowia i kultury
fizycznej w rz¹dzie obwodu Iriek Gimajew i dyrektor Departamentu Sportu w Warmiñsko-Mazurskim Urzêdzie Marsza³kowskim Waldemar Buszan.
KP, nr 40 z 6 III 2007.

Zapowied Dni Kaliningradu w Warszawie
Kaliningradzka Prawda poinformowa³a, ¿e w dniach od 11 do 14 kwietnia br.
w Warszawie odbêdzie siê prezentacja Obwodu Kaliningradzkiego w Polsce. Na czele
delegacji stanie gubernator obwodu Gieorgij Boos. W ramach przedsiêwziêcia przewidziano przeprowadzenie prezentacji mo¿liwoci gospodarczych obwodu, gie³dy kontaktów biznesowych i zwiedzanie czo³owych przedsiêbiorstw Polski.
KP, nr 45 z 14 III; KP-P, nr 57 z 30 III 2007.

Jaros³aw Czubiñski: Trzeba pozbywaæ siê stereotypów
29 marca br., na dwa tygodnie przed prezentacj¹ obwodu w Warszawie, ukaza³ siê
w Kaliningradzkiej Prawdzie wywiad z konsulem generalnym RP w Kaliningradzie
Jaros³awem Czubiñskim, w którym poruszono problemy wykraczaj¹ce poza przygotowania do tej imprezy:
 W. Smirnow:  Panie konsulu generalny, czy oczekuje Pan od nadchodz¹cej prezentacji regionu prze³omowych, wa¿nych dla obydwu stron decyzji?
 J. Czubiñski:  Temat przeprowadzenia dni kaliningradzkich omawiany by³ kilkakrotnie  w czasie wizyty w Warszawie specjalnego przedstawiciela prezydenta rosyjskiego Siergieja Jastr¿embskiego, a tak¿e w toku pobytu delegacji polskiej w Moskwie.
Tak wiêc jest to wzajemne ¿yczenie obydwu stolic. Uwzglêdniaj¹c powa¿ne pozytywne
zmiany w Obwodzie Kaliningradzkim w ostatnich latach, chcia³oby siê, by informacja
o nich dotar³a i do Polski.
 W. Smirnow:  Dni kaliningradzkie ma pod swoj¹ opiek¹ aparat centralny MSZ
Rosji. Nasz resort zagraniczny tym samym podkrela wa¿noæ tego przedsiêwziêcia. Analogicznie by³o i w czasie niedawnych dni regionu w Litwie, gdy delegacja obwodowa
przeprowadzi³a rozmowy ze wszystkimi pierwszymi osobistociami republiki. A z kim
kaliningradczycy spotkaj¹ siê w Warszawie?
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 J. Czubiñski:  Owszem, Rosja przygotowuje obecn¹ wizytê za porednictwem struktur federalnych, a bezporednim organizatorem jest ambasada waszego kraju w Warszawie. Ambasada i polskie MSZ wymieni³y z tego powodu noty oficjalne. Strona rosyjska
zaproponowa³a, by spotkania przebiega³y w trzech p³aszczyznach  kulturalnej, gospodarczej i, jak zosta³o potwierdzone, politycznej. Strona polska z tym zgodzi³a siê. Teraz
jest ustalane to, co jest najbardziej interesuj¹cego do omówienia. O tym, z kim kaliningradczykom wypadnie spotkaæ siê, opowiedzieæ nie zdo³am, my do tej sprawy nie zostalimy w³¹czeni. Nasze zadanie  zapewniæ wizy dla tych, którzy pojad¹ do Warszawy.
A to, na ile jest mi wiadomo, setki ludzi.
 W. Smirnow:  Czy kiedykolwiek pierwsze osobistoci Polski przyjmowa³y u siebie
liderów regionów rosyjskich?
 J. Czubiñski:  Odpowiem tak. Gdy ponad piêæ lat temu dopiero co przyjecha³em do
Obwodu Kaliningradzkiego, to wiedzia³em, ¿e kontakty z nim bêd¹ intensywne. A wród
dyplomatów za najstraszniejsz¹, ¿e tak powiem, rzecz uchodzi przygotowanie wizyt na
wysokim szczeblu. Odby³a siê wizyta wicepremiera Marka Pola, który, oprócz wszystkiego innego, odpowiada³ i za polski program wspierania rozwoju Obwodu Kaliningradzkiego. Myla³em, ¿e to ju¿ maksymalny szczebel. Ale póniej w ci¹gu dwóch lat praktycznie w ka¿dym miesi¹cu by³a jaka wizyta oficjalna  spotkania premierów, póniej
wysoko postawione delegacje parlamentarne, nastêpnie rozmowy ministrów spraw
zagranicznych. I nawet prezydent Polski przyje¿d¿a³ do Kaliningradu. Region osi¹gn¹³
bardzo wysoki poziom kontaktów. Nawiasem mówi¹c, wtedy sytuacja ogólna by³a trochê
inna. No i sam Obwód Kaliningradzki odgrywa³ nieco inn¹ rolê...
 W. Smirnow:  Teraz miêdzy Polsk¹ i Rosja, jak wiadomo, przymrozek. O czym
w takim razie pójdzie rozmowa w czasie dni kaliningradzkich?
 J. Czubiñski:  O tym, co interesuje obydwie strony. Sadzê, ¿e poziom kontaktów
miêdzy nami móg³by byæ bardziej intensywny. Potrzebna jest wzajemna wymiana informacji o osobie, a tego niestety brakuje. W rezultacie pojawiaj¹ siê niepokoj¹ce tendencje
 na przyk³ad Polacy wol¹ otwieraæ biznes w innych regionach Rosji, a nie w Obwodzie
Kaliningradzkim. Dlaczego oni decyduj¹ siê iæ daleko, a nie zatrzymuj¹ siê u s¹siadów?
Niepokoi jeszcze i to  jak my wp³ywamy na siebie nawzajem? Jak, na przyk³ad, rozwój
biznesu morskiego lub turystycznego w Polsce odbija siê na waszej gospodarce? Prócz
tego, ju¿ prawie dwa lata w pe³nym sk³adzie nie obradowa³a Rosyjsko-Polska Rada ds.
Wspó³pracy Regionów Polski z Obwodem Kaliningradzkim.
 W. Smirnow:  Owszem, ale wspó³przewodnicz¹cy rady spotykaj¹ siê  niedawno
nasz minister Michai³ Pluchin podejmowa³ u siebie polskiego wiceministra spraw
wewnêtrznych Wies³awa Tarkê.
 J. Czubiñski:  To s¹ spotkania robocze. Wie Pan, ja ju¿, mo¿na tak powiedzieæ,
jestem kaliningradzkim autochtonem, prze¿y³em kilku wspó³przewodnicz¹cych z obydwu stron. I w ci¹gu ka¿dego pó³ roku  rok przypada³o mi nawi¹zywaæ znajomoæ
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nowych ludzi. A przecie¿ Rada wymaga powa¿nej, systematycznej pracy. Najbli¿sze posiedzenie wyznaczono na 12 kwietnia  akurat w czasie Dni Obwodu Kaliningradzkiego
w Warszawie. To dobrze. Ju¿ tyle spraw czeka na rozwi¹zanie, odk³adaæ nie wolno. Mam
nadziejê, uda siê zamkn¹æ niektóre tematy, w sprawie których do tej pory z niezrozumia³ych przyczyn decyzji nie ma.
 W. Smirnow:  Wczeniej wspó³przewodnicz¹cym rady by³ gubernator W³adimir
Jegorow, teraz  urzêdnik redniego ogniwa. Jak do takiego obni¿enia statusu odnios³a
siê strona polska?
 J. Czubiñski:  Powa¿nie podchodzimy do decyzji partnerów. Nie by³o ¿adnych
w¹tpliwoci  skoro strona rosyjska zadecydowa³a, ¿e pan Pluchin jest tu potrzebny, to
tak i bêdzie. Zauwa¿ê, ¿e teraz, gdy wspó³przewodnicz¹cy spotykaj¹ siê, to rozmawiaj¹
ju¿ nie jak urzêdnicy, lecz jak dobrzy przyjaciele, rozumiej¹cy siê nawzajem.
 W. Smirnow:  Wspomnia³ Pan, ¿e biznes polski do kontynentalnej Rosji idzie
z wiêksz¹ ochot¹, ni¿ do s¹siedniego Kaliningradu. Dlaczego?
 J. Czubiñski:  Ogólna tendencja mówi o tym, ¿e ze wszystkim jest niele  ka¿dego roku obrót towarowy ronie o oko³o 30%. Wed³ug wyników roku ubieg³ego wyniós³
on oko³o 680 mln dolarów. Ale w tym samym czasie nie ma du¿ych inwestycji bezporednich w region. Niepokoi jeszcze to, ¿e biznes polski rozwija siê tu niepewnie, pojawiaj¹c
siê niemal¿e przypadkowo. Nie ma strumienia inwestycji, tylko krople w morzu mo¿liwoci. Zauwa¿y³em te¿ tak¹ oto rzecz. W Polsce o waszym obwodzie, byæ mo¿e to
zabrzmi dla kaliningradczyków nawet dziwnie, wiedz¹ niewiele. Nawet by³ taki przypadek, gdy zapytano mnie: «Pan tak dobrze wypowiada siê o Kaliningradzie. A gdzie on
znajduje siê? I czy ma jaki zwi¹zek z Królewcem?» W ogóle, im dalej od granicy, tym
mniej informacji o wspó³czesnym Kaliningradzie. Dlatego, gdy w obwodzie zmieni³o siê
kierownictwo, zaczêlimy proponowaæ  aktywniej informujcie o sobie Polaków.
 W. Smirnow:  A czy chc¹ oni co wiedzieæ o Obwodzie Kaliningradzkim?
 J. Czubiñski:  Oczywicie, przecie¿ wasz region  jedyna czêæ Rosji, z któr¹
Polska ma wspóln¹ granicê. Zasadnicza czêæ Rosji znajduje siê na wschodzie, a Obwód
Kaliningradzki  na pó³nocy. Byæ mo¿e, to dobrze, dlatego ¿e asocjacje tu powstaj¹ nieco
inne. Wasz region  to dwustronna brama, prowadz¹ca od razu do Unii Europejskiej i do
Rosji. I wisz¹ca na niej k³ódka jeszcze czeka na otwarcie.
 W. Smirnow:  To znaczy, ¿e granica nadal jest zamkniêta na k³ódkê?
 J. Czubiñski:  Ta granica wci¹¿ jeszcze jest w naszych g³owach. Trzeba pokonywaæ barierê intelektualn¹. I kluczem do k³ódki stanie siê informacja  im wiêcej o was
dowiedz¹ siê, tym lepiej. Kiedy i dla obwodu nadejdzie pora wielkich szans. Ale do tego
trzeba przygotowaæ siê. Pamiêtam, jak to by³o w Polsce. U nas utworzono specjalny resort
ds. pozyskania inwestorów zagranicznych, swoje przedstawicielstwa otworzy³ on w ka¿dym, nawet najmniejszym miasteczku. Jak tylko tam pojawiali siê ludzie w samochodzie
z zagranicznymi tablicami rejestracyjnymi, ich natychmiast urabiali. No i teraz, proszê
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spojrzeæ na moje biurko s³u¿bowe  na nim le¿¹ compact-dyski Jak prowadziæ biznes
w Polsce. Wszystko to daje swoje rezultaty.
 W. Smirnow:  Owszem, ale rzecz nie tylko w compact-dyskach. Wspomnia³ Pan
o asocjacjach. Proszê przypomnieæ niedawn¹ sensacjê w prasie polskiej: «Rosja rozmieszcza w Kaliningradzie rakiety!» A je¿eli, cytuj¹c Pana, wzi¹æ pod uwagê, ¿e o naszym
regionie w Polsce wiedz¹ ma³o, to o jakiej turystyce, wspólnym biznesie bêd¹ myleæ
Polacy? Im wyt³umaczyli, ¿e tu na ka¿dym kroku rakiety, oto oni i id¹ do wielkiej
Rosji ...
 J. Czubiñski:  Proszê zwróciæ uwagê na to, sk¹d ta informacja przeciek³a na
stronê polsk¹. Co bêdzie na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego  to wewnêtrzna sprawa
rosyjska. W prasie polskiej temat rakietowy istnia³ nie wiêcej ni¿ pó³tora dnia. Póniej
wiêcej nikt tym siê nie interesowa³. Ale nie bêdê dotykaæ wielkiej polityki. Polacy chc¹
patrzeæ na Obwód Kaliningradzki jak na terytorium kontaktów. Najwa¿niejsze, by by³a
chêæ do rozmów. Generalnie za poruszy³ Pan powa¿ny, globalny temat  rosyjskopolskie stereotypy. Jak d³ugo jeszcze bêdziemy ¿yæ w ich ramach? Kiedy uwolnimy siê od
nich, kiedy ju¿ zamkniemy ten problem, który przeszkadza nam patrzeæ w przysz³oæ?
Ze strony polskiej, i o tym nie jeden raz mówi³o kierownictwo kraju, jest ¿yczenie, by
stosunki miêdzy nami rozwija³y siê doskonale.
 W. Smirnow:  Niedawno przed waszym konsulatem m³odzie¿ kaliningradzka
spali³a makiety rakiet, protestuj¹c przeciwko rozmieszczeniu na terytorium Polski baz
amerykañskiego systemu PRO. Pan by³ w tym czasie w pracy?
 J. Czubiñski:  Ja nawet ogl¹da³em reporta¿ o tym wydarzeniu na jednym z miejscowych kana³ów telewizyjnych. Jako szef misji dyplomatycznej, odpowiadam nie tylko
za wydawanie wiz, ale i za bezpieczeñstwo pracowników i interesantów konsulatu.
Dlatego na czas przeprowadzenia pikiety zamknêlimy konsulat. Ludziom, którzy przychodzili po wizy, wypad³o mi wyjaniaæ, ¿e oni ich na razie nie otrzymaj¹. To nie by³o
³atwe. Ale wieczorem uda³o siê wszystko wydaæ. Nie jestemy przeciwni temu, by kto
wyra¿a³ swoj¹ opiniê  to jest przecie¿ przejaw demokracji. Ale kiedy zdarzaj¹ siê takie
przerwy w pracy  rodzi siê ¿al. Ka¿dego dnia wydajemy po dziewiêæset wiz. Jest to
ogromna praca. Jeden z szefów MSZ Polski, bêd¹c u nas, powiedzia³ mi, ¿e pracownicy
maj¹ bardzo zmêczone oczy. To jest prawda. Przecie¿ równolegle prowadzona jest tak¿e
praca przygotowawcza  wkrótce wejdzie w ¿ycie umowa miedzy Rosj¹ i UE o uproszczeniu procedur wizowych. A od pierwszego stycznia nastêpnego roku Polska przy³¹cza
siê do Schengen. Tak wiêc przygotowujemy siê.
 W. Smirnow:  Panie Czubiñski, na pocz¹tku naszej rozmowy nazwa³ Pan siebie
autochtonem kaliningradzkim. Swój okres s³u¿by dyplomatycznej w regionie Pan przesiedzia³ ju¿ oko³o dwóch lat. Jednak polskie MSZ do tej pory nie przenosi Pana, jak tego
wymaga zasada rotacji, na nowe miejsce pracy. Proszê by Pan nie pomyla³, ¿e Panu kto
uprzejmie wskazuje na drzwi, bynajmniej. Po prostu ciekawe  dlaczego?
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 J. Czubiñski:  Zasada rotacji ju¿ dawno zosta³a naruszona. Moim zadaniem
w Kaliningradzie by³o zapewnienie ³agodnego wprowadzenia wiz, ¿eby nie przeszkodzi³y one kontaktom transgranicznym. I ju¿ w 2003 roku wydawa³o siê, ¿e wszystko wykona³em. Ale póniej okaza³o siê  trzeba zrobiæ co nieco jeszcze, a potem jeszcze co.
Teraz zbli¿aj¹ siê Dni Obwodu Kaliningradzkiego w Warszawie. Je¿eli one przejd¹ pomylnie, to do kogo zaczn¹ zwracaæ siê zainteresowani biznesmeni polscy? Do nas. Tak
wiêc i ten rok bêdzie bardzo nie³atwy. Wkrótce wejdzie w ¿ycie porozumienie miedzy
Rosj¹ i UE o uproszczeniu procedur wizowych, a nastêpnie Polska wejdzie do Schengen.
Procedury wizowe ulegn¹ zmianie. I kto powinien wszystkim tym zajmowaæ siê.
 W. Smirnow: Jak kaliningradczycy bêd¹ otrzymywaæ wizy po przy³¹czeniu siê Polski do Schengen?
 J. Czubiñski:  Dok³adnie powiedzieæ nie mogê  rokowania na razie w toku, czas
do wejcia do Schengen jeszcze jest. Wie Pan, koledzy z UE podmiewaj¹ siê z nas, ¿e
polski konsulat generalny w Kaliningradzie wydaje nie wizy, lecz bilety na tramwaj  tak
bardzo, niby to, jest ich du¿o. Po wst¹pieniu do Schengen zmiany, naturalnie, bêd¹. Zawsze by³o zrozumia³e to, ¿e obecna sytuacja  tymczasowa. Polska chce w pe³ni wejæ do
systemu prawnego UE. Tak wiêc zaczniemy wydawaæ i wizy szengeñskie, i swoje narodowe.
www.kaliningradka.ru z 29 III 2007.

