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Obraz miesi¹ca
W Kaliningradzie ¿yje jeszcze 470 uczestników szturmu miasta-twierdzy Königsberg, a pamiêæ o wielkiej wojnie ojczynianej jest wa¿nym i stale podnoszonym sk³adnikiem rosyjskiej to¿samoci. W tym roku przygotowaniom do obchodów rocznicowych
nadano niespodziewanie nowy wymiar poprzez ods³oniêcie 31 marca w Czerniachowsku
pomnika feldmarsza³ka Michai³a B. Bark³aja de Tolli, wspó³twórcy sojuszu z Prusami,
a nastêpnie zdobywcy napoleoñskiego Pary¿a. 9 kwietnia obchodzono 62. rocznicê szturmu miasta i z tej okazji ukaza³ siê 20. tom Ksiêgi Pamiêci, w której zamieszczono
dot¹d 158 982 nazwiska ¿o³nierzy poleg³ych w Prusach Wschodnich  wed³ug szacunków tylko w szturmie Königsberga zginê³o ponad 300 tys. ¿o³nierzy Armii Czerwonej.
Nadal prowadzone s¹ prace zwi¹zane z poszukiwaniem i ekshumacj¹ cia³ poleg³ych
¿o³nierzy. Czteroletnie zabiegi o ekshumacjê grobów ze skweru ko³o pomnika Schillera
w centrum Kaliningradu media komentowa³y ostro, mówi¹c o zaasfaltowanych bohaterach, gdy¿ okaza³o siê, ¿e spoczywaj¹ tam szcz¹tki Bohatera ZSRR kpt. Siemiona
Wo³kowa. Przygotowania do majowych obchodów Dnia Zwyciêstwa tak¿e zyska³y niespodziewan¹ dominantê w postaci przywrócenia w centrum Kaliningradu pomnika Lenina. Ponadto w³adze Kaliningradu prawdopodobnie przychyl¹ siê do opinii, i¿ Kolumna
Tryumfalna, usytuowana przed cerkwi¹ Chrystusa Zbawiciela,winna byæ zwieñczona
jednoznacznym i tradycyjnym symbolem, co bêdzie skutkowa³o rozpisaniem kolejnego
konkursu. Z kolei badania socjologiczne wskazuj¹, ¿e Kaliningradczycy coraz liczniej
traktuj¹ odbudowan¹ redniowieczn¹ katedrê jako najwa¿niejszy symbol miasta.
Po targach i prezentacji w Cannes, plan zagospodarowania historycznego centrum
Kaliningradu sta³ siê przedmiotem wielow¹tkowej dyskusji publicznej. Z jednej strony,
podnoszono argumenty o koniecznoci rekonstrukcji historycznych za³o¿eñ urbanistycznych wokó³ rzeki Prego³y, ale okaza³o siê, ¿e w planie, co prawda, wykorzystano nazwy
dawnych dzielnic Königsberga, czy symbolikê zamku królewskiego, ale celem wprowadzenia w tkankê historycznego centrum nowych obiektów architektonicznych, które zdominuj¹ i na nowo okrel¹ charakter miasta. Plan ten nie wykazuje zwi¹zków z za³o¿eniami strategii rozwoju regionu, w którym mówi siê o koniecznoci stworzenia nowego centrum miasta i przesuniêcia jego ciê¿koci w kierunku nowych, jeszcze nie powsta³ych
dzielnic Kaliningradu. Z drugiej strony, czêæ g³osów, odwo³uj¹cych siê do zasad urbanistyki, uwik³ana jest de facto w spór o to kto i w czyim imieniu sprawuje w³adzê w stolicy
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regionu. Z tego powodu przytaczamy opiniê prof. Wiaczes³awa G³azycziowa, który z poufa³oci¹ charakterystyczn¹ dla przedstawicieli stolicy, pouczy³ kaliningradczyków, i¿,
gdy realizuje siê strategiê rozwoju Kaliningradu, nie wolno traciæ pamiêci o przesz³oci,
lecz przyw³aszczaæ j¹ sobie na prawach zwyciêzcy. Poza dyskusj¹ pozostaje jednak fakt,
i¿ skala inwestycji w Kaliningradzie jest dot¹d niespotykana, a zatem i miasto zmienia siê
w niebywa³ym tempie. Równie¿ Cerkiew Prawos³awna buduje z rozmachem nowe obiekty
religijne, socjalne i owiatowe.
Mija rok od wejcia w ¿ycie nowej ustawy o SSE, która wprowadzi³a dla rezydentów
w miejsce ugl celnych preferencje podatkowe. Pojawi³y siê pierwsze próby oceny jej funkcjonowania. Minister F. £apin podkrela, ¿e pod rz¹dami nowej ustawy zwiêkszy³a siê
atrakcyjnoæ inwestycyjna regionu. 34 rezydentów ju¿ zainwestowa³o ponad 4,5 mld rubli, a wielkoæ ich deklarowanych 3-letnich inwestycji wyniesie ponad 19,5 mld rubli.
Ponadto ju¿ po roku widaæ zacienienie siê wiêzi kooperacyjncych, ³¹cz¹cych rynek regionalny z ogólnorosyjskim, a przede wszystkim du¿e firmy z lokalnymi dostawcami
produktów i us³ug. Zdaniem £apina, region stoi przed wyzwaniem znacznie trudniejszym
ni¿ przyci¹gniêcie inwestycji zewnêtrznych, a mianowicie stworzenia regionalnego potencja³u badawczo-naukowego, który winien staæ siê lokomotyw¹ rozwoju. W Kaliningradzie odby³a siê konferencja w sprawie rozwoju regionów Morza Ba³tyckiego, na której
Michai³ Dmitrijew, dyrektor moskieweskiego Orodka Studiów Strategicznych, potwierdzi³ aktualnoæ tego zamiaru, a jednoczenie wskaza³, ¿e rola Kaliningradu w przysz³oci
zwi¹zana jest nie tylko ze zdolnoci¹ do konkurencji i proeksportowoci¹ lokalnej gospodarki, ale tak¿e ze zdolnoci¹ do spe³nienia roli przyczó³ka przyci¹gaj¹cego inwestycje
europejskie do Rosji. W krytycznych ocenach roku funkcjonowania SSE podkrela siê, ¿e
oczywist¹ intencj¹ nowej ustawy by³o przyci¹gniêcie inwestorów przede wszystkim
rosyjskich, którzy z kolei ju¿ jako rezydenci zadeklarowali inwestycje g³ównie w przetwórstwie (32,4%), przerobie mas plastycznych, chemii, prze³adunku ropy naftowej (19,6%)
oraz budownictwie (12%). Trudno jednak wykazaæ, by ich produkcja by³a proeksportowa, i, co wa¿niejsze, by spe³nia³a warunki okrelaj¹ce ulgi podatkowe samej ustawy. Ta
ostatnia sprawa bêdzie zapewne przedmiotem jeszcze niejednej kontrowersji podatkowej
w przysz³oci. Na razie podnoszone s¹ tylko kwestie zwi¹zane z wejciem do regionu,
g³ównie w budownictwie, agresywnego kapita³u moskiewskiego, a ponadto w zwi¹zku
z g³osami o dyskryminacji miejscowych przedsiêbiorców korzystaj¹cych z ulg celnych
na mocy starej ustawy o SSE.
Po obiecuj¹cej prezentacji regionu w Wilnie, miejscowe w³adze podkrelaj¹ europejski wymiar wspó³pracy gospodarczej regionu. W 2006 roku obrót towarowy regionu
z Dani¹ wzrós³ w stosunku do 2005 r. o 80%, do poziomu 224 mln USD, z Niemcami
przekroczy³ 1 mld USD, a z Polsk¹ wzrós³ o 18,9% i wyniós³ 678 mln USD. W Warszawie odby³y siê Dni Obwodu Kaliningradzkiego, zorganizowane we wspó³dzia³aniu
z Ambasad¹ i Przedstawicielstwem Handlowym FR w Polsce. 11 kwietnia przyby³a do
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Warszawy ponad 100-osobowa delegacja obwodu, z Michai³em Pluchinem, czasowo pe³ni¹cym obowi¹zki wicepremiera, ministrami: Niko³ajem W³asienk¹, Aleksandrem Rolbinowem, Andriejem Romanowem, Siergiejem Buczelnikowem, Michai³em Andriejewem. Z powodu choroby w prezentacji nie wzi¹³ udzia³u gubernator Gieorgij Boos.
Odby³o siê równoczenie VIII posiedzenie Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Wspó³pracy,
któremu przewodniczyli minister M. Pluchin i wiceminister spraw wewnêtrznych i administracji RP Wies³aw Tarka. Dyskutowane by³y dwa tematy: 1) przejæ granicznych
i warunków przekraczania rosyjsko-polskiej granicy pañstwowej, 2) dróg dojazdowych
do przejæ granicznych. Odby³y siê te¿ dyskusje w ramach dziesiêciu komisji roboczych
rady. Ale wyranego postêpu tym razem nie osi¹gniêto, g³ównie za spraw¹ nierozstrzygniêtej kwestii ¿eglugi na Zalewie Wilanym. Rada podjê³a problem pozyskania
rodków unijnych na rozwój regionów przygranicznych, ale bez praktycznego odniesienia siê do sprawy ma³ego ruchu granicznego.
Trzeba pamiêtaæ, ¿e w rosyjskich, a tym samym i kaliningradzkich, mediach nie zmniejsza siê iloæ doniesieñ na temat ograniczeñ wprowadzonych umow¹ UERosja o uproszczeniu wydawania wiz. Ju¿ po prezentacji warszawskiej, w koñcu kwietnia dosz³y sprawy jednostronnie przedstawianego konfliktu talliñskiego oraz eksportu polskiej ¿ywnoci. Byæ mo¿e te w³anie sprawy zadecydowa³y o tym, ¿e w badaniach kaliningradzkiej
opinii publicznej zarówno Polska, jak i Litwa uznawane s¹ przez co trzeciego mieszkañca
regionu za pañstwa prowadz¹ce wrog¹ politykê wobec Rosji. Nawet jeli odnotowano
chwilow¹ zmianê nastawienia kaliningradczyków wobec najbli¿szych s¹siadów, to i tak
stawia to przed wspó³prac¹ przygraniczn¹ zupe³nie nowe wyzwania.
Zwróciæ nale¿y uwagê na nieprzemijaj¹ce zainteresowanie regionem w relacjach
niemiecko-rosyjskich. W Kaliningradzie odby³o siê posiedzenie komitetu koordynacyjnego Dialogu Petersburskiego, instytucji niezwykle wa¿nej dla idei wspó³pracy niemiecko-rosyjskiej i funkcjonuj¹cej od 2001 r. W posiedzeniu wzi¹³ udzia³ tak¿e gubernator
G. Boos. Ze strony niemieckiej pad³y zapewnienia, ¿e dotychczasowa owocna wspó³praca gospodarcza nie wymaga wsparcia instytucjonalnego, ale z ca³¹ pewnoci¹ elity obu
pañstw winny d¹¿yæ do poszerzenia dialogu o coraz to szersze krêgi spo³eczne, do wspó³pracy w sferze duchowo-kulturalnej. W kilka dni póniej nast¹pi³o uruchomienie
Oddzia³u Wizowego Konsulatu Generalnego RFN w Kaliningradzie. W trakcie spotkania z ambasadorem FRN w Rosji W.J. Schmitdem gubernator G. Boos przedstawi³ ideê,
wczeniej g³oszon¹ przez S. Ginzburga, by opracowaæ w ramach nowej Umowy o Partnerstwie i Wspó³pracy miêdzy Rosj¹ i UE dodatkow¹, pi¹t¹ kartê drogow¹, w której
zamieszczone by³yby wszystkie elementy dot¹d traktowane jako problem kaliningradzki
(tranzyt towarowy i pasa¿erski, wizy szengeñskie, korytarze transportowe, warunki
inwestycji zagranicznych). Pomys³ jednak nie zosta³ podchwycony przez partnerów niemieckich. Charakterystyczne, ¿e wyst¹pienie Boosa spowodowa³o, i¿ w trakcie tego spotkania nie podjêto rozmowy w sprawie nowego instrumentu partnerstwa i s¹siedztwa.
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Sytuacja spo³eczno-polityczna
62. rocznica szturmu Königsberga
9 kwietnia br. w Kaliningradzie obchodzono 62. rocznicê szturmu miasta-twierdzy
Königsberg. Weterani wojskowi, przedstawiciele administracji miejskiej i rz¹du obwodowego z³o¿yli wieñce i kwiaty pod pomnikiem 1200 ¿o³nierzy gwardii i pomnikiem
marsza³ka Wasilewskiego. Dla uczestników szturmu Königsberga w Domu Sztuki zorganizowano koncert wi¹teczny, przed którym spotkali siê oni z m³odzie¿¹ szkoln¹. Ci
weterani, którzy nie mog¹ samodzielnie poruszaæ siê, zostali odwiedzeni w domach przez
m³odzie¿ oraz przedstawicieli w³adz i organizacji spo³eczno-politycznych. W Kaliningradzie ¿yje jeszcze 470 uczestników szturmu miasta niemieckiego. Wszyscy uczestnicy
szturmu Königsberga, zamieszkali w Kaliningradzie, otrzymali wraz z kwietniow¹ emerytur¹ lub rent¹ dodatkowe tysi¹c rubli z bud¿etu miasta.
Cz³onkowie klubów wojskowo-historycznych od kilku lat odtwarzaj¹ epizody walk.
W roku ubieg³ym szturmowano twierdzê Der Dohna (dzisiejsze Muzeum Bursztynu). W tym roku odtwarzano zdobycie fortu Nr 3, w którym, oprócz kaliningradczyków,
wziê³o udzia³ 50 goci z Moskwy, Sankt Petersburga, Rostowa nad Donem, Miñska
i innych miast. Pozoracjê strza³ów i wybuchów przeprowadzili wojskowi garnizonu kaliningradzkiego. Po walce uczestnicy bitwy i widzowie posilali siê wspólnie kasz¹ ¿o³niersk¹ z kuchni polowej.
W dniach od 6 do 9 kwietnia 1945 roku w toku Operacji Wschodniopruskiej wojska
radzieckie pokona³y 130-tysiêczne zgrupowanie wojsk hitlerowskich w Königsbergu.
Szturm rozpocz¹³ siê 6 kwietnia, a 9 kwietnia komendant Königsberga genera³ Otto von
Lasch podpisa³ kapitulacjê. W ci¹gu trzech dni szturmu zginê³o oko³o 300 tysiêcy ¿o³nierzy radzieckich.
Nadal znajdowane s¹ cia³a poleg³ych ¿o³nierzy, zarówno przez poszukiwaczy grobów
¿o³nierskich ze specjalnych spo³ecznych oddzia³ów poszukiwawczych, jak i w toku prac
drogowych i budowlanych. Okolicznoci tych poszukiwañ i zabiegów o przeniesienie ich
na cmentarze budz¹ wiele kontrowersji nie tylko u postronnych obserwatorów, szczególnie jeli pamiêta siê wszystkie okolicznoci towarzysz¹ce sprawie przeniesienia pomnika
¿o³nierzy radzieckich na cmentarz w Tallinie.
Po czterech latach zabiegów u w³adz miejskich poszukiwaczom zezwolono na sprawdzenie klombu w centrum Kaliningradu przy pomniku Schillera przed Teatrem Dramatycznym i wyjanienie, czy rzeczywicie pod nim ukryte s¹ groby szesnastu ¿o³nierzy
i oficerów radzieckich, poleg³ych w kwietniu 1945 roku. W³adze Kaliningradu na³o¿y³y
na poszukiwaczy obowi¹zek naprawy asfaltowego chodnika. Mogi³y w tym miejscu zosta³y utrwalone na wielu historycznych fotografiach. Wiedziano te¿, ¿e kilkakrotnie przenoszono szcz¹tki do wiêkszych mogi³ zbiorowych (ukrupnienije grobów ¿o³nierskich),
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na których nastêpnie wznoszono pomniki. Obawy poszukiwaczy o to, ¿e i w tym przypadku owe przenoszenie szcz¹tków odby³o siê pobie¿nie, wzglêdnie nie mia³o miejsca
w ogóle, potwierdzi³y siê. Odnaleli oni szcz¹tki ponad dziesiêciu ¿o³nierzy radzieckich,
a wród nich tak¿e szcz¹tki Bohatera Zwi¹zku Radzieckiego, kapitana gwardii Siemiona
Wo³kowa. I jak pisze dziennikarz tygodnika Izwiestija Kaliningradu, ponad szeædziesi¹t lat przele¿a³y one w grobie, zamaskowanym przed oczami mieszkañców, a¿eby nie
k³u³y w oczy.
W miejscowoci Strielnia (d. Schulitten) w rejonie bagrationowskim weteran wojny
Iwan Dieñgub wskaza³ zaroniête traw¹ miejsce, gdzie po wojnie by³ grób ¿o³nierski.
Poszukiwacze z oddzia³u Friedrichsburg znaleli we wskazanym miejscu, na wzniesieniu obok skrzy¿owania drogi samochodowej z kolej¹, szcz¹tki nie dwóch, jak siê spodziewano, lecz a¿ jedenastu osób. Znawca dziejów regionu Awienir Owsianow napisa³
póniej w Kaliningradzkiej Prawdzie z 6 kwietnia br., ¿e wnioskuj¹c ze wszystkiego,
jest to jeden z tak zwanych pochówków sanitarnych. Wiêkszoæ z pochowanych w ten
sposób ¿o³nierzy i oficerów uznaje siê za zaginionych bez wieci i bez wskazania dok³adnego miejsca grobu. Niestety, nie uda³o siê ustaliæ kto zosta³ pochowany w tym miejscu.
Bezimienne szcz¹tki zostan¹ pochowane na wojskowym cmentarzu-pomniku obok miejscowoci Miedwiediewka w rejonie gurjewskim  tym razem z honorami wojskowymi.
6 kwietnia 2007 roku, w Kaliningradzie ukaza³ siê kolejny, dwudziesty ju¿ tom obwodowej Ksiêgi Pamiêci Nazwiemy po imieniu (po nazwisku). W dwudziestu tomach
Ksiêgi Pamiêci utrwalono zaledwie 158 892 nazwiska poleg³ych w czasie walk na terytorium by³ych Prus Wschodnich. Tom dwudziesty zawiera 5529 nazwisk ¿o³nierzy radzieckich, poleg³ych w czasie wojny w by³ych Prusach Wschodnich, w tym: 2207  poleg³ych
na terytorium dzisiejszego Obwodu Kaliningradzkiego; 3114  poleg³ych na terytorium
polskiej czêci Prus, a ponadto 192  pilotów Floty Ba³tyckiej, ¿o³nierzy wywiadu strategicznego i zwiadu operacyjnego Ludowego Komisariatu Bezpieczeñstwa Pañstwowego
ZSRR, funkcjonariuszy kontrwywiadu i bezpieczeñstwa pañstwowego oraz prawników
wojskowych. W tym tomie znalaz³y siê tak¿e nazwiska 15 pilotów francuskich z pu³ku
lotnictwa myliwskiego Normandie-Niemen i jeden Kubañczyk-antyfaszysta, oficer
Robotniczo-Ch³opskiej Armii Czerwonej.
IK, nr 7 z 15 III, nr 10 z 5 IV; KP w K, nr 47 z 3 IV, nr 49-t/14 z 5-12 IV, nr 51 z 10 IV;
RG, nr 71 z 6-13 IV, nr 72 z 6 IV; KP-P, nr 62 z 6 IV; KP, nr 63 z 7 IV, nr 64 z 10 IV;
www.regnum.ru z 9 IV; Nowyj Dia³og, nr 5 z 10 IV; A i F-K, nr 15 z 11-17 IV 2007.

Przejcie na emeryturê  to krok ku nêdzy
Sytuacja emerytów pogarsza siê. Przewodnicz¹cy Federacji Niezale¿nych Zwi¹zków
Zawodowych FR Michai³ Szmakow twierdzi, ¿e redni wspó³czynnik zast¹pienia utraconego zarobku poprzez przyznan¹ emeryturê nieustannie obni¿a siê. Je¿eli w 2002 roku
wynosi³ on 32%, to w 2006 roku spad³ do 27%. Przy tym wskanik ten dla deputowanych
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i urzêdników pañstwowych równa siê 75%, a ich emerytury s¹ regularnie indeksowane
wraz ze wzrostem wynagrodzenia.
Na pocz¹tku kwietnia br. w Rosji odby³a siê Ogólnorosyjska Akcja Protestu O godn¹ emeryturê, zorganizowana przez wy¿ej wymienion¹ federacjê zwi¹zków zawodowych.
Akcji towarzyszy³y dwa has³a: Minimalna wielkoæ emerytury na poziomie minimum
socjalnego! i Zapewniæ zast¹pienie emeryturami nie mniej ni¿ 40% utraconego wynagrodzenia!
W Kaliningradzie oko³o dwustu emerytów protestowa³o przed siedzib¹ Dumy Obwodowej. By³a to pierwsza akcja zwi¹zkowa sporód zaplanowanych na bie¿¹c¹ wiosnê.
Protest ten wykorzystali dzia³acze niektórych partii politycznych  limonowcy [Partia
Narodowo-Bolszewicka] rozdawali swoje ulotki i gazety, przedstawiciele partii Patrioci
Rosji przyszli ze swoimi ¿ó³tymi sztandarami, a Jedna Rosja tak¿e usi³owa³a wykorzystaæ ten wiec. Uprzedzaj¹c protest przed dum¹, lider frakcji Jedna Rosja Konstantin
Poliakow owiadczy³, ¿e deputowani tej frakcji ju¿ wysunêli dok³adnie takie same ¿¹dania i na najbli¿szym posiedzeniu Dumy Obwodowej popr¹ je i wyst¹pi¹ z apelami do
Moskwy.
Przewodnicz¹cy Kaliningradzkiej Obwodowej Federacji Zwi¹zków Zawodowych
W³adis³aw Dwurieczenskij [przewodzi zwi¹zkom zawodowym w obwodzie od czasów
radzieckich] odczyta³ ¿¹dania ogólnorosyjskie, a nastêpnie czuwa³, by skierowaæ emocje
uczestników wiecu w nurt zgodny z prawem, bowiem na wczeniejszym wiecu 30 marca
br. wiele osób niezadowolonych z obwodowej indeksacji ulg rozdawa³o ulotki i wyg³asza³o has³a obra¿aj¹ce gubernatora obwodu. Wiec zosta³ zwo³any przed siedzib¹ rz¹du
obwodowego bez zgody w³adz miejskich przez nieformalnie dzia³aj¹cy Sztab Akcji Protestacyjnych pod przewodnictwem pierwszego sekretarza Komitetu Miejskiego KP FR
Tatjany Tumankinej. Interweniowa³a milicja, która wieczorem tego dnia przeprowadzi³a
rewizjê w siedzibie Komitetu Obwodowego Komunistycznej Partii FR w poszukiwaniu
owych ulotek. Przeszukanie, zdaniem pierwszego sekretarza tego komitetu i deputowanego Dumy Obwodowej Igora Riewina, odby³o siê bez sankcji prokuratorskiej i by³o niezgodne z prawem. Mimo to przeszukuj¹cy zabrali bez pokwitowania drukarkê, kserokopiarkê i twardy dysk komputera. Przeszukaniem kierowa³ osobicie naczelnik Wydzia³u
Kryminalnego Obwodowego Urzêdu Spraw Wewnêtrznych (Milicji) Rus³an Go³owaty.
Igor Riewin z towarzyszami skierowali protest do prokuratora obwodu i powiadomili
centralê swej partii. Sekretarz prasowy Prokuratury Obwodu Kaliningradzkiego Oksana
Ponomariowa poinformowa³a dziennikarzy KP, ¿e skarga bêdzie rozpatrzona w trybie
zwyk³ym. Mimochodem zakomunikowa³a, ¿e ¿adnego przeszukania w biurze KP FR nie
by³o i ¿e tam dokonano jedynie zatrzymania [urz¹dzeñ] w toku oglêdzin miejsca zdarzenia, które nie wymaga ¿adnych sankcji prokuratorskich.
Andriej Gorbunow napisa³ w KP z 3 kwietnia, ¿e Gieorgij Boos, od tygodnia
przebywaj¹cy poza granicami obwodu, jak zapewniaj¹ w Prokuraturze Obwodowej, nie
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prosi³ nikogo o to, by kryminalnie potraktowano jego oponentów i ¿e inicjatywê ludzi
w mundurach milicyjnych niektórzy politycy regionalni okrelili jako niedwiedzi¹ przys³ugê dla gubernatora.
W dniu 11 kwietnia z Prokuratury Rejonu Oktiabrskiego Kaliningradu nadesz³a wiadomoæ, ¿e prokurator Taisija So³owjowa uchyli³a postanowienie ledczych o wszczêciu
postêpowania karnego w tej sprawie i skierowa³a materia³y do dodatkowego sprawdzenia
przez milicjê.
Kaliningradskaja Iskra, nr 85, kwiecieñ 2007; KP w K, nr 47 z 3 IV, nr 53-t/15 z 12-19 IV; KP,
nr 59 z 3 IV, nr 65 z 11 IV nr 70 z 18 IV, nr 71 z 19 IV 2007.

Obcokrajowców na targowiskach kaliningradzkich nie ma
Postanowienie rz¹du federalnego z 15 listopada 2006 r. zabrania obcokrajowcom prowadzenia handlu w kioskach, na straganach i na targowiskach, a tak¿e handlu detalicznego napojami alkoholowymi (w³¹cznie z piwem) i lekarstwami. W okresie przejciowym 
do 1 kwietnia 2007 roku  s³u¿ba migracyjna dopuszcza³a ograniczony udzia³ obcokrajowców w sferze handlu detalicznego  nie wiêcej ni¿ 40% ogólnej liczby handluj¹cych.
Po tym terminie udzia³ obcokrajowców w handlu poza sklepami powinien byæ wykluczony. Od 15 stycznia 2007 roku limitowaniu zezwoleñ na pracê w zale¿noci od zawodu,
specjalnoci, kwalifikacji lub innych kryteriów ekonomicznych i spo³ecznych zaczêto stosowaæ wobec wszystkich bez wyj¹tku obywateli pañstw zagranicznych, niezale¿nie od
tego, czy wjechali oni na terytorium Rosji w trybie wizowym, czy bezwizowym.
W obwodzie, jak donosz¹ nie tylko dziennikarze lokalni, zamys³ wyrugowania sprzedawców zagranicznych nie zosta³ zrealizowany z kilku powodów. Po pierwsze, dlatego ¿e
obcokrajowcy z by³ych rodkowoazjatyckich republik radzieckich sprzedawali na targowiskach nie ziemniaki, czy marchewkê z pietruszk¹, lecz specja³y egzotyczne. Po drugie,
nieliczni rolnicy kaliningradzcy wol¹ sprzedaæ nadwy¿ki swojej produkcji hurtownikom
lub porednikom. Po trzecie, przeprowadzone po 1 kwietnia br. kontrole na targowiskach
w Kaliningradzie nie ujawni³y ¿adnego obcokrajowca, gdy¿ prowadz¹cy na nich handel
detaliczny sprzedawcy o charakterystycznym wygl¹dzie po³udniowców s¹ ... obywatelami rosyjskimi.
W takiej sytuacji niektórzy dziennikarze kaliningradzcy jawnie kpi¹ sobie z regionalnego Urzêdu Federalnej S³u¿by Migracyjnej, który wniós³ swój wk³ad do globalnej produkcji miechu na hektar (zob. TR, nr 11 z 6-12 kwietnia br.).
KP w K, nr 47 z 3 IV; KP, nr 59 z 3 IV; RG, nr 70 z 5 IV; TR, nr 11 z 6-12 IV 2007.

