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Obraz miesi¹ca
Szczyt UE-Rosja, odbyty w Samarze w dniach 1718 maja, przeszed³ w³aciwie bez
echa w mediach kaliningradzkich. Uwagê spo³eczn¹ przykuwa³y sprawy zwi¹zane
z wejciem w ¿ycie z dniem 1 czerwca 2007 r. umowy o u³atwieniach wizowych, uzgodnionej miêdzy Rosj¹ i UE podczas ubieg³orocznego szczytu w Soczi. Miejscowa prasa cytowa³a
wiceministra spraw zagranicznych Rosji Aleksandra W. Gruszko, który uzna³, ¿e Moskwa,
Wilno i Bruksela nawi¹za³y dobre wspó³dzia³anie w sprawie kaliningradzkiego tranzytu
pasa¿erskiego, za obowi¹zuj¹cy dotychczas tryb uzyskiwania przez mieszkañców
regionu wiz Litwy i szczególnie Polski nie zawsze jest wykorzystywany do celów tranzytowych. W styczniu 2007 r. Rosja zwróci³a siê do Polski z propozycj¹ zawarcia umowy
ustanawiaj¹cej tryb uproszczony wyjazdów mieszkañców terenów przygranicznych (wizy
narodowe), a z Litw¹ osi¹gniêto jakoby pe³ne porozumienie w tej sprawie. W tych
rokowaniach Rosja by³aby gotowa pójæ tak daleko, jak daleko gotowi byliby pójæ nasi
partnerzy. Gruszko, przedstawiaj¹c sprawê nowej umowy o uproszczonym wydawaniu
wiz, pomin¹³ sprawê gotowoci Rosji do wprowadzenia zasad ma³ego ruchu granicznego
zaproponowanego przez UE w grudniu 2006 r. Z kolei gubernator Boos rozwa¿ania w tej
sprawie potulnie odk³ada na póniej, sugeruj¹c, ¿e dopiero po podpisaniu umowy
o partnerstwie strategicznym Rosji i UE nadejdzie czas trybu bezwizowego, a region bêdzie,
jak zasugerowa³ to prezydent Putin, tak¿e regionem pilota¿owym i w tej sprawie.
Krytycznie o stosunkach z UE wypowiada siê Fiodor £ukjanow, redaktor naczelny
czasopisma Rosja w polityce globalnej, który uwa¿a, ¿e stosunki te zdegradowa³y siê
w ci¹gu ostatnich 3-4 lat. W lokalnej prasie ukaza³y siê materia³y w³asne b¹d przedruki,
w których wskazywano, ¿e Rosja rozpocznie rokowania o partnerstwie z UE dopiero po
osi¹gniêciu cz³onkostwa w WTO. £ukjanow twierdzi, ¿e na pilota¿owoci Kaliningradu
Moskwa postawi³a krzy¿yk ju¿ dawno. Wymiar regionalny od dawna nie interesuje
Moskwy, dlatego nowa umowa o u³atwieniach wizowych jest zyskowniejsza dla
urzêdników, odpowiadaj¹cych za stosunki z UE, ni¿ dla mieszkañców obszarów
przygranicznych. A w prasie kaliningradzkiej pojawi³y siê jakby na potwierdzenie tezy
£okjanowa informacje, ¿e wobec braku postêpu w rozmowach o partnerstwie strategicznym
 za spraw¹ polskiego weta  wa¿niejsze s¹ sprawy dostaw energetycznych. Co prawda,
ze strony w³adz PZOF pad³o stwierdzenie, ¿e w³adze Rosji zamierzaj¹ (po raz pierwszy)
wesprzeæ finansowo kwot¹ ponad 200 mln euro rosyjskie podmioty uczestnicz¹ce
w siedmiu programach unijnych wspó³pracy przygranicznej, ale brak realniejszych
rozwa¿añ jak ma u³o¿yæ siê wspó³praca przygraniczna z Litw¹ i Polsk¹ ju¿ teraz,
w warunkach nowych regulacji wizowych.
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W Kaliningradzkiej Dumie Obwodowej odby³a siê dyskusja w sprawie skutków
zniesienia bezp³atnych wiz do Polski i Litwy. Inicjatywa ta nie spodoba³a siê jednak rz¹dowi
obwodu, a po uwzglêdnieniu wyjanieñ udzielonych przez szefa przedstawicielstwa MSZ
Rosji w Kaliningradzie S. Bezbierie¿jewa, 30 maja Duma postanowi³a jednak wystosowaæ
apel do prezydenta Putina, w którym mówi siê, po pierwsze, o koniecznoci utrzymania
dotychczasowych zasad tranzytu i wydawania kaliningradczykom bezp³atnych wiz
litewskich i polskich, po drugie, o wprowadzeniu do negocjowanej umowy o partnerstwie
strategicznym z UE problemu kaliningradzkiego jako elementu czterech wspólnych
przestrzeni (map drogowych). Konsulat Generalny Polski odnotowa³ wzmo¿ony ruch
kaliningradczyków zamierzaj¹cych wykorzystaæ przed 1 czerwca stare przepisy celem
uzyskania wiz bezp³atnych. Tekst umowy opublikowany zosta³ 17 maja 2007 r.
w Dzienniku Urzêdowym UE. 27 maja ukaza³ siê Komunikat MSZ RP dotycz¹cy wejcia
w ¿ycie umowy miêdzy Wspólnot¹ Europejsk¹ a Federacj¹ Rosyjsk¹ o u³atwieniach
w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej, za na stronie
internetowej Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie zamieszczono informacjê
dodatkow¹ o rodkach finansowych i ubezpieczeniu medycznym, niezbêdnych
obcokrajowcowi przy wjedzie do RP. Okaza³o siê, ¿e te dwie kwestie by³y najbardziej
zaskakuj¹ce dla kaliningradczyków, których w³adze lokalne nie poinformowa³y o tych
w³anie nastêpstwach podpisanej przez Rosjê z UE nowej umowy wizowej. Lokalna prasa
k³ad³a jednak nacisk na sam fakt wprowadzenia wiz p³atnych i niejednokrotnie wskazywa³a
na z³¹ wolê polskich organów granicznych jeszcze przed dat¹ 1 czerwca. W tym stanie
rzeczy projekt przyspieszenia prac nad rosyjsk¹ czêci¹ miêdzynarodowej drogi wodnej
K³ajpeda  Rotterdam (E-70), zg³oszony przez M.G. Drutman, prawdopodobnie nie
doczeka siê szybkiego wdro¿enia, tym bardziej, ¿e wed³ug informacji Urzêdu Granicznego
FSB FR w Obwodzie Kaliningradzkim nie istnieje mo¿liwoæ wykorzystania wód
ródl¹dowych i zalewów obwodu do wykonywania rejsów jednostek pod obc¹ bander¹,
w tym uprawiania miêdzynarodowej turystyki wodnej.
Na plan dalszy zesz³y sprawy zwi¹zane z udzia³em Kaliningradu w programie
partnerstwa w ochronie przyrody, finansowanego przez Wymiar Pó³nocny, modernizacji
administracji regionalnej w ramach programu Tacis, czy rozpoczêcie programu Interreg
III B  Dobros¹siedztwo. Owiadczenie komisarz ds. polityki regionalnej UE Danuty
Hübner, z³o¿one podczas wizyty w Moskwie, i¿ Unia nie zapomni o rozwoju Obwodu
Kaliningradzkiego pod warunkiem, ¿e i region nie przestanie wspó³pracowaæ z UE, przyjêto
zdawkowo. Ale w³adze regionalne niezwykle dbaj¹ o kontakty miêdzynarodowe.
W Kaliningradzie odby³y siê dni kultury szwedzkiej. Podpisano umowê o wspó³pracy
z w³oskim regionem Friuli  Wenecja Julijska. Z udzia³em Brytyjczyków i Kataloñczyków
ruszy³ program poprawy stanu zdrowia ludnoci regionu.
Najowocniej rozwija siê wspó³praca z partnerami niemieckimi. Kaliningrad podpisa³
memorandum w sprawie dalszej wspó³pracy z Hamburgiem. Prowadzono dyskusje
z udzia³em partnerów niemieckich w sprawie po³¹czeñ transportowych poprzez obwód
z wykorzystaniem kolei o rosyjskim rozstawie kó³, po³¹czeñ promowych i przewozów
kontenerowych. Porty rosyjskie nad Ba³tykiem dostan¹ silne wsparcie federalne.
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Dodatkowym powodem optymizmu w relacjach gospodarczych nie tylko z Niemcami
jest i to, ¿e obwód w 2006 r. sta³ siê liderem w PZOF pod wzglêdem produkcji
przemys³owej, co podkrelali pe³nomocny przedstawiciel I. Klebanow i minister G. Gref.
Minister Gref zapowiedzia³ przed³u¿enie federalnego celowego programu rozwoju regionu
o 5 lat do roku 2015, którym objête zostan¹ budowy: obwodnicy samochodowej wokó³
Kaliningradu, drogi ³¹cz¹cej miasta sanatoryjne na wybrze¿u, dwie trasy miêdzynarodowe.
mia³e plany na przysz³oæ rysuje Awtotor, który zamierza produkowaæ
w Kaliningradzie m.in. 25-30 tys. chiñskich samochodów marki MG Rover oraz tyle
samo koreañskich Kia. Tak¿e z powodu narastaj¹cego oporu innych producentów
samochodowych z macierzystej Rosji Awtotor zamierza uruchomiæ w Kaliningradzie
pe³n¹ produkcjê, a nie tylko monta¿ z gotowych podzespo³ów. W trybie nowej ustawy o
SSE zarejestrowano do 24 maja br. 39 rezydentów, którzy zadeklarowali wymagane
inwestycje na kwotê ponad 21,3 mld rubli  blisko po³owa bêdzie zainwestowana w samym Kaliningradzie. W ci¹gu najbli¿szych 3 lat powinny powstaæ w regionie 23 nowe
przedsiêbiorstwa. Charakterystyczne jest to, ¿e najwiêksze inwestycje zwi¹zane s¹
z przerobem rolin oleistych (SA Sodru¿estwo Soja), mas plastycznych do produkcji
opakowañ (A³ko-Nafta), prze³adunkiem produktów naftowych (SA Ba³tNafta), czy
produkcj¹ elektoniki domowej (Spó³ka z o.o. Tiechnoba³t), i bardziej skierowane na
obs³ugê rosyjskiego rynku wewnêtrznego ni¿ na eksport. Nale¿y dodaæ, ¿e i Awtotor
tak¿e zamierza wejæ z nowymi technologiami do przerobu rolin oleistych. Sam minister
German Gref, wizytuj¹c Kaliningrad, obserwowa³ wy³adunek soi brazylijskiej dla SA
Sodru¿estwo Soja. Rada Federacji FR zaakceptowa³a poprawki do ustawy federalnej
o SSE w Obwodzie Kaliningradzkim. Uzupe³niono art. 23, który zwalnia z op³at celnych
produkty pochodzenia rolinnego, wyprodukowane i zebrane na terytorium SSE, w tym
tak¿e na podstawie wwiezionego surowca (g³ównie rzepak). Ale ambitne plany rozwoju
gospodarczego uzale¿nione s¹ od dostaw do obwodu noników energii. Od pocz¹tku roku
narasta kryzys w Jantarenergo  z powodu zbyt niskiej stawki za energiê elektryczn¹
i narastaj¹cych zaleg³oci p³atniczych odbiorców, g³ównie bud¿etowych. Z powodu braku
gwarancji Gazpromu dostaw gazu do elektrociep³owni TEC-2 Jednolity System
Energetyczny wstrzyma³ budowê drugiego bloku. Ponad 50% energii elektrycznej
dostarczanej jest do obwodu z Leningradzkiej Elektrowni Atomowej. Minister Gref
zapewni³, ¿e do 2012 roku problem zaopatrzenia obwodu w gaz zostanie definitywnie
rozwi¹zany, a Gazprom w najbli¿szym czasie okreli warianty dostaw gazu
z uwzglêdnieniem potrzeb rozbudowywanej TEC-2.
Po okresie utrzymywanych w tajemnicy przygotowañ gubernator Boos ujawni³
lokalizacjê i skalê inwestycji w strefê gier hazardowych. Boos pozyska 20 mld USD
inwestycji w strefê ulokowan¹ wokó³ Powarowki, gdzie ma powstaæ 10 wyspecjalizowanych podstref, zaprojektowanych przez amerykañskie biuro architektoniczne
IdeAttack. W sprawie strefy gier hazardowych narasta konflikt, a jej przeciwnicy,
umocnieni poparciem hierarchów Cerkwi Prawos³awnej, organizuj¹ siê i nasilaj¹ protesty.
W sprawie strefy turystyczno-rekreacyjnej rz¹d obwodu zabiega o pozyskanie ponad
200 ha atrakcyjnych terenów na i w pobli¿u Mierzei Kuroñskiej.
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Sytuacja spo³eczno-polityczna
Kaliningradczycy po raz 62. uczcili Dzieñ Zwyciêstwa
4 maja Muzeum Historyczno-Artystyczne rozpoczê³o akcjê Listy z frontu. Pokazano ponad sto listów, napisanych przez ¿o³nierzy i oficerów radzieckich, bior¹cych udzia³
w Operacji Wschodniopruskiej w 1945 roku. Ponadto zaprezentowano odznaczenia frontowe weteranów, a tak¿e kopie map topograficznych Sztabu Generalnego Armii Czerwonej, odzwierciedlaj¹cych przebieg operacji bojowych.
Jeszcze 5 maja trwa³y poszukiwania szcz¹tków ¿o³nierzy radzieckich, pochowanych
bezporednio po bitwie o Königsberg w pobli¿u pomnika Schillera, a których nie ekshumowano w 1969 r. Po latach odnaleziono jeszcze szcz¹tki trzech ¿o³nierzy radzieckich,
ukryte pod asfaltem na prawo od pomnika. Prowadz¹cy poszukiwanie cz³onkowie organizacji spo³ecznej Sowies (Sumienie) i Stowarzyszenia Oddzia³ów Poszukiwawczych
Pamia (Pamiêæ) odnaleli ³¹cznie szcz¹tki 16 ¿o³nierzy, które bêd¹ uroczycie pochowane na cmentarzu wojskowym w miejscowoci Miedwiediewka w pobli¿u Kaliningradu. Tym samym zakoñczono spo³eczn¹ akcjê poszukiwañ, rozpoczêt¹ 10 marca br.
Nie odnaleziono jednak szcz¹tków jeszcze trzech ¿o³nierzy, którzy wed³ug danych archiwalnych mieli byæ pochowani w tym miejscu. Gubernator Gieorgij Boos zobowi¹za³
Merostwo Kaliningradu do szczegó³owego zbadania terenu wokó³ pomnika Schillera,
gdzie mog¹ jeszcze znajdowaæ siê szcz¹tki ¿o³nierzy, i pokrycia kosztów tej operacji
z bud¿etu miejskiego. Czynnoci te mia³y byæ wykonane w dniach 12 i 13 maja.
W pierwszych dniach maja w Kaliningradzie odby³a siê prezentacja 20. tomu Ksiêgi
Pamiêci Wymienimy po nazwisku, finansowanej z bud¿etu obwodowego. Tradycyjnie
500 egzemplarzy przekazanych zostanie bibliotekom, organizacjom spo³ecznym i innym
regionom Rosji, sk¹d przychodzi wiele listów z podziêkowaniami za to, ¿e kaliningradczycy pomogli dowiedzieæ siê o krewnych i bliskich, poleg³ych w czasie wojny. W tym
tomie znalaz³y siê imiona i nazwiska 5529 ¿o³nierzy radzieckich, poleg³ych w czasie walk
w Prusach Wschodnich. Prochy 3114 z nich spoczywaj¹ na terytorium Polski. Goszcz¹ca
w przededniu Dnia Zwyciêstwa w Kaliningradzie delegacja Senatu RP zapewni³a w³adze
i mieszkañców obwodu, ¿e w Polsce czci siê pomiêæ ¿o³nierzy radzieckich, którzy polegli
na polach bitew, i ¿e wszystkie groby wojenne s¹ u nas otoczone nale¿n¹ uwag¹, trosk¹
i szacunkiem, co, zreszt¹, niejednokrotnie podkrelali sami kaliningradczycy po wizycie
w naszym kraju i odwiedzinach cmentarzy ¿o³nierzy radzieckich. Nazwiska poleg³ych
i pochowanych w Polsce ¿o³nierzy radzieckich maj¹ byæ przekazane Konsulatowi Generalnemu RP w Kaliningradzie po to, by mog³y byæ uwiecznione w miejscach pochówków,
bowiem wszyscy ci ¿o³nierze byli z³o¿eni do grobów jako ¿o³nierze nieznani.
Gubernator obwodu i cz³onkowie rz¹du obwodowego postanowili uczciæ Dzieñ Zwyciêstwa w sposób dotychczas nie spotykany. Na koszt w³asny nagrali 12 znanych i lubia5