Kaliningrad  Niemcy
Wizy do Niemiec: termin i warunki
Wszystko wskazuje na to, ¿e ju¿ w kwietniu br. otwarty zostanie d³ugo oczekiwany
Oddzia³ Wizowy Konsulatu Generalnego RFN w Kaliningradzie. O przyspieszeniu
remontu budynku i otwarcia oddzia³u wizowego pod koniec lutego br. rozmawiali ministrowie spraw zagranicznych Rosji i Niemiec Siergiej £awrow i Frank Walter Steinmeir.
Po tej rozmowie wicekonsul Michael Scholz, odpowiedzialny za oddzia³ wizowy, zapewni³, ¿e roboty budowlane w przysz³ej siedzibie oddzia³u dobiegaj¹ koñca. Na pocz¹tku
oddzia³ wizowy bêdzie wydawaæ tylko zwyk³e wizy szengeñskie. Na wizy narodowe
(na przyk³ad, uprawniaj¹ce do po³¹czenia siê rodziny, podjêcia nauki lub pracy) trzeba
bêdzie poczekaæ, albo udaæ siê po nie do Ambasady RFN w Moskwie.
Konsulat przewiduje, ¿e rocznie oddzia³ wizowy wydawaæ bêdzie oko³o 20 tysiêcy
wiz. W celu unikniêcia kolejek organizuje siê telefoniczny system rejestracji interesantów. Telefoniczne zapisywanie siê mieszkañców obwodu na przyjêcie w oddziale bêdzie
bezp³atne (w Moskwie interesanci p³ac¹ za 2 minuty rozmowy z Wydzia³em Konsularnym Ambasady RFN 142 ruble). Przy tym ¿adna firma turystyczna nie bêdzie mog³a
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poredniczyæ w wydawaniu wiz. Nie bêdzie te¿ akredytacji firm turystycznych przy oddziale wizowym konsulatu.
Tak wiêc ci, którzy zechc¹ odwiedziæ RFN, bêd¹ musieli pójæ do oddzia³u wizowego
osobicie. W przypadku ubiegania siê o wizy ca³ej rodziny wystarczy wiza jednego jej
doros³ego przedstawiciela. Paszport z wiz¹ mo¿e otrzymaæ tak¿e osoba trzecia po okazaniu upowa¿nienia i przed³o¿eniu kopii swego paszportu.
Dziennikarz Wadim Smirnow z KP nazwa³ to wszystko detalami, które nie nazbyt
utrudniaj¹ proces wyjazdu za granicê. Tego nie mo¿na natomiast powiedzieæ o stawianych przez niemieckie przedstawicielstwo dyplomatyczne wymaganiach odnonie dokumentów petenta. Smirnow opisa³ dla przyk³adu wymagania stawiane wobec kaliningradczyka, który zamierza spêdziæ urlop w Niemczech. Oprócz wspólnych dla wszystkich
dokumentów (wype³niona ankieta, zdjêcia, itd.) petent zobowi¹zany jest do przed³o¿enia
szeregu zawiadczeñ. Na przyk³ad, turysta powinien potwierdziæ, ¿e w Niemczech na
niego czeka ju¿ op³acony hotel (to jest pieni¹dze trzeba przekazaæ bezporednio z Kaliningradu). Przy sobie nale¿y mieæ nie mniej ni¿ 50 euro na ka¿dy dzieñ pobytu. Udowodniæ swoj¹ zdolnoæ p³atnicz¹ trzeba bêdzie wyci¹giem bankowym, zawiadczeniem
o wymianie waluty lub czekami podró¿nymi.
Niemcy tak¿e obawiaj¹ siê, ¿e Rosjanie (w tym tak¿e i kaliningradczycy) mog¹ nielegalnie osi¹æ w ich kraju, wiêc dlatego ¿¹daj¹ gwarancji powrotu. W tym celu mog¹
wymagaæ okazania zawiadczenia z miejsca pracy, w którym wskazane bêdzie rednie
wynagrodzenie, mog¹ te¿ ¿¹daæ okazania ksi¹¿eczki pracy. W oddziale wizowym mog¹
zainteresowaæ siê posiadaniem nieruchomoci (stosowne zawiadczenie wyda urz¹d podatkowy), a tak¿e sytuacj¹ rodzinn¹, ¿¹daj¹c okazania odpisu aktu lubu, a tak¿e aktów
urodzeñ dzieci. I, ma siê rozumieæ, dowodu ubezpieczenia  bez niego do krajów UE nie
wpuszczaj¹.
Je¿eli kaliningradczykowi potrzebna bêdzie wiza narodowa Niemiec, to wszystkie te
zawiadczenia trzeba bêdzie jeszcze przet³umaczyæ na jêzyk niemiecki.
Wadim Smirnow zauwa¿y³, ¿e uzyskanie wizy w miejscowym Konsulacie Generalnym Szwecji jest prostsze  tam zawiadczeñ prosz¹ mniej.
Wymagania odnonie przed³o¿enia nowych dokumentów Republika Federalna Niemiec wprowadzi³a ca³kiem niedawno  pisze dziennikarz kaliningradzki.  Akurat
w czasie aktywnej fazy budowy Gazoci¹gu Pó³nocnoeuropejskiego i swojego przewodnictwa w Unii Europejskiej, na pozytywne efekty których Rosja tak liczy. Bez wzglêdu na
apele kierownictwa rosyjskiego i liberalizacjê wyjazdów wzajemnych, Zachód, aktywnie
wykorzystuj¹cy nasze zasoby, nie spieszy siê ze zdejmowaniem uzdy wizowej. I niby to
nie ma nic miertelnego w tym, ¿e Rosjanom jedziæ do Niemiec stanie siê jeszcze trudniej  drobiazg. Ale nieprzyjemnie  skar¿y siê kaliningradczyk.
Jego artyku³owi redakcja Kaliningradzkiej Prawdy nada³a tytu³ Przygotujcie, bitte,
sprawki!. W podtytule za czytamy, ¿e by otrzymaæ wizê do Niemiec, kaliningradczy48