Konflikty samorz¹dowców z w³adz¹ wykonawcz¹
W Gwardiejsku szeciu deputowanych tamtejszej rady rejonowej zrzek³o siê mandatów przed up³ywem kadencji na znak protestu przeciwko przyjêtemu antyludowemu, ich
zdaniem, bud¿etowi rejonu. Ponadto ca³a szóstka protestantów znajdowa³a siê w ci¹8

g³ym konflikcie z szefem administracji rejonu. W wyniku zrzeczenia siê mandatów rada
rejonowa utraci³a legitymacjê do rz¹dzenia, za terytorialna komisja wyborcza wyznaczy³a wybory uzupe³niaj¹ce w szeciu okrêgach na dzieñ 10 czerwca br.
Skandal w Gwardiejsku nie jest jedynym w krêgach deputowanych w ostatnim czasie. W radach miejskich w Czerniachowsku i Pioniersku tak¿e trwaj¹ konflikty. W Czerniachowsku dosz³o nawet do rêkoczynów miêdzy deputowanymi. W Pioniersku do tej
pory deputowani nie mog¹ uchwaliæ bud¿etu na rok 2007. Trwaj¹ k³ótnie miêdzy czêci¹
tych rad i szefami administracji. W wyniku tego k³ótnie i swary sta³y siê omal¿e g³ówn¹
metod¹ zarz¹dzania, a metody polityczne odesz³y na plan dalszy.
O konfliktach tych g³ono by³o tak¿e w prasie centralnej, a przewodnicz¹cy Dumy
Obwodowej Siergiej Bu³ycziow w rozmowie z korespondentem Rosyjskiej Gazety Michai³em Kuczieriawienk¹ przyzna³, ¿e w niektórych ogniwach samorz¹du lokalnego dochodzi do otwartych konfliktów miêdzy w³adz¹ wykonawcz¹ i przedstawicielsk¹ oraz
wewn¹trz tej ostatniej. Bu³ycziow poinformowa³, ¿e duma podjê³a prawem dozwolone
dzia³ania zapobiegawcze. Deputowani dumy z³o¿yli wizyty w Mamonowie, na Mierzei
Kuroñskiej w tamtejszej radzie gminnej, w Ba³tijsku, dwukrotnie w Czerniachowsku
i Sowietsku, prowadz¹c seminaria z przewodnicz¹cymi rad municypalnych przy udziale
pracowników Prokuratury Obwodowej i sêdziów Obwodowego S¹du Statutowego.
RG-Niediela, nr 71 z 6 IV; RG, nr 72 z 6 IV, nr 84 z 20 IV 2007.

Protest importerów samochodów
6 kwietnia w Kaliningradzie przed urzêdem celnym protestowa³o oko³o 300 osób przeciwko op³atom celnym za wwiezione z zagranicy samochody. Ponad tysi¹c w³acicieli
samochodów otrzyma³o wezwania do zap³aty ponad 500 tysiêcy rubli ka¿dy. Wród nich
s¹ zarówno ci, którzy wwieli samochody na sprzeda¿, jak i ci, którzy sprowadzili je
rzeczywicie na u¿ytek w³asny.
Pracownicy urzêdu celnego zaprosili na rozmowy grupê inicjatywn¹, z³o¿on¹ z 10
przedstawicieli protestuj¹cych. Po tej rozmowie mieszkaniec Bagrationowska t³umaczy³
dziennikarzom, ¿e pracownicy urzêdu celnego uznali, i¿ te p³atnoci, które ju¿ uicilimy, s¹ dosyæ ma³e i postanowili pobraæ jeszcze inne. Wziêli, przeliczyli wed³ug pi¹tego
schematu, bez jakiegokolwiek uprzedzenia nas. Chodzi o samochody sprowadzone
w latach 20052006 w ramach wolnej strefy celnej. Celnicy po czasie spostrzegli siê, ¿e
jeden cz³owiek wwozi³ dziesi¹tki ulgowo oclonych samochodów i teraz, po roku-dwóch
¿¹daj¹ udowodnienia, ¿e rzeczywicie sprowadzone samochody wykorzystuje siê do
celów osobistych. W przeciwnym razie trzeba dop³aciæ c³o, które w przypadku komercyjnego importu samochodów jest znacznie wy¿sze. Byli i tacy, co wwieli w trybie ulgowym 30, 70 czy nawet 180 samochodów i wkrótce sprzedali.
Trudno odmówiæ logiki dzia³aniom celników kaliningradzkich, ale, po pierwsze, ustawa
nie ogranicza iloci wwo¿onych samochodów z zagranicy przez jednego cz³owieka, a po
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drugie, zarzut nieuczciwoci nie zosta³ przedstawiony od razu, gdy obywatel w lad za
pierwszym samochodem sprowadzi³ z zagranicy drugi, czy trzeci.
Jednak pertraktacje z kierownictwem urzêdu celnego nie doprowadzi³y do konsensusu, tym bardziej, ¿e tak¿e s¹dy powszechne podzielaj¹ stanowisko celników.
K-sa, nr 691 z 6 IV; www.kaliningrad.rfn.ru z 6 IV;
AiF-K, nr 15 z 11-17 IV; KPwK, nr 52 z 11 IV 2007.

Igor Rudnikow i Oleg Bierezowskij aresztowani
Na pocz¹tku kwietnia S¹d Rejonowy w Pskowie nakaza³ aresztowanie redaktora naczelnego tygodnika Kaliningradskije Nowyje Kolosa Igora Rudnikowa i dziennikarza
tego czasopisma Olega Bieriezowskiego. Pierwszy z nich jest aktualnym deputowanym
Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej, drugi by³ nim w poprzedniej kadencji.
Sprawa karna przeciwko obydwu dziennikarzom wszczêta zosta³a przez Prokuraturê
Obwodu Kaliningradzkiego pod zarzutem oszczerstwa, zniewagi i u¿ycia si³y w stosunku
do przedstawicieli w³adzy. Mówi¹c cilej, wszczêto kilka ró¿nych spraw. Jedn¹ w zwi¹zku
z zarzutem u¿ycia przez oskar¿onych si³y w stosunku do a¿ 22 funkcjonariuszy milicji,
w tym 10 OMON-owców [funkcjonariuszy oddzia³u milicji specjalnego przeznaczenia].
Jeszcze jedn¹ z powodu artyku³ów z oznakami oszczerstwa dotycz¹cych prezesa S¹du
Obwodowego w Kaliningradzie Wiktora Falejewa i wiceprezesa Jeleny Kramarienko. Do
nich dosz³a sprawa o oszczerstwo i utratê dobrego imienia zg³oszona przez by³ego dowódcê Floty Ba³tyckiej admira³a W³adimira Wa³ujewa za artyku³ pod tytu³em Czy widzia³ Wa³ujew film porno nakrêcony na okrêcie Aurora?. Póniej wszystkie sprawy
po³¹czono w jedn¹ i przekazano do s¹du w Pskowie, poniewa¿ wród osób poszkodowanych jest wielu sêdziów kaliningradzkich. Oskar¿onym zakazano zmiany miejsca pobytu, a gdy 4 kwietnia nie stawili siê na wezwanie s¹du w Pskowie zamieniono ten rodek
prewencyjny na areszt. 26 kwietnia obydwu aresztantów samolotem dostarczono do
Moskwy, a stamt¹d transportem l¹dowym do Pskowa. Sprawa ta, maj¹ca nie tylko wymiar kryminalny lecz i polityczny, wywo³a³a szeroki oddwiêk w kaliningradzkich rodkach masowego przekazu. 16 kwietnia przed siedzib¹ Oddzia³u Wizowego Konsulatu
Generalnego RFN w Kaliningradzie odby³a siê pikieta z udzia³em oko³o 300 osób, wród
których wiêkszoæ stanowili emeryci wojskowi [Rudnikow te¿ jest by³ym oficerem foty].
Oprócz nich wród uczestników pikiety byli przedstawiciele ruchów i partii lewicowych
 Rosyjskiego Zwi¹zku Narodowo-Demokratycznego, Komunistycznej Partii FR, Zjednoczonego Frontu Obywatelskiego, Partii Narodowo-Bolszewickiej, ale tak¿e Zwi¹zku
Si³ Prawicowych i Patriotów Rosji. Uczestnicy pikiety wyra¿ali poparcie dla aresztowanych dziennikarzy i przywódcy lokalnej komórki Partii Narodowo-Bolszewickiej
Dienisa Osnacza. Wród napisów na plakatach widnia³ tak¿e apel UE pomó¿! Uczestnicy pikiety zaocznie zwrócili siê do konsula generalnego RFN w Kaliningradzie Guido
Herza z prob¹ o przekazanie rezolucji kanclerzowi RFN Angeli Merkel, któr¹ z kolei
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prosili o przekazanie apelu prasie europejskiej i organizacjom obrony praw cz³owieka.
Kolejna rozprawa przeciwko Rudnikowowi i Bieriezowskiemu, teraz ju¿ z ich udzia³em, przewidziana zosta³a na 2 maja br. I chocia¿ sam Rudnikow tu¿ przed aresztowaniem owiadczy³, ¿e z jego spraw¹ gubernator obwodu Gieorgij Boos nie ma nic wspólnego, to i tak dziennikarz Artur Zagajew napisa³ w tygodniku Izwiestija Kaliningradu,
¿e nikt nie uczyni³ dla wizerunku politycznego Rudnikowa tyle, ile usi³uj¹ca walczyæ
z nim w³adza. I im d³u¿ej trwa ta walka, tym mniej przyjemnie przychodzi siê patrzeæ na
zwartych w niej na mieræ i ¿ycie tytanów.
www.press-attache.ru z 9 IV; www.kaliningrad.ru z 9,10, 16 i 26 IV; D-k, nr 13 z 10-17 IV,
nr 14 z 17-24 IV; KPwK, nr 52 z 11 IV, nr 53 z 13 IV; IK, nr 11 z 12 IV; TR, nr 12
z 13-19 IV, nr 13 z 20-26 IV; RG nr 78 z 13 IV; AiF-K nr 16 z 1824 IV 2007.

Wybory i nowy sk³ad Komisji Wyborczej Obwodu Kaliningradzkiego
Rok bie¿¹cy dla Obwodu Kaliningradzkiego przejdzie pod znakiem wyborów. 29 lipca odbêd¹ siê wybory szefów trzech samorz¹dowych okrêgów miejskich  Donskoje,
Primorska i Swiet³ogorska. 16 padziernika mieszkañcy przysz³ego rejonu swiet³ogorskiego bêd¹ wybieraæ szefa administracji rejonowej (zamiast skazanego na karê w zawieszeniu za przemyt broni dotychczasowego szefa Olega Wiernikowskiego). W grudniu
odbêd¹ siê wybory do Dumy Pañstwowej FR i , prawdopodobnie, szefów Kaliningradu
i Sowietska.
19 kwietnia na nadzwyczajnym posiedzeniu deputowani Dumy Obwodowej powo³ali
po³owê nowego sk³adu komisji wyborczej. W wyniku tajnego g³osowania siedmioro pretendentów z 12 uzyska³o status cz³onków regionalnej komisji wyborczej. Ka¿dy z nich
obieca³, ¿e w swojej pracy bêdzie kierowaæ siê wy³¹cznie liter¹ prawa. Wród wybranych
cz³onków komisji znalaz³o siê 4 przedstawicieli tych partii, które s¹ reprezentowane
w Dumie Obwodowej, prócz Jednej Rosji. Gubernator obwodu, któremu przys³uguje
prawo mianowania drugiej po³owy sk³adu osobowego komisji, zapewne zg³osi przedstawicieli Jednej Rosji. Komisji bêdzie prawdopodobnie przewodniczy³ Siergiej £uniew,
a dotychczasowy przewodnicz¹cego Wasilij Ziubanow, który kierowa³ komisj¹ 11 lat, jak
donosz¹ media, pisze podanie o rezygnacji.
Wybrani dotychczas cz³onkowie komisji to: 1) W³adimir Wo³ow, robotnik budownictwa, KPFR, 2) Borys Komariewcew  Patrioci Rosji (sekretarz komisji wyborczej obwodu od 1994 roku), 3) Wiktor Kriwdin, pomocnik deputowanego Dumy Pañstwowej,
LDPR, 4) Aleksandr Slisarienko, prawnik Oddzia³u Regionalnego Partii Sprawiedliwa
Rosja. Zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem ich kandydatur Duma Obwodowa
nie poprzeæ nie mog³a. Wszyscy oni maj¹ dowiadczenie pracy w regionalnej komisji
wyborczej.
Zachowa³ swoje cz³onkostwo w tej komisji tak¿e szef Urzêdu Pañstwowo-Prawnego
Dumy Obwodowej Siergiej Andriejew. Pozostali dwaj cz³onkowie komisji, wybrani przez
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Dumê Obwodow¹, s¹ nowicjuszami: Oleg Kowszyn odpowiada za zaopatrzenie materia³owo-techniczne w przedsiêbiorstwie Nieftiegazstroj, a Iwan Po¿ywi³ko zajmuje siê
prac¹ wychowawcz¹ w Wydziale Kadr Obwodowego Urzêdu Spraw Wewnêtrznych.
Komisja w pe³nym sk³adzie zbierze siê w po³owie maja, by wybraæ swoje prezydium
 przewodnicz¹cego, jego zastêpcê i sekretarza.
RG nr 72 z 6 IV, nr 84 z 20 IV, nr 86 z 24 IV; KP nr 70 z 18 IV; www.kaliningrad.ru z 20 IV;
www.kaliningradka.ru z 21 IV 2007.

Akcja przesiedleñcza nadal bez rezultatów
W sierpniu 2006 roku rz¹d Obwodu Kaliningradzkiego og³osi³, ¿e oczekuje przesiedlenia siê do obwodu 300 tys. rodaków, przy czym do koñca roku oko³o 10 tys. Na razie
gotowoæ do przesiedlenia siê potwierdzi³o 1100 osób, sporód których 42% to mieszkañcy Kazachstanu, 38%  Uzbekistanu, 10% z ró¿nych regionów Rosji. S¹ te¿ dwie
rodziny rosyjskojêzyczne z Argentyny i Kongo, które potwierdzi³y zamiar przesiedlenia
siê do obwodu.
Do koñca kwietnia 2007 roku nie przyjecha³ jednak ani jeden przesiedleniec. Wielu
dotychczasowych mieszkañców obwodu zastanawia siê przy tym, czym bêd¹ zajmowaæ
siê przesiedleñcy w okolicach Ozierska, wytypowanego na punkt przesiedleñczy, gdzie
nawet dla miejscowej ludnoci nie ma pracy. Tak¿e Ministerstwo Pracy i Rozwoju Spo³ecznego FR wyrazi³o w¹tpliwoæ, czy obwód zdo³a w okresie najbli¿szych piêciu lat
przyj¹æ tak¹ liczbê przesiedleñców i za¿¹da³o potwierdzenia tego zamierzenia w sposób
nie budz¹cy w¹tpliwoci. Rz¹d obwodowy dot¹d nie uzgodni³ z urzêdem regionalnym
Stra¿y Granicznej FSB i urzêdem terytorialnym Rosimyszczestwa [agencja federalna ds.
maj¹tku pañstwowego] warunków przejêcia na w³asnoæ obwodu obiektów by³ego orodka
szkoleniowego SG FSB w Oziersku. Zwolniony przez Stra¿ Graniczn¹ FSB orodek jest
wci¹¿ jeszcze ochraniany przez wojsko. Wed³ug oceny zastêpcy komendanta by³ego orodka
majora Anatolija Siemieniuka, miejscowe ko³chozy i sowchozy s¹ zrujnowane, w rejonie
nie ma pracy, w okolicy kwitnie z³odziejstwo, i dlatego stale trzeba zapobiegaæ próbom
miejscowej ludnoci rozgrabienia resztek maj¹tku trwa³ego.
KP, nr 60 z 4 IV; KP w K, nr 49 z 6 IV; KPwK nr 53 z 13 IV; www.ng.ru z 23 IV;
www.kaliningrad.ru z 23 IV; SK nr 17 z 25 IV1VI 2007.

Opinia publiczna o symbolice miasta, akcji przesiedleñczej i SSE
W dniach od 14 do 17 kwietnia br. Kaliningradzka Grupa Monitoringowa w ramach
projektu Kaliningradzki ekspres, realizowanego wspólnie z Kaliningradzkim Orodkiem Socjologicznym, przeprowadzi³a sonda¿ postaw spo³ecznych. Tygodnik Dwornik
opublikowa³ wyniki badañ, dotycz¹cych odpowiedzi na piêæ pytañ : symboli miasta, wp³ywu akcji przesiedleñczej na ich sytuacjê ¿yciow¹ (trzy pytania), nowej ustawy o SSE.
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1. Jaki symbol Kaliningradu, Pana(-i) zdaniem, jest najbardziej znacz¹cy, najwa¿niejszy?
Rok 2007
2006
 Katedra (na wyspie, poniemiecka)
35,6%
27,7%
 wi¹tynia Chrystusa Zbawiciela (g³ówna
cerkiew miasta na Placu Zwyciêstwa)
16,6%
21,4%
 Brama Królewska
13,5%
7,8%
 grób Immanuela Kanta
8,2%
 Plac Zwyciêstwa (po przebudowie)
5,3%
17,5%
 Dom Rad (wci¹¿ czeka na dokoñczenie budowy)
3,9%
 Muzeum Bursztynu
3,0%
 Ogród Zoologiczny
2,9%
 symboliczny ¯agiel obok Pa³acu Sportu Junost 1,3%
0,9% respondentów nie mia³o zdania w tej sprawie. Mniej ni¿1% wybra³o takie warianty, jak herb miasta  £ód Hanzeatycka, budynek Rz¹du Obwodu Kaliningradzkiego, pomnik Walcz¹ce tury.
Rok temu, w kwietniu 2006 roku, kaliningradczycy znacznie czêciej wybierali jako
symbol g³ówny nowo zbudowan¹ cerkiew prawos³awn¹ pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela i przebudowany Plac Zwyciêstwa.
Dzisiaj wygrywa Brama Królewska i katedra, odbudowane ze zniszczeñ wojennych.
I chocia¿ ¿aden z symboli miejskich nie ma oczywistego pierwszeñstwa w oczach kaliningradczyków, to jednak ³¹czny wskanik obiektów historycznych przewy¿sza obiekty-symbole wspó³czesne rosyjskie.
2. Wed³ug planów rz¹du regionalnego w ci¹gu najbli¿szych kilku lat ludnoæ obwodu
powinna zwiêkszyæ siê ponad 300 tysiêcy osób kosztem przesiedleñców. Jakich pozytywnych zmian w ¿yciu naszego miasta i regionu oczekuje Pan(-i) w zwi¹zku z realizacj¹
programu przesiedlenia?
 wzrost gospodarki regionalnej, rozwój infrastruktury
20,1%
 zmiana statusu obwodu, przyci¹gniêcie uwagi do regionu
19,1%
 pojawienie siê nowych i rozszerzenie istniej¹cych przedsiêbiorstw,
przyrost inwestycji
18,0%
 dodatkowe dotacje federalne do regionu
12,1%
 zwiêkszenie bud¿etu obwodu w wyniku dodatkowych podatków
8,1%
 inne warianty
1,6%
 nie oczekujê zadanych zmian pozytywnych
43,7%
9,2% respondentów nie mia³o zdania w tej sprawie.

13

3. A jakich negatywnych zmian w ¿yciu naszego miasta i regionu oczekuje Pan(-i) w
zwi¹zku z realizacj¹ programu przesiedlenia?
 wzrost cen mieszkañ, brak mieszkañ
49,7%
 wzrost bezrobocia
40,5%
 wzrost przestêpczoci
38,6%
 zrodzenie siê wani miêdzy narodowociami
26,6%
 rozwi¹zywanie problemów przesiedleñców kosztem kaliningradczyków 24,2%
 spadek poziomu ¿ycia ludnoci
19,3%
 spadek wynagrodzeñ w regionie
19,1%
 inne warianty
0,7%
 nie oczekujê ¿adnych zmian negatywnych
7,6%
5,9% respondentów nie udzieli³o odpowiedzi.
4. Proszê powiedzieæ jak Pan(-i) generalnie odnosi siê do idei takiego masowego przesiedlenia?
 ca³kowicie popieram dan¹ ideê
8,3%
 raczej popieram tê ideê
18,9%
razem 27,2%
 raczej nie popieram tej idei
32,9%
 absolutnie nie popieram tej idei
36,3%
razem 69,9%
3,6% respondentów nie wypowiedzia³o siê na ten temat.
5. Ju¿ ponad rok funkcjonuje nowa ustawa o Szczególnej Strefie Ekonomicznej
w Obwodzie Kaliningradzkim. Czy ta ustawa sprzyja czy nie rozwojowi naszego regionu,
wzrostowi dobrobytu mieszkañców obwodu?
 bezwzglêdnie tak / sprzyja w znacznym stopniu
9,9%
 raczej tak, nieznacznie sprzyja
31,7%
razem 41,6%
 nie wywiera ¿adnego wp³ywu
35,9%
 raczej nie / wywiera nieznaczne negatywne oddzia³ywanie
9,1%
 bezwzglêdnie nie /wywiera znaczne negatywne oddzia³ywanie
5,2%
razem 50,2%
8,2% nie mia³o zdania w tej sprawie.
Przytoczone wyniki wiadcz¹ o tym, ¿e wiêkszoæ kaliningradczyków obawia siê
masowego przesiedlenia rodaków do obwodu, i nie widzi w tym korzyci dla siebie, podobnie jak nie dostrzega pozytywnych skutków nowej ustawy o SSE.
D-k, nr 14 z 18-25 IV; www.dvornik.ru z 24 IV 2007.
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Zwi¹zki wyznaniowe, partie, organizacje spo³eczne
Metropolita przeciwko strefie gier hazardowych
Metropolita Smoleñski i Kaliningradzki Rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej Kiry³³ (Cyryl) ju¿ kilkakrotnie wypowiedzia³ siê przeciwko grom hazardowym. Stwierdzi³, ¿e kaliningradczykom potrzebne s¹ silny duch, silna wola, silna samowiadomoæ narodowa.
[...] Nie s¹dzê, by kasyno mia³o sprzyjaæ kszta³ceniu tego ducha.
Korespondent Strany Kaliningrad zapyta³ kap³anów Eparchii Kaliningradzkiej o to,
czy s³ów metropolity wys³uchaj¹ uwa¿nie ci, którzy powinni. Czy wys³uchaj¹ czy nie,
ale obowi¹zkiem Cerkwi jest wyra¿enie swego stanowiska  wyjani³ kierownik Oddzia³u Komunikacji Spo³ecznej Eparchii Kaliningradzkiej igumen Markie³³.  Zdrowy rozs¹dek i prawo cerkiewne wskazuj¹ na niebezpieczeñstwo eksploatacji instynktów w cz³owieku, tym bardziej hazardu. Lepiej wzmóc kontrolê nad istniej¹cymi kasynami, ni¿
tworzyæ potê¿n¹ strefê gier, która przyci¹gnie jak magnes inne na³ogi. Powiadaj¹, ¿e ona
bêdzie pod kontrol¹, ale my wiemy w co obróc¹ siê b³ogie zamierzenia.
Przeciwko strefie gier w obwodzie wypowiadaj¹ siê tak¿e niektórzy dzia³acze spo³eczni i polityczni. Na przyk³ad deputowany Dumy Pañstwowej W³adimir Nikitin, lider
partii Sprawiedliwa Rosja w obwodzie.
A tymczasem w³adze obwodowe podjê³y ju¿ decyzjê o powiêkszeniu terenu miejscowoci Powarowka w rejonie zielenogradskim o 3,8 km2, czyli prawie omiokrotnie
w stosunku do stanu dotychczasowego. Na tym terenie maj¹ powstaæ mikrorejon mieszkalny z rozwiniêt¹ infrastruktur¹ i obiektami socjalnymi i kulturalnymi, obiekty produkcyjne i komunalne, terminale morski i kolejowy. W Powarowce ma w³aciwie powstaæ
strefa gier hazardowych.
SK, nr 14 z 4-10 IV; D-k, nr 13 z 10-17 IV 2007.

Ekozaszczyta przeciwko budowie elektrowni atomowej
Opiniê mieszkañców stolicy obwodu w tej sprawie w ci¹gu marca badali socjolodzy
na zamówienie ekologów. Wyników badañ wspó³przewodnicz¹ca Ekozaszczyty w obwodzie Aleksandra Koroliowa na razie nie ujawni³a, wyjaniaj¹c, ¿e one bêd¹ og³oszone
16 kwietnia, gdy odbêdzie siê ogólnorosyjska akcja przeciwko nowym elektrowniom
atomowym. Wed³ug danych ekologów, rz¹d Rosji zamierza zatwierdziæ schemat rozmieszczenia mocy generuj¹cych energiê, w tym tak¿e schemat rozmieszczenia elektrowni
atomowych na terenie kraju. Ta decyzja okreli gdzie w³anie bêd¹ budowane reaktory
atomowe w ci¹gu nastêpnych 10 lat. Jak informuje Ekozaszczyta, wczeniej dyrektor
ds. ekonomicznych Rosenergoatomu [Federalnej Agencji Energetyki Atomowej]
Aleksandr Apokaniejew owiadczy³, ¿e Obwód Kaliningradzki rozpatrywany jest jako
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terytorium do ewentualnego rozwoju bran¿y atomowej, w szczególnoci, budowy elektrowni atomowej
www.balticpl.ru z 13 IV; www.kaliningrad.ru z 13 IV; KP nr 68 z 14 IV;
KPwK nr 57-t/16 z 1926 IV 2007.

Nowa cerkiew i gimnazjum prawos³awne w Kaliningradzie
Metropolita Smoleñski i Kaliningradzki Kiry³³ dokona³ czynnoci wmurowania powiêconego kamienia w fundamenty nowej wi¹tyni prawos³awnej Kaliningradu. W czasie ceremonii metropolita powiedzia³, ¿e zbudowanie w Kaliningradzie nowej wi¹tyni
i gimnazjum prawos³awnego w pe³ni odzwierciedla wci¹¿ wzrastaj¹c¹ rolê Rosyjskiej
Cerkwi Prawos³awnej, jej s³u¿bê duszpastersk¹, misyjn¹ i spo³eczn¹ we wspó³-czesnym
spo³eczeñstwie rosyjskim. W sk³ad nowego zespo³u wi¹tynnego  pod wezwaniem
wiêtej Katarzyny  wejd¹ sobór na czeæ wielkiej mêczennicy Katarzyny, dom parafialny i gimnazjum z 11-letnim systemem nauczania. wi¹tynia bêdzie mia³a dwa sto³y
ofiarne, powiêcone aposto³om Konstantynowi i Helenie, a tak¿e wielkiej mêczennicy
Katarzynie.
Budowa zespo³u wi¹tynnego bêdzie prowadzona za pieni¹dze samej Cerkwi, a tak¿e
za pieni¹dze jednej z wielkich firm miasta [jej nazwy nie podano] i dziêki ofiarnoci
kaliningradczyków.
RG nr 78 z 13 IV; www.interfax-religion.ru z 16 IV; www.kaliningrad.ru z 16 IV 2007.

Szalimowowi wrêczono order prawos³awny za budowê cerkwi
Wicepremier rz¹du obwodowego Jurij Szlimow otrzyma³ order dostojnego ksiêcia
Danii³a Moskiewskiego I stopnia. Nagrodê wrêczy³ 14 kwietnia Metropolita Smoleñski
i Kaliningradzki Kiry³³ w czasie wywiêcenia cerkwi pod wezwaniem W³adimirskiej
Ikony Matki Bo¿ej. Cerkiew zosta³a zbudowana za pieni¹dze Szalimowa i czterech jego
przyjació³ (ich wk³ad odnotowano w listach pami¹tkowych archijereja) w miejscowoci
Uljanowo w rejonie niemeñskim. O budowie wi¹tyni Jurij Szalimow, mieszkaniec Uljanowa, postanowi³ siedem lat temu po wizycie w Jerozolimie. Pierwsza msza odby³a siê
w styczniu br. Teraz obok cerkwi dobiega koñca budowa dzwonnicy, a tak¿e szko³y niedzielnej.
KP nr 69 z 17 IV; www.kaliningrad.ru z 17 IV 2007.

Charakterystyczny g³os w sprawie budowy cerkwi
W zwi¹zku z przyst¹pieniem do budowy kolejnej cerkwi w Kaliningradzie w tygodniku Tridiewiatyj Region ukaza³a siê notatka Religijne uniesienie tygodnia nastêpuj¹cej treci: W tych dniach Kaliningrad odwiedzi³ wa¿ny dzia³acz cerkiewny metropolita
Kiry³³ i uradowa³ mieszczan informacj¹ o tym, ¿e szybkoæ przybli¿enia miasta do Boga
znacznie wzros³a.
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Mowa nie o emerytach  oni przyjd¹ do Boga sami, a o innych kaliningradczykach,
dla których wkrótce bêdzie zbudowanych jeszcze kilka wi¹tyñ.
Chocia¿ pod wzglêdem iloci wi¹tyñ w przeliczeniu na tysi¹c mieszkañców jestemy na czele ca³ej Rosji, to jednak, widocznie, uwa¿a siê, ¿e kolejkê do obiektów kultu
wypada zajmowaæ jeszcze noc¹. Mówi¹c krótko: ani ulicy  bez wi¹tyni, ani dnia  bez
wiêta parafialnego!
Kto zauwa¿y³, ¿e tym samym cerkiew staje do zawodów z merostwem, które pospiesznie wznosi biznes-sobory pogañskiemu bogowi bogactwa Mammonie. Wkrótce
centrum Kaliningradu przekszta³ci siê w pogañsko-prawos³awny przybytek, gdzie prawdziwie wierz¹cy biznesmeni bêd¹ podnosiæ kapita³ w trudach i modlitwach (przed obiadem  do jednego boga, póniej  do drugiego). Lub  na odwrót.
TR, nr 13 z 20-26 IV 2007.