nych pieni wojennych i podarowali 450 p³yt CD weteranom. Ta niezwyk³a inicjatywa
przysz³a do g³owy, jak podaje gazeta KPwK, ministrowi przemys³u i turystyki Niko³ajowi W³asience. Jako pierwsza na p³ycie znalaz³a siê pieñ Dzieñ Pobiedy w wykonaniu gubernatora Gieorgija Boosa. Przewodnicz¹cy Dumy Obwodowej Siergiej Bu³ycziow
wykona³ pieñ Poslednij boj, wicepremier Jelena Babinowskaja zapiewa³a Wieczer
na rejdie, minister finansów Jelena Matwiejewa wybra³a piosenkê Tuczi w go³ubom,
minister infrastruktury Aleksandr Rolbinow piewa Tri tankista, a Niko³¹j W³asienko
wykona³ pieñ Pimo. Inni cz³onkowie rz¹du wykonali takie znane pieni, jak Ech,
dorogi, Na bezymiannoj wysotie, Tiomnaja nocz, ¯urawli, Katiusza.
8 maja na postumencie Kolumny Triumfalnej w Kaliningradzie uroczycie ods³oniêto
tablicê z br¹zu (o powierzchni 10 m2 i wadze ponad jednej tony), na której umieszczono
wizerunek wiêtego Gieorgija Pobiedonosca, który przeszywa w³óczni¹ ¿mijê, napis
Wielkiemu Zwyciêstwu powiêca siê, daty rozpoczêcia i zakoñczenia Wielkiej Wojny
Ojczynianej oraz wizerunek Orderu Zwyciêstwa. W czasie uroczystego ods³oniêcia
tablicy mer Kaliningradu Jurij Sawienko zapowiedzia³ ozdobienie pozosta³ych boków
kolumny w roku przysz³ym scenami batalistycznymi powiêconymi wojskom l¹dowym,
lotnictwu i flocie  treæ napisów zostanie poddana konsultacji spo³ecznej. W trakcie
uroczystoci wicepremier Jurij Szalimow owiadczy³: Obecnie w niektórych krajach usuwa siê pomniki ¿o³nierzy radzieckich, a my  otwieramy nowy. Niech ku Kolumnie Triumfalnej przynosz¹ kwiaty, niech ona stanie siê symbolem chwa³y i mêstwa naszych ludzi na
tej ziemi, która sta³a siê na zawsze rosyjska.
8 maja od godziny 12.30 do 14.00 w Kaliningradzie odby³a siê uroczystoæ sk³adania
wieñców pod pomnikiem 1200 ¿o³nierzy gwardii. Sk³adali je szefowie obwodu i miasta, weterani i m³odzie¿, wojskowi, kozacy, zwykli kaliningradczycy. Przyszli, by oddaæ
daninê pamiêci poleg³ym. Jeden z weteranów powiedzia³, ¿e pamiêæ o poleg³ych potrzebna jest ¿ywym. Inny stary ¿o³nierz zmar³ w czasie uroczystoci ze wzruszenia. Lista
weteranów wojny skurczy³a siê jeszcze o jednego cz³owieka  napisa³ dziennikarz w
Kaliningradzkiej Prawdzie.
9 maja w godzinach od 10.30 do 12.00 na Placu Zwyciêstwa w Kaliningradzie odby³a
siê defilada wojskowa z udzia³em oko³o 800 ¿o³nierzy i marynarzy Floty Ba³tyckiej oraz
s³uchaczy wy¿szych szkó³ wojskowych. Pokazano transportery opancerzone Wojsk L¹dowych Floty Ba³tyckiej, a tak¿e systemy artyleryjskie i rakietowe Grad, Uragan i ToczkaM oraz si³y obrony powietrznej  ³¹cznie oko³o 40 jednostek ró¿nej broni i sprzêtu
wojskowego.
W tym samym dniu o godzinie 13.00 rozpoczê³a siê inscenizowana bitwa o fort nr 5
w Kaliningradzie z udzia³em oko³o 120 uczestników z Moskwy, Sankt Petersburga i Kaliningradu. Strzelano przy tym z prawdziwej broni, lecz tylko przy u¿yciu lepych naboi
i pocisków. Po szturmie weterani i pozostali gocie mogli po¿ywiæ siê daniami kuchni
polowej i wypiæ frontowe 100 gram.
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W dniu 9 maja uroczystoci upamiêtniaj¹ce Dzieñ Zwyciêstwa odby³y siê tak¿e
w innych miejscowociach obwodu. Batalion piechoty morskiej Floty Ba³tyckiej wzi¹³
udzia³ kolejny raz w centralnych uroczystociach w Moskwie. W prasie kaliningradzkiej
ukaza³a siê wiadomoæ, ¿e w czasie pobytu w stolicy Rosji jeden z oficerów kaliningradzkich zgin¹³ tragicznie podczas przechodzenia przez tory kolejowe.
Ju¿ po uroczystociach Dnia Zwyciêstwa administracja Ba³tijska poinformowa³a, ¿e
w miejscowoci Miecznikowo (d. Neueshäuser) budowniczowie domu jednorodzinnego
odkryli pochówek. Na niewielkiej g³êbokoci znaleziono w ziemi szcz¹tki oko³o 20 osób.
Przypuszcza siê, ¿e w tym miejscu pochowano oko³o 100 osób, wojskowych i cywilnych
razem. Szef okrêgu miejskiego Fiodor Jaroszewicz podj¹³ decyzjê o ekshumacji i pochówku odnalezionych szcz¹tków ludzkich. Zapewne nie jest to ostatnie tego rodzaju
odkrycie na terytorium dzisiejszego obwodu.
www.regnum.ru z 4,5 i 7 V; www.kaliningrad.kp.ru z 4 i 10 V; www.kaliningrad-online.ru
z 4 V; www.kaliningrad.ru z 7 i 8 V; www.kaliningradka.ru z 10 V; www.knia.ru z 10 V 2007.