kom przyjdzie siê przed³o¿yæ stos dokumentów. Artyku³ opatrzono karykatur¹ Igora Paszczenki, której wymowa jest jednoznaczna  to jest wielka biurokracja.
KP-P, nr 38 z 2 III 2007.

Archiwum Pañstwowe w Berlinie przekaza³o dokumenty o Pokoju Tyl¿yckim
20 marca w Muzeum Historyczno-Artystycznym w Kaliningradzie odby³o siê przekazanie przez konsula generalnego RFN w Kaliningradzie Guido Herza i kierownika Oddzia³u Miêdzynarodowego tygodnika Der Spiegel Kristiana Neefa kopii dokumentów
archiwalnych, obejmuj¹cych zarówno wojnê Prus z napoleoñsk¹ Francj¹ lat 18061807,
w której Rosja wystêpowa³a jako sojusznik Prus i prowadzi³a dzia³ania bojowe, jak
i wojnê 1813 roku, zwan¹ w historiografii rosyjskiej wyzwoleñcz¹. £¹cznie przekazano
kopie 25 dokumentów, w tym plany bitew pod Prusk¹ I³aw¹ 8 lutego 1807 roku i pod
Frydlandem 14 czerwca 1807 roku, a tak¿e kopie dokumentu Pokój Tyl¿ycki 9 lipca
1807 r. i dokumentów potwierdzaj¹cych jego ratyfikacjê. Przy tej okazji z obu stron
wypowiedziano znamienne zdania o bliskiej przyjani. Konsul generalny RFN w Kaliningradzie Guido Herz zauwa¿y³, ¿e dla Niemców okres wojen napoleoñskich  dosyæ
przykra epoka, wszak Prusy utraci³y bardzo du¿o swoich ziem. Jedyne co cieszy to to, ¿e
Niemcy i Rosjanie walczyli razem.
www.regnum.ru z 20 III; www.kaliningrad.kp.ru z 21 III 2007.

Vilnius bêdzie obs³ugiwa³ przeprawê promow¹ do portów niemieckich
Gazeta ogólnorosyjska Trud informuje, ¿e dobiegaj¹ koñca przygotowania do uruchomienia drugiego etapu kolejowo-promowej przeprawy towarowej Ust£ugaBa³tijsk
Sasnitz. W Ba³tijsku na probê niemieckich partnerów projektu odby³o siê techniczne
przycumowanie promu Vilnius, który odbywa³ rejs z portu niemieckiego Sasnitz. Manewry promu zapisywano do komputera pok³adowego, by w przysz³oci cumowanie mog³o odbywaæ siê automatycznie. Z przeæwiczenia manewrów zadowoleni byli nie tylko
pogranicznicy, celnicy, pracownicy kolei, ale i przedstawiciele strony niemieckiej. Ca³y
cykl technologiczny  za³adunek  roz³adunek, poczynaj¹c od wejcia promu do wy³adunku wagonów trwa³ nie ca³e dwie godziny.
Trud, nr 50 z 27 III; www.kaliningrad.ru z 27 III 2007.
Stocznia Jantar: jachty dla armatora niemieckiego i okrêty dla Marynarki
Wojennej Rosji i Indii
28 marca w stoczni kaliningradzkiej odby³o siê wodowanie korpusu jachtu oceanicznego o d³ugoci oko³o 80 metrów dla niemieckiej firmy Abekin&Rasmussen. Pocz¹wszy od 2001 roku dla tej firmy stoczniowcy kaliningradzcy zbudowali dwa oceaniczne
jachty rejsowe, jeden jacht motorowy i trzy statki dla s³u¿b ochrony przyrody. Teraz na
pochylniach stoczni na zamówienie ww. firmy niemieckiej budowany jest oceaniczny
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luksusowy katamaran z trzypiêtrow¹ nadbudow¹ z aluminium o bardzo z³o¿onej konstrukcji, bêd¹cy novum technologicznym konstruktorów Abekin&Rasmussen.
Stocznia Jantar realizuje tak¿e pañstwowe zamówienie obronne Ministerstwa Obrony
FR: trwa budowa okrêtu patrolowego Jaros³aw Mudryj, wielkiego okrêtu desantowego
Iwan Grien i okrêtu szkolnego Borodino. W tym roku bêdzie zbudowany tak¿e uniwersalny wysoko technologiczny statek typu Sprut dla S³u¿by Granicznej FSB Rosji.
W ramach kontraktu eksportowego na budowê trzech fregat dla Marynarki Wojennej
Indii latem br. zaplanowano uroczyste za³o¿enie stopki pierwszego okrêtu  budowa tych
okrêtów by³a ju¿ kilkakrotnie zapowiadana.
www.kaliningradonline.ru z 28 III 2007.

Kaliningrad  Litwa
Rezolucja Sejmu Republiki Litewskiej o polityce wizowej Unii Europejskiej
w stosunku do obywateli pañstw s¹siednich
W rezolucji Sejmu Litwy z 24 padziernika 2006 r. mówi siê miêdzy innymi, ¿e nowe
porozumienie Unii Europejskiej z Federacj¹ Rosyjsk¹ o uproszczeniu trybu wizowego
[jego tekst opublikowalimy w poprzednim numerze naszego miesiêcznika] pogorszy
warunki podró¿y miedzy Litw¹ i Obwodem Kaliningradzkim FR. Sejm Republiki Litewskiej zwraca siê do pañstw-cz³onków UE, Parlamentu Europejskiego, Komisji Europejskiej o aktywne urzeczywistnienie europejskiej polityki s¹siedztwa, m.in. z Obwodem
Kaliningradzkim FR, a tak¿e poszukiwanie sposobów i rodków, w tym tak¿e jednostronnych, w celu uproszczenia trybu wizowego dla mieszkañców tego obwodu.
Pe³ny tekst rezolucji opublikowany zosta³ na stronie internetowej Kaliningradexpert.ru.
www.kaliningradexpert.ru z 24 X 2006.