Przeciw organizacjom pozarz¹dowym
Albert Ady³ow w Internecie natrafi³ na informacjê, z której dowiedzia³ siê, ¿e w 2005
roku Kaliningradzka Organizacja M³odzie¿owa Tsunami otrzyma³a w postaci grantu
18818 dolarów USA od amerykañskiej Narodowej Fundacji Wspierania Demokracji (The
National Endowment for Democracy, w skrócie  NED), za³o¿onej w 1983 roku przez
prezydenta USA Ronalda Reagana i Kongres Amerykañski. Ady³ow doczyta³ siê, ¿e formalnie  jest to «prywatna organizacja niekomercyjna, utworzona ... w celu umocnienia
instytucji demokratycznych w ca³ym wiecie poprzez oddzia³ywanie na instytucje pozarz¹dowe» i odkry³, ¿e rosyjska organizacja pozarz¹dowa jest finansowana przez amerykañsk¹ organizacjê pozarz¹dow¹, a ród³em pieniêdzy i zamawiaj¹cym ca³¹ muzykê jest
amerykañska struktura pañstwowa, czyli Centralna Agencja Wywiadu USA. Do takiego
wniosku Ady³ow doszed³ po przestudiowaniu opinii badaczki amerykañskiej Hiter Hoddin, która mia³a ujawniæ, ¿e «fundacje dobroczynne, instytucje, orodki pracy umys³owej
i organizacje pozarz¹dowe ... oddane zosta³y w dzier¿awê na wzajemnie korzystnych
warunkach amerykañskim s³u¿bom specjalnym. Dziêki osi¹gniêtemu zrozumieniu wzajemnemu dzisiaj jawnie zajmujemy siê tym samym, czym 25 lat temu zmuszone by³o
tajnie zajmowaæ siê CIA USA». Ady³ow koñczy swoje dociekania stwierdzeniem, ¿e jest
to nie jedyna organizacja w naszym kraju, otrzymuj¹ca granty zachodnie. Tak czy inaczej, czêstokroæ rzeczywiste cele takiego finansowania staj¹ siê jasne dopiero po up³ywie
czasu.
To nie pierwszy, choæ bardzo drastyczny, przyk³ad zmanipulowanej informacji o organizacjach pozarz¹dowych. Ka¿dy mo¿e sprawdziæ, i¿ The National Endowment for
Democracy wspiera organizacje pozarz¹dowe tak¿e w ca³ej Rosji. Na licie grantowej
znajduje siê 49 NGO z Rosji, m.in. Muzeum Andrieja Sacharowa, organizacje Memoria³ w Riazaniu i Jekaterinburgu, a tak¿e Tsunami z Kaliningradu i ekologiczna organizacja Planeta Nadziei z Ozierska (32 tys. USD). Tsunami wspó³pracuje z wieloma
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organizacjami pozarz¹dowymi tak¿e z Niemiec i Polski, m.in. Forum M³odych Dyplomatów. Wspomniany grant przewidywa³ dzia³ania, których celem by³o upowszechnienie
wiedzy o prawach cz³owieka w Obwodzie Kaliningradzkim, poprzez odbycie czterech
dyskusji okr¹g³ego sto³u i 16 warsztatów roboczych, a tak¿e uruchomienie centrów
pomocy spo³ecznej w czterech miastach regionu. W latach 20032004 w³anie dziêki
grantowi The National Endowment for Democracy przeprowadzono niezale¿ny monitoring w sprawie przestrzegania praw cz³owieka w Obwodzie Kaliningradzkim, w którym uczestniczy³o blisko 30 miejscowych organizacji pozarz¹dowych.
KP nr 71 z 19 IV; www.kaliningradka.ru z 19 IV 2007; www.ned.org; www.koenig-ngo.net.

Duma Obwodowa i rady samorz¹dowe
Duma Obwodowa o ulgach, p³atnych us³ugach medycznych i piwie
5 kwietnia br. odby³o siê posiedzenie Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej, a porz¹dek obrad przewidywa³ 15 zagadnieñ. Deputowani rozpatrzyli w pierwszym czytaniu od
razu kilka ustaw obwodowych, w tym O zasadach organizacji rynków detalicznych na
terytorium OK, O zasadach okrelania miejsc ¿ywienia zbiorowego, w których nie zezwala siê na sprzeda¿ detaliczn¹ i spo¿ycie piwa i napoi przygotowanych na jego podstawie, O specjalistycznych zasobach mieszkaniowych OK, a tak¿e O podstawowych
zasadach wiadczenia mieszkañcom OK pomocy medycznej. Tak¿e w pierwszym czytaniu Duma rozpatrzy³a projekt ustawy O jednolitym rejestrze stanowisk municypalnych
z wyboru i stanowisk municypalnych s³u¿by municypalnej w OK. Wszystkie projekty
ustaw przedstawili ministrowie rz¹du obwodowego.
Poprawki do ustawy regionalnej O rodkach pomocy socjalnej dla niektórych kategorii mieszkañców OK, proponuj¹ce przyznanie ulgowiczom prawa wyboru miêdzy
zachowaniem ulg w naturze i otrzymaniem rekompensaty pieniê¿nej, zosta³y odrzucone
przez wiêkszociow¹ frakcjê Jedna Rosja. Nie pomog³y nawet dowody deputowanego
Czesalina o mo¿liwociach uzyskania oszczêdnoci pieniêdzy bud¿etowych przy zachowaniu ulg.
Projekt ustawy o pomocy medycznej wywo³a³ du¿e rozbie¿noci wród deputowanych, mimo to zosta³ przyjêty w pierwszym czytaniu. G³ówne jego zasady przewiduj¹ co
nastêpuje: placówki medyczne zobowi¹zane s¹ do udzielania pe³nej informacji o ruchu
kolejki pacjentów zakwalifikowanych do hospitalizacji; bezp³atne przyjêcia lekarskie
powinny trwaæ nie krócej, ni¿ przewiduje to norma obci¹¿eniowa na ka¿dego lekarza;
pogotowie ratunkowe wiadczy us³ugi bezp³atnie; pacjentom zapewnia siê mo¿liwoæ
zarejestrowania siê do specjalisty. Przy tym prawnie sankcjonuje siê wiadczenie me18

dycznych us³ug odp³atnych. P³atne ma byæ wszystko, co jest powy¿ej zaleconego przez
lekarza lecz¹cego, przyspieszona obs³uga, szereg procedur medycznych nie wchodz¹cych
do wykazu us³ug bezp³atnych. Przy czym ustawa okrela jedynie podstawowe zasady,
konkretny wykaz uprawnieñ i obowi¹zków zostanie zapisany w postanowieniu rz¹du
obwodowego. Przyjmuj¹c ustawê w pierwszym czytaniu, deputowani faktycznie oddali
tworzenie prawa w tej dziedzinie w rêce rz¹du. Ten punkt porz¹dku obrad Dumy Obwodowej wywo³a³ najwiêksze zainteresowanie wród dziennikarzy, o czym wiadcz¹ opublikowane po posiedzeniu artyku³y:
 Ustawa i jej nastêpstwa. Deputowani Dumy Obwodowej zaniepokoili siê cen¹ zdrowia
kaliningradzcyków (KP-P, nr 62 z 6 IV);
 Polisa przeciwko monstrowi. Jakie us³ugi medyczne powinny byæ wiadczone z bud¿etu,
wyjaniali deputowani Dumy Obwodowej (RG, nr 74 z 10 IV);
 Szpital umiera [wieloprofilowy szpital miejski w Kaliningradzie, pracuj¹cy bez remontu 25
lat, jest na progu zamkniêcia] (KP-P, nr 62 z 6 IV);
 Miêdzy p³atnym i bezp³atnym (D-k, nr 13 z 10-17 IV 2007).

Nowa rola partii rz¹dz¹cej wed³ug Poliakowa
Pierwszy wiceprzewodnicz¹cy Dumy Obwodowej, zastêpca sekretarza regionalnej rady
politycznej partii Jedna Rosja Konstantin Poliakow wyst¹pi³ z dwiema inicjatywami
ustawodawczymi do nowej redakcji Statutu (Ustawy Zasadniczej) Obwodu.
Jak wyjani³ sam autor propozycji, jego inicjatywy skierowane s¹ na wzmocnienie
roli Dumy Obwodowej i partii politycznych w procesie kszta³towania propozycji dla
prezydenta FR w sprawie kandydatur na stanowisko gubernatora obwodu, a tak¿e przedstawiania gubernatorowi kandydatur na stanowiska ministrów rz¹du obwodowego.
Pierwsza inicjatywa Poliakowa przyznaje partiom politycznym prawo proponowania
kandydata na stanowisko gubernatora Obwodu Kaliningradzkiego.
Co za dotyczy rz¹du obwodowego, to Poliakow proponuje przyznanie frakcji deputowanych, utworzonej przez partiê dysponuj¹c¹ wiêkszoci¹ mandatów w dumie prawa
wysuwania kandydatur na stanowiska ministrów rz¹du obwodowego. Uwa¿a, ¿e jego
inicjatywy id¹ w kierunku rozwoju polityki pañstwowej w zakresie kszta³towania dwupartyjnego systemu politycznego i podnosz¹ status partii politycznych w Rosji.
Rz¹dowa komisja ds. ustawodawstwa na swoim posiedzeniu w dniu 24 kwietnia, bez
wzglêdu na powsta³¹ kolizjê, postanowi³a zaleciæ Dumie Obwodowej wprowadzenie do
projektu Statutu szeregu poprawek, w tym i pierwszej poprawki K. Poliakowa. W sprawie drugiej poprawki wynik³a kolizja, gdy¿ wicepremier rz¹du obwodowego, a zarazem
sekretarz regionalnej rady politycznej partii Jedna Rosja Jurij Szalimow, czyli partyjny
zwierzchnik Poliakowa, jest zdania, ¿e partia zwyciêska powinna sama wysuwaæ kandydatów na ministrów rz¹du obwodowego, bez anga¿owania do tego deputowanych
parlamentu regionalnego. Komisja rz¹dowa zdecydowa³a siê poprzeæ w³anie poprawkê
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Szalimowa. Jak widaæ, lider partii i jego zastêpca w tej sprawie ró¿ni¹ siê. Zapewne
pogodzi ich gubernator Gieorgij Boos, który powróci³ do regionu 26 kwietnia po d³u¿szym pobycie w Moskwie.
Obecnie projekt Statutu znajduje siê w Dumie Obwodowej w tak zwanym zerowym
czytaniu i nie wiadomo kiedy nast¹pi jego rozpatrzenie.
SK, nr 14 z 40-10 IV; www.regnum.ru z 17 IV; www.kaliningrad.ru z 17 IV; KP nr 69 z 17 IV;
www.kaliningradka.ru z 26 IV 2007.

Liczba deputowanych wed³ug projektu Statutu
Projekt Statutu Obwodu przewiduje tak¿e zasadnicze zmiany w rozdziale dotycz¹cym
powo³ania Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej. Przewiduje on, ¿e: liczba deputowanych
zostanie zmniejszona  z 40 do 30 osób; wszyscy parlamentarzyci wybierani bêd¹ do
Dumy tylko na podstawie list partyjnych; i bêd¹ deputowanymi etatowymi.
Po przyjêciu tych poprawek przez komisjê rz¹dow¹ nie wymieniony z nazwiska autor
napisa³ w tygodniku Tridiewiatyj region: W tych dniach Duma Obwodowa da³a wiatu znaæ, ¿e pog³oski o jej mierci z lekka s¹ przesadzone. Od tej pory ona pretenduje do
prawa wysuwania kandydatury na gubernatora i proponuje odnotowaæ to w Statucie Obwodu. GWB [Gieorgij Walentinowicz Boos] w odpowiedzi na inicjatywê deputowanych
dziwnie przemilcza³: niech dzieci siê pociesz¹ ... Tym bardziej, ¿e schemat jest oczywisty:
gubernator og³asza deputowanym, kogo by oni chcieli widzieæ na jego miejscu, a oni ju¿
tê kandydaturê wysuwaj¹. I wszyscy s¹ zadowoleni. Sceptycy za zwracaj¹ uwagê na inn¹
inicjatywê deputowanych: oni jakoby powa¿nie zamierzaj¹ realizowaæ ustawê i pozostawiæ do reprezentowania ludu tylko tych, którzy nie bêd¹ ³¹czyæ bycia deputowanym
z biznesem. Ciekawe: gdzie ludowi deputowani takich znajd¹? Wszak nie w Jednej
Rosji ... Absolutna wiêkszoæ wybrañców ludu po to do Dumy i sz³a, ¿eby ³¹czyæ!
TR, nr 11 z 6-12 IV; www.kaliningrad.rfn.ru z 12 IV 2007.

Administracja pañstwowa i samorz¹dowa
Siergiej Bu³ycziow nie wyklucza swego mianowania na stanowisko mera
Kaliningradu
Siergiej Bu³ycziow, przewodnicz¹cy KDO, owiadczy³ dziennikarzom, ¿e nie bêdzie
kandydowaæ na stanowisko mera Kaliningradu w wyborach powszechnych. Jednoczenie Bu³ycziow nie wykluczy³ swojego pojawienia siê na tym stanowisku, je¿eli taka
bêdzie wola Rady Miejskiej Kaliningradu. W³adze obwodowe nie mia³yby nic przeciwko
temu, by deputowani tej rady zmienili Statut Miasta, opowiadaj¹c siê za wyborem szefa
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miasta przez radê i mianowaniem szefa administracji miejskiej na wniosek gubernatora
obwodu. Obecnie obie te funkcje pe³ni Jurij Sawienko, szef miasta i mer z wyborów
powszechnych. Siergiej Bu³ycziow wielokrotnie przypomina³, ¿e têskni do pracy gospodarczej i owiadcza³, ¿e podo³a obowi¹zkom mera Kaliningradu.
Kadencja obecnego mera Jurija Sawienki up³ywa jesieni¹ br. Wyniki badania opinii
spo³ecznej, przeprowadzone przez Kaliningradzk¹ Grupê Monitoringow¹, pokazuj¹, ¿e
79,6% kaliningradczyków opowiada siê nadal za wyborem szefa miasta (mera) w g³osowaniu powszechnym. 10,1% respondentów jest za tym, by szefa miasta wybieraæ sporód
deputowanych Rady Miejskiej, a mera zatrudniaæ na podstawie kontraktu. Jeszcze 10,3%
badanych mia³o trudnoci z zajêciem stanowiska w tej sprawie.
www.knia.ru z 3 IV; www.kaliningrad.ru z 4 IV; RG, nr 71 z 6 IV 2007.

Jewgienij Sniegiriow dyrektorem Parku Narodowego Mierzeja Kuroñska
Dotychczasowy dyrektor parku Aleksandr Fomiczew zrezygnowa³ ze stanowiska
z uwagi na stan zdrowia. Wiadomo jednak, ¿e z chwil¹ nadania Mierzei Kuroñskiej statusu specjalnej strefy turystyczno-rekreacyjnej Moskwa jest zainteresowana tym, by mianowaæ tu swojego cz³owieka. Bêdzie zatem ju¿ trzecia nominacja dyrektora parku w ostatnich dwóch latach. Deputowany Dumy Obwodowej, zas³u¿ony ekolog Rosji, Feliks
Aleksiejew widzi przyczynê odejcia swojego kolegi w czym innym: Fomiczewowi rzeczywicie brakuje ju¿ si³ i nerwów, by prze³amaæ niezdrow¹ sytuacjê, powsta³¹ na terenie
parku narodowego. Zdaniem Aleksiejewa, dyrekcja parku zwyczajnie przygnieciona jest
lawin¹ nie rozwi¹zanych problemów. Z nielegalnymi w³acicielami willi  sprawy przeciwko nim wszczête, kilkadziesi¹t pozwów do s¹du z³o¿ono, ale ani jeden bezprawnie
postawiony dom nie zosta³ rozebrany. Z w³adzami lokalnymi, które usi³uj¹ rz¹dziæ siê na
gruntach federalnych, te¿ s¹ problemy. Chocia¿ s¹d uchyla decyzje organów samorz¹du
lokalnego, to jednak ci¹g³e chodzenie po s¹dach zabiera³o Fomiczewowi wiele czasu. Bez
wzglêdu na jego kolosalne wysi³ki na rzecz zaprowadzenia porz¹dku, rezultaty s¹ bliskie
zera. Jak, proszê powiedzieæ, mo¿na walczyæ z naruszycielami re¿imu szczególnie chronionego terytorium, je¿eli wród nich bez wyj¹tku figuruj¹ osoby, które powinny staæ na
stra¿y prawa? Na mierzei wznieli sobie pa³ace, jak wiadomo, nie zwykli ludzie, lecz ci,
którzy dysponuj¹ w³adz¹ administracyjn¹, pieniê¿n¹ i kryminaln¹. Moskwa by³a daleko,
a mimo to obwód udzia³u w rozwoju parku narodowego nie bra³. Jeden cz³owiek w tej
zaniedbanej i skomplikowanej sytuacji bez wsparcia z góry niewiele móg³ zdzia³aæ.
19 kwietnia pracownikom administracji parku przedstawiono nowego szefa  zosta³
nim dotychczasowy zastêpca naczelnika s³u¿by prasowej Ministerstwa Zasobów Przyrody FR Jewgienij Sniegiriow. Ten 28-letni dzi dziennikarz z Permu do Ministerstwa
Zasobów Przyrody FR przyszed³ wraz z ministrem Jurijem Trutniewem, by³ym gubernatorem Obwodu Permskiego. Nowemu dyrektorowi parku towarzyszy³a przyby³a wraz
z nim z Moskwy du¿a grupa urzêdników Federalnej Agencji ds. Specjalnych Stref Eko21

nomicznych [ros. RosOEZ] z naczelnikiem Urzêdu ds. Stref Turystyczno-Rekreacyjnych
Dmitrijem Fiedotkinem. Desant RosOEZ zamierza³ zbadaæ potencja³ Mierzei Kuroñskiej jako strefy turystyczno-rekreacyjnej.
W rozmowie z korespondentem Wriemieni Nowostiej szef s³u¿by prasowej Ministerstwa Zasobów Przyrody FR Rinat Gizatulin przyzna³, ¿e na to stanowisko byli
kandydaci i z Obwodu Kaliningradzkiego. Ale, uczciwie mówi¹c, dowiadczenie pokazuje, ¿e jak tylko miejscowa grupa wp³ywów otrzymuje swego cz³owieka, zaczyna siê
chuligañstwo. Jewgienij Siergiejewicz [Sniegiriow] w Kaliningradzie nie jest niczyim
znajomym. Tak wiêc jego szefem w pierwszej kolejnoci bêdzie ministerstwo federalne,
a nie kto w obwodzie  wyjani³ szef s³u¿by prasowej ministerstwa. To jest wa¿ne.
Sniegiriow przyjecha³ do regionu pracowaæ, a nie wyprowadzaæ kolejne hektary.
RG, nr 68 z 3 IV; KP, nr 59 z 3 IV, nr 64 z 10 IV, nr 70 z 18 IV, nr 71 z 19 IV; www.kaliningradka.ru z 19 IV; www.kaliningrad.ru z 23 IV; Wriemia Nowostiej, nr 71 z 23 IV;
www.vremya.ru z 23 IV; K-d nr 16 z 24 IV1 V; KPwK nr 59 z 24 IV 2007.

G³ównego celnika kaliningradzkiego wys³ano na emeryturê, a Urz¹d Celny
trzês¹
Genera³-major Jewgienij Bogma, zastêpca naczelnika Pó³nocno-Zachodniego Zarz¹du Celnego ds. Obwodu Kaliningradzkiego od listopada 2005 roku, w dniu 2 kwietnia
zosta³ zwolniony z zajmowanego stanowiska  na w³asna probê w zwi¹zku z przejciem
na emeryturê. Pog³oski o jego odejciu kr¹¿y³y ju¿ od lata ubieg³ego roku. Jego poprzednik Andriej Bie³onogow przetrwa³ na tym stanowisku tylko piêæ miesiêcy.
Pe³nienie obowi¹zków szefa celników obwodu powierzono zastêpcy naczelnika S³u¿by Federalnych Dochodów Celnych Pó³nocno-Zachodniego Zarz¹du Celnego Dmitrijowi
Czemakinowi.
W tym samym czasie z Moskwy do obwodu przyby³a grupa z³o¿ona z kilkudziesiêciu
wysokich funkcjonariuszy Federalnej S³u¿by Celnej. Celem ich wizyty by³o kompleksowe sprawdzenie najwiêkszego urzêdu celnego obwodu  Kaliningradzkiego. Podobno
by³a to kontrola planowa. Od jej wyników zale¿y los kadrowy kierownictwa urzêdu. Naczelnikowi tego urzêdu Olegowi Brykinowi z³a fama w mediach od dawna przepowiada³a przeniesienie na stanowisko szefa peryferyjnego Urzêdu Celnego w Niemnie.
W tym samym czasie zdarzy³ siê w Mamonowie przypadek, ¿e jeden z celników domaga³ siê od obywatela, sprowadzaj¹cego samochód z zagranicy, 20 euro ³apówki za sam
fakt wjazdu na graniczny punkt celny i 150 euro za oclenie samochodu, przymykaj¹c oko
na jakoby niewiarygodn¹ datê produkcji pojazdu. Celnik trafi³ do aresztu ledczego pod
zarzutem ³apówkarstwa.
www.knia.ru z 4 IV; RG, nr 69 z 4 IV, nr 70 z 5 IV; KP, nr 60 z 4 IV, nr 61 z 5 IV, nr 69 z 17
IV; KP w K, nr 48 z 4 IV, nr 49 z 6 IV 2007.
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Marcowe rankingi popularnoci i wp³ywów polityków. Wzrost liczebnoci
urzêdników pañstwowych i samorz¹dowych
Kaliningradzka Niezale¿na Agencja Informacyjna opublikowa³a kolejny ranking
wp³ywów i popularnoci przedstawicieli elity politycznej, spo³ecznej i biznesowej obwodu. Marcowe badanie ekspertów przynios³o przetasowania w wykazie najbardziej wp³ywowych osobistoci obwodu. Po raz pierwszy od listopada ub. roku mer Kaliningradu
Jurij Sawienko wyprzedzi³ przewodnicz¹cego Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej Siergieja Bu³ycziowa, powracaj¹c na drugie miejsce w rankingu. Zgodnie z opini¹ ekspertów,
umocnili swoje pozycje tak¿e przewodnicz¹cy Miejskiej Rady Deputowanych Kaliningradu Aleksandr Jaroszuk, przedsiêbiorca i radny MRD Oleg Szkil i by³y pierwszy wicegubernator obwodu Michai³ Cykiel. Wyranie obni¿y³ siê natomiast ranking ministra
przemys³u i turystyki w rz¹dzie obwodowym Niko³aja W³asienki i pierwszego wiceprzewodnicz¹cego KDO Konstantina Poliakowa. Liderami rankingu popularnoci (raczej czêstego wzmiankowania o nich w rodkach masowej informacji) nadal pozostaj¹ gubernator Gieorgij Boos i mer Jurij Sawienko. Jednak iloæ informacji w SMI o szefie obwodu
wyranie zmniejszy³a siê, a popularnoæ mera miasta znacznie wzros³a, co istotnie wp³ynê³o na zmniejszenie dystansu miêdzy nimi. Wysokie wskaniki popularnoci (czêsto w
znaczeniu negatywnym) ju¿ drugi z rzêdu miesi¹c osi¹ga mer Czerniachowska Andriej
Winogradow. W marcu wyranie wzros³a iloæ wzmianek o przewodnicz¹cym KDO
S. Bu³ycziowie i niezale¿nym deputowanym KDO Salomonie Ginzburgu.
Moskiewski tygodnik Ekspert w jednym ze swoich ostatnich numerów kwietniowych opublikowa³ ranking wp³ywów politycznych osobistoci federalnych i regionalnych.
W tym rankingu prowadz¹ w Obwodzie Kaliningradzkim Gieorgij Boos (9,2 pkt) przed
zastêpc¹ pe³nomocnego przedstawiciela prezydenta FR w PZOF Aleksandrem Dacyszynem (6,6) i merem Jurijem Sawienk¹ (6,2), wicepremierem rz¹du obwodowego odpowiedzialnym za sektor realny, a zarazem liderem Jednej Rosji w obwodzie Jurijem Szalimowem (6,1). Na dalszych pozycjach znaleli siê Aleksandr Jaroszuk (5,8), Siergiej Bu³ycziow (5,5), dyrektor generalny SA Kaliningradmornieft Jurij Kad¿ojan (4,4), Konstantin Poliakow (4,2) i minister gospodarki Feliks £apin (4,1 pkt). Równo 4 punkty
otrzyma³ od ekspertów naczelnik Urzêdu Regionalnego FSB genera³ Michai³ W³asienko,
cz³owiek wcale nie publiczny.
KP z 26 kwietnia opublikowa³a informacjê o liczbie urzêdników pañstwowych
i samorz¹dowych w Rosji i Obwodzie Kaliningradzkim. Okazuje siê, ¿e na 90. Rosjan
przypada 1 urzêdnik. Na pocz¹tku br. w Rosji by³o 1 572 200 urzêdników organów w³adzy pañstwowej i samorz¹dowej, o 115 200 (7,9%) wiêcej ni¿ na pocz¹tku roku 2006.
Ludnoæ FR liczy obecnie 142,8 mln osób.
Tylko w federalnych organach w³adzy wykonawczej w ci¹gu roku przyby³o 56 500
urzêdników, którzy tworz¹ armiê z³o¿on¹ z 649 100 osób. Z tego 616 100 urzêdników
pracuje w terytorialnych organach federalnej w³adzy wykonawczej (w obwodach,
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okrêgach narodowociowych, krajach, republikach), reszta  w centrali w Moskwie. Nadal trwa powo³ywanie nowych struktur terytorialnych federalnych organów w³adzy wykonawczej.
Prócz tego jest 241 500 urzêdników pañstwowych zatrudnionych w organach w³adzy
pañstwowej podmiotów FR i 507 200 urzêdników organów samorz¹dowych.
W Obwodzie Kaliningradzkim, licz¹cym 936 tys. ludnoci, ³¹czna liczba urzêdników organów w³adzy pañstwowej i samorz¹dowej wynosi³a, wed³ug danych Rosyjskiego
Federalnego Urzêdu Statystycznego, 13 490 osób, czyli jeden urzêdnik przypada na 69
mieszkañców. W piêciu regionach Pó³nocno-Zachodniego Okrêgu Federalnego (Karelia,
Nieniecki Okrêg Automomiczny, obwody Murmañski, Nowgorodzki i Pskowski)) urzêdników jest mniej ni¿ w regionie kaliningradzkim. A najwiêcej  w Sankt Petersburgu 
36 457 osób.
W organach w³adzy ustawodawczej w obwodzie pracuje 139 osób. Mniej urzêdników tej kategorii jest w omiu podmiotach PZOF: dla porównania w Obwodzie Pskowskim zaledwie 24, a w Nowgorodzkim 39. Wiêcej ni¿ w Obwodzie Kaliningradzkim jest
tylko w Obwodzie Leningradzkim i Sankt Petersburgu (odpowiednio 182 i 521 osób).
Wród organów w³adzy wykonawczej regionów PZOF najmniej urzêdników jest
w Okrêgu Nienieckim (372) i Obwodzie Murmañskim (765). W Obwodzie Kaliningradzkim, po przeprowadzeniu przez gubernatora G. Boosa tzw. optymalizacji struktury
pañstwowej w³adzy wykonawczej obwodu, pozosta³o 832 urzêdników (wczeniej by³o
ponad 1600 osób). We wszystkich innych podmiotach PZOF jest znacznie wiêcej urzêdników tych organów (np. w Obwodzie Wo³ogodzkim 2415, w Republice Komi 3102,
w Sankt Petersburgu 8555).
W organach regionalnej w³adzy s¹dowej na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego
jest 58 urzêdników (prawdopodobnie chodzi tylko o s¹dy pokoju).
W organach w³adzy samorz¹dowej w obwodzie pracuje 3309 osób. W Okrêgu Nienieckim, Karelii, obwodach Murmañskim i Pskowskim, a tak¿e w Sankt Petersburgu ich
liczebnoæ jest mniejsza. Najwiêcej jest urzêdników samorz¹dowych w Obwodzie Wo³ogodzkim  7288 osób. Ale w zwi¹zku z tym, ¿e w³adze Obwodu Kaliningradzkiego, po
krótkim istnieniu miejskich okrêgów samorz¹dowych, znów planuj¹ tworzyæ rejony
samorz¹dowe z gminnymi i miejskimi ogniwami samorz¹dowymi (ros. posielenije) i nowymi organami samorz¹dowymi, to nale¿y oczekiwaæ, ¿e i tu znacznie wzronie ta kategoria urzêdników (W³adimir Akimow, S¹ jeszcze rezerwy, KPz 26 IV)
www.knia.ru z 5 IV; www.kaliningradka.ru z 21 IV, KP nr 76 z 26 IV 2007.