Rz¹d obwodu rozpatrzy³ projekt programu wychowania patriotycznego
ludnoci w latach 20072010
Na posiedzeniu rz¹du rozpatrzono projekt programu Wychowanie patriotyczne ludnoci Obwodu Kaliningradzkiego na lata 20072010. W burzliwej dyskusji wziêli udzia³
ministrowie i zaproszeni gocie. Cele w programie postawione zosta³y bardzo wzniole:
kszta³towanie wród ludzi wiadomoci patriotycznej, poczucia wiernoci swojej Ojczynie i wychowanie ludnoci w duchu najwa¿niejszych wartoci moralnych i kulturalnohistorycznych.
Prezentuj¹cy program minister kultury rz¹du obwodowego Michai³ Andriejew podkreli³, ¿e patriotyzm dla m³odzie¿y obwodu ma swoje cechy szczególne. Bliskoæ granic,
otoczenie pañstw zagranicznych prowadzi do tego, ¿e dzieci kaliningradzkie, m³odzie¿
czêciej bywaj¹ w Polsce, Niemczech, ni¿ w regionach rosyjskich. Kultura zachodnia
agresywnie wypiera prawdziwie narodowe wartoci, dlatego w obwodzie niezbêdne s¹
kompleksowe dzia³ania o charakterze wychowawczym i owiatowym.
Program przewiduje, w szczególnoci, wspieranie finansowe organizacji spo³ecznych,
zajmuj¹cych siê wychowaniem patriotycznym. Uczestnicy dyskusji zastanawiali siê, czy
narodowi bolszewicy, wymachuj¹cy tak¿e flagami rosyjskimi, urz¹dzaj¹cy burzliwe demonstracje i bijatyki  to tak¿e s¹ patrioci, czy ju¿ nie? Jak okreliæ tê granicê, gdzie
koñczy siê patriotyzm i zaczyna siê nacjonalizm? Niektórzy uczestnicy posiedzenia zwracali uwagê, ¿e przed³o¿ony dokument po czêci przypomina opas³e opracowania wydzia³ów ideologicznych komitetów obwodowych KPZR. Wiêkszoæ uzna³a, ¿e gruntowna
praca, wykonana przez Ministerstwo Kultury, zgodna jest z potrzebami dnia dzisiejszego,
chocia¿ wymaga dopracowania, którym powinna zaj¹æ siê specjalna komisja miêdzyresortowa pod przewodnictwem wicepremier Jeleny Babinowskiej.
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Dyskutanci zgodzili siê, ¿e nie wolno sprowadzaæ zagadnieñ wiadomoci narodowej
wy³¹cznie do wychowania wojskowo-patriotycznego, a najwa¿niejsze, to daæ m³odzie¿y
zajêcie, pokazywaæ jej pozytywne przyk³ady z historii, kszta³towaæ postawê obywatelsk¹
mi³oci do Ojczyzny i szacunku do starszego pokolenia.
www.kaliningradka.ru z 3 V 2007.