Pok³osie Dni Obwodu Kaliningradzkiego w Wilnie
W dniach od 26 do 28 lutego br. w Wilnie odby³y siê Dni Obwodu Kaliningradzkiego,
którym prasa kaliningradzka powiêci³a wiele uwagi. W ci¹gu trzech dni delegacja
kaliningradzka pod przewodnictwem gubernatora Gieorgija Boosa spotka³a siê z prezydentem Litwy Valdasem Adamkusem, premierem Giediminasem Kirkilasem, przewodnicz¹cym Sejmu Viktorasem Muntianasem, ministrem gospodarki Vitasem Nowickasem,
ministrem transportu i komunikacji Algirdasem Butkiavièiusem, ministrem rolnictwa
Kazimir¹ Prunskiene i ministrem spraw zagranicznych Piatrasem Vaitekunasem.
Prezydent Valdas Adamkus w rozmowie z gubernatorem Gieorgijem Boosem wyrazi³
nadziejê, ¿e po przeprowadzeniu Dni Obwodu Kaliningradzkiego w Litwie uczyniony
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zostanie nowy krok w dwustronnej wspó³pracy kulturalnej i gospodarczej. Zdaniem
prezydenta, kapita³ litewski w du¿ym stopniu wp³ywa na wzrost gospodarczy w obwodzie i wezwa³ delegacjê kaliningradzk¹ do rozwi¹zania problemów biurokratycznych,
które utrudniaj¹ ¿ycie biznesmenom litewskim w Kaliningradzie. Litwa bêdzie szukaæ
rozwi¹zania optymalnego, by rozwój przestrzeni szengeñskiej nie wyrz¹dzi³ szkody obywatelom Rosji, podró¿uj¹cym tranzytem przez Litwê.
Podczas spotkania omawiano tak¿e sprawê demarkacji granicy i doskonalenia przygranicznych punktów przejcia (zob. Schengen dla kaliningradczyków, K-sa, nr 686
z 2 III; Litwa nie chce problemów wizowych, KP, nr 37 z 1 III).
Z ministrem spraw zagranicznych Litwy Piatrasem Vaitekunasem delegacja kaliningradzka porozumia³a siê o przyst¹pieniu do opracowania wspólnego litewsko-kaliningradzkiego programu rozwoju turystyki. Rozmówcy doszli do wniosku, ¿e obwód i Litwê
mo¿na rozpatrywaæ jako wspólny du¿y orodek turystyczny. Planuje siê otworzyæ latem
now¹ wspóln¹ trasê ¿eglugow¹ na Zalewie Kuroñskim.
Z ministrem Vaitekunasem omówiono tak¿e problemy ekologii oraz tranzytu pasa¿erskiego i towarowego, postanawiaj¹c powróciæ do tej sprawy bardziej rzeczowo na posiedzeniu komisji dwustronnej w czerwcu tego roku w Kaliningradzie (Porozumieli siê
w sprawie ¿eglugi, KP-P, nr 38 z 2 III).
Najobszerniej relacjonuje przebieg dni obwodu w Litwie tygodnik Kaskad z 612
marca i to zarówno w sferze polityki, jak i gospodarki i kultury. Autorka artyku³u pt.
Akcent kaliningradzki zwraca uwagê na to, ¿e gor¹ce uciski d³oni i mi³e umiechy
polityków obydwu stron wiadcz¹ jedynie o obopólnej chêci rozwi¹zywania problemów
miêdzy obwodem i republik¹, a nie o ich faktycznym rozstrzygniêciu. A te problemy istniej¹. Chodzi, na przyk³ad, o równomierne rozdzielenie ³adunków miêdzy portami Kaliningradu i K³ajpedy, wyrównanie taryf na transport ³adunków do obydwu portów. Nie
mniej problemów rodzi siê tak¿e z powodu przysz³ego wst¹pienia Litwy do strefy z Schengen. Litwa gotowa jest do udostêpnienia kaliningradczykom wiz szengeñskich po znacznie ni¿szej cenie i na d³u¿szy okres. Strona rosyjska za na razie nie odczuwa zachwytu
z tego faktu, ¿e mniej ni¿ milion obywateli otrzyma preferencje w sprawie zaopatrzenia
w wizy, czyli ¿e  i ³atwiejszy dostêp do Zachodu. Niekiedy Litwa staje siê pionierem
w dziele ochrony interesów mieszkañców Obwodu Kaliningradzkiego. Jestemy gotowi
do popierania idei, by wizy szengeñskie by³y dla nich tañsze lub w ogóle bezp³atne. Ale
Moskwa nie jest zainteresowana takimi warunkami  komentuje sytuacjê czo³owy politolog litewski Raimundas £opata z Uniwersytetu Wileñskiego w rozmowie z dziennikark¹ Kaskadu (zob. tak¿e jego wywiad dla KP pt. Lepiej jest rozmawiaæ, a nie k³óciæ
siê, KP, nr 40 z 6 III; www.kaliningradka.ru z 6 III 2007).
W rozmowie z ministrem spraw zagranicznych P. Vaitekunasem gubernator Boos
poruszy³ tak¿e sprawê rozmieszczenia w Polsce i Czechach amerykañskiej tarczy antyrakietowej, która, jego zdaniem, mo¿e zak³óciæ tak¿e stosunki litewsko-kaliningradzkie.
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Ten system antyrakietowy, tak s¹dzê, zwiêkszy stabilnoæ i bezpieczeñstwo regionu
i w ¿aden sposób nie jest skierowany przeciwko stronie rosyjskiej  zapewni³ minister
Vaitekunas.
KP, nr 37 z 1 III, nr 38 z 2 III, nr 40 z 6 III; K-sa, nr 686 z 2 III;
K-d, nr 9 z 6-12 III; www.kaliningradka.ru z 6 III 2007.

Wspó³praca uniwersytetu k³ajpedzkiego i kaliningradzkiego
Rosyjski Uniwersytet Pañstwowy im. I. Kanta w Kaliningradzie i Uniwersytet
K³ajpedzki zawar³y porozumienie o utworzeniu wspólnej przestrzeni badañ naukowych.
Nast¹pi³o to w czasie konferencji w K³ajpedzie z udzia³em przedstawicieli dwóch uczelni
zgodnie z projektem INTERREG/TACIS Utworzenie bipolarnej przestrzeni badañ
naukowych K³ajpedaKaliningrad. G³ównym celem zawartego porozumienia strony uzna³y stworzenie infrastruktury do wspó³pracy d³ugoterminowej s¹siednich terytoriów
w wyniku wspierania m³odych uczonych, utworzenia instytutu badañ transgranicznych.
Ten projekt bêdzie realizowany w ci¹gu jednego roku. Powo³ane w czasie konferencji
grupy robocze ju¿ przyst¹pi³y do pracy. Ju¿ zosta³y okrelone terminy przeprowadzenia
tak zwanych szkó³ letnich. W Okrêgu K³ajpedzkim Litwy letnia szko³a dla studentów
starszych roczników, aspirantów uniwersyteckich i doktorantów zostanie otwarta ju¿
6 czerwca, w Obwodzie Kaliningradzkim  w sierpniu. Uczestnicy tych zajêæ letnich
bêd¹ dzieliæ siê wiedz¹ z zakresu historii, filologii, turystyki i ekologii. Przewidziane s¹
zajêcia praktyczne, wspólne opracowanie strony internetowej projektu, bazy danych uczestników i tych rezultatów, które oni osi¹gn¹ w procesie wspó³pracy.
Zebranie koordynacyjne, na którym grupy robocze przedstawi¹ gotow¹ strategiê projektu, ustalono na 15 kwietnia br.
RG (Zapad Rossii), nr 44 z 2 III 2007.

Ustawy o Kaliningradzie gro¿¹ Litwie powa¿nymi nastêpstwami spo³ecznymi
Tak uwa¿a czasopismo ekonomiczne Valstybe (Pañstwo). 1 kwietnia ubieg³ego
roku wesz³a w ¿ycie ustawa Dumy Pañstwowej FR O Szczególnej Strefie Ekonomicznej
w Obwodzie Kaliningradzkim  ból g³owy przedsiêbiorców litewskich, a tak¿e polityków kaliningradzkich i litewskich. Jak siê przypuszcza, w zwi¹zku z ni¹ mniej ni¿ po
dziesiêciu latach Litwa zderzy siê z powa¿nymi problemami spo³ecznymi, za Kaliningrad czeka rozwi¹zanie problemu odrodzenia ma³ego biznesu i podniesienia poziomu
gospodarczego.
Zgodnie z ustaw¹, ka¿de funkcjonuj¹ce w Obwodzie Kaliningradzkim przedsiêbiorstwo w ci¹gu trzech lat powinno zainwestowaæ oko³o 5 mln euro (ponad 15 mln litów).
Wygl¹da na to, ¿e drzwi s¹ otwarte tylko dla wielkiego kapita³u. Ale przedsiêbiorstwa
litewskie w s¹siednim obwodzie FR zak³adane by³y wed³ug innego aktu normatywnego
z 1996 r., w którym Obwodowi Kaliningradzkiemu nadano wówczas status specjalnej
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strefy ekonomicznej. Teraz wszystkie przedsiêbiorstwa (w tym tak¿e 672 litewskich) maj¹
10 lat na przystosowanie siê do nowej ustawy i spe³nienie wymagañ rosyjskich w³adz
federalnych. Przypuszcza siê, ¿e zainwestowaæ 5 mln euro tu bêd¹ mog³y tylko 3-4 du¿e
przedsiêbiorstwa. A co maj¹ zrobiæ pozosta³e?
Wed³ug naczelnika Departamentu Europy Wschodniej i Azji rodkowej MSZ Litwy
Arunasa Vinèiunasa, propozycje i projekty ministerstwa podobaj¹ siê tylko w³adzom
kaliningradzkim, ale nie uzyskuj¹ aprobaty i zachêty ze strony w³adz federalnych.
Vinèiunas: «Jestemy bardzo zaniepokojeni, poniewa¿ nowa ustawa po prostu wypêdzi
ma³ych i rednich przedsiêbiorców. Je¿eli ona nie bêdzie zmieniona, obróci siê w niwecz
g³ówna dwignia biznesu tego regionu».
Jednoczenie attache ds. gospodarczych w Obwodzie Kaliningradzkim Donatas Butkus zak³ada, ¿e nowa ustawa czyni system handlowy bardziej przejrzystym, ale pozbawia
nadziei przedstawicieli ma³ego i redniego biznesu. Zgodnie z now¹ ustaw¹, przedsiêbiorstwa, które w ci¹gu trzech lat zainwestuj¹ ponad 150 mln rubli, przez szeæ lat bêd¹
mog³y nie p³aciæ podatku dochodowego. Jeszcze przez szeæ lat one bêd¹ p³aciæ po³owê
z ustalonej taryfy 24% podatku dochodowego, ale zobowi¹zane p³aciæ 18% podatku VAT.
Ta ustawa bêdzie obowi¹zywaæ 25 lat, a stara [z 1996 r.]  10.
Wed³ug ustawy z 1996 r. przedsiêbiorstwa z kapita³em litewskim [inne te¿] nie p³aci³y op³at celnych za wwo¿ony do obwodu surowiec, import detali i reeksport wyrobów do
wielkiej Rosji [pod warunkiem, ¿e w obwodzie wartoæ dodana do wytworzonych towarów eksportowych wynios³a minimum 30%, w elektronice  15%). P³aci³y 24% podatku
dochodowego, ale nie p³aci³y VAT. Zgodnie z nowym systemem, uzyskuj¹c status uczestnika (rezydenta) SSE, osoby prawne bêd¹ mog³y wwoziæ do obwodu bez op³at celnych
niezbêdne dla projektu inwestycyjnego urz¹dzenia, materia³y i surowce. Ale ¿eby sprzedaæ towar poza granicami obwodu, one bêd¹ zobowi¹zane do uiszczenia op³at celnych
i VAT za wykorzystane w produkcji materia³y, wwiezione bez c³a.
Gdy wesz³a w ¿ycie nowa ustawa chêæ inwestowania w obwodzie wyrazi³o oko³o 30
przedsiêbiorstw litewskich. Za jeden z najwiêkszych niedostatków obwodu przedsiêbiorcy uznaj¹ d³ugotrwa³oæ procedur granicznych i administracyjnych i brak miejscowych
zasobów surowcowych i energetycznych oraz wolnych dzia³ek gruntów pod budownictwo. A Kaliningrad odczuwa niedobór si³y roboczej. Pod koniec 2006 roku w pó³milionowym miecie zanotowano 1,5% bezrobocie i 20 tys. wolnych miejsc pracy.
www.regnum.ru z 16 III 2007.