Mer z³o¿y³ sprawozdanie z rocznej dzia³alnoci
Za porednictwem telewizji regionalnej mer Kaliningradu Jurij Sawienko z³o¿y³ sprawozdanie z dzia³alnoci merostwa w 2006 roku. Ze sprawozdania wynika³o, ¿e remontuje
siê zu¿yte i awaryjne sieci in¿ynieryjne. Miejskie Przedsiêbiorstwo Unitarne Wodoka24

na³ zdo³a³o prze³o¿yæ 500 metrów kolektora kanalizacyjnego. Przedsiêbiorstwo odpowiedzialne za miejskie sieci ciep³ownicze w ci¹gu 5 lat praktycznie zmieni³o 100 km na
wpó³ zgni³ych sieci. Pomylnie rozwija siê realizacja projektów narodowych Ochrona
zdrowia i Owiata. W miecie pojawi³ siê nowy sprzêt medyczny i po raz pierwszy
w ostatnich latach rozpoczêto aktywne poradnictwo, które ujawni³o wiele przypadków
nie leczonych chorób. W Kaliningradzie nieznacznie obni¿a siê miertelnoæ wród mieszkañców i wzrasta liczba urodzin.
W miecie zbudowano po 0,87m2 powierzchni ogólnej nowych mieszkañ na ka¿dego
mieszkañca (w Moskwie i S. Petersburgu po 0,5 m2, rednio w Rosji  po 0,25m2), a w
planach na 2007 r. przelicznik ten wzronie do 1m2 na ka¿dego mieszkañca. Przy czym,
oprócz mieszkañ komercyjnych, zbudowano jeden dom municypalny o 99 mieszkaniach
do przesiedlenia u¿ytkowników domów awaryjnych. W kolejce na mieszkania bezp³atne
oczekuje jednak jeszcze 19000 osób.
Problem sprawia transport, cilej, przeprowadzona monetaryzacja bezp³atnych us³ug
transportowych. Emeryci nie chc¹ kupowaæ socjalnych biletów przejazdowych (miesiêcznie kupuje je tylko 16 tys. uprawnionych z 90 tys. emerytów i innych osób uprawnionych). Przedsiêbiorstwa municypalne ponosz¹ straty. S¹ trudnoci z wyp³acaniem wynagrodzeñ dla pracowników transportu uspo³ecznionego.
Specjalizuj¹cy siê w krytyce wszystkiego, co siê dzieje w obwodzie, anonimowy autor
rubryki Emocje minionego tygodnia w tygodniku Tridiewiatyj region tak oto oceni³
sprawozdanie Sawienki: Niedawno Jurij Aleksiejewicz z³o¿y³ sprawozdanie narodowi.
Widocznie, zbli¿aj¹ce siê wybory na tyle oderwa³y mera od spraw, ¿e on o wielu rzeczach
zapomnia³  w tym tak¿e i o tym, ¿e on nie jest prezydentem kraju. W przeciwnym razie
po co Sawienko chwali³by merostwo za to, ¿e pomylnie zagospodarowuje ono pieni¹dze
federalne, realizuj¹c takie¿ programy federalne. Za to, ¿e nie rozkradli rodków moskiewskich  albo rozkradli, ale nie wszystkie? Wielu zdziwi³o to, ¿e mówi¹c o sukcesach
budownictwa, mer nie tylko nie wspomnia³ o zagêszczaj¹cej zabudowie, ale nawet nie
pochwali³ siê tym, ¿e Kaliningrad znajduje siê na czele ca³ej Rosji pod wzglêdem niszczenia zieleni i pogorszenia stanu atmosfery (zdaniem g³ównego architekta jest to oznaka
bliskoci do Europy). Sukcesy naszych urzêdników, którzy przy gêstoci ludnoci zbli¿onej do sto³ecznej, jako potrafi¹ wydobywaæ niech i osobisty, ale dochód ze sprzeda¿y
gruntów miejskich, te¿ pozosta³y poza kadrem.
AiF-K, nr 14 z 4-10 IV; TR, nr 11 z 6-12 IV 2007.

Wyrok na mera Swiet³ogorska Olega Wiernikowskiego w mocy
W grudniu 2006 roku Zielenogradski S¹d Rejonowy skaza³ mera Swiet³ogorska
Olega Wiernikowskiego na 3 lata pozbawienia wolnoci w zawieszeniu i 50 tys. kary
grzywny za próbê przemytu broni i amunicji z Litwy (rewolwer i kilkaset naboi ró¿nego
kalibru). Ukarany odwo³a³ siê od wyroku do S¹du Obwodowego w Kaliningradzie.
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3 kwietnia S¹d Obwodowy utrzyma³ w mocy wyrok S¹du Rejonowego. W tej sytuacji
Wiernikowski zmuszony bêdzie opuciæ stanowisko mera Swiet³ogorska.
KPwK, nr 48 z 4 IV, nr 57-7/16 z 1926 IV, nr 50 z 20 IV;
KP, nr 60 z 4 IV; SK nr 17 z 25 IV1 V 2007.

Mercedes za 4,3 mln rubli kupuj¹ dla Boosa, a nie dla przedstawicielstwa
moskiewskiego
Samochód Mercedes S350, nabyty w ramach przetargu przez rz¹d Obwodu Kaliningradzkiego dla Pañstwowego Urzêdu OK Przedstawicielstwo Obwodu Kaliningradzkiego w m. Moskwa, w rzeczywistoci przeznaczony jest dla gubernatora Gieorgija
Boosa, który bêdzie korzystaæ z tego samochodu w czasie wizyt w stolicy  powiedzia³
szef przedstawicielstwa W³adimir Szumiejko.
Mnie one (trzy samochody na ³¹czn¹ kwotê 6 mln 310 tys. rubli) w ogóle nie s¹
potrzebne  owiadczy³ Szumiejko.  Jako przewodnicz¹cy Rady Dyrektorów [rady nadzorczej] banku Moskwa, je¿d¿ê samochodem marki BMW  745, a te pojazdy potrzebne s¹ dla ministrów i gubernatora. Dla szefa samochód powa¿niejszy  Mercedes,
Toyota  dla ministrów.
Wed³ug s³ów by³ego szefa Rady Federacji, przecie¿ gdy oni (gubernator i ministrowie) przylec¹ do Moskwy, czasu maj¹ ma³o, a byæ trzeba wszêdzie. Dlatego na lotnisku
ich samochód spotka i bêdzie woziæ  wyjani³ Szumiejko. Wed³ug jego danych, samochody Wo³gi i Daewoo, które teraz znajduj¹ siê w przedstawicielstwie, mo¿na tylko
na z³om oddaæ.
Mimo tych wyjanieñ, sprawa zakupu Mercedesa S350 za 4350 tys. rubli (ok. 174 tys.
USD) i dwóch samochodów marki Toyota po 980 tys. rubli (ok. 39 tys. USD) ka¿dy
wywo³a³a ¿ywe zainteresowanie dziennikarzy kaliningradzkich i ró¿ne krytyczne komentarze.
K-sa, nr 691 z 6 IV; KP w K, nr 49 z 6 IV; KP, nr 63 z 7 IV; www.regnum.ru z 7 IV;
D-k, nr 13 z 10-17 IV; TR, nr 12 z 13-19 IV 2007.

German Gref w Kaliningradzie o koncepcji rozwoju regionu
26 kwietnia do Kaliningradu z dwudniow¹ wizyt¹ robocz¹ przyby³ minister rozwoju
gospodarczego i handlu FR German Gref. Interesowa³y go problemy rozwoju spo³eczno-gospodarczego obwodu, mo¿liwoci regionu w ramach nowej ustawy o SSE w Obwodzie Kaliningradzkim. Ministrowi towarzyszyli przedstawiciele ministerstw przemys³u
i energetyki, rozwoju regionalnego, transportu i szeregu agencji federalnych, Federalnej
S³u¿by Celnej, Akademii Gospodarki Narodowej, Instytutu Gospodarki Okresu Przejciowego, kompanii Gazprom i RAO JES Rosji.
27 kwietnia w rz¹dzie obwodowym pod przewodnictwem Grefa i z udzia³em gubernatora obwodu Boosa omawiano koncepcjê utworzenia strefy gier, rozwoju infrastruktury
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drogowo-transportowej i inne aktualne problemy obwodu, o których jednak w szczegó³ach nie poinformowano mediów lokalnych. G³ównym przedmiotem rozmów by³y jednak
dostawy gazu i poziom produkcji elektrycznoci w zwi¹zku z gwa³towym rozwojem
regionu i planami ekspansji gospodarczej w rejonie Morza Ba³tyckiego.
www.prime-tass.ru z 26 IV; www.wek.ru z 27 IV; www.kaliningrad.ru z 26 i 27 IV; RG nr 90
z 27 IV; KPwK nr 62 z 28 IV; KP nr 78 z 28 IV; SB nr 69 z 28 IV 2007.

Z ¿ycia Floty Ba³tyckiej
Wspó³praca flot Rosji i USA
Zgodnie z planem Ministerstwa Obrony FR w zakresie rozwoju kontaktów z armiami pañstw zagranicznych na 2007 rok i dyrektyw¹ g³ównodowodz¹cego Floty Wojenno-Morskiej, na prze³omie marca i kwietnia we Flocie Ba³tyckiej przebywa³a delegacja
marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych Ameryki z naczelnikiem Zarz¹du Strategii
i Polityki Dowództwa Marynarki Wojennej USA w Europie kontradmira³em Filipem
H. Grinem  informuje Stra¿ Ba³tiki z 3 kwietnia br. Gazeta pisze o 11-osobowej
delegacji amerykañskiej i towarzysz¹cej jej 14-osobowej delegacji FWM FR z pierwszym zastêpc¹ naczelnika Zarz¹du Operacyjnego Sztabu G³ównego kontradmira³em
W. Kociub¹.
Z relacji prasowej wynika, ¿e amerykañscy i rosyjscy marynarze omawiali problem
zapobiegania incydentom na morzu i zapewnienia bezpieczeñstwa ¿eglugi morskiej. Przypomniano te¿ zakres dotychczasowych kontaktów przedstawicieli flot obydwu pañstw
i uzgodniono plan przysz³ych wspólnych æwiczeñ pod kryptonimem Orze³  2007.
SB, nr 52 z 3 IV 2007.

Bohaterska postawa oficera
Oficer Floty Ba³tyckiej major Dmitrij Ostrowierchow uratowa³ szeregowca przed
wybuchem granatu, przykrywaj¹c go w³asnym cia³em w czasie æwiczeñ 30 marca br. na
poligonie. Szeregowiec Mirchajdarow, powo³any z Baszkirii, oczekiwa³ swojej kolejki na
rzut granatem. Nagle w znajduj¹cym siê w jego rêce granacie samoczynnie uruchomi³ siê
zapalnik. Do wybuchu pozostawa³y sekundy zauwa¿y³ to major Ostrowierchow. Wybi³
granat z r¹k ¿o³nierza na dno okopu, szarpniêciem wyci¹gn¹³ szeregowca na przedpole
okopu i przykry³ go w³asnym cia³em. Major zosta³ ranny od³amkiem w nogê, ¿o³nierz nie
ucierpia³. Za ten czyn oficer otrzyma³ podziêkowanie od dowództwa Floty Ba³tyckiej
i w³adz cywilnych regionu. Za mêstwo otrzyma³ tak¿e zegarek z wygrawerowan¹ dedykacj¹. rodki masowej informacji szczegó³owo opisa³y owe zdarzenie.
SB, nr 53 z 5 IV; IK, nr 10 z 5 IV; KP w K, nr 50 z 7 IV; A i F-K, nr 15 z 1117 IV 2007.
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Pobór wiosenny do wojska
Od 1 kwietnia w obwodzie trwa wiosenny pobór do wojska. Komisarz wojskowy
obwodu gen.-mjr Aleksandr Ponomariow poinformowa³ korespondenta RG, ¿e oko³o
1000 kaliningradczyków sporód 6000 wezwanych przed komisje poborowe, otrzyma
karty wcielenia do wojska, z tego 60% bêdzie s³u¿yæ w regionie kaliningradzkim. Jednak
z liczby 6000 wezwanych przed komisje poborowe a¿ 40% otrzyma odroczenie terminu
odbycia s³u¿by, a kolejne 40% odpadnie z uwagi na stan zdrowia. Ponomariow przyzna³
tak¿e, ¿e w ubieg³ym roku w obwodzie uchyla³o siê od odbycia s³u¿by wojskowej oko³o
2000 osób, wykorzystuj¹c zbyt ³agodne prawo: prokurator nie mo¿e wszcz¹æ sprawy karnej przeciwko uchylaj¹cemu siê, je¿eli nie pokwitowa³ on osobicie wezwania. Zgodnie
z decyzj¹ gubernatora, przewodnicz¹cego Obwodowej Komisji Poborowej, tworzone s¹
specjalne grupy ds. wykrycia uchylaj¹cych siê, sk³adaj¹ce siê z pracowników komisariatów wojskowych i milicjantów. Dziêki ich pracy zmniejszono liczbê uchylaj¹cych siê
o po³owê. S¹ te¿ inne sposoby oddzia³ywania na uk³onistów, na przyk³ad poborowy,
który do czasu ukoñczenia 27 lat nie s³u¿y³ w armii, nie otrzyma paszportu zagranicznego
i nie mo¿e byæ przyjêty do pracy w instytucji pañstwowej.
RG nr 81 z 18 IV 2007.

Admira³ W. Masorin zapowiada modernizacjê Floty Ba³tyckiej
Admira³ floty W³adimir Masorin, dowódca Marynarki Wojennej Rosji, podczas
czterodniowego pobytu w obwodzie obieca³, ¿e po 2010 roku rozpocznie siê aktywna
modernizacja Floty Ba³tyckiej. Floty Ba³tycka i Czarnomorska wyranie zestarza³y siê,
a wiêkszoæ rodków idzie na budowê strategicznych ³odzi podwodnych. Ale to jest
tymczasowe. Po 2010 roku na flotê nadwodn¹ bêdzie siê przeznaczaæ znacznie wiêcej
rodków. Trzeba przetrwaæ do tego czasu, a póniej bêdzie l¿ej  wyjani³ Masorin.
Doda³ on tak¿e, ¿e w najbli¿szym czasie Flota Ba³tyckiej wzbogaci siê o korwetê i prototypow¹ spalinow¹ ³ód podwodn¹, której próby przebiegaj¹ w sposób skomplikowany.
[...] Ale nie dlatego, ¿e ona jest le zbudowana. W toku takich prób ujawniane s¹ wszelkie niedostatki, które mo¿na usun¹æ w nastêpnych projektach. Dlatego ³ód podwodna
poddawana jest specjalnemu sprawdzeniu. Chcielimy przekazaæ j¹ do Floty Pó³nocnej,
ale póniej postanowilimy zostawiæ j¹ tu  powiedzia³ admira³. Mówi¹c o korwecie,
Masorin owiadczy³: Zachwycamy siê, oczywicie, ogromnymi okrêtami, kr¹¿ownikami, lotniskowcami. Ale wspó³czesne ma³e okrêty maj¹ tak¹ broñ, ¿e nie ustêpuj¹ pod
wzglêdem swojej mocy ogromnym kr¹¿ownikom.
Na pytanie dziennikarzy o to, czym mog¹ zagra¿aæ Obwodowi Kaliningradzkiemu
i Flocie Ba³tyckiej elementyamerykañskiej tarczy przeciwrakietowej (ros. PRO) g³ównodowodz¹cy FWM Rosji owiadczy³, ¿e system PRO jako taki naszej obronie nie zagra¿a. Jednoczenie przyzna³, ¿e odnawiaæ nale¿y nie tylko okrêty bojowe Floty Ba³tyckiej.
Ponadto tutejszy system obrony przeciwlotniczej [ros. PWO] wymaga doskonalenia.
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Pamiêtamy o tym, opracowuj¹c plany, ¿eby uczyniæ go bardziej pewnym  powiedzia³
admira³. Modernizacja systemu PWO bêdzie prowadzona zarówno w czêci obserwacji
radiolokacyjnej, jak i w czêci rodków ra¿enia.
Dziennikarze interesowali siê tak¿e losem powa¿nie uszkodzonego kilka miesiêcy
temu w wyniku po¿aru ma³ego okrêtu do zwalczania ³odzi podwodnych Baszkortostan.
Admira³ Masorin zapowiedzia³ odbudowê tego okrêtu.
SB nr 62 z 19 IV, nr 65 z 24 IV; KP nr 71 z 19 IV; www.kaliningradka.ru z 21 IV 2007.

Bezpieczeñstwo publiczne
Masowe k³usownictwo ryb
Gazety kaliningradzkie informuj¹ o masowym wrêcz k³usownictwie ryb w obwodzie.
Rossijskaja gazieta w dodatku regionalnym Zapad Rossii z 3 kwietnia informuje, ¿e
federalna trasa samochodowa KaliningradNiestierowMoskwa w pierwszych dniach
kwietnia przypomina³a sklep rybny pod go³ym niebem. Nieletni sprzedawcy stynki ujawniali sekrety doros³ych: rodzice chowaj¹ worki z nocnym po³owem k³usowniczym w polu.
£owi¹ oni stynkê przemieszczaj¹c¹ siê w rzekach na tar³o, ale tak¿e w zalewach.
Kilogram stynki w handlu przydro¿nym kosztuje 80 rubli, czyli oko³o 56 z³otych. Kary
grzywny, nak³adane przez inspektorów ochrony przyrody, nie odstraszaj¹ nocnych
rybaków. Do kwietnia ukarano 167 osób fizycznych na ³¹czn¹ kwotê 170 tys. rubli.
K³usownikom odebrano ponad dwie tony bezprawnie z³owionych ryb.
RG, nr 68 z 3 IV, nr 75 z 11 IV; KP, nr 61 z 5 IV 2007.

Ha³da kory w Kaliningradzie znowu p³onie
Jak pisze Andriej Zabie³kin w KP, nast¹pi³o to bodaj¿e po raz tysi¹c pierwszy .
Mieszkañcy rejonu moskiewskiego i przylegaj¹cych ulic, dusz¹c siê z powodu gryz¹cego
dymu, zaczêli dzwoniæ na pogotowie. Kilka dru¿yn po¿arniczych przygasi³o p³omienie,
jednak zwa³owisko dymi³o nadal. Tradycyjnie z³o¿a piêciuset tysiêcy ton kory zaczynaj¹
zapalaæ siê latem. Za korowisko odpowiada merostwo miasta, które nie dysponuje rodkami na likwidacjê takiej iloci, czêciowo jeszcze z czasów przedwojennych, z³ó¿ kory.
Poszukuje siê inwestora, który by³by sk³onny przerobiæ tê masê kory na granulat opa³owy.
KP, nr 60 z 4 IV 2007.

Aleksandr Dacyszyn o nieuczciwych deweloperach w Kaliningradzie
Nie dokoñczony dom na Placu Oktiabrskim w Kaliningradzie sta³ siê pierwszym obiektem, który odwiedzili Aleksandr Dacyszyn, Jurij Sawienko, minister budownictwa rz¹du
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obwodowego Siergiej Buczelnikow i przedstawiciele federalnych struktur si³owych. Wizytatorzy spotkali siê z oszukanymi inwestorami, którzy trzy lata temu w³o¿yli w budowê
tego domu mieszkalnego rednio po milionie rubli, ale nie mog¹ otrzymaæ swoich mieszkañ przy sprzeda¿y ich domu z m³otka. Ludziom, którzy po³¹czyli siê w stowarzyszenie, potrzebna jest konkretna pomoc  nale¿y rozwi¹zaæ sprawê dzier¿awy gruntów pod
domem, a tak¿e jak najszybciej przyj¹æ do eksploatacji prawie gotowy ju¿ dom siedmiokondygnacyjny. W³adze obieca³y pomoc.
Ale merostwo mo¿e dzia³aæ tylko zgodnie z prawem. Dlatego udzia³owcy, oszukani
przez inwestora zastêpczego, bêd¹ musieli wnieæ sprawê do s¹du.
Kaliningrad zna ju¿ tego typu sprawy. Nie tak dawno firma Kaliningrad¿y³stroj
oszuka³a 432 udzia³owców na 174 mln rubli. W³adze miejskie i obwodowe chc¹ doprowadziæ do tego, by podobne sytuacje nie powtórzy³y siê. Gwarantem jest obowi¹zuj¹ce od
niedawna ustawodawstwo federalne, zobowi¹zuj¹ce w³adzê wykonawcz¹ regionu do kontrolowania budownictwa z udzia³em inwestorów indywidualnych od pocz¹tku do koñca.
Ze swej strony zastêpca pe³nomocnego przedstawiciela prezydenta w PZOF na Obwód
Kaliningradzki Aleksandr Dacyszyn zagwarantowa³ przeprowadzenie rzetelnego ledztwa i nieuchronnoæ kary w stosunku do oszustów budowlanych.
KP, nr 60 z 4 IV; RG, nr 70 z 5 IV, nr 80 z 17 IV 2007.

Spór o wycinkê drzew przydro¿nych
W Muzeum Brama Friedlandzka zakoñczy³a siê wystawa fotograficzna Drzewa,
które ... zabijaj¹? czyli Ostatni ¿o³nierze Wehrmachtu. Ekspozycja powiêcona by³a
drzewom wzd³u¿ dróg kaliningradzkich. W odró¿nieniu od urzêdników rz¹du obwodowego i GIBBD, dla których od dawna jasne jest, i¿ trzeba je wyci¹æ, autorzy wystawy
postawili sobie prawie hamletowskie pytanie: «Pi³owaæ czy nie pi³owaæ?»  napisa³ Igor
Oriechow w Komsomolskiej Prawdzie  Kaliningrad z 6 kwietnia. Natomiast zwiedzaj¹cy wystawê kaliningradczycy byli prawie jednomylni w tym, ¿e drzew przydro¿nych usuwaæ nie wolno. Wpisy pozostawione w ksiêdze opinii zawieraj¹ wiele propozycji, które maj¹ przyczyniæ siê zarówno do bezpieczeñstwa ruchu drogowego, jak i zachowania drzew przydro¿nych: ograniczyæ ruch do 90 km na godzinê; obok drogi z drzewami
zbudowaæ now¹ i na ka¿dej z nich wprowadziæ ruch jednostronny; na drzewach zamocowaæ wiat³a odblaskowe, co zwiêkszy bezpieczeñstwo ruchu noc¹; zaj¹æ siê durniami,
którzy pêdz¹ z szybkoci¹ 150 km/godz, a nie drzewami; itp. Tak¿e gocie obwodu, zwiedzaj¹cy wystawê, byli za pozostawieniem drzew. Jedziesz i masz wra¿enie, ¿e kto zatroszczy³ siê o to, by nie czu³ siê osamotniony. I jeszcze drzewa pokazuj¹ przyk³ad ¿ywotnoci  napisa³a mieszkanka Moskwy Margarita. Ludmi³a z S. Petersburga te¿ jest
przeciwko wycinaniu drzew: Rzecz nie w drzewach, lecz w niskiej kulturze jazdy. U nas
w Obwodzie Leningradzkim dok³adnie takie same wieñce wzd³u¿ tras, chocia¿ drzewa
znajduj¹ siê daleko od drogi.
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Kilka dni póniej w tej samej gazecie do sprawy ustosunkowali siê minister infrastruktury rz¹du obwodowego Aleksandr Rolbinow i naczelnik Urzêdu Pañstwowej
Inspekcji Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego w obwodzie pu³kownik milicji Jurij Kozakow. Minister Rolbinow jest przeciwny wycinaniu drzew przydro¿nych. Pu³kownik
Kazakow przypomnia³, ¿e tylko w ci¹gu 11 miesiêcy ubieg³ego roku na drogach samochodowych wydarzy³o siê 230 wypadków zwi¹zanych z drzewami przydro¿nymi, w wyniku których 84 osoby zginê³y i 297 odnios³o rany. W podobnych wypadkach gin¹ rednio
22 osoby na 100 poszkodowanych. Tote¿ stanowisko Rosyjskiej Agencji ds. Ochrony
Przyrody (Rosprirodnadzor) w sprawie usuwania drzew chorych i szczególnie zagra¿aj¹cych bezpieczeñstwu ruchu jest niezrozumia³e. Drzewa te maj¹ ju¿ 70100 lat, i wkrótce
zaczn¹ padaæ ze staroci nie pojedynczo, lecz setkami i dlatego ju¿ teraz trzeba je usuwaæ.
KP w K, nr 49 z 6 IV, nr 51 z 10 IV 2007.

Kolejne zatrzymania w strefie przygranicznej
6 kwietnia na odcinku stra¿nicy Nowosie³owo w rejonie bagrationowskim zatrzymano dwóch kaliningradczyków poluj¹cych na zwierzynê w strefie przygranicznej. T³umaczyli siê tym, ¿e popêdzili za dziczyzn¹ uciekaj¹c¹ w stronê granicy rosyjsko-polskiej
i dlatego przekroczyli zapory in¿ynieryjne. Za pobyt w strefie przygranicznej bez dokumentów na³o¿ono na nich karê grzywny, za za bezprawne posiadanie broni i polowanie
bez licencji wszczêto sprawê karn¹.
Od pocz¹tku br. za naruszenie strefy przygranicznej zatrzymano w obwodzie 120 osób,
wiêkszoæ na granicy rosyjsko-litewskiej, co jest zwi¹zane g³ównie z przemytem towarów akcyzowych.
www.kaliningrad-online.ru z 6 IV 2007.

W Pioniersku podnios¹ zatopion¹ barkê niemieck¹
W pobli¿u pla¿ w Pioniersku na niewielkiej g³êbokoci le¿y na dnie morza niemiecka
barka wy³adowana amunicj¹ z czasów wojny. Specjalici Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych wydobyli ju¿ oko³o stu pocisków rozrzuconych wokó³ barki. Postanowiono
poci¹æ barkê pod wod¹ i wydobywaæ fragmentami. Prace zostan¹ wykonane jeszcze przed
sezonem k¹pielowym i potrwaj¹ oko³o dwóch tygodni.
Wed³ug szacunków specjalistów, w regionie mo¿e znajdowaæ siê jeszcze oko³o 500
tys. ton materia³ów wybuchowych  od skrzyñ z nabojami do broni rêcznej a¿ po bomby
lotnicze. O znaleziskach informuj¹ lenicy, turyci, wojskowi, szefowie miast i rejonów.
5 kwietnia w masywie lenym w rejonie zielenogradskim saperzy FB wysadzili sk³ad
amunicji z czasów wojny. Ostatnio ko³o miejscowoci Czeriepanowo znaleziono oko³o
1000 pocisków. Tylko w marcu br. saperzy Floty Ba³tyckiej wykryli i unieszkodliwili
ponad 20 tysiêcy jednostek materia³ów wybuchowych. Skar¿¹ siê przy tym, ¿e g³ównymi rodkami poszukiwania pocisków nadal pozostaj¹ zg³êbnik, czyli zaostrzony prêt
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metalowy i wykrywacz min, za rodkami ochrony  he³m i kamizelka kuloodporna. Marz¹
o nowoczesnych przyrz¹dach produkcji szwedzkiej i ubraniach specjalnych, które chroni¹ przed wybuchem. Nie rozumiej¹ te¿, dlaczego spó³ki prywatne, zajmuj¹ce siê wysadzaniem bomb lotniczych, otrzymuj¹ po 45 tys. rubli za ka¿d¹ zniszczon¹ bombê, podczas gdy saperzy Samodzielnego Morskiego Batalionu In¿ynieryjnego FB za wyjazd na
rozminowanie i zniszczenie pocisków na zg³oszenie w³adz lokalnych otrzymuj¹ zaledwie
po 3 tysi¹ce rubli.
RG, nr 72 z 6 IV; KP nr 64 z 10 IV; www.kaliningrad.ru z 13 IV 2007.