Dziennikarze kaliningradzcy odczuwaj¹ presjê ze strony rz¹du obwodowego
Z badañ przeprowadzonych wród pracowników mas mediów przez Kaliningradzki
Orodek Socjologiczny (ros. KSC) w ramach projektu Ekspres Kaliningradzki wynika,
¿e presja na dziennikarzy i cenzura s¹ g³ównymi problemami regionalnych rodków masowej informacji. 56% badanych dziennikarzy przyzna³o, ¿e w latach 20062007 na ich
SMI wywierano nacisk ze strony rz¹du obwodowego. Jeszcze 35% owiadczy³o, ¿e odczuwa³o presjê ze strony Merostwa Kaliningradu, 26%  ze strony biznesu miejscowego,
20%  MSW. Zaledwie co pi¹ty dziennikarz owiadczy³, ¿e w ostatnich pó³tora roku na
jego SMI presji nikt nie wywiera³.
Analogiczne badanie KSC przeprowadzi³ w kwietniumaju 2005 roku, gdy na czele
administracji obwodowej sta³ W³adimir Jegorow i wówczas tylko 39% respondentów
owiadczy³o, ¿e odczuwa nacisk ze strony w³adz regionalnych.
Ekspres Kaliningradzki  to projekt inicjatywny Kaliningradzkiego Orodka Socjologicznego i Kaliningradzkiej Grupy Monitoringowej. Projekt jest finansowany ze rodków w³asnych organizacji-inicjatorów.
www.kaliningrad.ru z 8 V; www.knia.ru z 8 V 2007.

Rz¹d Rosji zaakceptowa³ kaliningradzki program przesiedleñczy
Premier Rosji Michai³ Fradkow podpisa³ rozporz¹dzenie Nr 580-r z 10 maja 2007 r.,
które uzgadnia projekt programu Obwodu Kaliningradzkiego w sprawie udzielenia pomocy rodakom zamieszka³ym za granic¹ w przesiedleniu siê do FR  poinformowa³a
23 maja s³u¿ba prasowa rz¹du obwodowego. Eksklawa kaliningradzka zaliczona zosta³a
do terytoriów zamieszkania kategorii A, co zak³ada udzielenie gwarancji pañstwowych
i wsparcia socjalnego dla przesiedleñców w pe³nym zakresie. Bud¿et regionalny ¿adnych
wydatków kompensacyjnych na ich przesiedlenie nie ponosi, a wszystkie nak³ady zapewnia bud¿et federalny. Zgodnie z planami rz¹du obwodowego, w ci¹gu 5 lat do regionu na
pobyt sta³y ma siê przesiedliæ 300 tysiêcy osób.
www.knia.ru z 23 V 2007.
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Partie polityczne i organizacje spo³eczne
Druga Rosja zamierza protestowaæ przeciwko burzeniu pomników ¿o³nierzy
radzieckich
8 maja w Kaliningradzie aktywici oddzia³u lokalnego koalicji Druga Rosja (Inna
Rosja), do której wchodz¹ miêdzy innymi komunici rosyjscy, zamierzali przeprowadziæ
akcjê protestu przeciwko demonta¿owi pomników ¿o³nierzy radzieckich, poleg³ych w czasie
wojny z faszyzmem. Pikieta mia³a odbyæ siê o godz. 17.00 czasu moskiewskiego przed
siedzib¹ Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej na ulicy Kirowa. Uczestnicy pikiety zamierzali za¿¹daæ od deputowanych KDO i Przedstawicielstwa MSZ Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim oficjalnej reakcji na wypowiedzi szeregu osób i wydarzenia w Polsce, na
Wêgrzech i w Estonii, gdzie we w³adzy zaczêli pojawiaæ siê chêtni do rewizji roli ¿o³nierzy radzieckich w Zwyciêstwie nad faszyzmem. Z kolei przedstawiciel s³u¿by prasowej
Dumy Obwodowej poinformowa³, ¿e 8 maja ¿adnych posiedzeñ w Dumie nie planuje siê.
www.regnum.ru z 7 V 2007.