Nastêpstwa sprawy kredytu Dresdner Banku
Deputowani Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej Salomon Ginzburg i W³adimir
Kafidow powracali samolotem z Kopenhagi do Kaliningradu tranzytem przez Wilno.
Z lotniska w Wilnie mia³ ich zabraæ samochód s³u¿bowy wys³any z Kaliningardu. Jednak
samochód nie przyjecha³, gdy¿ istnia³a obawa, ¿e litewscy komornicy s¹dowi aresztuj¹ go
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na poczet prawnie wymaganej sp³aty kredytu, pobranego w 1998 roku w niemieckim
Dresdner Bank przez nieistniej¹cy ju¿ Regionalny Fundusz Rozwoju Obwodu Kaliningradzkiego i nie sp³aconego dotychczas, choæ kredyt porêczy³a ówczesna administracja
obwodu gubernatora Leonida Gorbienki.
O zwi¹zanych z tym wydarzeniem przygodach opowiedzia³ 17 marca dziennikarzom
oburzony deputowany Salomon Ginzburg, za Przedstawicielstwo MSZ Rosji w Kaliningradzie zwróci³o siê z prob¹ o oficjalne potwierdzenie ewentualnego zamiaru zajêcia
maj¹tku rz¹du Obwodu Kaliningradzkiego na granicy z Litw¹. O tym, ¿e komornicy
s¹dowi Litwy wydali stosowne rozporz¹dzenie w tej sprawie, poinformowa³a wczeniej
AI Regnum.
www.regnum.ru z 14 i 17 III 2007.

Rosjanom utrudniono zasady wjazdu do Litwy
Ambasada Litwy w Moskwie poinformowa³a, ¿e z dniem 1 kwietnia br. obywatele
rosyjscy, udaj¹cy siê do Republiki Litewskiej na okres do 10 dni, oprócz polisy ubezpieczeniowej (na kwotê nie mniej ni¿ 30 tys. euro) dodatkowo bêd¹ musieli okazaæ dowód
posiadania rodków pieniê¿nych w iloci 40 euro na ka¿dy dzieñ pobytu. Wizy krótkoterminowe (do 30 dni) mo¿na bêdzie otrzymaæ po okazaniu notarialnie potwierdzonego
zaproszenia, albo dostatecznej iloci rodków finansowych (40 euro na ka¿dy dzieñ pobytu), przedstawiaj¹c czeki podró¿ne lub wyci¹g z rachunku bankowego. I w tym przypadku posiadanie polisy ubezpieczeniowej jest obowi¹zkowe.
Do 1 lipca do Litwy mo¿na bêdzie wjechaæ wed³ug starych przepisów, je¿eli wiza
by³a wydana przed 1 kwietnia.
www.kaliningradexpert.ru z 29 III 2007.

Komisja Europejska gotowa jest do poszukiwania rozwi¹zania sprawy wiz
do Litwy dla kaliningradczyków
Komisja Europejska gotowa jest do poszukiwania pragmatycznego rozwi¹zania problemu wiz do Litwy dla mieszkañców Obwodu Kaliningradzkiego FR po przy³¹czeniu
siê Wilna do strefy Schengen. O tym owiadczy³ 29 marca w litewskiej stolicy przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej Jose Manuel Barroso, znajduj¹cy siê tu z wizyt¹  informuje Sugardas z powo³aniem siê na ITARTASS.
Cz³onkowie UE porozumieli siê, ¿e w stosunku do pañstw trzecich bêdzie obowi¹zywaæ jednolita zasada wydawania wiz szengeñskich, dlatego jakich wyj¹tków dla kaliningradczyków byæ nie mo¿e, powiedzia³ Barroso. Jednoczenie zauwa¿y³ on, ¿e UE nie
chcia³aby utrudniaæ kontaktów humanitarnych, i «dla mieszkañców pogranicza mog³yby
byæ w ramach dobrej woli uczynione jakie ulgi». Co nale¿y rozumieæ pod pograniczem, Borroso nie ucili³.
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Przewodnicz¹cy Komisji Europejskiej wyst¹pi³ w parlamencie Litwy i odpowiedzia³
na pytania, jedno z których dotyczy³o wiz litewskich dla kaliningradczyków i obywateli
Bia³orusi. Generalnie z odpowiedzi nasuwa siê wniosek, ¿e propozycji kompromisowych
na razie Bruksela nie ma. O Bia³orusi Barroso w ogóle niczego nie powiedzia³. Komisarz
Barroso odby³ spotkania z prezydentem Adamkusem, na którym omówiono stan budowy
dróg szybkiego ruchu Via Baltica  samochodowej i kolejowej.
W chwili obecnej mieszkañcom Obwodu Kaliningradzkiego wiza litewska jest wydawana bezp³atnie. Po tym, jak Litwa w 2008 roku wst¹pi do strefy z Schengen, za wizê
kaliningradczykom, jak i pozosta³ym Rosjanom, przyjdzie zap³aciæ 35 euro, a Bia³orusinom  60 euro wobec dzisiejszych 5 euro.
www.westrus.ru z 29 III; www.kaliningrad-online.ru z 30 III 2007.

Kaliningrad  wiat

Desant Unii Europejskiej na berlince  przejcie Mamonowo-2
W miniony poniedzia³ek (26 lutego br.) b³oto naszej dzikiej czêci przysz³ego przejcia granicznego Mamonowo2Grzechotki w towarzystwie wysoko postawionych
osobistoci Federalnej S³u¿by Celnej miesili emisariusze Unii Europejskiej, w tym posiadacze paszportów fiñskich i irlandzkich  napisa³ Andrej Garbunow w Kaliningradzkiej Prawdzie z 1 marca br.
Celem ich wizyty by³a ocena przygotowañ do budowy i zagospodarowania segmentu
rosyjskiego punktu przejcia granicy na autostradzie KaliningradElbl¹g, bardziej znanej
jako berlinka. UE wspó³finansuje tê budowê kwot¹ 13 milionów euro w ramach programu TACIS. Wykonawca budowy wybrany zostanie w ramach przetargu w miesi¹cu
maju br. O zamiarze udzia³u w przetargu ju¿ poinformowa³y du¿e firmy z Bu³garii,
Mo³dawii, Polski i Turcji oraz jedna rosyjska zarejestrowana w Sankt Petersburgu. Przedstawiciele tych firm, oprócz tureckiej, wziêli udzia³ w inspekcji unijnej.
Prace przygotowawcze do przekazania placu budowy przysz³emu wykonawcy prowadzi obecnie za pieni¹dze Federalnej S³u¿by Celnej kaliningradzka Spó³ka z o.o. Rosban. Taki warunek postawi³a Unia Europejska. Przejcie graniczne Mamonowo2
zaplanowane zosta³o do przepuszczenia 4 tys. samochodów w ci¹gu doby i bêdzie najwiêksze na granicy obwodu. Ma byæ zbudowane w ci¹gu dwóch lat. Po oddaniu go do
u¿ytku rozmro¿ona zostanie polska czêæ tego przejcia w Grzechotkach, która jest ju¿
gotowa od dwóch lat.
KP, nr 37 z 1 III 2007.
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Unijny projekt Wspieranie ma³ych i rednich przedsiêbiorstw regionu
s¹siedztwa na zasadzie kooperacji i transferu technologii
W realizacji tego projektu wezm¹ udzia³ ze strony polskiej Wydzia³ ds. Integracji
Europejskiej Urzêdu Miejskiego w Elbl¹gu, a tak¿e Park Naukowo-Technologiczny
Pomorza w Gdyni. Stronê litewsk¹ reprezentowaæ bêdzie Orodek Innowacyjno-Technologiczny w K³ajpedzie. Obwód Kaliningradzki do udzia³u w projekcie wytypowa³ Kaliningradzki Orodek Innowacyjno-Technologiczny i Pañstwow¹ Fundacjê Wspierania Rozwoju Ma³ych Form Przedsiêbiorczoci w Sferze Naukowo-Technologicznej. Koordynatorem projektu ze strony rosyjskiej jest profesor Michai³ Anatoljewicz Nikitin, który
w wypowiedziach dla prasy bardzo wysoko oceni³ wcielenie w ¿ycie technologii innowacyjnych w Polsce.
Realizacja projektu trwaæ bêdzie 15 miesiêcy, do czerwca 2008 roku. W tym czasie
strona kaliningradzka zamierza zrealizowaæ trzy przedsiêwziêcia:
 opracowaæ szkicowy projekt Kaliningradzkiego Innowacyjno-Technologicznego
Inkubatora Biznesu,
 przeprowadziæ dwa miêdzynarodowe spotkania kooperacyjne przedsiêbiorców;
 przygotowaæ wspó³czesnych mened¿erów przedsiêbiorstw innowacyjnych.
W dalszej perspektywie jest utworzenie Kaliningradzkiego Orodka Transferu Technologii.
KP, nr 37 z 1 III; www.kaliningradka.ru z 1 III 2007.