Uszkodzony trawler Patrokl nadal grony
Na pocz¹tku marca w czasie cumowania w Kaliningradzkiej Stoczni Remontowej
trawler Patrokl przebi³ poszycie, przechyli³ siê o 30° i osiada³ na dnie. Z maszynowni
wyciek³ mazut, a z ch³odni  chemikalia, zagra¿aj¹c katastrof¹ ekologiczn¹ Kaliningradzkiemu Morskiemu Kana³owi ¯eglownemu. Specjalici Ba³tyckiego Zarz¹du AwaryjnoRatunkowego [ros. BASU] postawili wokó³ statku bomy zagradzaj¹ce, lecz po miesi¹cu
gro¿¹ ich usuniêciem, poniewa¿ w³aciciel statku odmawia zap³aty za ich u¿ytkowanie
w ¿¹danej wysokoci miliona rubli. Przepychanka miêdzy w³acicielem statku i BASU
wci¹¿ trwa, za wycieku nikt nie likwiduje. Tatjana Griñ z nadzoru morskiego Rosprirodnadzoru informuje, ¿e do sprawy powinien w³¹czyæ siê prokurator transportowy.
www.kaliningrad.rfn.ru z 17 IV 2007.

Przestêpstwo bankowe w Kaliningradzie
W Kaliningradzie wykryto grupê przestêpcz¹, która pobra³a kredyty w Inwestsbierbanku na 71 podstawionych osób. W biurze kredytowo-kasowym banku oszuci przedstawiali kserokopie dowodów osobistych kaliningradczyków, którzy o transakcjach nic
nie wiedzieli. Wed³ug danych organów ochrony prawa wród podejrzanych o organizacjê
oszustwa jest Igor Makiejew  by³y pomocnik by³ego deputowanego Kaliningradzkiej
Dumy Obwodowej W³adimira Jo¿ykowa.
www.regnum.ru z 17 IV 2007.

Poszukiwania prezesa Klubu Biznesu Litewskiego bezskuteczne
Po piêciu dniach od znikniêcia w Kaliningradzie prezesa Klubu Biznesu Litewskiego
Stanislovasa Juciusa organy ochrony prawa regionu rosyjskiego owiadczy³y, ¿e poszukiwania obywatela zagranicznego na razie nie zakoñczy³y siê sukcesem. Biznesmen litewski, bêd¹c w Kaliningradzie w swoim g³ównym miejscu pracy, znikn¹³ bez ladu rano
18 kwietnia. Ostatni dzwonek z telefonu komórkowego przedsiêbiorcy zosta³ wykonany
o 7,55, po czym abonent by³ niedostêpny.
www.kaliningrad.ru z 22 IV; KP nr 74 z 24 IV, nr 75 z 25 IV; RG nr 86 z 24 IV;
KPwK nr 60 z 25 IV 2007.
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Kultura, owiata, nauka, ochrona zdrowia
Pomnik marsza³ka M. Bark³aja de Tolli w Czerniachowsku
31 marca br. na centralnym placu Czerniachowska ods³oniêto pomnik feldmarsza³ka
Michai³a Bogdanowicza Bark³aja de Tolli. Ods³oniêcie pomnika zbieg³o siê z dat¹
wrêczenia mu ber³a marsza³kowskiego (31 marca 1814 r.) przez imperatora Rosji Aleksandra I za operacjê wojskow¹, zakoñczon¹ zdobyciem Pary¿a. Projekt pomnika w br¹zie
(marsza³ek na koniu z map¹ Pary¿a na kolanach) opracowa³ zas³u¿ony rzebiarz Rosji
W³adimir Surowcew z Moskwy.
W uroczystoci uczestniczyli zastêpca dowódcy FB wiceadmira³ Apanowicz, który
przyj¹³ defiladê wojskow¹, przedstawiciele Moskiewskiej Dumy Miejskiej, rz¹du Obwodu Kaliningradzkiego i rady z okrêgu Banff (k. Aberdeen) w Szkocji, sk¹d wywodzi siê
ród Bark³ajów de Tolli. Przedstawicielka tego rodu Nina Bark³aj nie mog³a przyjechaæ,
ale przys³a³a telegram. Pomnik wodza odlano w Smoleñsku. W zwi¹zku z uroczystoci¹
W. Surowcew odla³ tak¿e kilka jubileuszowych du¿ych z³otych oraz ma³ych z³otych
i srebrnych medali. Jeden z du¿ych z³otych medali przekazano prezydentowi Rosji. Koszt
ponad czterometrowej rzeby i trzymetrowego postumentu wyniós³ 9 mln rubli. Znaczn¹
czêæ tych rodków ofiarowa³y moskiewska organizacja handlu zagranicznego Awtotiechimport i zespó³ logistyczny Apparel West. 3 mln rubli zebrali przedsiêbiorcy
lokalni.
Michai³ Bark³aj de Tolli zmar³ w 1818 roku w maj¹tku Nagornoje (ko³o d. Geswethen) oko³o 8 km od Czerniachowska (d. Insterburg) w drodze na leczenie w Karlsbadzie.
Pierwszy pomnik w tym maj¹tku postawi³ mu król pruski Friedrich Wilhelm. Tam te¿
spoczywa jego serce, a jego prochy pochowane s¹ w maj¹tku Bekhof w Estonii.
RG, nr 68 z 3 IV, nr 71 z 6 IV; KP, nr 59 z 3 IV; KP w K, nr 47 z 3 IV;
SB, nr 52 z 3 IV; A i F-K, nr 14 z 4-10 IV; TR, nr 11 z 6-12 IV 2007.

Przyszed³ noc¹, ca³y w czerni. Pomnik Lenina powróci³ nieoczekiwanie
Nagle noc¹ [w Kaliningradzie] pojawi³ siê Lenin. Pomnik wodza wiatowego proletariatu ponad dwa lata znajdowa³ siê w sytuacji bezdomnego, wreszcie znalaz³ przystañ
 pisze Jelena Nagornych w Rossijskiej gaziecie. Lenin, jeszcze owiniêty czarn¹ foli¹,
stoi ju¿ ko³o Domu Sztuki, chocia¿ specjalici twierdz¹, ¿e to jeszcze nie jest jego ostateczne ustawienie, lecz tylko przymiarka. Przewieziono go w to miejsce przed zakoñczeniem konkursu na lokalizacjê tylko dlatego, ¿e mer Jurij Sawienko obieca³ komunistom,
¿e pomnik powróci na plac przed 22 kwietnia, dniem urodzin Lenina. Zwyciêzca konkursu bêdzie doprowadzaæ ustawienie pomnika do ostatecznego wygl¹du, oblicowywaæ
postument czerwonym granitem, a teren wokó³ wyk³adaæ ozdobn¹ p³ytk¹, instalowaæ podwietlenie postaci z br¹zu. Wszystkie prace zwi¹zane z demonta¿em, renowacj¹ i ponow33

nym ustawieniem pomnika w nowym miejscu bêd¹ kosztowaæ bud¿et miasta ponad 3
miliony rubli.
RG, nr 69 z 4 IV; KP nr 74 z 24 IV; AiF-K nr 17 z 25 IV1 V 2007.

Uniwersytecki Wydzia³ Medyczny w budynku by³ej Kaliningradzkiej Wy¿szej
Szko³y Lotniczo-Technicznej
Rozstrzygniêto sprawê przekazania Rosyjskiemu Uniwersytetowi Pañstwowemu im.
Immanuela Kanta budynku by³ej Kaliningradzkiej Wy¿szej Szko³y Lotniczo-Technicznej
[ros. KWATU] o powierzchni 15 tys. m2 pod Wydzia³ Medyczny. W ci¹gu dwóch lat,
wed³ug zapewnieñ rektora RGU Andrieja Klemieszewa, w uniwersytecie stworzona zostanie nowoczesna baza techniczna, która bêdzie s³u¿yæ do kszta³cenia przysz³ych lekarzy
i podnoszenia kwalifikacji pracowników s³u¿by zdrowia. Plany te popiera Jelena Klujkowa, minister ochrony zdrowia w rz¹dzie obwodowym.
www.regnum.ru z 12 IV; TR, nr 13 z 20-26 IV 2007.

Bramê Friedrichsbursk¹ przekazano Muzeum Oceanu wiatowego
W Kaliningradzie ocala³o niewiele zabytków architektury i historii, oprócz fortyfikacyjnych. Jednym z nich jest Brama Friedrichsburska, któr¹ obecnie przekazano Muzeum
Oceanu wiatowego. Zbudowan¹ w XIX wieku wed³ug projektu architekta von Astera
bramê w 2003 roku przekazano przedsiêbiorstwu ochronnemu Spó³ka z o.o. Stroj Trans
Zapad, które zobowi¹za³o siê do przeprowadzenia robót remontowo-restauracyjnych.
Jednak w ci¹gu czterech lat ta spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ niczego nie remontowa³a, ograniczaj¹c siê do ogrodzenia terenu wokó³ i urz¹dzenia parkingu chronionego. W tej sytuacji zerwano z ni¹ umowê obowi¹zuj¹c¹ do 2013 roku i przekazano
bramê muzeum.
www.kaliningrad.rfn.ru z 16 IV 2007.

Co zwieñczy Kolumnê Tryumfaln¹ na Placu Zwyciêstwa?
Mieszkañcy Kaliningradu do wzniesionej w ubieg³ym roku Kolumny Tryumfalnej
odnosz¹ siê niejednoznacznie. Co do jednego s¹ jednak zgodni  obecne zwieñczenie
w kszta³cie ¿o³êdzia nie upiêksza jej. W³adze z kolei te¿ nie s¹ zdecydowane co ma
zwieñczyæ okaza³¹ kolumnê i dlatego uniewa¿ni³y konkurs, którego zwyciêzca proponowa³ ustawienie na szczycie kolumny rzeby Anio³a Zwyciêzcy. Weterani chc¹, by na
kolumnie znalaz³ siê Order Zwyciêstwa, wzglêdnie sylwetka kobiety, symbolizuj¹ca
Matkê-Ojczyznê. Koszt kolumny, maj¹cy w zamyle pocz¹tkowym wynieæ 5 mln rubli, teraz siêga ju¿ 30 mln, lecz nadal nie wiadomo jaka rzeba ma j¹ upiêkszaæ  Gieorgija Pobiedonosca, Nike lub kogo jeszcze. Bêdzie zapewne og³oszony kolejny konkurs.
AiF-K, nr 15 z 11-17 IV; www.kaliningrad.ru z 18 i 19 IV; KPwK nr 56 z 18 IV,
nr 59 z 24 IV; KP nr 71 z 19 IV, nr 76 z 26 IV; SB nr 69 z 28 IV 2007.
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Grulica coraz groniejsza
Komsomolska Prawda  Kaliningrad podnosi alarm z powodu wzrostu zachorowañ na grulicê. «W pierwszym kwartale br. wród bezdomnych wykryto 370 nowych
przypadków zachorowañ na grulicê, 20 z nich to dzieci do lat 14  poinformowa³a g³ówny epidemiolog obwodu Tamara Doroszko.  Sytuacja jest bardzo napiêta, wskaniki
zachorowalnoci i miertelnoci w Obwodzie Kaliningradzkim s¹ wy¿sze, ni¿ rednio
w Rosji. Jest to choroba spo³eczna. Do regionu przyje¿d¿a wielu migrantów chorych na
grulicê, w tym tak¿e z zaawansowanymi postaciami. W ci¹gu 3 miesiêcy br. zarejestrowano 16 obywateli przyby³ych do obwodu z krajów bliskiej zagranicy [republik b. ZSRR],
chorych na grulicê, i ponad 20 osób z podejrzeniem o zachorowanie. Chorzy ludzie uchylaj¹ siê od leczenia, zara¿aj¹ innych. Grulica  choroba spo³eczna, u nas za du¿a czêæ
ludnoci nie ma mieszkañ z wygodami, wielu mieszka w internatach, s¹ osoby, które
mieszkaj¹ w piwnicach i nawet na ulicy. Na pe³nowartociowe wy¿ywienie, bogate
w witaminy i mikroelementy, ludziom brakuje pieniêdzy. Przegl¹d lekarski ludnoci,
który jest prowadzony w obwodzie drugi rok, obj¹³ tylko obywateli pracuj¹cych, a i to nie
wszystkich»  powiedzia³a T. Doroszko.
Minister ochrony zdrowia Jelena Klujkowa przygotowuje w zwi¹zku z tym zarz¹dzenie o powo³aniu w jednostkach municypalnych sztabów do walki ze spo³ecznie znacz¹cymi chorobami, w tym tak¿e z grulic¹.
Dziennikarka KPwK Olga Gonczarowa ustali³a, ¿e w 2005 roku w obwodzie na
grulicê zmar³o 321 osób. Czynn¹ grulicê zarejestrowano u 1185 obywateli, czyli 125,4
przypadków na sto tysiêcy ludnoci. W 2006 roku zachorowalnoæ na aktywne formy
grulicy wzros³a i wynios³a ju¿ 134,6 przypadków na 100 tys. obywateli (1265 przypadków). Wskanik zachorowalnoci dzieci zwiêkszy³ siê z 71,1 na 100 tys. ludnoci w wieku dzieciêcym w 2005 roku do 77,8 w 2006 roku, co 5-krotnie przewy¿sza wskanik
zachorowañ w Rosji! Dosyæ wysoki jest wskanik miertelnoci z powodu grulicy
(28 przypadków na 100 tys. ludnoci). Udzia³ ludnoci nie pracuj¹cej w strukturze po raz
pierwszy wykrytych zachorowañ w 2006 roku wyniós³ 71,3%.
www.kaliningrad.kp.ru z 18 IV 2007.
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Gospodarka Obwodu
Kaliningradzki Kombinat Bursztynu w zarz¹dzie A£ROSY
Agencja Informacyjna Rosba³t poda³a, ¿e specjalici znanej kompanii diamentowej
A£ROSA z Jakucji 3 kwietnia przyst¹pili do pracy w Kaliningradzkim Kombinacie
Bursztynu. Na polecenie rz¹du FR zajmuj¹ siê sprawami wyprowadzenia bran¿y z kryzysu finansowego.
Pañstwowe Przedsiêbiorstwo Unitarne [ros. GUP] Kaliningradzki Kombinat Bursztynu w Jantarnyj, utworzone w 1947 r., jest jedynym w Rosji przedsiêbiorstwem wydobycia bursztynu. W 2006 roku przedsiêbiorstwo wydoby³o oko³o 134 ton surowca bursztynu, chocia¿ wczeniej roczne wydobycie wynosi³o do 600 ton. Z powodu d³ugów i prawie ca³kowitego zu¿ycia urz¹dzeñ sta³o siê bankrutem, a kredytodawcy wprowadzili
w nim procedurê zarz¹dzania zewnêtrznego.
S³u¿ba prasowa przedsiêbiorstwa poinformowa³a, ¿e celem obecnego przyjazdu
specjalistów A£ROSY jest opracowanie i uzgodnienie sposobów odbudowy zdolnoci p³atniczych kombinatu i umocnienie jego pozycji rynkowych. W najbli¿szym czasie
pakiet propozycji bêdzie przed³o¿ony do rozpatrzenia zgromadzeniu kredytodawców. Trzy
tygodnie póniej s³u¿ba ta opublikowa³a na swojej stronie internetowej treæ pozwu
skierowanego do S¹du Arbitra¿owego m. Moskwy przeciwko gazecie Trud za trwaj¹ce
od pó³ roku próby dyskredytacji kierownictwa GUP Kaliningradzki Kombinat Bursztynu, a tak¿e cyniczne ignorowanie przez wydawnictwo norm ustawy o SMI. Gazecie
Trud i jego korespondentowi I. Smirnowej zarzuca siê w tym pozwie wykorzystanie
w publikacjach czarnego PR-u, przeinaczanie faktów, przykryte nazwiskami wysoko
postawionych urzêdników, takich jak gubernator G. Boos, zastêpca przedstawiciela
prezydenta w PZOF A. Dacyszyn i szef Izby Obrachunkowej FR S. Stiepaszyn, co,
zdaniem skar¿¹cych siê wiadczy o faktycznym og³oszeniu Kaliningradzkiemu Kombinatowi Bursztynu wojny informacyjnej.
www.rosbalt.ru z 3 IV; www.kaliningrad.ru z 3 i 20 IV; www.amberplant.ru z 20 IV 2007.

Szefowie FGUP Kaliningradawia podejrzani s¹ o roztrwonienie 40 milionów
rubli
Prokuratura Obwodu Kaliningradzkiego prowadzi ledztwo w sprawie karnej przeciwko szefom Federalnego Pañstwowego Przedsiêbiorstwa Unitarnego (ros. FGUP)
Kaliningradawia o roztrwonienie 40 milionów rubli z dotacji federalnej na realizacjê
projektu Przebudowa i rozwój portu lotniczego Chrabrowo w 2004 roku.
Na zlecenie FGUP Kaliningradawia przetarg na wykonanie robót budowlanych na
lotnisku w Chrabrowie ko³o Kaliningradu wygra³a SA KDS Centr z Moskwy, która za
200 mln rubli mia³a wyremontowaæ pas startowy, terminale i ogrodzenia. Firma moskiew36

ska podnajê³a osiem firm budowlanych, w wiêkszoci kaliningradzkich, którym wyp³aci³a 140 mln rubli. ¯eby zagospodarowaæ pozosta³e 60 mln rubli, wynajêto nastêpn¹
moskiewsk¹ firmê jednodniówkê Dia³aneks, która tak¿e podnajê³a firmy kaliningradzkie, którym wyp³aci³a z tej kwoty 20 mln rubli, za pozosta³e 40 mln trafi³y do kieszeni
wielkich kombinatorów. Kierownictwo FGUP Kaliningradawia wyp³aci³o pod koniec 2004 roku ca³¹ kwotê firmie KDS Centr. W wyniku ekspertyzy, zleconej przez
prokuraturê, ustalono, ¿e nie wszystkie roboty zosta³y wykonane zgodnie z projektem i z
u¿yciem w³aciwych materia³ów, a czêæ robót w ogóle nie zosta³a wykonana.
Prokuratura zapowiada szybkie skierowanie aktu oskar¿enia do s¹du.
SK, nr 14 z 4-10 IV; www.strana.kaliningrad.ru z 4 IV; www.kaliningrad.ru z 4 IV 2007.

Spór o zagospodarowanie centrum Kaliningradu
Architekt miejski Kaliningradu Aleksandr Baszyn i wspó³pracuj¹cy z nim architekci
opracowali plan zagospodarowania zniszczonego w czasie II wojny wiatowej i dotychczas nie odbudowanego historycznego centrum Kaliningradu. Po wystawie w Cannes, na
której zaprezentowano ów plan, jego elementy przedstawiono opinii publicznej. Piêcioletni plan zagospodarowania centrum miasta przewiduje, m.in., nastêpuj¹ce inwestycje:
1. Albatros  wielofunkcyjny orodek , który zlokalizowany zostanie na powierzchni 0,6 hektara. Wie¿a drapacza chmur obliczona jest na 99-VIP-apartamentów, a wewn¹trz budynku planuje siê ulokowaæ powierzchnie handlowe i orodek biznesu klasy A.
Szacunkowy koszt budowy  70 mln euro. Wed³ug przewidywañ, koszt budowy Albatrosa powinien zwróciæ siê w ci¹gu 5 lat.
2. Piêciogwiazdkowy hotel Grand ma mieæ 400 pokoi. W nim znajdzie siê swój
orodek rozrywkowy i parking podziemny. Szacunkowy koszt budowy  42 mln euro,
zwrot nak³adów  po 8 latach. Oczekuje siê, ¿e hotel bêdzie przynosiæ czysty zysk
w kwocie 6 mln euro rocznie.
3. Orodek wielofunkcyjny Siódme Niebo z restauracj¹ panoramiczn¹ na górnych
piêtrach. Na pozosta³ej powierzchni  orodek biznesowy klasy A i 68 apartamentów
mieszkalnych. Szacunkowy koszt  20 mln euro. Zwrot nak³adów  po 4 latach.
4. Kompleks Lebenicht  podobnie jak i s¹siednie budowle  wielofunkcyjny.
W nim restauracja, orodek handlowy i biznesowy klasy A, a tak¿e wie¿a na 260 apartamentów. Przy czym ze sprzeda¿y apartamentów w³aciciele Lebenicht otrzymaj¹ najwiêkszy dochód  33 mln euro. Koszt budowy  44 mln euro.
5. Orodek historyczny Altstadt powstanie na brzegu Prego³y. Tu planuj¹ odbudowaæ istniej¹ce kiedy nabrze¿e rybne, a dla upamiêtnienia zniszczonych przez wojnê dzielnic Altstadt, Lebenicht i Knaiphof utworzyæ Plac Trzech Miast. Wysokoæ tych domów
nie przewy¿sza piêciu kondygnacji, a przy budowie wykorzysta siê takie tradycyjne
materia³y, jak kamieñ, ceg³a i dachówka ceramiczna. Zysk tylko z tytu³u sprzeda¿y willi
powinien wynieæ 120 mln euro.
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6. Odbudowany Zamek Królewski bêdzie podobny do starego tylko zewnêtrznie. Czêæ
pomieszczeñ przeznaczy siê pod hotel w starym stylu na 200 numerów. Obok dwupoziomowy parking na 300 miejsc. Na powierzchni 4 tys. m2 zbudowana zostanie podziemna
ulica turystyczna z restauracjami, piwnicami winnymi, sklepikami z upominkami i biuro
turystyczne. Brane jest pod uwagê otwarcie w zamku Muzeum Prus Wschodnich i s³ynnej restauracji niemieckiej Blütgericht (w miejscu obecnych prac archeologicznych).
Prócz tego przewiduje siê dokoñczenie budowy Domu Rad z przeznaczeniem na przysz³y obiekt biurowo-us³ugowy.
Og³oszenie tych zamierzeñ w elektronicznych i drukowanych rodkach przekazu (na
przyk³ad w Komsomolskiej Prawdzie  Kaliningrad z 4 kwietnia br.) wywo³a³o natychmiast falê krytyki. Znany architekt kaliningradzki Oleg Wasiutin uzna³, ¿e te projekty to
nic innego, jak tylko przerysowane z ró¿nych czasopism architektonicznych szanghajskie
drapacze chmur, przypadkowo, bez³adnie i chaotycznie rozstawione niewspó³miernie wielkie obiekty. Przy tym  ani jednej nowej drogi, ³¹cz¹cej ulicê Szewczenki i alejê
Moskiewsk¹, a przecie¿ zgodnie z zasadami urbanistyki ulic w centrum miasta powinno
byæ o wiele wiêcej, ni¿ na obrze¿ach, a nie odwrotnie. Oleg Wasiutin zwraca uwagê na to,
¿e w Kaliningradzie stale mówi siê o koniecznoci odbudowy dominanty historycznej
Zamku Królewskiego, i jednoczenie obok niego stawia siê piêæ drapaczy chmur, które
zabijaj¹ swoj¹ mas¹ ten zamek. Tu za punkt odniesienia wybiera siê nie zamek, lecz Dom
Rad, który jest wielkim problemem urbanistycznym dla miasta. By maksymalnie zmniejszyæ negatywne oddzia³ywanie Domu Rad na przyleg³y teren proponuje siê zwiêkszyæ
iloæ Domów Rad jeszcze piêciokrotnie. Zdaniem krytykuj¹cego, nie mo¿e jeden cz³owiek [Aleksandr Baszyn] narzucaæ parametrów ca³ej centralnej czêci miasta. Niezbêdna
jest profesjonalna praca wielu specjalistów, najlepiej z udzia³em miêdzynarodowych grup
projektowych.
Aleksandr Popadin, specjalista ds. kultury i literat, uzna³, ¿e projekty, przedstawione
w Cannes, wykonane zosta³y na dobrym poziomie uczniowskim. Jego zdaniem, nie mo¿e
jeden cz³owiek, bêd¹cy w³acicielem pracowni urbanistycznej i architektem miejskim
jednoczenie, decydowaæ o tak wa¿nej sprawie, jak zabudowa centrum miasta. To, co jest
dozwolone architektowi Baszynowi, nie powinno byæ dozwolone g³ównemu architektowi
miasta. Baszyn faktycznie nie realizuje funkcji g³ównego architekta miasta.
Anastasija Drozdowa pyta w tygodniku Izwiestija Kaliningradu dla kogo proponuje siê wszystkie te wie¿owce i apartamenty wielogwiazdkowe w nich, naszpikowane orodkami rozrywkowymi. Czy¿bym to ja mia³a odpoczywaæ tam lub moja mama-emerytka?
 W¹tpiê, by wynagrodzenie i emerytury skoczy³y do góry tak, jak te wie¿owce. ¯eby
chocia¿ pieniêdzy starczy³o, nie, nie na spacery po niezliczonych orodkach handlowoadministracyjnych, lecz na klateczkê w piêciokondygnacyjnej chruszczowce, no i na
codzienny zakup rozfasowanego do puszek czystego powietrza ... Brednie? Wcale nie.
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Przecie¿ o czystej wodzie te¿ z lekcewa¿eniem dyskutowalimy kiedy. Pamiêtacie? By³o
to, dopóki pieni¹dze nam jeszcze nie zast¹pi³y sumienia.
W tej dyskusji najmniej mówi siê o tym, kto ma zbudowaæ te wspania³oci, dla
kogo i za czyje pieni¹dze. Jeden z takich obiektów ju¿ jest w budowie  czterogwiazdkowy hotel Hehiopark Kaiserhoff Hotel & SPA powstaje w ramach realizacji projektu
Wioska Rybna. Inwestorem jest Kompania Finansowania Projektowego. Wród obiektów pierwszego etapu tego zespo³u jest hotel na 79 apartamentów z sal¹ konferencyjn¹ na
100 miejsc. W drugim budynku na 2 i 3 piêtrach bêdzie jeszcze 39 pokoi hotelowych, a na
parterze i pierwszym piêtrze znajdzie siê nowoczesny kompleks SPA. Ca³oæ bêdzie oddana do u¿ytku w 2008 roku. Hehiopark Hotels&Resorts  jest pierwsz¹ rosyjsk¹ sieci¹
biznes-hoteli i hoteli do wypoczynku kategorii 3 lub 4 gwiazdkowej. Sieæ posiada dzisiaj
14 hoteli w Moskwie, regionach rosyjskich, na terytorium Ukrainy i w Europie. Hehiopark Group  kompania ze 100% kapita³em rosyjskim, zarz¹dzaj¹ca ponad 200 mln dolarów aktywów.
IK, nr 7 z 15 III; KPwK, nr 48 z 4 IV, nr 52 z 11 IV; www.kaliningrad.kp.ru z 4 i 21 IV;
www.kaliningrad.ru z 11 i 21 IV; www.kaliningradexpert.ru z 17 IV; KP nr 77 z 27 IV 2007.