Stowarzyszenie przeciwników strefy gier hazardowych w obwodzie
W Izbie Spo³ecznej Obwodu Kaliningradzkiego odby³a siê dyskusja pt. Strefa gier 
oznaki niebezpieczeñstwa, zainicjowana przez ruch O odrodzenie moralne, w której
wziêli udzia³ przedstawiciele organizacji spo³ecznych i religijnych, deputowani.
Otwieraj¹ca zebranie przewodnicz¹ca ruchu Ludmi³a Riabiczenko szczególnie zaakcentowa³a ewolucjê stanowiska w³adz lokalnych w sprawie strefy gier hazardowych: od
prêdzej nie, ni¿ tak do uczucia g³êbokiego zadowolenia. Jak owiadczy³ deputowany
Rady Miejskiej w Kaliningradzie Jewgienij Gan, ¿adne dochody bud¿etowe s¹ niewspó³mierne ze szkod¹ moraln¹, któr¹ wyrz¹dzi podobna decyzja. Jednoznacznie nale¿y zbieraæ podpisy za wy³¹czeniem naszego regionu z wykazu przypuszczalnych stref gier.
W charakterze ekspertów wyst¹pili i krañcowo negatywnie ocenili ideê kaliningradzkiego Las Vegas przedstawiciel Agencji Federalnej ds. Kontroli Rozpowszechniania
Narkotyków Rus³an Jelczew i g³ówny narkolog dzieciêcy obwodu W³adimir Kuzniecow.
Ten ostatni zauwa¿y³: «Szpital narkologiczny z wielkim trudem daje sobie radê z miejscowymi graczami uzale¿nionymi, a utworzenie strefy gier nieuchronnie wywo³a nap³yw
przyjezdnych. W Kaliningradzie nie ma orodka kryzysowego dla osób sk³onnych do samobójstwa, a bez niego po utworzeniu strefy trudno bêdzie obejæ siê». Przedstawicielka
organizacji kobiecej Debora £arisa Moskaliowa przypomnia³a o problemie wspó³uzale¿nionych  cz³onków rodzin hazardzistów i narkomanów. Zdaniem mówców, reakcja
negatywna ludnoci jest przez w³adze przemilczana. Przewodnicz¹cy Stowarzyszenia
Kapitanów Morskich Piotr Czagin zauwa¿y³: Rosyjski i prawos³awny obyczaj nie
pozwala na pob³a¿anie z³ym na³ogom ludzkim. Przedstawiciel Rosyjskiej Cerkwi Pra9

wos³awnej igumen Markie³³ przypomnia³ zebranym o niedawnej negatywnej reakcji na
ideê strefy gier hazardowych Metropolity Smoleñskiego i Kaliningradzkiego Kiry³³a
i wyrazi³ nadziejê, ¿e ten autorytatywny g³os pomo¿e w zjednoczeniu siê wszystkich przeciwników przekszta³cenia Kaliningradu w wielkie kasyno. Popar³ go ksi¹dz Michai³, ze
wzruszeniem wymieniaj¹cy ca³y szereg imion ludzi m³odych, nad trumn¹ których wypad³o mu odprawiaæ nabo¿eñstwo w ostatnim czasie. Wszyscy oni padli ofiar¹ na³ogów
spo³ecznych, które zdaniem ksiêdza, nieuchronnie zwielokrotni¹ siê w przypadku utworzenia kaliningradzkiego Las Vegas.
Od debaty zebrani przeszli do czêci organizacyjnej zebrania, podejmuj¹c uchwa³ê
o utworzeniu ruchu spo³ecznego Naród przeciwko strefie gier. Powo³ano radê nowego
zwi¹zku spo³ecznego.
www.kaliningradka.ru z 10 V 2007.

Duma Obwodowa i rady samorz¹dowe
Rada do Spraw Autonomii Narodowociowo-Kulturalnych
Przy Kaliningradzkiej Dumie Obwodowej powsta³ nowy spo³eczny organ doradczy 
Rada do Spraw Autonomii Narodowociowo-Kulturalnych w Obwodzie Kaliningradzkim. W jej sk³ad wchodz¹ przedstawiciele autonomii Bia³orusinów, Ukraiñców, Litwinów, Niemców rosyjskich, Ormian i Azerów. Reprezentowane s¹ tak¿e stowarzyszenia
narodowociowe  polskie Polonia, koreañskie, kazachskie Orken, ¿ydowskie
Szafar, Towarzystwo Kultury Rosyjskiej Kalinuszka, a nawet Asyryjczycy, których
reprezentuje zrzeszenie Aszszur.
Radzie przewodniczy przewodnicz¹cy Dumy Obwodowej Siergiej Bu³ycziow, jego
zastêpcami zostali deputowany W³adis³aw Dorofiejew i lider lokalnej diaspory litewskiej
Alvidas Muliuolis. Jak wyjaniono w Dumie Obwodowej, ten organ doradczy powsta³ po
to, by wspieraæ realizacjê zamierzeñ i interesów kulturalnych i spo³ecznych wspólnot
etnicznych, zamieszkuj¹cych na terytorium obwodu, umacniaæ zgodê miêdzy narodowociami, zaufanie i partnerstwo, przeciwdzia³aæ ekstremizmowi.
www.kaliningradka.ru z 7 V 2007.

Rada Koordynacyjna Przewodnicz¹cych Organów Przedstawicielskich
W siedzibie Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej odby³o siê posiedzenie organizacyjne Rady Koordynacyjnej Przewodnicz¹cych Organów Przedstawicielskich Jednostek
Municypalnych Obwodu Kaliningradzkiego. Szefem tego doradczego organu Dumy
Obwodowej, wybrany zosta³ jej przewodnicz¹cy Siergiej Bu³ycziow. Jego zastêpcami
zostali Wiaczes³aw Baszkatow  przewodnicz¹cy Komisji ds. Ustawodawczych, Ustroju
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Pañstwowego i Samorz¹du Lokalnego Dumy Obwodowej, i Aleksandr Siemionow  przewodnicz¹cy Rady Okrêgu Miejskiego w Swiet³ym.
W sk³ad Rady Koordynacyjnej w dniu jej powo³ania wesz³o ju¿ 27 z 36 przewodnicz¹cych lokalnych rad deputowanych.
Przewiduje siê, ¿e w najbli¿szym czasie w sk³adzie tej nowej struktury zostan¹ powo³ane grupy ekspertów z zadaniem podjêcia prac na rzecz bardziej efektywnego uregulowania prawnego zagadnieñ samorz¹du lokalnego.
KP-P, nr 89 z 18 V 2007.

W Gwardiejsku kryzys rady rejonowej
Pod koniec marca br. szeciu deputowanych rady rejonowej w Gwardiejsku (z siedemnastu) jednoczenie dobrowolnie zrzek³o siê mandatów. Pozosta³ych jedenastu od tej
pory ani razu nie zebra³o siê na posiedzenie, poniewa¿ zgodnie z prawem nie stanowi¹ oni
wymaganego kworum do sprawowania w³adzy przedstawicielskiej samorz¹du rejonowego. Przewodnicz¹cy rady W³adimir Miñko osobicie przekaza³ S¹dowi Obwodowemu
wniosek o uznanie rady za nie uprawnion¹ do sprawowania w³adzy i przedterminowe jej
rozwi¹zanie. Komisja wyborcza rejonu podjê³a w miêdzyczasie decyzjê o przeprowadzeniu jedynie wyborów uzupe³niaj¹cych  na miejsca opuszczone przez szeciu deputowanych  i wyznaczy³a datê tych wyborów na dzieñ 10 czerwca br. Gdy w po³owie kwietnia
S¹d Obwodu Kaliningradzkiego uzna³ ca³¹ radê jedynie za nieprawomocn¹, ale jej nie
rozwi¹za³  sytuacja formalno-prawna skomplikowa³a siê bez reszty.
Pojawi³y siê ¿¹dania by komisja wyborcza przeprowadzi³a wybory ca³ego sk³adu rady.
Skargê w tej sprawie oddali³ jednak S¹d Rejonowy w Gwardiejsku. Stanowisko S¹du
Rejonowego i Rejonowej Komisji Wyborczej podzielaj¹ tak¿e przewodnicz¹cy Komisji
Wyborczej Obwodu Kaliningradzkiego Siergiej £uniew i jego poprzednik Wasilij Ziubanow.
KP, nr 91 z 22 V 2007.