Rosja ratyfikowa³a porozumienie z Uni¹ Europejsk¹ o uproszczeniu procedur
wizowych
3 marca prezydent Rosji W³adimir Putin podpisa³ zawarte 25 maja 2006 roku w Soczi
porozumienie z UE o uproszczeniu procedur wizowych oraz umowê o readmisji nielegalnych migrantów. W poprzednim numerze podawalimy za rosyjskimi SMI datê z³o¿enia
podpisu  10 marca. Wczeniej dokumenty te zosta³y ratyfikowane przez obie izby Zgromadzenia Parlamentarnego Federacji Rosyjskiej.
Przet³umaczony z rosyjskiej wersji jêzykowej tekst porozumienia o uproszczeniu procedur wizowych opublikowalimy w lutowym numerze naszego miesiêcznika.
Dodaæ nale¿y, ¿e od 22 maja 2006 wydawane s¹ Rosjanom paszporty zagraniczne
nowego wzoru (biometryczne), które dot¹d otrzyma³o zaledwie 12 tys. osób. W procedurze przygotowania i wydawania nowych paszportów zagranicznych zaanga¿owanych jest
14 struktur federalnych, a koñcowym wykonawc¹ jest FGUP NII Woschod.
www.eubusiness.com z 5 III 2007.
Rosja i UE przystêpuj¹ do rokowañ w sprawie tranzytu kaliningradzkiego
Ministerstwo Spraw Zagranicznych FR poinformowa³o Kaliningradzk¹ Dumê
Obwodow¹, ¿e w najbli¿szym czasie Rosja i UE rozpatrz¹ problem przewozu pasa¿erów
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i ³adunków miêdzy Obwodem Kaliningradzkim i wielk¹ Rosj¹, a tak¿e sprawy ¿eglugi
turystycznej miêdzy krajami UE i eksklaw¹ rosyjsk¹. Stosowne konsultacje w tej sprawie
planuje siê przeprowadziæ miêdzy ministerstwami transportu Polski i FR. Prócz tego,
w czerwcu br. na posiedzeniu Rosyjsko-Litewskiej Rady do Spraw Wspó³pracy bêdzie
rozpatrywany rozwój biznesu turystycznego, w tym tak¿e przewóz turystów po Zalewie
Kuroñskim. Planuje siê tak¿e kontynuowanie dialogu miêdzy Kaliningradem i Warszaw¹
w sprawie podobnych problemów Zalewu Kaliningradzkiego (Wilanego).
Wiadomoæ tej treci opublikowa³y niektóre kaliningradzkie rodki przekazu, powo³uj¹c siê na ogólnorosyjsk¹ Niezawisim¹ Gazietê. W miarê zbli¿ania siê terminu przyst¹pienia Polski i Litwy do strefy z Schengen w prasie kaliningradzkiej i elektronicznych
rodkach przekazu nasila siê polemika na temat funkcjonowania tranzytu kaliningradzkiego po 1 stycznia 2008 roku.
W miesi¹cu marcu tylko na kaliningradzkich stronach internetowych odnotowalimy
12 wypowiedzi powiêconych tematyce tranzytowej do i z Kaliningradu. Wiêkszoæ
z nich ma charakter czysto informacyjny. Zdarzaj¹ siê jednak i takie, w których ich
autorzy nie kryj¹ zarówno pretensji jak i krytyki pod adresem UE i pañstw ociennych 
Polski i Litwy. Przyk³adem mo¿e byæ artyku³ Aleksieja Timofiejewa pt. Kaliningrad
znów jest zagro¿ony, opublikowany na portalu Kaliningradonline.ru w dniu 30 marca br. Tego typu wypowiedzi wzbudzaj¹ zapewne dodatkowy niepokój wród mieszkañców obwodu.
www.kaliningradka.ru z 1 i 6 III; www.regnum.ru z 5 III; www.knia.ru z 6 i 13 III;
www.westrus.ru z 13 i 27 III; www.kaliningrad-online.ru z 29 i 30 III;
www.kaliningradexpert.ru z 29 III 2007.

Narada w PZOF w sprawie wspó³pracy przygranicznej
14 marca br. na posiedzeniu Rady Koordynacyjnej przy Pe³nomocnym Przedstawicielu Prezydenta FR w PZOF omawiano problem rozwoju wspó³pracy przygranicznej.
W spotkaniu wzi¹³ udzia³ przedstawiciel prezydenta Rosji ds. rozwoju stosunków z UE
Siergiej Jastr¿embski. Uczestnicy zgodzili siê z opini¹, ¿e do przyspieszenia procesu
w terenie nale¿y jak najszybciej przyj¹æ stosown¹ ustawê federaln¹, uczestniczyæ w programie Wymiar Pó³nocny i realizowaæ konkretne projekty o znaczeniu lokalnym.
Z wyst¹pieñ uczestników wynika³o, ¿e na dzieñ dzisiejszy stan spraw nie wygl¹da
najlepiej. D³ugi spis problemów przedstawi³ w swoim referacie dyrektor Departamentu
Stosunków Federacyjnych Ministerstwa Rozwoju Regionalnego FR Siergiej Mirosznikow. Brak uregulowañ prawnych, deklaratywne formy, gdy nie ma nawet postanowienia
rz¹du, reguluj¹cego handel przygraniczny. Jest kompleksowy program wspó³pracy przygranicznej  jest to jedyny dokument; jest plan, opracowany na jego podstawie, ale on nie
jest realizowany  martwi³ siê urzêdnik federalny.
Uczestnicy spotkania najostrzej krytykowali rz¹d federalny za brak ustawy o wspó³57

pracy przygranicznej. Ten dokument ju¿ cztery lata jest omawiany w Dumie Pañstwowej,
ale rz¹d i deputowani w ¿aden sposób nie mog¹ go uzgodniæ. A bez ustawy regiony nie s¹
w stanie nawi¹zaæ wspó³dzia³ania z s¹siadami, gdy¿ dzia³alnoæ miêdzynarodowa  to
prerogatywa centrum federalnego.
W dniu posiedzenia Rady Koordynacyjnej przedstawiciele obwodów pó³nocnozachodnich zobaczyli w koñcu projekt tego dokumentu, i niektóre jego postanowienia
natychmiast wywo³a³y burzê narzekañ. Przedstawicielka Obwodu Leningradzkiego nie
chcia³a zrozumieæ, dlaczego w projekcie ustawy terytoriami wspó³pracy przygranicznej
nazwane zosta³y przygraniczne samorz¹dy lokalne, a nie ca³e regiony (obwody, kraje czy
republiki). Inni dyskutanci proponowali skierowaæ projekt ustawy do regionów w celu
konsultacji.
Zdaniem S. Jastr¿embskiego, Pó³nocny Zachód Rosji powinien odgrywaæ rolê pierwszych skrzypiec we wspó³pracy przygranicznej. W celu efektywnego wykorzystania rodków pozyskiwanych z bud¿etu federalnego i UE nale¿a³oby wybraæ 12 projekty w ka¿dym regionie i skierowaæ wszystkie wysi³ki na ich realizacjê  zaleca³ Jastr¿embski.
Po raz pierwszy od czasu podpisania Umowy o Partnerstwie i Wspó³pracy strona
rosyjska zapowiedzia³a uruchomienie w³asnego funduszu wsparcia rosyjskich partnerów
wspó³pracy przygranicznej. Odby³o siê tak¿e posiedzenie Rady Koordynacyjnej Wspó³pracy Przygranicznej przy Pe³nomocnym Przedstawicielu Prezydenta FR w Pó³nocnoZachodnim Okrêgu Federalnym powiêcone wspó³pracy podmiotów federacji PZOF
z organami w³adzy federalnej odnonie udzia³u w unijnym instrumencie s¹siedztwa i partnerstwa. Jednak zabrak³o udzia³u, czy te¿ choæby prezentacji Kaliningradu w ramach tych
dzia³añ.
www.westrus.ru z 14 III 2007.

Szwedzki projekt w zakresie profilaktyki HIV
W Obwodzie Kaliningradzkim bêdzie realizowany rosyjsko-szwedzki projekt profilaktyki HIV/AIDS wród m³odzie¿y. 5 marca w Kaliningradzie odby³a siê konferencja
miêdzynarodowa powiêcona tej tematyce. Projekt przewiduje wspóln¹ pracê w zakresie
przygotowania specjalistów, wcielenie nowoczesnych metod zapobiegania HIV/AIDS,
udzielanie pomocy konsultacyjnej.
W chwili obecnej liczba zaka¿onych wirusem HIV w Obwodzie Kaliningradzkim
przekracza 4,5 tysi¹ca osób, z których oko³o 57% stanowi¹ ludzie m³odzi w wieku 2029
lat.
www.rosbalt.ru z 5 III 2007.