Wieczes³aw G³azycziow: B³êdem jest uznaæ biznes moskiewski za z³o
Ekspert w dziedzinie rozwoju regionalnego Wiaczes³aw G³azycziow przedstawi³ korespondentowi Komsomolskiej Prawdy  Kaliningrad Fiodorowi Bujnowskiemu swój
punkt widzeniu sytuacji w obwodzie. Wypowied profesora Moskiewskiego Instytutu
Architektonicznego publikujemy w ca³oci:
 F. Bujnowski:  W Kaliningradzie mówi siê, ¿e Pan przejawi³ zainteresowanie udzia³em w opracowaniu strategii rozwoju miasta. Czy tak jest?
 W. G³azycziow:  Owszem, jestem gotów uczestniczyæ, poniewa¿ wiele lat temu
ju¿ rozpoczêlimy taka pracê. Sytuacja u was jest zupe³nie niepowtarzalna. Drugiego
takiego miasta w kraju nie ma. Ciekawie jest zbudowaæ drugie miasto europejskie Rosji.
Jedno jest  Petersburg dosta³ siê nam w spadku historycznym. I Kaliningrad w pe³ni
mo¿e pretendowaæ do tej pozycji.
 F. Bujnowski:  Bywa³ Pan nie jeden raz w Kaliningradzie i nie jeden raz wypowiada³ w pe³ni pochlebne s¹dy. W czym przyczyna dobrego stosunku?
 W. G³azycziow:  Macie szansê, której nie zrealizowano do koñca w Petersburgu
z powodu miana stolicy europejskiej. Po drugie  nie wolno traciæ pamiêci o przesz³oci,
lecz przyw³aszczyæ j¹ sobie na prawach zwyciêzcy. To nie oznacza niewolniczego naladowania. W swoim czasie proponowa³em na seminarium w Kaliningradzie dopracowanie wyspy, tam, gdzie katedra, w postaci parku, stylizowanego pod stare miasto. To znaczy odbudowanie cienia starego miasta z drzew i krzewów. Nie twierdzê, ¿e nale¿y zrobiæ
w³anie tak, ale to jest logika mylenia. Odbudowaæ cieñ, ale nie próbowaæ imitowania,
nie próbowaæ ma³powania. Ale najwa¿niejsze, ¿eby spo³eczeñstwo miejscowe uczestni39

czy³o w tym nie emocjonalno-nostalgicznie, lecz czysto konstruktywnie.
 F. Bujnowski:  Pan uwa¿nie obserwuje jak rozwijaj¹ siê regiony. Z Pañskiego
punktu widzenia, czy zauwa¿alne s¹ zmiany sytuacji w Obwodzie Kaliningradzkim?
 W. G³azycziow:  W szczegó³y wdawaæ siê jest mi trudno... Ale mogê zajæ od
drugiej strony. Uczestniczy³em w recenzowaniu obydwu wariantów strategii rozwoju
Obwodu Kaliningradzkiego. Pierwszego, który by³ przedstawiony gdzie wiosn¹ lub
na pocz¹tku lata ubieg³ego roku. I drugiego, który by³ przedstawiony pón¹ jesieni¹. Pierwszy by³, ³agodnie mówi¹c, bezwzglêdny i naiwny. Ale ... up³ynê³o niewiele czasu,
zmieniono dru¿ynê opracowuj¹cych i uzyskano rezultat, któremu ³¹cznie móg³bym wystawiæ pozytywn¹ ocenê. Nie idealn¹, naturalnie, ale jednak by³a to wskazówka, ¿e nowa
dru¿yna posiada zdolnoæ do nauki. To, ¿e na pocz¹tku zrobiono wiele b³êdów, to jest
naturalne. Dlatego, ¿e bardzo grz¹skie rodowisko w Obwodzie Kaliningradzkim, na ile
mogê s¹dziæ. Ono powinno sprzeciwiaæ siê wszelkim próbom ostrej modernizacji.
A z drugiej strony, waszemu gubernatorowi brakuje cierpliwoci, ¿eby zrozumieæ, ¿e
z lokaln¹ wspólnot¹ biznesow¹ i elit¹ kulturaln¹ nale¿y zawrzeæ najpierw pakt o nieagresji, a póniej zbudowaæ dialog.
 F. Bujnowski:  Wiaczes³awie Leonidowiczu, wielu uwa¿a, ¿e u nas teraz okazuje
siê wzglêdy biznesowi moskiewskiemu ze strat¹ dla miejscowego. Zgadza siê Pan z tym
twierdzeniem?
 W. G³azycziow:  Wyobraziæ sobie, ¿e ekspansja kapita³u moskiewskiego  to jakie absolutne z³o, by³oby okropnym b³êdem. Dlatego ¿e Obwodowi Kaliningradzkiemu
kapita³u nie wystarcza. Byæ mo¿e, brakuje go mniej ni¿ w innych regionach, dlatego ¿e
zbyt wiele dzia³o siê z powodu zaistnia³ych stosunków z poprzednim kierownictwem
gubernatorskim. W rzeczywistoci by³ to re¿im najwiêkszego uprzywilejowania, i pojawienie siê zewnêtrznego agenta zmusza do ockniêcia siê i podci¹gniêcia siê. Dlatego
generalnie, tak s¹dzê, jest to nawet i niele. Inn¹ spraw¹ jest to, ¿e je¿eli tu przyjdzie
moskiewski kompleks budowlany to ju¿ bêdzie katastrofa.
 F. Bujnowski:  Dlaczego?
 W. G³azycziow:  Dlatego ¿e od razu zacznie siê momentalne podnoszenie cen, do
których inwestorzy moskiewscy przyzwyczaili siê, i do tego wykorzystanie absolutnie nie
przydatnych do warunków miejscowych instytucji projektowych. Tu trzeba sprê¿yæ siê
i robiæ miejscowe projekty, wpisane do lokalnego rodowiska.
 F. Bujnowski:  Teraz w Kaliningradzie aktywnie reklamowane s¹ cztery projekty.
Jeden z nich ju¿ funkcjonuje  jest to nowa redakcja ustawy o Szczególnej Styrefie Ekonomicznej. Obowi¹zuje od 1 kwietnia ubieg³ego roku. Poza tym utworzenie kompleksu
turystyczno-rekreacyjnego na Mierzei Kuroñskiej, strefy gier i przyci¹gniêcie do regionu
dobrowolnych przesiedleñców. Jaki jest realny potencja³ tych projektów z Pañskiego punktu
widzenia?
W. G³azycziow:  Co siê tyczy przesiedleñców  to jest to chimera. Tu ich nie ma sk¹d
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braæ. Je¿eli uda siê, to bêdzie to iloæ rzêdu dziesi¹tka tysiêcy na kraj, i nie ma siê czego
baæ. Kto chcia³ przyjechaæ  ju¿ przyjecha³. Co za dotyczy strefy gier  wszystko zale¿y
od zasad gry. Je¿eli ustali siê je i bêdzie siê przestrzegaæ dostatecznie twardo, jak to siê
robi na przyk³ad w Las Vegas. By³em tam, i ca³a strefa gier zdecydowanie koñczy siê
przed wyjciem do trapu samolotu. Kropka. Dalej  nic. Je¿eli to siê uda upilnowaæ, je¿eli
to bêdzie po prostu miejsce lokalne, i je¿eli bêdzie zapewnione budownictwo hoteli, gdzie
gracze powinni przenocowaæ. To ma zasadnicze znaczenie. Dlatego ¿e, jak wiadomo, nie
nocuj¹cy gocie korzyci nie przynosz¹. Dlatego bardzo wa¿ny jest konkurs na sam¹ koncepcjê przestrzenn¹. O ile jest mi wiadomo, jeszcze nie by³ on og³aszany. Na to trzeba
wykosztowaæ siê, ale to siê zwróci.
Co za dotyczy mierzei ...Tu nie wszystko zale¿y od delikatnoci decyzji projektowej.
Teraz konsultujê Buracjê w zwi¹zku ze specjaln¹ stref¹ nad Bajka³em. Tam odby³o siê
bardzo dobre seminarium z szefami obwodu i miasta. Stawiaj¹c takie zadanie, nale¿y
wiedzieæ ile osób powinno byæ przygotowanych i jak przeszkolonych. A w tym celu nale¿y zmieniæ program i miejscowej uczelni wy¿szej, i miejscowych rednich szkó³ zawodowych. Trzeba wiedzieæ jak zbudowaæ technologiê wspó³dzia³ania przedsiêbiorstw zajmuj¹cych siê ochron¹ przyrody, a jednoczenie otwartych dla turystyki. To bardzo delikatne
zestrojenie instrumentarium. Jest to o wiele bardziej z³o¿one, ni¿ zbudowanie biznesu
gier. Je¿eli mówi³em, ¿e tam jest niezbêdna specjalna gra projektowa, ¿eby wszystko
zestroiæ, to tu jest niezbêdna po dwakroæ.
Co za dotyczy Szczególnej Strefy Ekonomicznej, to, byæ mo¿e, niezbyt uwa¿nie
ledzi³em, ale, prócz monta¿u samochodów przy pomocy rubokrêtu, niewielkiego
o¿ywienia w stoczni i otwarcia ¿eglugi promowej, ja, uczciwie mówi¹c, nie widzia³em
powa¿nych studiów w tym zakresie.
 F. Bujnowski:  Ju¿ jest 34 rezydentów SSE, którzy zobowi¹zuj¹ siê w³o¿yæ w ci¹gu
trzech lat nie mniej ni¿ po 150 mln rubli inwestycji. Ale dalej ni¿ deklaracje, sadz¹c ze
wszystkiego, sprawa na razie nie posuwa siê.
W. G³azycziow:  No i, jak wiadomo, nie zawsze deklaracje bywaj¹ pewne. Dlatego
jest potrzebna tu analityka, niezale¿na ekspertyza i udzia³ samej wspólnoty gubernatorskiej. Sztuka obca to jest, i wyranie wymaga dopracowania. I tracenie czasu jest niebezpieczne, i popiech mo¿e doprowadziæ do krañcowo nieprzyjemnych historii, które poderw¹ zaufanie do samej idei.
KPwK, nr 49-t/14 z 5-12 IV; www.kaliningrad.kp.ru z 5 IV; www.kaliningrad.ru z 5 IV 2007.

Rok kaliningradzkiej SSE
Rok temu wesz³a w ¿ycie nowa redakcja ustawy federalnej O Szczególnej Strefie
Ekonomicznej w Obwodzie Kaliningradzkim, która zast¹pi³a ulgi celne dla jej rezydentów preferencjami podatkowymi. O tym, co to da³o obwodowi korespondenci AI Rosba³t Walerij Biriukow i Igor Litwinienko rozmawiali z ministrem gospodarki rz¹du
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obwodowego Feliksem £apinem. Przedstawia on, co prawda, rz¹dowy, czyli optymistyczny
punkt widzenia, ale podaje te¿ nowe informacje:
 Rosba³t:  Feliksie Feliksowiczu, czy przyjêcie ustawy o SSE sprzyja³o wzrostowi inwestycji w regionie?
 F. £apin:  Dzisiaj ju¿ mo¿na powiedzieæ, ¿e ta ustawa znacz¹co doda³a uroku
inwestycyjnego eksklawie rosyjskiej na Ba³tykiem. Chocia¿, przypomnê, ¿e na ten temat
jego przeciwnicy mieli powa¿ne w¹tpliwoci: niepokoi³ ich wysoki próg wielkoci inwestycji  150 mln rubli, które nale¿a³o w³o¿yæ w gospodarkê obwodu, by staæ siê rezydentem SSE i otrzymaæ ca³kowite zwolnienie od podatku dochodowego i maj¹tkowego na
pierwsze szeæ lat i po³owê zni¿ki na kolejny taki sam okres.
Tym niemniej, teraz mamy ju¿ 34 rezydentów z ³¹czn¹ wielkoci¹ inwestycji ponad
19,5 miliarda rubli, z których zagospodarowano 4,5 mld. I na wyjciu mamy ju¿ praktycznie trzy gotowe projekty. Dla kompanii Sodru¿estwoSoja zbudowano specjalny zespól
cumowniczy i w po³owie maja oczekujemy najwiêkszego w historii regionu ³adunku
suchego soi i uruchomienia zak³adu przetwórczego. W czerwcu planuje siê rozpocz¹æ
zakrojon¹ na wielk¹ skalê produkcjê techniki telewizyjnej w parku technologicznym, a w
koñcu roku kompania Inwestprojekt odda do u¿ytku zak³ad wytwarzaj¹cy technikê
elektroniczn¹ za 190 mln rubli. Prócz tego, w przygotowaniu jeszcze oko³o 10. projektów,
na rzecz których pracujemy z potencjalnymi inwestorami. Schemat ustawy jest taki, ¿e
dla nich korzystniej jest najpierw organizowaæ przygotowanie projektu i rozpoczêcie
budowy swojego zak³ady, a ju¿ póniej stawaæ siê rezydentem SSE. To znaczy, ¿e mo¿na
z pewnoci¹ mówiæ, i¿ mamy dobry zapas operacyjny na przysz³oæ.
 Rosba³t:  Sadz¹c z Pañskich s³ów, z realizacj¹ ustawy o SSE nie ma ¿adnych
problemów. Jest ona a¿ tak idealna?
 F. £apin:  Idealnych ustaw nie bywa, z definicji. Bez wzglêdu na to, ¿e kszta³towanie bazy prawnej dobieg³o koñca, i dzisiaj trwa jej doskonalenie. Zgodnie z poleceniem
prezydenta FR, my i RosSEZ [Agencja Federalna ds. Specjalnych Stref Ekonomicznych]
co kwarta³ zdajemy sprawozdanie rz¹dowi federalnemu i przy tym nie ukrywamy problemów, z którymi stykaj¹ siê inwestorzy. Hamulec g³ówny  to ograniczenia infrastrukturalne: brakuje dostarczanego do obwodu gazu ziemnego, niedostateczny jest rozwój kompleksu transportowego. O tym by³a mowa na niedawnym posiedzeniu rz¹du federalnego,
na którym wyst¹pi³ gubernator Gieorgij Boos, i we wszystkich sprawach podjêto stosowne decyzje. W szczególnoci, przewiduje siê budowê nowego g³êbokowodnego portu
w Obwodzie Kaliningradzkim, utworzenie du¿ego wêz³a transportowego typu HUB
w porcie lotniczym Chrabrowo, szeroko zakrojon¹ modernizacjê dróg.
W sprawie gazu przygotowano tak¿e i przed³o¿ono SA Gazprom trzy warianty zwiêkszenia jego dostaw do obwodu. Jest to dostarczanie gazu skroplonego, zarówno drog¹
morsk¹, jak i l¹dow¹, oraz gazu odnog¹ Gazoci¹gu Pó³nocnoeuropejskiego do Kalinin42

gradu. Zg³osilimy zapotrzebowanie: na 2007 rok  1,5 mld m3, na 2010 rok  3,1 mld,
a maksymalna wielkoæ zu¿ycia do 2012 roku powinna wynieæ 3,5 mld m3.
 Rosba³t:  Ale pomimo ograniczeñ, które Pan wymieni³, istnieje jeszcze problem
deficytu energii elektrycznej i sieci in¿ynieryjnych.
 F. £apin:  To nie jest ca³kiem tak. Jako takich ograniczeñ mocy generuj¹cych nie
mamy: czêæ energii elektrycznej otrzymujemy od niedawno oddanej do u¿ytku Kaliningradzkiej TEC-2, pozosta³¹ z Rosji tranzytem przez Litwê. Jest co innego  niedorozwój
gospodarki elektrosieciowej, w zwi¹zku z czym decyzj¹ rz¹du obwodu utworzona zosta³a
Regionalna Sieciowa Kompania Energetyczna, która, dziêki taryfie na pod³¹czenia, powinna zbudowaæ po trzech latach 13 du¿ych podstacji transformatorowych, rozmieszczonych w regionie z uwzglêdnieniem potrzeb budownictwa mieszkaniowego i obiektów
przemys³owych. Sadzê, ¿e to pozwoli nam na zapewnienie dostaw energii elektrycznej
odbiorcom w potrzebnej iloci.
Co za dotyczy zu¿ytych sieci in¿ynieryjnych gospodarki komunalnej, to ten problem
rozwi¹zywany jest na dwa sposoby. Pierwszy  umowy koncesyjne, które bêd¹ zawarte
ju¿ w najbli¿szym czasie, co pomo¿e w ich modernizacji i narastaniu mocy. Prócz tego,
inwestorzy buduj¹ swoje lokalne urz¹dzenia oczyszczaj¹ce. I, wreszcie, w trybie eksperymentu przygotowujemy teraz cztery strefy przemys³owe, które bêd¹ wyposa¿one w sieci
in¿ynieryjne, do nich bêdzie doprowadzona energia elektryczna, co pozwoli potencjalnym
inwestorom zaoszczêdziæ czas na przygotowaniu technicznym placu. Bêd¹ one gotowe do
2008 roku i zostan¹ wystawione na sprzeda¿.
 Rosba³t:  Krytycy ustawy twierdz¹, ¿e jest ona korzystna dla wielkich inwestorów, a nie dla ma³ego biznesu, bêd¹cego w krajach rozwiniêtych podstaw¹ gospodarki,
i ¿e on nie ma przysz³oci. W zwi¹zku z tym pytanie: czy obarczaj¹ siê inwestorzy tak
zwan¹ lokalizacj¹, by przyci¹gn¹æ w ten sposób ma³¹ przedsiêbiorczoæ do udzia³u w ich
projektach?
 F. £apin:  Kategorycznie nie zgadzam siê z podobnym twierdzeniem. Po pierwsze,
dlatego, ¿e wszystkie regionalne podmioty przedsiêbiorczoci jeszcze dziewiêæ lat mog¹
pracowaæ w poprzednim re¿imie i korzystaæ z ulg poprzedniej redakcji ustawy. Po drugie,
wiêkszoæ kompanii przemys³owych od dawna ju¿ pracuje z in¿ynieryjnymi i konsultingowymi firmami, które reprezentuj¹ sob¹ ma³y biznes. Transport, logistyka,  to te¿ jego
nisza. Jest tak¿e obs³uga rynku konsumenta. Utylizacja odpadów  najbardziej dochodowy kierunek, którym dzisiaj nikt siê nie zajmuje. W zasadzie, pracy dla ma³ego, ale powa¿nego, biznesu jest bardzo du¿o.
Teraz co dotyczy obarczania siê. Dla rezydentów jest tylko jedno  30% wartoci dodanej produkcji powinno byæ wytworzone na terytorium obwodu. Czy zajmowaæ siê lokalizacj¹ produkcji, przyci¹gaj¹c do wytwarzania podzespo³ów ma³y biznes  to inwestorzy
powinni rozstrzygaæ sami. Je¿eli dla nich to bêdzie korzystne, to oni i bez obci¹¿eñ
to zorganizuj¹, jak to czyni¹ wszystkie du¿e firmy. Na przyk³ad, kompania Sadru¿estwo
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 Soja, która, oprócz zak³adu przetwórczego, zamierza zbudowaæ przedsiêbiorstwo do
przetwórstwa rzepaku o mocy 300 tys. ton oleju rzepakowego rocznie i przetwarzaæ surowiec miejscowy, co pozwoli farmerom kaliningradzkim znacz¹co rozszerzyæ zasiew
rzepaku.
 Rosba³t:  Czy móg³by Pan wymieniæ bran¿ê, która mog³aby w perspektywie staæ
siê lokomotyw¹ dla ca³ej gospodarki obwodu?
 F. £apin:  Przy opracowaniu strategii rozwoju spo³eczno-gospodarczego regionu
do 2031 rozpatrywalimy taki wariant, ale zdecydowalimy, ¿e koncentrowanie siê na
jednej z bran¿ by³oby nie ca³kiem s³uszne. Jest to zbyt ryzykowne, dlatego ¿e przy zmianie
i nawet wahaniach koniunktury rynku grozi to negatywnymi nastêpstwami. Dlatego uwa¿amy, ¿e gospodarka regionalna powinna byæ dosyæ dywersyfikowana. Niew¹tpliwie,
d¹¿ymy do tego, ¿eby u nas, prócz produkcji materialnej, by³y inwestycje. Ale, by tak siê
sta³o, powinnimy przejæ drogê stworzenia swojego potencja³u naukowego. Jest to perspektywa, ale nie najbli¿sza, lecz obliczona na 1520 lat.
www.kaliningrad-online.ru z 9 IV; KP-P nr 67 z 13 IV; RG nr 78 z 13 IV 2007.

SSE w krytycznej ocenie Dwornika
Ten krytyczny materia³ 1 rok SSE. Nie widzicie? Inwestycje przysz³y! opublikowa³
Dwornik, cotygodniowa bezp³atna gazeta informacyjna, rozpowszechniana bezp³atnie
w Kaliningradzie, osiedlu Pribre¿nyj, Czka³owsku. Autor artyku³u, oceniaj¹cego pierwszy rok funkcjonowania nowej ustawy o SSE w obwodzie, ukry³ siê, co prawda, pod
inicja³ami DW, ale jego spostrze¿enia i opinie zas³uguj¹ na uwagê. Artyku³ autora DW
przytaczamy w ca³oci:
Up³yn¹³ rok od pocz¹tku dzia³alnoci Szczególnej Strefy Ekonomicznej. Nadzieje na
przyjcie inwestorów zagranicznych nie sprawdzi³y siê. Czêæ miejscowych rezydentów
po prostu zalegalizowa³o ju¿ zaplanowane inwestycje na ulgi strefowe. Dochody firm
zwiêksz¹ siê  bud¿ety otrzymaj¹ mniej podatków. Kto bêdzie finansowaæ gigantyczne
plany w zakresie rozwoju infrastruktury spo³ecznej i transportowej  wielkie pytanie.
Widocznie, wci¹¿ te same osoby fizyczne, co i wczeniej: mali i redni przedsiêbiorcy,
którzy nie doroli do progu wejciowego w wysokoci 150 mln rubli, podlegaj¹cego opodatkowaniu ulgowemu.
12 miesiêcy funkcjonowania SSE nie zakoñczy³o siê katastrof¹. Trudno nie zgodziæ
siê z rz¹dem regionalnym, gdy on mówi o sukcesie. Fortuna rzeczywicie obróci³a siê
wreszcie do regionu nie tylko twarz¹, ale i przekszta³ci³a siê w brzêcz¹c¹ monetê.
34 zarejestrowanych inwestorów. 19,5 miliardów rubli obiecanych inwestycji, z których
czwarta czêæ, wydaje siê, ju¿ w³o¿ona  kontrola wykonania obietnic rozpocznie siê
w tych dniach. Ale zanim zacznie siê piæ szampana, przyjrzyjmy siê, czy jest do tego
powód?
Jak i poprzednia strefa specjalna, któr¹ na pocz¹tku chwalili, a potem przeklinali, ta
44

strefa  j¹ zgodnie z prawem mo¿na nazwaæ dzieckiem Boosa  prawie niedostrzegalnie
zesz³a z przeprowadzonych przez projektantów torów europejskich i z wolna potoczy³a
siê po dobrze znanych rosyjskich wybojach. Jest jeszcze w ustawie dziura, to w ni¹
i pójd¹ inwestycje.
W SSE oczekiwano inwestorów zagranicznych  ale oprócz ju¿ znajduj¹cych siê,
którzy dobrze oswoili siê z miejscowym stylem administrowania, nikt nowy, w istocie, na
razie i nie przyszed³. Po pewnym czasie mo¿na bêdzie powiedzieæ: «Nie przyszli obcokrajowcy, i nie trzeba! My ich i nie oczekiwalimy». Ale wówczas po co wywieszaæ na
oficjalnej stronie internetowej rz¹du tekst ustawy w jêzykach angielskim i niemieckim?
Zagraniczne wersje do tej pory s¹ tam.
Oczekiwano przyrostu miejsc pracy. I doczekano siê. Nowe projekty rezydentów SSE
rokuj¹, wed³ug wersji rz¹du obwodu, piêæ tysiêcy zatrudnionych. Du¿o to czy ma³o? Je¿eli podzieliæ wielkoæ inwestycji na miejsca pracy, to otrzymamy koszt utworzenia ka¿dego miejsca roboczego wynosz¹cy 150 tysiêcy dolarów USA. I je¿eli spróbowaæ teraz tak¿e, na przyk³ad, zatrudniæ 300 tysiêcy przesiedleñców  zgodnie z aktualnymi planami
w³adz regionalnych  to zapotrzebowanie na inwestycje wyronie do 45 miliardów dolarów. Kto w³o¿y tyle w nasz obwód? Nikt. Nawet za 50 lat  nikt.
Rodzynek SSE na tym i polega, ¿e podatków dochodowego i od maj¹tku inwestorzy na pocz¹tku w ogóle nie p³ac¹, a póniej p³ac¹ tylko po³owê tego, co siê nale¿y. Liczy
siê na wzrost zatrudnienia, podatek dochodowy [od osób fizycznych] i potr¹cenia socjalne. Ale, przy takim nieznacznym wzrocie liczby miejsc pracy, sk¹d one jeszcze mog¹ siê
braæ, je¿eli ma³ych i rednich przedsiêbiorców ustawa po prostu nie przewidzia³a?
Nawiasem mówi¹c, zgodnie z pierwsz¹ redakcj¹ dokumentu o SSE, napisan¹ jeszcze
przy gubernatorze Jegorowie, inwestorzy byli zobowi¹zani do rezerwowania okrelonej
iloci miejsc pracy w³anie dla mieszkañców obwodu. Z chwil¹ przyjcia G. Boosa do
projektu wniesiono korekty: o zatrudnieniu miejscowych w ustawie teraz ani s³owa. A po
co? Je¿eli przyjad¹ gastarbajterzy, zgadzaj¹cy siê na wszystko po swoich poniewierkach w historycznej ojczynie.
Szczególnej strefie przeznaczono 25-letni okres ¿ycia. Przy takich tempach, zapewne,
uda siê stworzyæ 125 tys. miejsc pracy. Jak zatrudni siê pozosta³ych przybyszy. W zanadrzu, jak obiecuje kurator SSE minister gospodarki Feliks £apin, jeszcze 10 inwestorów.
Sprawdzimy za rok ile miejsc pracy oni utworz¹.
Mówiono o przeorientowaniu gospodarki z zastêpowania importu na produkcjê eksportow¹. Oczekiwano przyjcia supernowoczesnych technologii, know-how. A otrzymano? Otrzymano to samo, co zawsze. Niektóre z przedsiêbiorstw inwestycyjnych nie
gwarantuj¹ nie tylko produkcji eksportowej, lecz nawet tej, która ma zast¹piæ import.
Wród projektów ujawniaj¹ siê takie, które by³y znane i przed stref¹ szczególn¹. No
i przyoblek³yby siê one w rzeczywisty kszta³t, oczywicie, bez wszelakich ulg podatkowych. Na przyk³ad kulturalno-biznesowy kompleks, wyznaczony przez Spó³kê
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Akcyjn¹ Tuta Stroj (Nr 16 w rejestrze rezydentów) za 787,3 milionów rubli. Jest to
wszystkim znany obiekt Plaza naprzeciwko hotelu Kaliningrad. Czy potrzebny jest
ten kompleks miastu? Te¿ pytanie! Bezwarunkowo. Gdzie¿ by bez niego? Jest niezrozumia³e tylko dlaczego musimy rezygnowaæ z otrzymania podatków od dochodów tego
biznesu?! W ustawie o SSE figuruje, ¿e projekt inwestycyjny nie mo¿e byæ nastawiony na
«handel hurtowy i detaliczny». Widocznie kompleks kulturalno-biznesowy jako oby³ siê
bez handlu detalicznego  sprawdziæ mo¿e ka¿dy, zachodz¹c tam.
Do tego samego rozdzia³u trafiaj¹ Wioska Rybna, park Junost i rosn¹ce bodaj¿e
na najdro¿szej dzia³ce gruntów miejskich prosto pod cianami merostwa Europa-Centrum. Czy¿by je nie zaczêto projektowaæ i nawet wznosiæ przed wejciem w ¿ycie
ustawy o SSE? W czym zawiera siê ich kierunek eksportowy? Tam, naturalnie, te¿ handel
wyklucz¹.
Ponad jedna trzecia czêæ do tej pory zadeklarowanych miliardów strefy szczególnej
bêdzie w³o¿ona w przetwórstwo kultur zawieraj¹cych olej i produkcjê polietylenu. Na
tym ostatnim zatrzymamy siê oddzielnie. Pod Nr 34 figuruje «organizacja produkcji PETF
w m. Kaliningradzie». Rozszyfrujemy: PETF  jest to polietylentorefta³at [nazwa rosyjska]. Produkowaæ go bêd¹ w osiedlu Priegolskij. Ko³o samego Kaliningradu [szczegó³y
na www.kaliningrad.tv z 10 IV].
Ale u nas gdzie nie spojrzysz  wszêdzie blisko. I produktów przemys³u chemicznego
w naszej SSE nie zabraknie. Termoplastykiem i pianopolistyrenem zajmie siê kaliningradzka Spó³ka z o.o. KNAUF  Plast (jest to jeden z inwestorów z udzia³em zagranicznym). Nawozy z³o¿one bêd¹ rozsypywaæ w Czerniachowsku. A ko³o Swiet³ego do
rezydentów zaliczono SA Ba³t Nafta ze swoj¹ baz¹ prze³adunkow¹ produktów naftowych, która sta³a siê znana powszechnie dziêki protestom i referendum tamtejszych mieszkañców. W Kaliningradzie w trybie ulgowym  prawie bez obci¹¿enia podatkowego 
tak¿e bêdzie modernizowana istniej¹ca baza naftowa. Dodaæ trzeba, ¿e zgodnie z ustaw¹
o SSE «wydobycie ropy naftowej, gazu ziemnego, wiadczenie us³ug w tych dziedzinach» pod ulgi nie podpadaj¹. Ale prze³adowywaæ  to ropê naftow¹ mo¿na!
Na oddzielne wymienienie wród rezydentów zas³uguj¹ Spó³ka z o.o. United
Geaming Industries. Firma, zarejestrowana pod adresem ul. Gieo³ogiczeskaja 1, w gabinecie 315 (gdzie tam obok jest Prokuratura Rejonu Leningradzkiego), zbuduje zak³ad do
monta¿u automatów do gier i innych rodzajów techniki elektronicznej. Tak wiêc dla swojej strefy gier niczego wwoziæ nie bêdzie trzeba. Je¿eli ze SSE raptem nic nie wyjdzie,
to chocia¿ nagramy siê do syta. Razem ze stref¹ gier (inwestorzy której, widocznie, te¿
otrzymaj¹ wszystkie ulgi podatkowe wed³ug pe³nego programu) ten rezydent  wprost
gratka. Oderwie nas od niedobrych rozmylañ.
Artyku³owi towarzyszy tabelka pod tytu³em: Gdzie s¹ w³o¿one pieni¹dze inwestorów SSE:
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Strefa inwestycji
Logistyka
Produkcja urz¹dzeñ
Produkcja materia³ów budowlanych
Przetwórstwo
Produkcja techniki gospodarczej
Budownictwo
Masy plastyczne, chemia, ropa naftowa
Modernizacja, przezbrojenie
Inne
Ogó³em

Wielkoæ zg³oszonych
inwestycji, mln rubli
1311,4
157,0
977,7
6671,04
1169,9
2344,7
3823,6
1125,8
1921,7
19502,84

Udzia³ w ogólnej
wielkoci inwestycji
6,7%
0,8%
5,0%
32,4%
6,0%
12,0%
19,6%
5,8%
9,9%
100%
D-k, nr 13 z 10-17 IV 2007.