Milicja ciê³a siê z dum¹ ...
Izba KontrolnoObrachunkowa Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej przeprowadzi³a
w miesi¹cu kwietniu br. w Obwodowym Urzêdzie Spraw Wewnêtrznych kontrolê wykorzystania rodków bud¿etu obwodowego na dzia³alnoæ w zakresie bezpieczeñstwa narodowego i ochrony prawa. 24 maja br. na posiedzeniu Dumy Obwodowej kontrolerzy Izby
zarzucili Obwodowemu Urzêdowi Spraw Wewnêtrznych bezpodstawne wykorzystanie
16 mln rubli, uzyskanych przez Pañstwow¹ Inspekcjê Samochodow¹, na potrzeby innych
pododdzia³ów tego urzêdu. Uznano tak¿e, ¿e 121 tysiêcy rubli wydatkowano niezgodnie
z przeznaczeniem  na przedp³atê prac projektowych w zakresie budowy cerkwi pod
wezwaniem Gieorgija Pobiedonosca w Kaliningradzie.
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Prócz tego, ujawniono, ¿e OUSW zleci³ wykonanie druków praw jazdy i samochodowych tablic rejestracyjnych bez przeprowadzenia przetargów. Przedstawiaj¹c wyniki kontroli na posiedzeniu Dumy Obwodowej, Izba Kontrolno-Obrachunkowa wnioskowa³a
o cofniêcie rodków bud¿etowych, wydatkowanych niezgodnie z prawem.
25 maja br. na stronach internetowych regionalnych agencji informacyjnych ukaza³o
siê sprostowanie naczelnika Oddzia³u Finansowo-Ekonomicznego OUSW pu³kownika
milicji Walentiny Kulikowej, w którym stwierdza siê, ¿e zarzuty Izby Kontrolno-Obrachunkowej wyssane zosta³y z palca i ¿e wszystkie wydatki bud¿etowe zrealizowane
zosta³y zgodnie z prawem.
Zdaniem Walerija Fro³owa, przewodnicz¹cego Komisji ds. Bud¿etu i Finansów Dumy
Obwodowej, OUSW próbuje wypaczyæ rzeczywistoæ, bowiem do dnia posiedzenia Dumy
Obwodowej nikt z OUSW nie nades³a³ do niej swoich zastrze¿eñ odnonie zarzutów
postawionych w protokole Izby Kontrolno-Obrachunkowej z 6 kwietnia, a sam protokó³
zosta³ zwrócony bez zastrze¿eñ z podpisem zastêpcy naczelnika urzêdu. Prócz tego, na
posiedzeniu ww. komisji przy rozpatrzeniu wyników kontroli obecna by³a zastêpca naczelnika Oddzia³u Finansowo-Ekonomicznego OUSW Natalija Prokofjewa, która nie
wnios³a sprzeciwu do protokó³u.
www.regnum.ru z 24 V; www.kaliningrad.ru z 24 V; KP-P, nr 94 z 25 V;
KP, nr 96 z 29 V 2007.

Duma o Izbie Spo³ecznej, wykonaniu bud¿etu i ruchu bezwizowym
Posiedzenie Dumy Obwodowej w dniu 24 maja odby³o siê po miesiêcznej przerwie
i spiêtrzenie spraw by³o tak du¿e, ¿e deputowanym nie tylko trudno by³o w nich rozeznaæ
siê, lecz tak¿e niektórym z nich nie starczy³o równie¿ si³ na tak d³ugie siedzenie w sali
i pod koniec dnia coraz wiêcej foteli stawa³o siê pustych. Z trudem zbierano kworum.
Zwraca na to uwagê Natalija Niko³ajewa, korespondentka Rosyjskiej Gazety. Ponadto
natê¿enie namiêtnoci by³o tak du¿e, ¿e sprawa Izby Spo³ecznej Obwodu Kaliningradzkiego  rozstrzygniêta zosta³a nie tak, jak oczekiwano. Rz¹d obwodowy zamierza³ skopiowaæ ustawê o Izbie Spo³ecznej Rosji, która stanowi, i¿ jedna trzecia jej sk³adu jest
mianowana przez prezydenta. Izba Spo³eczna Obwodu Kaliningradzkiego bêdzie sk³adaæ
siê z 36 cz³onków: 12 wskazanych przez gubernatora zaprosi kolejnych 12 cz³onków,
Duma Obwodowa zg³osi 6, Stowarzyszenie Jednostek Municypalnych tak¿e 6.
Niektórzy deputowani dopatrzyli siê w tym przekszta³cenia Izby Spo³ecznej w pododdzia³ strukturalny rz¹du obwodowego. Deputowani opozycyjni, którzy zaproponowali swój
wariant kszta³towania Izby Spo³ecznej, wypowiedzieli siê przeciwko kopiowaniu ustawy
federalnej. Gieorgij Boos dawa³ deputowanym mo¿liwoæ zdecydowania co do jego prerogatyw.
W przededniu posiedzenie Dumy Obwodowej eksperci nie mieli w¹tpliwoci, ¿e projekt ustawy regionalnej o Izbie Spo³ecznej, przed³o¿ony przez rz¹d obwodowy, bêdzie
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przyjêty w pierwszym czytaniu. Gdy nadszed³ decyduj¹cy moment, w sali posiedzeñ deputowanych z frakcji Jednej Rosji mo¿na by³o policzyæ na palcach jednej rêki. Za to
wszyscy oponenci siedzieli na swoich miejscach. Postanowiono zatem wycofaæ z porz¹dku projekt ustawy o Izbie Spo³ecznej i powo³aæ komisjê porozumiewawcz¹, celem wypracowania koncepcji ustawy z uwzglêdnieniem propozycji oponentów  relacjonuje
N. Niko³ajewa w Zapad Rossii, dodatku regionalnym do Rosyjskiej Gazety.
Minister finansów rz¹du obwodowego Jelena Matwiejewa przedstawi³a realizacjê
bud¿etu w pierwszym kwartale br. Plan dochodów pierwszego kwarta³u wykonany zosta³
w 77%, a pod wzglêdem rozchodów w 73%: dochody  2630 milionów rubli, rozchody 
2688,7 mln rubli, deficyt  58,6 mln rubli. Z tytu³u podatku dochodowego nie uzyskano
268 mln rubli, gdy¿ £UKOIL zacz¹³ przekazywaæ do bud¿etu obwodowego o wiele
mniej pieniêdzy, ni¿ do bud¿etu federalnego.
Deputowani przypomnieli Matwiejewej, ¿e od kwietnia 2006 r. obowi¹zuje ustawa
o SSE, która znosi op³aty eksportowe na ropê naftow¹. Po co wiêc planowano w bud¿ecie
obwodowym nierealne liczby? Zwrócili tak¿e uwagê, ¿e, na przyk³ad, ochrona rodowiska naturalnego w ogóle pozosta³a bez finansowania. Wyjanienia minister finansów nie
zadowoli³y deputowanych. Niektórzy z nich domagali siê obecnoci gubernatora lub przynajmniej wicepremierów na tych posiedzeniach, na których rozpatrywane s¹ zagadnienia
dotycz¹ce realizacji i zmian w bud¿ecie obwodowym.
Na tym samym posiedzeniu Dumy Obwodowej toczy³a siê burzliwa dyskusja na
temat skutków zniesienia bezp³atnych wiz do Polski i Litwy z dniem 1 czerwca br.
w zwi¹zku z wejciem w ¿ycie umowy miêdzy Rosj¹ i UE o wzajemnych u³atwieniach
wizowych, która zniesie udogodnienia dla kaliningradczyków. Szczególnie zawiedzeni
s¹ ci, którzy z handlu przygranicznego uczynili swój biznes, czyli cze³noki (mrówki).
To oni rzucili siê do konsulatów generalnych Polski i Litwy po jeszcze bezp³atne wizy,
tworz¹c d³ugie kolejki przed okienkami przyjêæ dokumentów. Ta sytuacja nie mog³a ujæ
uwadze deputowanych, do których dociera³y skargi kaliningradczyków na to, ¿e polskie
s³u¿by graniczne, nie czekaj¹c na dzieñ 1 czerwca, zaczê³y zawracaæ z granicy tych kaliningradczyków, którzy, posiadaj¹c wizy roczne, w ci¹gu ostatnich szeciu miesiêcy nie
korzysta³y z prawa wjazdu do Polski.
Jeszcze przed posiedzeniem Dumy przygotowano apel do prezydenta Rosji W³adimira Putina, w którym mówi siê o koniecznoci utrzymania obowi¹zuj¹cej praktyki uproszczonego trybu tranzytu i wydawania mieszkañcom Obwodu Kaliningradzkiego bezp³atnych wiz litewskich i polskich. W apelu zwracano siê tak¿e z propozycj¹ by w trakcie
rozpatrywania nowej umowy o wspó³pracy miêdzy FR i UE wnieæ do niej wszystkie
problemy kaliningradzkie  od tranzytu ludzi i ³adunków do wbudowywania regionu
w koncepcjê wspó³pracy Rosji i Unii Europejskiej w ramach czterech wspólnych przestrzeni.
13