58

Nowi cz³onkowie Stowarzyszenia Inwestorów Zagranicznych w OK
Funkcjonuj¹ce w obwodzie Stowarzyszenie Inwestorów Zagranicznych przyjê³o
nowych cz³onków. Zostali nimi przedstawiciele firm Grohmann Kld (Niemcy) i Realtus (Litwa). Obecnie stowarzyszenie liczy ju¿ oko³o trzydziestu cz³onków, reprezentuj¹cych g³ównie biznes litewski, niemiecki, duñski i polski, którzy staraj¹ siê wykorzystaæ
obwód i Szczególn¹ Strefê Ekonomiczn¹ jako korzystne terytorium do wyjcia na rynki
rosyjskie i azjatyckie.
W tym duchu w Kaliningradzie pod koniec zimy odby³y siê spotkania cz³onków zarz¹du stowarzyszenia z dyrekcj¹ kompanii chiñskiej Qinggi, kierownictwem Urzêdu
Regionalnego Federalnej S³u¿by Migracyjnej, a tak¿e z kilkoma wysokimi urzêdnikami
rz¹du obwodowego.
Zainteresowanie stowarzyszeniem wród zachodnich w³acicieli kapita³u, pracuj¹cych w obwodzie, wzrasta. Aktualnie w Obwodzie Kaliningradzkim funkcjonuje ponad
cztery tysi¹ce firm i udzia³em kapita³u zagranicznego. Skupione one s¹ g³ównie w Kaliningradzie, Gurjewsku, Swiet³ogorsku, Sowietsku i Czerniachowsku.
KPwK, nr 32 z 6 III 2007.

Wprowadzono nowy wzór deklaracji celnej na samochód przekraczaj¹cy
granicê FR
6 marca wprowadzono w Rosji nowy wzór deklaracji celnej na samochód przemieszczany przez granicê FR. W³aciciel samochodu w nowej deklaracji celnej zobowi¹zany
jest do wype³nienia 17 punktów, m.in. dane o miejscu zamieszkania, dane paszportowe,
informacja o samochodzie i prawie w³asnoci do niego. Prócz tego nale¿y wskazaæ wartoæ celn¹ rodka transportowego i przedstawiæ dokumenty potwierdzaj¹ce j¹.
Druga karta jest wype³niana przez funkcjonariusza s³u¿by celnej i zawiera dane
o podstawach do udzielenia ulg w zakresie p³atnoci celnych, rodzaj i kwotê p³atnoci,
informacje o akcie przegl¹du celnego i wydaniu paszportu rodka transportowego. [ros.
PTS].
Deklaracja jest wype³niana w dwóch egzemplarzach, jeden z których otrzymuje w³aciciel, a drugi pozostaje w organie celnym. Wpisy do deklaracji mog¹ byæ dokonywane
w jêzyku rosyjskim lub angielskim, zarówno odrêcznie, jak i tekstem maszynowym.
Przy przemieszczaniu transportu w celach komercyjnych trzeba bêdzie wype³niæ jednolity dokument administracyjny [ros. J(e)AD], który wprowadzono w ¿ycie od 1 stycznia br.
www.westrus.ru z 6 III 2007.

Biznesmeni z Norwegii odwiedzili obwód
W dniach 19 i 20 marca br. w Obwodzie Kaliningradzkim przebywa³a delegacja
Norwesko-Rosyjskiej Izby Handlowej z ambasadorem Królestwa Norwegii w Rosji
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Ojwindem Nordslettenem na czele. Cz³onkowie delegacji zainteresowani byli biznesem
w zakresie infrastruktury transportowej, budownictwa, sektora rolnego, bioenergetyki
i technologii oszczêdzania energii, przemys³u stoczniowego, gospodarki komunalnej, turystyki i hotelarstwa. Gocie z Norwegii odwiedzili szereg przedsiêbiorstw kaliningradzkich i odbyli spotkania robocze na temat nawi¹zania wspó³pracy dwustronnej.
W ramach wizyty odby³o siê spotkanie z gubernatorem Gieorgijem Boosem i ministrami rz¹du obwodowego, na którym przedstawiono potencja³ inwestycyjny regionu,
a tak¿e bazê normatywn¹ Szczególnej Strefy Ekonomicznej.
www.knia.ru z 7 III; www.regnum.ru z 19 III; KP, nr 49 z 20 III; RG, nr 56 z 20 III 2007.

Poprawa stosunków rosyjsko-³otewskich przyczynia siê do wzrostu zainteresowania wspó³prac¹ z obwodem
Rosyjskie, w tym kaliningradzkie, rodki masowej informacji zapowiedzia³y podpisanie przez Rosjê i £otwê w dniu 27 marca br. umowy o granicy, parafowanej 10 lat temu.
Umowê planowano podpisaæ w Moskwie 10 maja 2005 roku, ale z powodu jednostronnej
deklaracji wyjaniaj¹cej rz¹du ³otewskiego, któr¹ w Moskwie odebrano jako wysuniêcie pretensji terytorialnych, Rosja odmówi³a wówczas podpisania umowy. Teraz rz¹d £otwy
podj¹³ decyzjê o wycofaniu deklaracji.
Na tydzieñ przed tym wydarzeniem Obwód Kaliningradzki odwiedzi³a delegacja
biznesmenów ³otewskich, którzy powa¿nie zainteresowani s¹ mo¿liwoci¹ rozwoju wspólnych projektów biznesowych na terytorium obwodu. W czasie tej wizyty w Kaliningradzie nast¹pi³o otwarcie Kancelarii Wydzia³u Konsularnego Ambasady £otwy w Rosji.
Kancelaria, któr¹ kieruje dyplomata ³otewski Raitis Aveniñ, zdaniem w³adz kaliningradzkich, uproci mo¿liwoæ wyjazdów do £otwy.
Gubernator Gieorgij Boos przyj¹³ goci ³otewskich, wród których byli sekretarze stanu w MSZ i Ministerstwie Gospodarki £otwy Normanis Penke i Kaspars Gerhards,
a tak¿e ambasador tego kraju w Moskwie Andris Teikmanis.
Kierownik przedstawicielstwa dyplomatycznego £otwy w Kaliningradzie Raitis
Aveniñ udzieli³ wywiadu miejscowemu tygodnikowi Kaskad.
www.westrus.ru z 13 i 19 III; www.regnum.ru z 15 III;
K-d, nr 11 z 20-26 III; www.kaliningradexpert.ru z 29 III 2007.

Brytyjczycy chc¹ kupiæ pakiet kontrolny akcji kombinatu celulozowo-papierniczego Cepruss SA
Kompania brytyjska Baltic Oil Terminals Plc prowadzi rozmowy z Cepruss SA
w Kaliningradzie o zakupie pakietu kontrolnego akcji tego przedsiêbiorstwa.
S³u¿ba prasowa Gie³dy Londyñskiej, powo³uj¹c siê na wypowied dyrektora wykonawczego Baltic Oil Terminals Plc Simona Escotta, poinformowa³a, ¿e ta firma brytyjska
zamierza nabyæ 76% akcji Cepruss o wartoci 11 mln dolarów i ¿e g³ównym celem
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transakcji jest dzia³ka gruntów o powierzchni 144 ha, po³o¿onych w rodku portu kaliningradzkiego.
Brytyjczycy zamierzaj¹ dokonywaæ prze³adunku ropy naftowej w iloci do 400 tys.
ton rocznie. W pierwszym okresie chc¹ wykorzystaæ istniej¹ce moce prze³adunkowe
Cepruss. Kompania liczy na to, ¿e stanie siê najwiêkszym operatorem terminali naftowych w Obwodzie Kaliningradzkim... Nawi¹zalimy wspania³¹ wspó³pracê z w³adzami
kaliningradzkimi, i Rada Nadzorcza wierzy, ¿e ta strategia przyniesie akcjonariuszom
znaczny dochód  powiedzia³ w swoim owiadczeniu dyrektor wykonawczy firmy
Simon Escott. I albo pope³ni³ niewybaczalny b³¹d, albo wyg³osi³ to owiadczenie rozmylnie, chc¹c zbadaæ reakcjê kaliningradczyków. Reakcja by³a natychmiastowa. Najpierw odezwa³a siê przewodnicz¹ca organizacji spo³ecznej Ekozaszczyta Aleksandra
Koroliowa, owiadczaj¹c, ¿e podobne projekty powinny przechodziæ pañstwow¹ ekspertyzê ekologiczn¹ i ¿e ekolodzy kaliningradzcy dopilnuj¹, by tak siê sta³o. Wkrótce i gubernator obwodu Gieorgij Boos owiadczy³ w czasie spotkania z dziennikarzami, ¿e
¿adnego prze³adunku ropy naftowej w Kaliningradzie nie bêdzie. Rzeczywicie, spotka³em siê z kierownictwem tej kompanii  powiedzia³ gubernator  jednak o ¿adnym poparciu na rzecz realizacji tego projektu nie porozumielimy siê. Wprost przeciwnie, wyranie
owiadczy³em, ¿e jako minimum do czasu budowy obwodnicy kolejowej wokó³ Kaliningradu nie bêdziemy zwiêkszaæ mocy prze³adunkowej ropy naftowej w stolicy obwodu. Co
wiêcej, nie jestem pewien, czy i po tym bêdziemy je rozwijaæ. Przy tym gotowi jestemy
rozpatrzyæ dowolne inne projekty inwestycyjne Brytyjczyków, zwi¹zane z zagospodarowaniem terenu Cepruss.
www.regnum.ru z 13 III; www.kaliningrad.ru z 19 III; www.rosbalt.ru z 19 III 2007.