Zarejestrowano 35. rezydenta SSE
Status rezydenta SSE w obwodzie otrzyma³a jeszcze jedna kompania kaliningradzka
 Spó³ka z o.o. KMZ Merkurij (wielkoæ inwestycji kapita³owych 165,25 mln rubli).
Celem tego projektu inwestycyjnego jest budowa zak³adu przetwórstwa miêsnego w obwodzie (cilej: miejscowoæ Niekrasowo w rejonie polesskim). Planowany okres op³acalnoci projektu  2,5 roku. Tym samym wed³ug stanu na dzieñ 12 kwietnia liczba rezydentów SSE wzros³a do 35 z ³¹cznym kapita³em inwestycji ponad 19,7 mld rubli.
www.gov.kaliningrad.ru z 12 IV; KP-P nr 67 z 13 IV; RG nr 78 z 13 IV 2007.

Przedsiêbiorstwa  autochtoni SSE obrazi³y siê na dyskryminacjê
Szefowie od dawna pracuj¹cych w obwodzie przedsiêbiorstw nie s¹ zadowoleni
z tego jak uk³adaj¹ siê stosunki z administracj¹ i z lokalnej polityki przemys³owej. Swoje
pretensje wyrazili oni w czasie spotkania roboczego z deputowanymi Dumy Obwodowej.
Znajdujemy siê w nierównych warunkach z rezydentami SSE  powiedzia³ jednoznacznie Michai³ Karapysz, szef Stowarzyszenia Przemys³owców Obwodu Kaliningradzkiego,
kierownik jednego z wiêkszych przedsiêbiorstw regionu.  Przygotowujemy dla siebie
specjalistów  a nowicjusze ich zwabiaj¹. My uzupe³niamy bud¿et  a rezydenci otrzymali d³ugie wakacje podatkowe. Do tych pretensji dodano tak¿e inne. A to, ¿e w³adze nie
popieraj¹ starych przemys³owców tak, jak nowych. A to, ¿e nowicjuszy w³adze oprowadzaj¹ za r¹czkê od jednego urzêdu do drugiego, im za latami przychodzi siê zabiegaæ
o swoje, na przyk³ad o dzia³kê pod nowy zak³ad. Rady, jakie otrzymali od deputowanych,
niezbyt ich usatysfakcjonowa³y, podobnie jak i propozycja przewodnicz¹cego Dumy Obwodowej Siergieja Bu³ycziowa odnonie przeprowadzenia okr¹g³ego sto³u z przemys³owcami na temat wszystkich nabrzmia³ych problemów.
RG, nr 74 z 10 IV 2007.
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Kaliningrad  Polska
Dni Obwodu Kaliningradzkiego w Polsce
W pierwszej dekadzie kwietnia trwa³y przygotowania do prezentacji Obwodu Kaliningradzkiego w Warszawie i VIII posiedzenia Polsko-Rosyjskiej Rady ds. Wspó³pracy
Regionów Polski z Obwodem Kaliningradzkim FR. Kaliningradzkie rodki masowej
informacji zapowiada³y, m.in., udzia³ gubernatora obwodu Gieorgija Boosa na czele delegacji oficjalnej oraz najlepszych zespo³ów twórczych, autorów i wykonawców w prezentacji kultury kaliningradzkiej w Gdañsku i Warszawie.
11 kwietnia prawie stuosobowa delegacja obwodu uda³a siê do Warszawy. Delegacji
oficjalnej przewodniczy³ czasowo pe³ni¹cy obowi¹zki wicepremiera Michai³ Pluchin, na
co dzieñ minister ds. rozwoju terytorialnego i wspó³dzia³ania z organami samorz¹du
lokalnego (po raz pierwszy wyst¹pi³ w roli p.o. wicepremiera rz¹du obwodowego na
jeden dzieñ w czasie ubieg³orocznego spotkania z w³adzami samorz¹dowymi województwa warmiñsko-mazurskiego). W sk³adzie delegacji oficjalnej znaleli siê tak¿e minister
przemys³u i turystyki Niko³aj W³asienko, minister rozwoju infrastruktury Aleksandr Rolbinow, minister rolnictwa i rybo³ówstwa Andriej Romanow, minister budownictwa i gospodarki komunalno-mieszkaniowej Siergiej Buczelnikow oraz minister kultury Michai³
Andriejew. Do udzia³u w prezentacji zaproszono tak¿e deputowanych Dumy Obwodowej, szefów terytorialnych organów federalnej w³adzy wykonawczej, dziennikarzy. Prócz
tego, do Warszawy przyby³y du¿e grupy biznesmenów i mistrzów ró¿nych sztuk, by
zaprezentowaæ potencja³ gospodarczy i twórczy obwodu. W czasie otwarcia prezentacji
w Teatrze Wielkim odby³ siê koncert muzyki kameralnej. W foyer teatru pokazano
wystawê malarzy kaliningradzkich Przyroda natchnienia, a w Akademii Muzycznej
im. Chopina dano koncert zatytu³owany Nowe imiona. Wieczór poetycki Kocham wasze
polskie imiê odby³ siê w Rosyjskim Orodku Nauki i Kultury w Warszawie.
Perspektywy wspó³pracy gospodarczej, poprawienia aktywnoci inwestycyjnej omówiono w czasie spotkania z ludmi biznesu polskiego. Kaliningradczycy przygotowali
krótkie prezentacje bran¿owe oraz referat na temat Mo¿liwoci inwestowania w SSE
w Obwodzie Kaliningradzkim.
Specjalny punkt programu stanowi³o VIII posiedzenie Polsko-Rosyjskiej Rady ds.
Wspó³pracy, któremu wspó³przewodniczyli minister Michai³ Pluchin i wiceminister spraw
wewnêtrznych i administracji RP Wies³aw Tarka. Autor informacji Posiedzenie Rosyjsko-Polskiej Rady w Warszawie uzna³ VIII posiedzenie Rady za najwa¿niejsze wydarzenie drugiego dnia prezentacji obwodu w stolicy Polski. W informacji czytamy, ¿e minister Pluchin przewodniczy³ na posiedzeniu dyskusji na dwa tematy: O przejciach granicznych i warunkach przekraczania rosyjsko-polskiej granicy pañstwowej i O rozwoju
infrastruktury transportowej i jej sprzê¿eniu z sieci¹ przejæ granicznych. Jego polski
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kolega wiceminister Wies³aw Tarka przewodniczy³ dialogowi w ramach wyst¹pieñ przewodnicz¹cych dziesiêciu komisji i grupy roboczej rady. Prócz tego, w ramach posiedzenia
rozpatrzono perspektywy pozyskania rodków UE dla rozwoju regionów przygranicznych Rosji i Polski, a tak¿e takie kierunki wspó³pracy, jak ekologia, handel i gospodarka,
inwestycje.
Prezentacja Obwodu Kaliningradzkiego w Polsce zorganizowana zosta³a we wspó³dzia³aniu z Ambasad¹ i Przedstawicielstwem Handlowym Rosji w Polsce. W przedsiêwziêciach w Warszawie uczestniczyli ambasador Rosji w Polsce W³adimir Grinin i przedstawiciel handlowy Niko³aj Zachmatow.
Przy tej okazji kaliningradzkie SMI zaprezentowa³y informacjê o tym, ¿e Rzeczpospolita Polska sporód krajów zagranicznych, nie licz¹c krajów WNP, zajmuje trzecie
miejsce wród partnerów gospodarczych Obwodu Kaliningradzkiego pod wzglêdem
wielkoci obrotu towarowego. Wyprzedzaj¹ nas pod tym wzglêdem tylko Niemcy i Chiny. Zewnêtrzny obrót towarowy w 2006 roku wyniós³ 678,6 mln dolarów, wzrost o 18,9%
w porównaniu do 2005 roku. Udzia³ eksportu kaliningradzkiego w obrocie towarowym
z Polsk¹ wyniós³ 88,6 mln dolarów (wzrost o 61,4%), a udzia³ importu  590 mln dolarów (wzrost o 14,4%). W 2006 roku udzia³ eksportu do Polski w ogólnej wielkoci
eksportu wyniós³ 3,5%, a udzia³ importu z Polski w ³¹cznej wielkoci importu Obwodu
Kaliningradzkiego  11%, udzia³ obrotu towarowego z Polsk¹  8,6% ca³oci obrotu
towarowego obwodu.
W strukturze towarowej eksportu rosyjskiego z Obwodu Kaliningradzkiego do Polski
70% stanowi produkcja kompleksu paliwowo-enegetycznego. Przez Obwód Kaliningradzki
realizuj¹ siê rosyjskie dostawy do Polski drewna i tarcicy, nawozów azotowych, stopów
miedzi, z³omu metali, ¿ywnoci i innych towarów.
W strukturze importu z Polski do obwodu g³ówny udzia³ stanowi¹ dostawy artyku³ów
spo¿ywczych (19,2%), produkcji przemys³u chemicznego (19,2%), maszynowego (13,2%).
Prócz tego z Polski do obwodu wwozi siê urz¹dzenia technologiczne (w tym tak¿e
w ramach leasingu), materia³y budowlane i wykoñczeniowe, opakowania, technikê sanitarn¹, podzespo³y i elementy do produkcji mebli, okien i drzwi, itd.
W obwodzie w ró¿nych rodzajach dzia³alnoci utworzono ponad 600 przedsiêbiorstw
z udzia³em kapita³u polskiego. Na rynku kaliningradzkim pracuj¹ takie znane firmy, jak
Budimex i Construction (budownictwo), Maspex (produkcja pakietów u¿ytku jednorazowego do napojów), Carcade (us³ugi leasingowe), Dospel (przemys³owe urz¹dzenia wentylacyjne), JM-Tronic Ba³tika (elektronika), Ch³ód-System (przemys³owe
i sklepowe urz¹dzenia ch³odnicze).
www.gov.kaliningrad.ru z 11 i 12 IV 2007.
W kaliningradzkich elektronicznych i drukowanych SMI pojawi³y siê, m.in., nastêpuj¹ce informacje powiêcone prezentacji obwodu w Polsce:
 Najlepsze zespo³y twórcze, autorzy i wykonawcy zaprezentuj¹ kulturê kaliningradzk¹
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w Polsce [Szczegó³owa zapowied prezentacji kulturalnej obwodu w Gdañsku i Warszawie],
www.gov.kaliningrad.ru z 29 III 2007;
 Delegacja Obwodu Kaliningradzkiego uda³a siê na prezentacjê regionu w Polsce [Informacja s³u¿by prasowej rz¹du obwodowego o sk³adzie delegacji i celach jej wyjazdu do stolicy Polski],
www.gov.kaliningrad.ru z 11 IV 2007;
 Wicepremier na godzinê [Wadim Smirnow informuje w Kaliningradzkiej Prawdzie o powierzeniu ministrowi Michai³owi Pluchinowi obowi¹zków wicepremiera na czas przewodniczenia
delegacji kaliningradzkiej w Dniach Obwodu Kaliningradzkiego w Polsce. W tym czasie gubernator
Gieorgij Boos przebywa³ jeszcze w Moskwie, wicepremier Jurij Szalimow korzysta³ z urlopu, a wicepremier Jelena Babinowskaja, odpowiedzialna za blok socjalny, pozostawa³a na gospodarstwie.
W rezultacie zapad³a decyzja o uczynieniu z ministra Pluchina kalifa na godzinê, jak napisa³
Smirnow, w celu podwy¿szenia jego statusu politycznego], www.kaliningradka.ru z 12 IV; KP, nr 66
z 12 IV 2007;
 Ministrowie udali siê na gie³dê [Informacja o udaniu siê delegacji obwodu do Warszawy],
RG, nr 76 z 12 IV 2007;
 Posiedzenie Rosyjsko-Polskiej Rady w Warszawie [Autor informacji uzna³ VIII posiedzenie
Rady za najwa¿niejsze wydarzenie drugiego dnia prezentacji obwodu w stolicy Polski. W informacji
czytamy, ¿e minister Pluchin przewodniczy³ na posiedzeniu dyskusji na dwa tematy: O przejciach
granicznych i warunkach przekraczania rosyjsko-polskiej granicy pañstwowej i O rozwoju infrastruktury transportowej i jej sprzê¿eniu z sieci¹ przejæ granicznych. Jego polski kolega wiceminister Wies³aw Tarka przewodniczy³ dialogowi w ramach wyst¹pieñ przewodnicz¹cych dziesiêciu komisji i grupy roboczej rady. Prócz tego, w ramach posiedzenia rozpatrzono perspektywy pozyskania
rodków UE dla rozwoju regionów przygranicznych Rosji i Polski, a tak¿e takie kierunki wspó³pracy,
jak ekologia, handel i gospodarka, inwestycje.
Wród problemów trudnych znalaz³a siê tak¿e sprawa wznowienia ¿eglugi w Zalewie Wilanym.
Jest nadzieja, ¿e wspólne wysi³ki dadz¹ pozytywny rezultat. Przygotowano projekt stosownego porozumienia miêdzynarodowego], www.gov.kaliningrad.ru z 12 IV 2007;
 Dni Obwodu Kaliningradzkiego otwierane s¹ w Polsce [Informacja o najwa¿niejszych punktach programu prezentacji], www.kaliningrad.ru z 12 IV 2007;
 Dni Obwodu Kaliningradzkiego odby³y siê w Polsce [Szef delegacji kaliningradzkiej po
powrocie z Warszawy powiedzia³ korespondentowi telewizji lokalnej, ¿e przy wszelkich ró¿nicach
zdañ miêdzy rz¹dami obydwu pañstw na regionalnej wspó³pracy to nie odbija siê. Myl Pluchina
poparli inni ministrowie rz¹dy obwodowego. Wed³ug nich, Polacy na powa¿nie zamierzaj¹ zaj¹æ siê
prze³adunkiem nawozów sztucznych przez porty, w tym tak¿e i kaliningradzkie. Ministrowie widz¹
tak¿e powa¿ne zaanga¿owanie siê Polaków w rozwój rolnictwa w obwodzie, a tak¿e w przetwórstwo
rolne. Minister Niko³aj W³asienko powiedzia³, ¿e by³a to akcja reklamowa, a nastêpstwa akcji reklamowej  one nie s¹ natychmiastowe, tym bardziej gdy mówimy o powa¿nych projektach, to je przygotowuje siê kilka lat. Zadaniem dzisiejszym by³o  spulchniæ glebê, okazaæ zainteresowanie],
www.kaliningrad.rfn.ru z 16 IV; www.kaliningrad.ru z 16 IV 2007;
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 Wielki desant w kwietniowej Warszawie [Natalia Niko³ajewa szczegó³owo zrelacjonowa³a
w Kaliningradzkiej Prawdzie przebieg prezentacji kulturalnej obwodu w Warszawie], www.kaliningradka.ru z 17 IV 2007;
 Biznes polski boi siê diabelskiej granicy [Wypowiedzi polityków, dyplomatów i biznesmenów kaliningradzkich i polskich o tym, co u³atwia a co utrudnia wspó³pracê miêdzy Polsk¹
i obwodem. Zdaniem biznesmenów polskich, odstrasza ich od wspó³pracy mitrêga biurokratyczna
zwi¹zana z przekraczaniem granicy pañstwowej z obwodem. Obydwaj wspó³przewodnicz¹cy Rosyjsko-Polskiej Rady zrêcznie unikali natomiast odpowiedzi na pytanie czy kontaktom miêdzyregionalnym przeszkadza napiêcie na wy¿szym szczeblu: w szczególnoci w sprawie importu polskiego
miêsa lub ekspozycji rosyjskiej w Owiêcimiu. Zapewniali jednoczenie, ¿e w trakcie rozmów na
posiedzeniu Rady i spotkañ biznesowych panowa³a atmosfera wzajemnego zrozumienia i ¿yczliwoci], www.kaliningrad.kp.ru z 17 IV; www.kaliningrad.ru z 17 IV 2007.

Kaliningradzka Kolej ¯elazna rozpoczê³a sprzeda¿ biletów do Berlina
i Malborka
W pierwszych dniach kwietnia Kaliningradzka Kolej ¯elazna [ros. K¯D] rozpoczê³a
sprzeda¿ biletów do Berlina i Malborka. Od 1 maja do 1 padziernika 2007 roku zamiast
poci¹gu Nr 7/8 KaliningradGdynia z wagonem bezprzesiadkowym do Berlina bêd¹ kursowaæ dwa samodzielne poci¹gi: KaliningradMalbork i KaliningradBerlin. Uruchomienie nowych poci¹gów podyktowane jest rosn¹cym popytem na przewozy kolejowe do
Polski i Niemiec w okresie wakacji letnich i urlopów  informuje s³u¿ba prasowa K¯D.
Gazety kaliningradzkie opublikowa³y szczegó³owe rozk³ady jazdy obydwu poci¹gów.
Bilet w przedziale wagonu pierwszej klasy z Kaliningradu do Berlina kosztuje 3199
rubli, a w wagonie drugiej klasy  2789 rubli. Koszt biletu do Malborka  355 rubli. Dla
dzieci przewidziana jest 50% zni¿ka od ceny biletu. Prócz tego, dla tego poci¹gu przewidziano elastyczny system zni¿ek dla zorganizowanych grup turystycznych.
RG, nr 69 z 4 IV; KP, nr 61 z 5 IV; KP w K, nr 51 z 10 IV, nr 52 z 11 IV;
www.knia.ru z 10 IV 2007.

Dwaj kaliningradczycy, usi³uj¹cy przedostaæ siê do Francji, zatrzymani zostali
na granicy polskiej
W Polsce na granicy z Obwodem Kaliningradzkim funkcjonariusze Stra¿y Granicznej z punktu przejcia Gronowo zatrzymali dwóch mieszkañców eksklawy rosyjskiej
za próbê nielegalnego przejcia granicy. Jak poinformowa³ dzisiaj, 10 kwietnia, korespondenta AI Regnum przedstawiciel Konsulatu Generalnego Polski w Kaliningradzie, naruszycieli biegn¹cych w kierunku granicy pañstwowej pogranicznicy zauwa¿yli
na ekranie monitora. Niezw³ocznie zorganizowano pocig, zakoñczony sukcesem, zauwa¿y³
rozmówca. Dwoje zatrzymanych m³odych ludzi ubranych by³o w odzie¿ maskuj¹c¹. Przy
sobie posiadali lornetkê, a tak¿e plecaki ze zmian¹ odzie¿y i konserwami. Z wyjanieñ
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obcokrajowców wynika³o, ¿e s¹ oni mieszkañcami Obwodu Kaliningradzkiego, a celem
ich podró¿y by³a Francja, gdzie zamierzali znaleæ pracê, kontynuowa³ przedstawiciel
przedstawicielstwa dyplomatycznego.
W chwili obecnej prowadzona jest praca w zakresie ustalenia to¿samoci zatrzymanych, a tak¿e w zakresie wyjanienia wszelkich okolicznoci sprawy. ród³o: REGNUM.
www.kaliningrad.ru z 10 IV 2007.
Zatrzymano polskiego kuriera narkotykowego
12 kwietnia. W stolicy obwodu zatrzymano na gor¹cym uczynku 30-letniego obywatela Polski, przewo¿¹cego du¿¹ partiê kokainy na terytorium regionu. Jak poinformowano
AI Rosba³t w s³u¿bie prasowej Urzêdu Regionalnego Federalnej S³u¿by Antynarkotykowej FR, operacjê na rzecz jego zatrzymania przeprowadzili wspólnie funkcjonariusze
FSB, milicji, pogranicznicy i celnicy. Wed³ug s³ów przedstawicieli s³u¿b operacyjnych,
217 gramów wysoko skoncentrowanej kokainy, zatrzymanych u kuriera narkotykowego,
znajdowa³o siê w jego samochodzie.
Przy czym zatrzymany nawet nie pofatygowa³ siê ukryæ zabroniony towar, k³ad¹c kokainê prosto do kieszonki drzwi. Jak wyjani³o siê, zatrzymany jest w³acicielem lokalu
rozrywkowego w jednym z przygranicznych miast Polski. Jednak to zajêcie nie przeszkadza³o mu w prowadzeniu jeszcze jednego biznesu  kryminalnego: najpierw on specjalizowa³ siê w przemycie alkoholu i papierosów, a póniej zaj¹³ siê i drogimi narkotykami.
W chwili obecnej ustalane s¹ to¿samoci wspólników przemytnika. W stosunku do
niego wszczêto sprawê karn¹ z artyku³u 228 (przewóz w szczególnie du¿ej iloci) i 188
ust. 2 (przemyt) [Kodeksu Karnego FR], za co grozi mu pozbawienie wolnoci na okres
od trzech do dziesiêciu lat.
www.kaliningrad-online.ru z 12 IV 2007.

M³odzie¿ wspólnie sadzi las
21 kwietnia w Prawdinsku obchodzono Dzieñ Ziemi. Do tego miasta nad £aw¹ (£yn¹)
przyjecha³o 25 m³odych Polaków z powiatu kêtrzyñskiego i wspólnie z kolegami rosyjskimi posadzili 250 sadzonek w lesie ko³o Prawdinska oraz w tym samym dniu te¿ wspólnie
kilkaset sadzonek w okolicach Srokowa.
KP nr 76 z 26 IV 2007.

Kolejny etap w konflikcie o eksport polskiej ¿ywnoci
Ukaza³a siê notatka pt. Rossielchoznadzor wznowi³ import byd³a zarodowego z Polski
do Rosji, sugeruj¹ca, ¿e dosz³o w tym sporze do jakiego ustêpstwa ze strony Rosji:
Federalna S³u¿ba ds. Nadzoru Weterynaryjnego i Fitosanitarnego (Rossielchoznadzor)
podjê³a decyzjê o zezwoleniu na dostawy byd³a zarodowego z Polski do FR. Jak informuje s³u¿ba prasowa resortu, to rozci¹ga siê na zwierzêta urodzone i wyhodowane w pol52

skich gospodarstwach hodowli zarodowej, atestowanych do eksportu byd³a do Rosji przez
specjalistów Rossielchoznadzoru wspólnie z przedstawicielami polskiej s³u¿by weterynaryjnej.
W zwi¹zku z tym Rossielchoznadzor poinformowa³ Dyrektoriat Generalny Komisji
Europejskiej ds. Ochrony Zdrowia i Konsumentów o swej gotowoci skierowania do Polski grupy specjalistów rosyjskich w celu przeprowadzenia atestacji gospodarstw hodowli
zarodowej, zainteresowanych dostawami zwierz¹t do Rosji. W komunikacie mówi siê, ¿e
wizyta robocza specjalistów Rossielchoznadzoru w Polsce mo¿e odbyæ siê w maju, po
otrzymaniu od strony polskiej oficjalnego zaproszenia, wykazu proponowanych do przeprowadzenia inspekcji przedsiêbiorstw i planu-harmonogramu inspekcji.
www.rbc.ru z 28 IV; www.kaliningrad.ru z 28 IV 2007.

Echa konfliktu talliñskiego
Kaliningradzkie media przedrukowa³y za pras¹ centralna notatkê pt. Polacy gotowi
s¹ do przejêcia estoñskiego dowiadczenia w rozbieraniu pomników radzieckich.
Takie owiadczenie rozpowszechni³ dzisiaj [28 kwietnia] Komitet Katyñski, który popar³ dzia³ania w³adz estoñskich w zakresie demonta¿u Br¹zowego ¯o³nierza w centrum Tallina. Do Komitetu Katyñskiego wchodz¹ krewni oficerów polskich, których
w 1940 r. rozstrzelali funkcjonariusze radzieckich s³u¿b specjalnych.
www.utro.ru z 28 IV; www.kaliningrad.ru z 29 IV 2007.

Polski biznes kieruje siê ku Rosji centralnej
W³adze Obwodu Nowogrodzkiego [ros. Nowgorod] przekona³y biznesmenów polskich do zainwestowania rodków w budowê nowych przedsiêbiorstw na terytorium
regionu i w modernizacjê ju¿ funkcjonuj¹cych zak³adów. Inwestorzy polscy wk³adaj¹ pieni¹dze w gospodarkê Obwodu Nowogrodzkiego, nie bacz¹c na to, ¿e Rosja i Polska maja
problemy dyplomatyczne.
Praktycznym, a nie protokolarnym przedsiêwziêciem sta³a siê wizyta w Polsce gubernatora Obwodu Nowogrodzkiego Michai³a Prussaka 23 kwietnia. G³ównym celem wizyty sta³y siê odwiedziny dwóch kompanii polskich i podpisanie z nimi umów zgodnie
z wczeniej osi¹gniêtymi porozumieniami.
Embargo rosyjskie ma miêso polskie, polskie weto na opracowanie nowego porozumienia Rosja  UE, skandal wokó³ ekspozycji rosyjskiej w Owiêcimiu nie sta³y siê przeszkod¹ dla biznesmenów. W ¿aden sposób nie wp³ywaj¹ na wspó³pracê miedzy polskimi
i rosyjskimi przedsiêbiorcami problemy dyplomatyczne, powiada przewodnicz¹cy Komitetu Ekonomicznego [Wydzia³u Gospodarki] Obwodu Nowogrodzkiego Arnold Sza³mujew. «Niskie podatki i wielki rynek zbytu gotowej produkcji w po³aczeniu ze stabilnoci¹
polityczn¹ przyciagaj¹ inwestorów polskich»  twierdzi Arnold Sza³mujew. Na czas
budowy przedsiêbiorstw inwestorzy zagraniczni s¹ zwolnieni od szeregu podatków. Oni,
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w szczególnoci, nie musz¹ p³aciæ podatku maj¹tkowego. I dla funkcjonuj¹cych przedsiebiorstw w Obwodzie Nowogrodzkim stawki podatkowe s¹ mimo wszystko ni¿sze, ni¿
w Unii Europejskiej.
Zak³ad produkuj¹cy p³yty gazowe bêdzie budowaæ we wsi Podbierieje Obwodu Nowogrodzkiego kompania polska Amika Wronki. Wielkoæ inwestycji wk³adanych
w nowe przedsiêbiorstwo wyniesie 45 mln euro. Budowa zak³adu rozpocznie siê w lipcu
tego roku, a zakoñczy siê po 8 miesi¹cach. W pierwszym etapie zak³ad bêdzie wytwarzaæ
200 tys. p³yt gazowych rocznie. Ale w ci¹gu dwóch lat nastêpnych wielkoæ wytwarzanej
produkcji podwoi siê, informuje AI Regnum. Rynek zbytu p³yt gazowych  Moskwa
i Sankt Petersburg  dwie rosyjskie aglomeracje, które znajduj¹ siê po s¹siedzku z Obwodem Nowogrodzkim.
Modernizowaæ istniej¹c¹ produkcjê zamierza kompania polska Pfleiderer Grajewo.
W 2006 roku otworzy³a ona w tej samej wsi Podbierieje zak³ad wytwarzaj¹cy p³yty
wiórowe. Budowa tego przedsiêbiorstwa kosztowa³a kompaniê 70 mln euro. Nowogrodzka
filia Pfleiderer wytwarza 350 tys. m3 p³yt wiórowych rocznie [ros. driewiesno-stru¿ecznyje plity, DSP].
Zapasy drewna liciastego w Obwodzie Nowogrodzkim s¹ du¿e i do niedawna nie
by³o na nie zapotrzebowania. Teraz na tym surowcu pracuje zak³ad Pfleiderer Grajewo.
Rynkami zbytu produkcji gotowej zak³adu sta³y siê przedsiêbiorstwa Sankt Petersburga
i Obwodu Leningradzkiego.
Pfleiderer Grajewo wyda 2 mln euro na zainstalowanie nowych urz¹dzeñ usuwaj¹cych nieprzyjemny zapach powstaj¹cy w trakcie produkcji.
www.westrus.ru z 30 IV 2007.