Ale, jak informuje Niko³ajewa, rz¹dowi obwodu ta inicjatywa nie spodoba³a siê.
Deputowanym dano do zrozumienia, ¿e wszystko ju¿ zosta³o postanowione i tê kwestiê
zale¿y zdj¹æ z porz¹dku obrad dumy. Jednak i w tej sprawie, podobnie jak w sprawie
z Izb¹ Spo³eczn¹, proces wymkn¹³ siê spod kontroli wiêkszoci parlamentarnej, która
zawsze trzyma³a stronê rz¹du.
Najpierw na posiedzenie dumy zaproszono przedstawiciela MSZ Rosji w Kaliningradzie Siergieja Biezbierie¿jewa, który wyjani³, ¿e wszystko zmierza ku lepszemu.
MSZ Rosji doprowadzi w przysz³oci do wjazdów bezwizowych wszystkich Rosjan
do UE. A od 1 stycznia 2008 roku, gdy Litwa i Polska wejd¹ do strefy z Schengen, wizy
polskie i litewskie otworz¹ kaliningradczykom drogê praktycznie do dowolnego kraju
europejskiego. Po wys³uchaniu przedstawiciela MSZ deputowani postanowili tekst apelu
pilnie poddaæ korekcie i przyj¹æ go obiegiem, ¿eby zd¹¿yæ wys³aæ go do prezydenta przed
1 czerwca.
W dniu 30 maja wiêkszoæ deputowanych podpisa³a siê pod apelem do prezydenta
Rosji, w którym prosz¹ szefa pañstwa o wprowadzenie dla obywateli UE i Obwodu Kaliningradzkiego trybu wzajemnych wyjazdów bezwizowych, o czym informuje Wadim
Smirnow (Otwórzcie granice dla regionu pilota¿owego, KP z 31 V). Zdaniem Smirnowa, odpowied na list parlamentarzystów kaliningradzkich jest w pe³ni przewidywalna. Najprawdopodobniej, bêdzie w niej wskazane, ¿e rokowania miedzy Rosj¹ i UE
o ustanowieniu w perspektywie rednioterminowej trybu wzajemnych wyjazdów bezwizowych s¹ prowadzone (i to jest prawda), a dalej mo¿e nastêpowaæ odes³anie do artyku³ów 6 i 19 Konstytucji FR, traktuj¹cych o równouprawnieniu wszystkich Rosjan.
KP, nr 85 z 12 V, nr 95 z 26 V, nr 98 z 31 V; SK, nr 20 z 16-22 V; www.kaliningradka.ru z 14
i 25 V; www.gov.kaliningrad.ru z 22 V; KP-P, nr 94 z 25 V; RG, nr 112 z 29 V 2007.

Statut od³o¿yli do jesieni?
Wadim Smirnow przewiduje w Kaliningradzkiej Prawdzie, ¿e nowy Statut (Ustawê Zasadnicz¹) Obwodu Kaliningradzkiego ostatecznie dopracuj¹ w rz¹dzie regionalnym dopiero jesieni¹. Niedawno minister finansów Jelena Matwiejewa skierowa³a do
gubernatora Gieorgija Boosa notatkê s³u¿bow¹, w której wskaza³a, ¿e na utrzymanie Dumy
Obwodowej i S¹du Statutowego traci siê zbyt du¿o pieniêdzy bud¿etowych, w zwi¹zku z
czym obci¹¿enie kasy regionalnej z tego tytu³u nale¿a³oby rozwa¿yæ ponownie (na przyk³ad zmniejszyæ liczbê deputowanych otrzymuj¹cych wynagrodzenie z bud¿etu obwodowego). S¹ te¿ powody czysto techniczne. W czerwcu rz¹d obwodu zamierza rozpatrzyæ
dwa projekty ustaw  o gubernatorze obwodu i rz¹dzie obwodowym. Byæ mo¿e póniej
przyjdzie kolej na statut, a nied³ugo deputowani udadz¹ siê na wakacje.
www.knia.ru z 10 V; KP, nr 97 z 30 V 2007.
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Projekt ustawy chroni¹cej ma³y biznes przed przymusowym wysiedleniem
z dzier¿awionych lokali
Kaliningradzka Duma Obwodowa zamierza skorzystaæ z dowiadczeñ Sankt Petersburga przy opracowaniu projektu ustawy regionalnej chroni¹cej ma³e przedsiêbiorstwa
przed przymusowym wysiedleniem z dzier¿awionych przez nie pomieszczeñ.
Ustawa federalna przewiduje, ¿e do koñca 2009 roku lwia czêæ dzier¿awionych pomieszczeñ niemieszkalnych, bêd¹cych w³asnoci¹ pañstwow¹ lub municypaln¹, powinna byæ sprywatyzowana i sprzedana na aukcji (innych wariantów nie ma). Ustawodawcy
federalni nie przewidzieli, ¿e aukcje wygrywaj¹ firmy dysponuj¹ce du¿ym kapita³em. St¹d
d¹¿enie ustawodawców regionalnych do tego, by zapobiec temu upadkowi, póki jeszcze
mo¿na. Wzoruj¹c siê na dowiadczeniach petersburskich przygotowywany jest projekt
ustawy gwarantuj¹cy, ¿e sprzeda¿ dzier¿awionych przez ma³ych przedsiêbiorców pomieszczeñ mo¿e odbyæ siê tylko za ich zgod¹ i pod warunkiem, i¿ przedsiêbiorca w³o¿y³ w³asne
rodki w dzier¿awione przez niego ponad piêæ lat pomieszczenie.
W obwodzie istnieje oko³o 10 tysiêcy ma³ych przedsiêbiorstw, maj¹cych status osoby
prawnej, i oko³o 25 tysiêcy przedsiêbiorców indywidualnych (bez tego statusu). Liczba
zatrudnionych w ma³ym biznesie przewy¿sza 130 tysiêcy osób, czyli oko³o jednej trzeciej
czêci ludnoci zdolnej do pracy. Ponad 60% tych przedsiêbiorstw skupionych jest
w Kaliningradzie, Swiet³ym i Gurjewsku.
KP, nr 98 z 31 V 2007.