Duñczycy sfinansuj¹ kszta³cenie zawodowe
Na realizacjê drugiego etapu programu wspierania rozwoju gospodarczego obwodu
Duñczycy wydadz¹ oko³o 250 mln rubli (55 mln koron duñskich). Informacjê tej treci
przekaza³ dziennikarzom dyrektor Departamentu Rozwoju Stosunków Dobros¹siedzkich
MSZ Danii Tomas Diurchuns. G³ównym celem programu, obliczonego do 2010 roku,
jest utworzenie miejsc pracy dla m³odzie¿y kaliningradzkiej i wspó³praca w dziedzinie
kszta³cenia zawodowego.
Duñczycy zamierzaj¹ te¿ wiadczyæ us³ugi konsultingowe i kredytowe. Eksperci
zak³adaj¹, ¿e to powinno zwiêkszyæ konkurencyjnoæ towarów kaliningradzkich i zapewniæ dostêp ma³ych i rednich przedsiêbiorstw do rynku w okrelonych sektorach dzia³alnoci gospodarczej. Podobny program Duñczycy realizuj¹ tak¿e w Obwodzie Pskowskim.
13 marca br. w Muzeum Oceanu wiatowego w Kaliningradzie odby³a siê konferencja
miêdzynarodowa w sprawach realizacji programu.
Wród zagranicznych partnerów Obwodu Kaliningradzkiego Dania zajmuje jedno
z czo³owych miejsc. W regionie zarejestrowano 19 przedsiêbiorstw z udzia³em kapita³u
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duñskiego. Od listopada 2001 roku w Kaliningradzie funkcjonuje Biuro Koordynatora
Projektów Duñskich, bêd¹ce organem MSZ Danii.
RG, nr 50 z 13 III; www.rosbalt.ru z 14 III; KP, nr 46 z 15 III; K-d, nr 11 z 20-26 III 2007.

L&RP zbuduje hotel w Kaliningradzie
Brytyjska kompania London&Regional Properties (L&RP) zamierza zbudowaæ
20 hoteli na terytorium Rosji. Kompania zamierza zainwestowaæ w ten pomys³ 500 mln
dolarów. W ci¹gu trzech lat przewiduje siê zbudowanie hoteli w Moskwie, na Powo³¿u,
w Syberii, w Kraju Krasnodarskim i na Uralu. Na pocz¹tek kupowane s¹ dzia³ki gruntów,
a w kilku rejonach ju¿ s¹ budowane hotele.
Na Pó³nocnym Zachodzie Rosji zaplanowano zbudowanie hoteli w Kaliningradzie
i Murmañsku.
KP w K, nr 35 z 13 III 2007.

W Cannes prezentacja kaliningradzka
Delegacja Obwodu Kaliningradzkiego z gubernatorem Gieorgijem Boosem na czele
wziê³a udzia³ w XVIII Miêdzynarodowej Wystawie Nieruchomoci i Projektów Inwestycyjnych w Cannes, która otwarta zosta³a w dniu 13 marca br. Obwód Kaliningradzki by³
jednym z 37 regionów rosyjskich, reprezentowanych na wystawie. Wród projektów
kaliningradzkich znalaz³y siê m.in. projekty rozwoju strefy turystyczno-rekreacyjnej
Mierzeja Kuroñska, strefy gier hazardowych na wybrze¿u Ba³tyku oraz zabudowy historycznego centrum Kaliningradu. Ten ostatni projekt, opracowany przez Wydzia³
Architektury i Urbanistyki Merostwa Kaliningradu pod kierownictwem architekta miejskiego Aleksandra Baszyna, by³ najbardziej okaza³y i najlepiej przygotowany. Jego ³¹czny koszt opiewa na 170 mln euro. Liczono na to, ¿e inwestora z takimi pieniêdzmi uda siê
znaleæ wród szejków Emiratów Arabskich lub wielkich kompanii miêdzynarodowych.
Jak pisze Margarita Baszy³owa w kaliningradzkim tygodniku miejskim Gra¿danin
Cud siê nie zdarzy³, ale Kaliningrad na wystawie zosta³ dostrze¿ony przez zwiedzaj¹cych i ... ministra rozwoju gospodarczego i handlu Rosji Germana Grefa, który przy stendach kaliningradzkich spêdzi³ oko³o pó³ godziny. Wród projektów rosyjskich dominowa³y projekty Kraju Krasnodarskiego i Kazania.
Pomimo skromnych sukcesów wystawców kaliningradzkich, prasa lokalna uczyni³a
z samego faktu udzia³u obwodu w wystawie w Cannes g³ówny temat medialny miesi¹ca
marca.
KP w K, nr 32 z 6 III, nr 33 z 7 III, nr 36 z 14 III, nr 39 z 20 III; KP, nr 41 z 7 III, nr 44
z 13 III; AiF-K, nr 10 z 7-13 III; K-d, nr 10 z 13-19 III, nr 11 z 20-26 III; RG, nr 50 z 13 III;
G-n, nr 11 z 22-28 III; www.rosbalt.ru z 13 i 19 III 2007.
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Grupa Wiktoria przed IPO przenosi swoje aktywa do cypryjskich wolnych stref
ekonomicznych
Grupa Wiktoria, zaliczana do 10 najwiêkszych firm handlowych w Rosji, w toku
przygotowañ do zainicjowania oferty publicznej akcji na gie³dzie (IPO) podjê³a decyzjê
o przeniesieniu swoich aktywów pod kontrolê cypryjskich wolnych stref ekonomicznych.
W po³owie marca br. kompanie Chantrey Holding Ltd, Mercia Inwestment Ltd i Chanway Holdings Ltd, bêd¹ce pod kontrol¹ struktury inwestycyjnokonsaltingowej Oneworld,
zwróci³y siê do Federalnej S³u¿by Antymonopolowej [ros. FAS] z wnioskiem o zgodê na
kupno 95% akcji Wiktorii. Akcjonariusze i wysocy mened¿erowie sieci owiadczaj¹,
¿e w³aciciele kompanii nie zmieni¹ siê. IPO Wiktorii zaplanowane zosta³o na pocz¹tek przysz³ego roku na gruncie rosyjskim. Pod koniec ubieg³ego roku kompania rozpoczê³a restrukturyzacjê prawn¹, a styczniu br. sprzeda³a 2% akcji funduszowi Renaissance
PreIPO Fund. Wed³ug wstêpnych danych sprawozdawczych, obroty Wiktorii w 2006
roku wynios³y 836 mln dolarów (21,9 mld rubli), o 38% wiêcej ni¿ w 2005 roku. Wed³ug
stanu na 1 padziernika 2006 roku sieæ handlowa Wiktorii liczy³a 155 w³asnych
sklepów w Moskwie, Sankt Petersburgu, Kaliningradzie [tu powsta³a SA Wiktoria]
i odpowiednich obwodach, a tak¿e 13 sklepów koncesjonowanych we W³adimirze i Uljanowsku.
www.kaliningrad.ru z 19 III; www.finansmag.ru z 19 III 2007.

EBOR na rzecz regionalnej meteorologii
Regionalny Oddzia³ Federalnej Agencji Hydrologii i Meteorologii [ros. Roshidromet]
w Kaliningradzie poinformowa³, ¿e Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju, z inicjatywy
wiatowej Organizacji Meteorologicznej, przeznaczy³ rodki na modernizacjê jego urz¹dzeñ. Ju¿ w najbli¿szym czasie synoptycy kaliningradzcy zakupi¹ 7 nowoczesnych zestawów zautomatyzowanych, które zast¹pi¹ przestarza³e stacje meteorologiczne obwodu.
www.kaliningrad-online.ru z 23 III 2007.

Ambasador USA w Rosji odwiedzi³ Kaliningrad
Ambasador USA w Rosji William J. Burns odwiedzi³ Kaliningrad w zwi¹zku z zorganizowaniem w tym miecie Dni Ameryki. Prezentacjê kulturaln¹ przygotowa³a konsul generalna USA w Sankt Petersburgu Mary Kruger. Ambasador Burns poinformowa³
dziennikarzy, ¿e biznes amerykañski wemie udzia³ w realizacji kaliningradzkich projektów inwestycyjnych. Z kolei gubernator Boos owiadczy³, ¿e obwód zainteresowany jest
udzia³em kapita³u amerykañskiego w stworzeniu specjalnej strefy turystyczno-rekreacyjnej, w realizacji projektów logistycznych i infrastrukturalnych, w zastosowaniu nowoczesnych technologii w przemyle przetwórczym regionu.
Program Dni Ameryki, powiêconych 200leciu ustanowienia stosunków dyplomatycznych miedzy Rosj¹ i USA, przewidywa³ odbycie spotkañ delegacji dyplomatów
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amerykañskich z kierownictwem miasta i obwodu, przedstawicielami lokalnych krêgów
biznesu i cz³onkami Stowarzyszenia Inwestorów Zagranicznych, ze studentami i uczniami klas starszych szkó³ kaliningradzkich, a tak¿e przeprowadzenie festiwalu filmów
amerykañskich i wystaw, m.in. Closer then We Think w Kaliningradzkiej Bibliotece
Publicznej.
www.kaliningrad-online.ru z 20 III; RG, nr 56 z 20 III; KP, nr 50 z 21 III;
KPwK, nr 40 z 21 III; K-d, nr 12 z 27 III-2 IV; A i F-K, nr 13 z 28 III-3 IV 2007.

Wizyta ambasadora Irlandii
22 marca br. Obwód Kaliningradzki odwiedzi³ ambasador Irlandii w Rosji Justin
Harmann. W czasie dwudniowego pobytu ambasador zapozna³ siê z sytuacj¹ spo³ecznogospodarcz¹ obwodu i odby³ spotkanie z gubernatorem Georgijem Boosem i cz³onkami
rz¹du obwodowego. W spotkaniu wzi¹³ tak¿e udzia³ przedstawiciel MSZ FR w obwodzie
Siergiej Biezbierie¿jew.
KP-P, nr 52 z 23 III 2007.
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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);

65

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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