Kaliningrad  Niemcy
Dialog Petersburski w Kaliningradzie
12 kwietnia w Kaliningradzie odby³o siê wspólne posiedzenie rosyjsko-niemieckiego
Komitetu Koordynacyjnego Forum Dialog Petersburski. By³o to spotkanie robocze podsumowuj¹ce wyniki Dialogu Petersburskiego  2006, który odby³ siê w padzierniku
ub. roku w Drenie z udzia³em oficjalnej delegacji Obwodu Kaliningradzkiego z gubernatorem G. Boosem na czele. Wówczas to uczestnicy forum postanowili o przeprowadzeniu w Kaliningradzie posiedzenia dwustronnego Komitetu Koordynacyjnego.
Forum Dialog Petersburski jest corocznym przedsiêwziêciem o znaczeniu miêdzynarodowym. Inicjatorami tego projektu byli prezydent Rosji W³adimir Putin i kanclerz
federalny RFN Gerhard Schröder. Forum skupia spo³eczne, biznesowe i polityczne krêgi
dwóch pañstw i jest p³aszczyzn¹ rozwoju dialogu w sprawach rozszerzenia wspó³pracy
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rosyjsko-niemieckiej w ró¿nych dziedzinach. Pierwsze posiedzenie forum odby³o siê
w kwietniu 2001 roku w Sankt Petersburgu, nastêpne odbywa³y siê kolejno w ka¿dym
z krajów-organizatorów.
Przewodnicz¹cym Komitetu Koordynacyjnego ze strony rosyjskiej jest Michai³
Gorbaczow, pierwszy i ostatni prezydent ZSRR, a jego zastêpc¹ rektor Uniwersytetu
Pañstwowego w S. Petersburgu Ludmi³a Wierbickaja.
Stronê niemieck¹ w tym organie forum reprezentuj¹ dr Lothar de Messier oraz
dr Klaus Manhold, przewodnicz¹cy Komitetu Wschodniego Gospodarki Niemieckiej.
W sk³ad komitetu z obydwu stron wchodz¹ takie znane osobistoci jak Gieorgij
Wilinbachow, Michai³ Margie³ow, E³³a Panfi³owa, Michai³ Piotrowskij, Natalija Czerkiesowa oraz prof. Wilfried Bergmann, Andre Bri, Aleksandr Rahr, Andreas Schokenhoff
i inni. W czasie posiedzenia komitetu w Kaliningradzie jego uczestnicy nie tylko podsumowywali efekty poprzedniego spotkania forum, lecz i starali siê skonkretyzowaæ tematykê kolejnego, tym razem, byæ mo¿e, w Kaliningradzie, do którego zachêca³ uczestników gubernator G. Boos, witaj¹c goci obwodu.
Michai³ Gorbaczow wzywa³ kolegów do wiêkszej konkretnoci, bowiem Rosja
w ostatnich dwudziestu latach ma³o posunê³a siê w rozwoju gospodarczym, skoro po³owa
ludnoci kraju ¿yje poni¿ej granicy biedy. Dlatego we wspó³pracy z Europ¹ potrzebne jej
nie s³owa, lecz czyny. Skierowane na pozyskanie inwestycji w gospodarkê kraju jako
ca³oci, jak i Obwodu Kaliningradzkiego w szczególnoci. Partnerzy ze strony niemieckiej odpowiadali, ¿e Europejczycy, i szczególnie Niemcy, aktywnie uczestnicz¹ w projektach modernizacji gospodarki rosyjskiej. Utworzenie wspólnych przedsiêbiorstw, w tym
tak¿e na terenie Obwodu Kaliningradzkiego, s¹ tego przyk³adem. Cel najbli¿szy  wiele
wspólnych programów w sferze gospodarki, ochrony zdrowia, kultury. Dalsza
perspektywa  rosyjsko-europejska przestrzeñ, nie rozdzielona granicami, przestrzeñ
bezwizowa miêdzy Rosj¹ i UE. Dr Lothar de Mesier owiadczy³, ¿e Rosja dzisiejsza jest
jednym z najwiêkszych partnerów Niemiec, przy czym nie tylko w sferze zasobów naturalnych, ale i w wielu dziedzinach gospodarki, nauki i kultury. Zgadzam siê z koleg¹
Michai³em Gorbaczowem, ¿e nasza wspó³praca powinna rozwijaæ siê nie tylko w gospodarce, ale i, co jest nie mniej wa¿ne i perspektywiczne, w sferze duchowo-kulturalnej.
Biznes naszych krajów i sam znajdzie drogê ku sobie, a naszym zadaniem jest wci¹gniêcie do procesu zbli¿enia naszych narodów jak mo¿na najwiêcej ludzi, przedstawicieli
wszystkich warstw spo³eczeñstwa  mówi³ przewodnicz¹cy stronie niemieckiej forum
polityk de Messier.
Wypowiedzi innych uczestników posiedzenia Komitetu Koordynacyjnego ukaza³y siê
na ³amach prasy kaliningradzkiej i tamtejszych portali internetowych.
www.gov.kaliningrad.ru z 10 IV; www.kaliningrad-online.ru z 12 IV;
www.kaliningrad.kp.ru z 13 IV; www.kaliningrad.rfn.ru z 13 IV;
KP-P, nr 67 z 13 IV 2007.
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Wizê niemieck¹ kaliningradczykom bêd¹ wydawaæ w ci¹gu jednego dnia
Oddzia³ Wizowy Konsulatu Generalnego RFN w Kaliningradzie 10 kwietnia przyst¹pi³ do telefonicznej rejestracji kaliningradczyków ubiegaj¹cych siê o wizê niemieck¹. Do
godziny 13.00 zarejestrowa³o siê 200 osób, uzgadniaj¹c czas swojej wizyty w oddziale
w celu z³o¿enia dokumentów. Dyplomaci niemieccy zapewniaj¹, ¿e postaraj¹ siê wydawaæ wizy w ci¹gu jednego dnia  rano z³o¿y³ dokumenty, pod wieczór  wiza gotowa jest
do odebrania. Tylko ci interesanci, którzy z³o¿¹ dokumenty w pi¹tek  wizê otrzymaj¹
dopiero w poniedzia³ek.
Na razie mieszkañcy obwodu bêd¹ mogli otrzymaæ dwa rodzaje wiz  na zaproszenie
i wizy biznesowe. Wszystkie rodzaje niemieckich wiz szengeñskich bêd¹ wydawane od
15 maja, a od 1 czerwca tak¿e narodowe wizy niemieckie (z racji ³¹czenia rodzin,
w zwi¹zku z nauk¹ i programem Au Pair).
Pierwsze wizy wydane zostan¹ ju¿ 20 kwietnia br. Na ten dzieñ zaplanowane zosta³o
uroczyste otwarcie Oddzia³u Wizowego Konsulatu Generalnego RFN w Kaliningradzie,
ul. Leningradzka 4. Jest to lokalizacja tymczasowa, jak i samego konsulatu, który od
kilku lat korzysta z gocinnoci hotelu Albertyna. Sta³a siedziba konsulatu znajdzie siê
w budynku przy ul. Thälmanna 14, w którym trwa remont.
SK, nr 14 z 4-10 IV; KP-P, nr 62 z 6 IV; KP w K, nr 49 z 6 IV, nr 59 z 20 IV;
www.kaliningrad.ru z 6 i 11 IV; RG, nr 74 z 10 IV; KP, nr 65 z 11 IV, nr 71 z 19 IV;
RG-Niediela nr 77 z 13 IV 2007.

Gubernator spotka³ siê z ambasadorem RFN w sprawie wiz
18 kwietnia do Kaliningradu przyby³ ambasador RFN w Rosji Walter Jürgen Schmidt,
by nastêpnego dnia wzi¹æ udzia³ w uroczystym otwarciu Oddzia³u Wizowego Konsulatu
Generalnego RFN w tym miecie.
W czasie spotkania z gubernatorem obwodu Gieorgijem Boosem ambasador Schmidt
podziêkowa³ rz¹dowi obwodowemu za ca³kowite zrozumienie wzajemne i wysi³ki przy
organizacji pracy Oddzia³u Wizowego.
W spotkaniu uczestniczyli naczelnik Wydzia³u ds. Miêdzynarodowych rz¹du obwodowego Sylwia Gurowa, przedstawiciel MSZ FR w Kaliningradzie Siergiej Biezbierie¿jew i konsul generalny RFN Guido Herz, którego aktywnoæ w sprawach otwarcia
oddzia³u szczególnie podkreli³ G. Boos.
W toku dialogu wysoko oceniono tradycje stosunków dobros¹siedzkich i przedyskutowano perspektywy dalszej wspó³pracy. Mówiono miedzy innymi o przygotowaniu
nowego Porozumienia o Partnerstwie i Wspó³pracy miêdzy Rosj¹ i UE, w kontekcie
przewodnictwa Niemiec w UE. Gubernator obwodu i ambasador RFN zgodzili siê co do
tego, ¿e nowe porozumienie nale¿y dostosowaæ do nowych warunków, by zapewniæ partnerstwo w sprawach strategicznych. Przy tym gubernator Gieorgij Boos zauwa¿y³, ¿e jego
zdaniem celowym by³oby opracowaæ dodatkow¹, pi¹t¹ kartê drogow¹, w której by³yby
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odzwierciedlone pozycje problematyki kaliningradzkiej. Jako przyk³ad wymieni³ on
sprawy tranzytu towarowego i pasa¿erskiego, trybu wizowego, korytarzy tranzytowych,
ekologii, udzia³u regionu w miêdzynarodowych rynkach pracy, kierunki inwestycji w kontekcie mechanizmów ich ochrony.
Uwzglêdniaj¹c to, ¿e Obwód Kaliningradzki znajduje siê wewn¹trz UE  z punktu
widzenia zarówno przestrzeni wizowej, jak i gospodarczej  Rosja mog³aby na tym regionie przeæwiczyæ nowe stosunki wzajemne z Uni¹ Europejsk¹, co, w³aciwie, i proponowa³ prezydent Putin  powiedzia³ Gieorgij Boos.  Takie podejcie wymaga specjalnego,
z udzia³em ekspertów, okrelenia i przedyskutowania problemów, które Rosja i UE bêd¹
przepracowywaæ w Obwodzie Kaliningradzkim, a tak¿e tego, jakie rubie¿e obydwie strony chcia³yby osi¹gn¹æ w tych stosunkach pilota¿owych. Do tego s¹ ró¿ne instrumenty.
Mo¿na wykorzystaæ ju¿ istniej¹ce umowy w ich odpowiednich czêciach, a mo¿na te¿
stworzyæ samodzielny dokument, który kompleksowo obejmowa³by ca³¹ problematykê.
To w³anie by³oby pi¹t¹ kart¹ drogow¹. Ale karta drogowa  nie jest celem samym w
sobie. To  koncentracja sfer wzajemnego zainteresowania i tych celów, które wspólnie
dla siebie okrelimy  przekonywa³ G. Boos.
Ponadto w toku rozmowy gubernator i ambasador dotknêli tak¿e konkretnych spraw
wspó³dzia³ania, w szczególnoci, w sferze ochrony zdrowia. Gubernator z wdziêcznoci¹
przyj¹³ propozycjê pomocy konsultacyjnej strony niemieckiej w sprawach funkcjonowania Wydzia³u Medycznego RGU im. Kanta.
www.gov.kaliningrad.ru z 18 IV; RG nr 84 z 20 IV; AiF-K nr 17 z 25 IV1 V 2007.

Uroczyste otwarcie Oddzia³u Wizowego Konsulatu Generalnego RFN w Kaliningradzie
19 kwietnia w obecnoci wysoko postawionych urzêdników obwodu, zastêpcy szefa
Departamentu ds. Rozwoju Stosunków z UE Administracji Prezydenta FR Konstantina
Pietriczenki i ambasadora RFN w Rosji Waltera Jürgena Schmidta odby³o siê uroczyste
otwarcie tymczasowego Oddzia³u Wizowego Konsulatu Generalnego RFN w Kaliningradzie.
Pierwsze wizy wydane zostan¹ 20 kwietnia i bêd¹ kosztowaæ 1250 rubli, czyli 35
euro. Wizy bêd¹ wydawane mieszkañcom obwodu i w wyj¹tkowych okolicznociach tak¿e innym obywatelom FR.
www.kaliningrad.ru z 19 IV; www.kaliningradka.ru z 19 IV; KP-P nr 72 z 20 IV;
SK nr 17 z 25 IV1 V 2007.
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Kaliningrad  wiat
Zapowied wizyty komisarza UE Benity Ferrero-Waldner
S³u¿ba prasowa rz¹du obwodowego zapowiedzia³a, ¿e w dniach 2627 kwietnia
w Kaliningradzie odbêd¹ siê rozmowy z udzia³em cz³onka Komisji Europejskiej ds.
stosunków zewnetrznych Benity Ferrero-Waldner, przedstawiciela prezydenta FR ds. rozwoju stosunków z UE Siergieja Jastr¿embskiego i gubernatora obwodu Gieorgija Boosa.
W trakcie wizyty 27 kwietnia ma odbyæ siê konferencja na temat rozwoju regionalnego,
zorganizowana przez Komisjê Europejsk¹ i Rz¹d Obwodu Kaliningradzkiego. Planuje
siê omówiæ perspektywy spo³eczno-ekonomiczne regionu rosyjskiego, problemy utrwalenia wspó³pracy w regionie Morza Ba³tyckiego w takich dziedzinach jak biznes, handel,
inwestycje, turystyka, owiata, ochrona zdrowia, ochrona rodowiska naturalnego.
25 kwietnia KP poinformowa³a, ¿e wizyta B. Ferrero-Waldner zosta³a przeniesiona
na póniej i najprawdopodobniej dojdzie do niej w miesi¹cu czerwcu br. Formalnym powodem prze³o¿enia wizyty by³ udzia³ S. Jastr¿embskiego i G. Boosa w posiedzeniu Zgromadzenia Federalnego FR, przeniesionego z 25 na 26 kwietnia w zwi¹zku z pogrzebem
Borysa Jelcyna. Na posiedzeniu tym prezydent Putin wyg³osi³ doroczne orêdzie. Tradycyjnie obecni bêd¹ przedstawiciele politycznych elit regionalnych i federalnych. W tegorocznym orêdziu prezydenckim nie by³o akcentów kaliningradzkich.
www.gov.kaliningrad.ru z 3 IV; KP nr 75 z 25 IV 2007.

Konferencja miêdzynarodowa Kobiety  o wspó³pracê bez granic w Swiet³ogorsku
W dniach 12-13 kwietnia uczestniczki konferencji miêdzynarodowej zastanawia³y
siê nad tym jak podwy¿szyæ konkurencyjnoæ kobiet na rynku pracy, wzmocniæ ich rolê
w ¿yciu politycznym, pomóc w osi¹gniêciu sukcesu w przedsiêbiorczoci, sprzyjaæ rozwojowi umiejêtnoci bycia liderem.
W konferencji wziê³y udzia³ kaliningradki bêd¹ce szefami samorz¹dów lokalnych,
deputowanymi organów w³adzy przedstawicielskiej i samorz¹dów, szefami przedsiêbiorstw
komercyjnych. Spotka³y siê one z goæmi z Litwy, Szwecji, Bia³orusi i innych regionów
Rosji.
Konferencja zorganizowana zosta³a przez Rz¹d Obwodu Kaliningradzkiego, Instytut
Spo³eczno-Gospodarczy w Sankt Petersburgu i kompaniê szwedzk¹ Spranbradan.
S³owo wstêpne na konferencji wyg³osi³a Galina Jankowskaja, minister ds. polityki socjalnej i pracy rz¹du obwodowego, koordynator projektu miêdzynarodowego Nika.
www.gov.kaliningrad.ru z 9 i 12 IV 2007.
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Konsul generalny Królestwa Danii w Sankt Petersburgu z³o¿y³ wizytê po¿egnaln¹ w Kaliningradzie
Konsul generalny Danii w Sankt Petersburgu Jörgen P. Weis z³o¿y³ wizytê po¿egnaln¹ w Kaliningradzie w zwi¹zku z zakoñczeniem misji. Po spotkaniach oficjalnych w Rz¹dzie Obwodu Kaliningradzkiego, Przedstawicielstwie MSZ Rosji i Merostwie Kaliningradu konsul Weis odby³ rozmowê z konsulem honorowym Danii w Kaliningradzie Arne
Gröwe.
Przy tej okazji s³u¿ba prasowa rz¹du obwodowego poinformowa³a, ¿e Dania, na równi z najbli¿szymi s¹siadami obwodu Polsk¹ i Litw¹, zajmuje jedno z czo³owych miejsc
we wspó³pracy z obwodem. Zewnêtrzny obrót towarowy Obwodu Kaliningradzkiego
i Danii trwale wzrasta i w roku 2006 wyniós³ ju¿ 224,7 mln dolarów (wzrost o 80%
w porównaniu do 2005 roku). W obwodzie funkcjonuje 19 przedsiêbiorstw z udzia³em
kapita³u duñskiego. Od 2004 roku Dania realizuje Program rozwoju gospodarczego
Obwodu Kaliningradzkiego i Pskowskiego na lata 20052007, bêd¹cy czêci¹ duñskiego Programu S¹siedztwa.
W Kaliningradzie od listopada 2001 roku funkcjonuje Biuro Koordynatora Projektów
Duñskich. Biuro jest organem MSZ Danii.
W padzierniku 2006 roku mia³a miejsce oficjalna wizyta delegacji obwodu w Danii.
Delegacji przewodniczy³ gubernator Gieorgij Boos. W ramach tej wizyty w Kopenhadze
przeprowadzono prezentacjê obwodu oraz spotkania z tamtejszymi biznesmenami i przedstawicielami w³adz.
www.gov.kaliningrad.ru z 17 IV; www.kaliningradka.ru z 20 IV 2007.

Decyzja Rady Unii Europejskiej w sprawie terminu wejcia w ¿ycie umowy
wizowej
Rada Unii Europejskiej ds. Wymiaru Sprawiedliwoci i Spraw Wewnêtrznych
19 kwietnia zaakceptowa³a zawarcie dwóch umów z FR o uproszczeniu wydawania wiz
i o readmisji nielegalnych imigrantów. Umowy te by³y podpisane 25 maja 2006 roku
w Soczi i powinny wejæ w ¿ycie 1 czerwca 2007 roku, mówi siê w komunikacie prasowym UE.
Wiceprzewodnicz¹cy Komisji Europejskiej Franco Frattini wyrazi³ zadowolenie z tego,
¿e procedury ratyfikacji zosta³y zakoñczone w celu jednoczesnego wejcia umów w ¿ycie jeszcze przed okresem urlopów letnich i doda³, ¿e one uproszcz¹ poruszanie siê
wielu obywateli UE i Rosji i pozwol¹ na bardziej efektywne zwalczanie nielegalnej
migracji.
Treæ umowy o uproszczeniu wydawania wiz opublikowalimy w numerze drugim
naszego miesiêcznika.
www.rbc.ru z 19 IV; www.kaliningrad.ru z 19 IV; www.delrus.ec.europa.eu/ru z 19 IV 2007.
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Wspólny projekt UE i Rosji poprawy zdrowia ludnoci obwodu
25 kwietnia regionalne ministerstwo zdrowia zorganizowa³o miêdzynarodow¹ konferencjê w sprawie projektu RosjaUE Poprawa stanu zdrowia ludnoci Obwodu Kaliningradzkiego. Celem projektu jest wsparcie dzia³alnoci rz¹du obwodowego w zakresie
poprawy opieki medycznej w regionie, ze szczególnym uwzglêdnieniem rozwoju pierwszej pomocy medycznej, ochrony macierzyñstwa i dzieciñstwa, profilaktyki zachorowañ
infekcyjnych. Przewidziane jest tak¿e udzielanie pomocy technicznej i metodycznej, skierowanej na podwy¿szenie kwalifikacji pracowników ochrony zdrowia, poprawê wspó³dzia³ania miedzy placówkami medycznymi. W konferencji wzi¹³ udzia³ przedstawiciel
Komisji Europejskiej Oita Hermalachti i przedstawiciele Uniwersytetu Ulsterskiego
(Irlandia Pó³nocna) oraz Rosyjskiego Naukowo-Badawczego Instytutu Organizacji
i Informatyzacji Ochrony Zdrowia.
www.gov.kaliningrad.ru z 23 IV; www.kaliningrad.ru z 25 IV 2007.

Litwa i Polska prowadz¹ wobec Rosji nieprzyjazn¹ politykê  monitoring
Praktycznie jedna trzecia czêæ ludnoci Kaliningradu uwa¿a, ¿e granicz¹ce z regionem takie kraje UE, jak Litwa i Polska, prowadz¹ w stosunku do Rosji nieprzyjazn¹
politykê, owiadczyli Interfaksowi w Kaliningradzkim Orodku Socjologicznym [ros.
KSC]. «W kwietniu specjalici KSC wspólnie z Kaliningradzk¹ Grup¹ Monitoringow¹
[ros. KMG] przeprowadzili badanie wród tysi¹ca osób. Jednym z tematów badawczych
sta³a siê opinia mieszkañców miasta obwodowego o polityce ró¿nych krajów w stosunku
do Rosji»  owiadczyli w KSC.
W rezultacie g³ówni s¹siedzi Obwodu Kaliningradzkiego  Litwa i Polska  znalaz³y
siê wród krajów, gdzie nieprzyjazna polityka wobec Rosji znajduje siê na dosyæ wysokim poziomie.
Politykê Polski w stosunku do FR 31,2% badanych nazwa³o nieprzyjazn¹, jeszcze
31,6% uwa¿a j¹ za neutraln¹ i 35,4% jest przekonanych, ¿e jest ona przyjazna.
Odnonie Litwy zdanie uczestników badania w przybli¿eniu jest takie same. Za
nieprzyjazn¹ uznaje j¹ 30,7% respondentów, neutraln¹  36%, a przyjazn¹  31,3%,
odnotowali w KSC. «Znamienne w tej p³aszczynie jest to, ¿e za g³ównych przyjació³
Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim uznaje siê Bia³oru  72% badanych, i Niemcy 
63,7%. Przy tym politykê RFN za nieprzyjazn¹ wobec Rosji uznaje zaledwie 4,3% uczestników badania, podczas gdy odnonie Bia³orusi ten wskanik równa siê 10,7%»  podkrelili socjolodzy.
Zdaniem przedstawicieli KSC, «na te dane powinni zwróciæ szczególn¹ uwagê dyplomaci z konsulatów generalnych Litwy i Polski w Kaliningradzie. Bez wzglêdu na ich
okrelone wysi³ki w zakresie budowania stosunków dobrego s¹siedztwa z regionem
eksklawowym FR, kaliningradczycy nie specjalnie ufaj¹ krajom-s¹siadom».
www.kaliningrad.ru z 25 IV 2007.
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Gref: Obwód Kaliningradzki  wyranym przyk³adem dynamicznej wspó³pracy
Rosji i Europy
Obwód Kaliningradzki jest jaskrawym przyk³adem dynamicznego rozwoju wspó³pracy miêdzy Rosj¹ i Europ¹  powiedzia³ minister rozwoju gospodarczego i handlu FR
German Gref, goszcz¹cy w obwodzie z okazji otwarcia miêdzynarodowego seminarium
w sprawach rozwoju regionu Morza Ba³tyckiego.
Wed³ug Grefa, Rosja zajmuje ponad 65% zewnêtrznego obrotu towarowego krajów
UE, i ten udzia³ z ka¿dym rokiem wzrasta, co mówi o tym, ¿e nasz kraj staje siê znacz¹cym partnerem Europy. Minister uwa¿a, ¿e wa¿ki wk³ad w tê wspó³pracê wnosi Obwód
Kaliningradzki, który jest w FR motorem rozwoju regionów, czemu sprzyja polityka
centrum federalnego. Gref przypomnia³, ¿e przyjêta zosta³a nowa ustawa o SSE, zgodnie
z któr¹ przez 25 lat bêdzie siê udzielaæ ulg i dodatkowych gwarancji inwestorom. Podjête
zosta³y tak¿e decyzje o utworzeniu w tym regionie strefy turystycznej na Mierzei Kuroñskiej, strefy gier na wybrze¿u, co, zdaniem ministra, jest jeszcze jedn¹ mo¿liwoci¹ udzia³u
inwestorów w tych wielkich projektach biznesowych.
Minister Gref zakomunikowa³, ¿e realizowany teraz Federalny Program Celowy Rozwoju Obwodu Kaliningradzkiego, skierowany na stworzenie nowoczesnej infrastruktury,
bêdzie przed³u¿ony do 2015 roku.
www.kaliningrad-online.ru z 27 IV; www.kaliningrad.ru z 28 IV 2007.

Michai³ Dmitrijew, dyrektor Orodka Opracowañ Strategicznych, o perspektywach rozwoju kraju i obwodu
Uczestnicz¹cy we wspomnianej konferencji (seminarium) miêdzynarodowej w sprawie rozwoju regionów dyrektor Orodka Opracowañ Strategicznych w Moskwie Michai³
Dmitrijew opowiedzia³ 28 kwietnia w czasie spotkania z ministrami rz¹du obwodowego
o perspektywach rozwoju kraju. Jego zdaniem, po kilkudziesiêciu latach dwie trzecie
gospodarki wiatowej skupi siê w Europie i Azji, a to oznacza, ¿e Rosja, i w szczególnoci Obwód Kaliningradzki, znajd¹ siê na skrzy¿owaniu dróg handlowych. Przedstawi³ on swoj¹ strategiê rozwoju Rosji w ramach projektu owiatowego wspierania
kszta³cenia dodatkowego dla absolwentów wy¿szych uczelni wed³ug programu
wspó³pracy Rosji i UE.
Prognoza rozwoju Obwodu Kaliningradzkiego w ustach Dmitrijewa zabrzmia³a bardziej ni¿ optymistycznie. Rodz¹ siê nowe mo¿liwoci, najprawdopodobniej, bêd¹ one
zwi¹zane nie tylko z rozwojem eksportu kaliningradzkiego do Europy, ale i z rol¹ Kaliningradu jako przyczó³ka do przyci¹gniêcia inwestycji z kontynentu europejskiego do nas do
Rosji  powiedzia³ Dmitrijew.
www.kaliningrad.ru z 28 IV 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);
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Czêsto u¿ywane nazwy i zwroty:
AO lub AOK  Administracja Obwodu Kaliningradzkiego,
FB  Flota Ba³tycka,
FCP  Federalny Celowy Program Rozwój Obwodu Kaliningradzkiego
w okresie do 2010 roku,
FR  Federacja Rosyjska,
FSB  Federalna S³u¿ba Bezpieczeñstwa,
FSC  Federalna S³u¿ba Celna, dawny Pañstwowy Komitet Ce³,
SG FSB  Stra¿ Graniczna FSB,
FWM  Flota Wojenno-Morska,
KDO lub DO  Kaliningradzka Duma Obwodowa,
KRO  Kaliningradzka Regionalna Organizacja, np. Partii Jedinstwo,
KRU  Kaliningradzki Regionalny Urz¹d, np. FSB,
OK  Obwód Kaliningradzki,
OUSW  Obwodowy Urz¹d Spraw Wewnêtrznych,
PKC  Pañstwowy Komitet Ce³,
PZOF  Pó³nocno-Zachodni Okrêg Federalny,
SMI  rodki masowej informacji,
SSE  Szczególna (Specjalna) Strefa Ekonomiczna w OK.,
USW  Urz¹d Spraw Wewnêtrznych, np. w Gusiewie,
WSE  Wolna Strefa Ekonomiczna Jantar,
ZSP  Zwi¹zek Si³ Prawicowych,
ZUSWwT  Zachodni Urz¹d Spraw Wewnêtrznych w Transporcie.
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