Deputowani zbojkotowali mera Ba³tijska, który postanowi³ przeprowadziæ
niezrozumia³e referendum
Grupa deputowanych Rady Okrêgu Miejskiego w Ba³tijsku nie zjawi³a siê na nadzwyczajne posiedzenie w sprawie przeprowadzenia referendum, zainicjowanego przez
szefa okrêgu miejskiego Fiodora Jaroszewicza. Jak owiadczy³a korespondentowi
AI Regnum deputowana tej rady Tatjana Bondarczuk, nie dopuszczaj¹c do kworum,
zaprotestowano przeciwko inicjatywie szefa okrêgu (mera okrêgu) przeprowadzenia niezrozumia³ego referendum, by zastopowaæ wejcie w ¿ycie orzeczenia S¹du Statutowego
Obwodu Kaliningradzkiego o pozbawieniu naszego samorz¹du statusu okrêgu miejskiego. Wed³ug s³ów Bondarczuk, szef okrêgu Jaroszewicz d¹¿y do rozpoczêcia referendum,
¿eby utrzymaæ siê przy w³adzy chocia¿by pó³ roku, poniewa¿ w czasie referendum ¿adnych przekszta³ceñ w samorz¹dzie prowadziæ nie wolno. Tak stanowi ustawodawstwo
federalne. Mimo sprzeciwu czêci deputowanych, mer okrêgu Jaroszewicz ponownie zabiega o przeprowadzenie posiedzenia rady w tej sprawie w dniu 31 maja br.
Wczeniej AI Regnum informowa³a o tym, ¿e rz¹d obwodowy zaskar¿y³ w S¹dzie
Statutowym szereg ustaw regionalnych, uchwalonych z inicjatywy administracji poprzedniego gubernatora W³adimira Jegorowa, o nadaniu 11 rejonom obwodu statusu okrêgów
miejskich. Okrêg Miejski w Ba³tijsku ponownie przekszta³ca siê w odrêbne jednostki
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samorz¹dowe (municypalne) Ba³tijsk i Primorsk, które otrzymuj¹ status gorodskich
posielenij.
S¹d Statutowy Obwodu Kaliningradzkiego uzna³ za niezgodne ze Statutem Obwodu
jeszcze 10 ustaw regionalnych o nadaniu 10 rejonom statusu okrêgów miejskich. Mowa
jest o Bagrationowskim, Gurjewskim, Gusiewskim, Krasnoznamienskim, Niemeñskim,
Niestierowskim, Ozierskim, Polesskim, S³awskim i Czerniachowskim okrêgach miejskich, które do jesieni 2004 roku by³y rejonami Obwodu Kaliningradzkiego.
Zwracaj¹c siê do S¹du Statutowego z wnioskiem o uznanie ustaw regionalnych za
niezgodne ze Statutem Obwodu, gubernator G. Boos uzasadnia³, ¿e w granice okrêgów
miejskich bezpodstawnie w³¹czone by³y grunty Pañstwowego Funduszu Lenego i grunty o przeznaczeniu rolniczym, które nie podlegaj¹ zabudowie typu miejskiego lub rozwojowi infrastruktury. Na terytoriach nowo utworzonych okrêgów miejskich znajduj¹ siê
miejscowoci, które powinny byæ obdarzone samodzielnymi statusami jednostek municypalnych, w szczególnoci, sielskich posielenij [odpowiednik gmin].
Wiosn¹ 2005 roku, w czasie przygotowania normatywnej bazy danych ustaw, Prokuratura Obwodu Kaliningradzkiego wystêpowa³a ju¿ do S¹du Obwodowego o uznanie
owych ustaw za nieobowi¹zuj¹ce i nie podlegaj¹ce zastosowaniu. Po raz pierwszy prokuratura odwo³a³a siê do Europejskiej Karty Samorz¹du Lokalnego z maja 1990 r. i stwierdzi³a, ¿e ustawy te naruszaj¹ j¹. Orzeczeniem S¹du Obwodowego wniosek prokuratury
zosta³ uwzglêdniony, jednak póniej administracja Jegorowa zaskar¿y³a to orzeczenie
w S¹dzie Najwy¿szym FR.
Reforma struktury samorz¹dowej w obwodzie ponownie zmierza do wprowadzenia
struktury dwustopniowej  samorz¹dowa jednostka szczebla rejonowego i jednostki
samorz¹dowe szczebla miejskiego (gorodskoje posielenije) lub gminnego (sielskoje posielenije). Reforma ta nie odbywa siê bezbolenie, bowiem zmiany naruszaj¹ czyje interesy. Przyk³adem niech pos³u¿y przekszta³cenie dotychczasowych okrêgów miejskich
w Ba³tijsku czy Swiet³ogorsku. W tym ostatnim przypadku okrêg miejski podzielono na
trzy samodzielne jednostki samorz¹dowe typu miejskiego  Swiet³ogorsk, Donskoje
i Primorje i utworzono z nich rejon samorz¹dowy o ca³kiem nie rejonowej nazwie Swiet³ogorskij gorodskoj okrug. Ta niekonsekwencja mniej jednak obchodzi mieszkañców
Donskoje i Primorje, ni¿ to, i¿, bêd¹c mieszkañcami samorz¹dowej jednostki typu miejskiego, utrac¹ dodatki wiejskie. Na przyk³ad, dla emerytki Ludmi³y Bobykinej perspektywa utraty dodatku w wysokoci tysi¹ca rubli miesiêcznie ju¿ wywo³uje oburzenie. Ju¿
29 lipca w tych trzech jednostkach samorz¹dowych typu miejskiego i w nowo upieczonym rejonie samorz¹dowym mieszkañcy wybior¹ radnych i szefów jednostek. Wszyscy
zastanawiaj¹ siê jak miêdzy tymi samorz¹dami podzielony zostanie bud¿et dotychczasowego okrêgu miejskiego i czy nowe samorz¹dy otrzymaj¹ chocia¿ czêæ z tych rodków
z dotacji obwodowej i federalnej, które dotychczas otrzymywa³ Swiet³ogorski Okrêg Miejski, który teraz otrzymuje dodatkowo jeszcze status rejonu. Bezspornym jest bowiem to,
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i¿ licz¹ce niespe³na po kilka tysiêcy mieszkañców nowe jednostki samorz¹dowe Donskoje i Primorje nie s¹ w stanie obejæ siê bez dotacji pañstwowych. Jak napisa³ Andriej
Gorbunow w KP z 10 maja, reformowanie Swiet³ogorskiego Okrêgu Miejskiego na
swoje rafy (Kurortnyj pieriedie³ na www.kaliningradka.ru z 10 maja).
RG, nr 92 z 3 V, nr 114 z 31 V; www.kaliningrad.kp.ru z 5 V; KPwK, nr 64 z 5 V;
KP, nr 83 z 10 V, nr 86 z 15 V, nr 95 z 26 V; www.kaliningrad.ru z 27 V 2007.

Administracja pañstwowa i samorz¹dowa
Gref marzy o fabryczce wiec i zapowiada przed³u¿enie federalnego programu rozwoju obwodu do 2015 r.
German Gref, minister rozwoju gospodarczego i handlu FR, odwiedzi³ po raz kolejny
obwód. W czasie konferencji prasowej na zakoñczenie wizyty, jak nigdy przedtem,
prawi³ komplementy gospodarzom. Przyzna³ siê, ¿e do kaliningradczyków odnosi siê ze
szczególnym uczuciem: U was jeszcze spotkasz ludzi z p³on¹cymi oczami. German
Gref doceni³ to, ¿e obwód uzyska³ w 2006 roku najwy¿sze wród wszystkich regionów
Rosji tempo wzrostu gospodarczego  68%. Czego takiego jeszcze nigdy nie spotka³em  nie powstrzyma³ siê przed emocjami minister, który jeszcze niedawno jako przewodnicz¹cy Komitetu Organizacyjnego Obchodów 750-lecia KaliningraduKönigsberga
grozi³ zbudowaniem szubienicy w Bramie Królewskiej dla tych urzêdników, którzy opieszale bêd¹ realizowaæ swoje zadania
W rozmowie z dziennikarzami poruszy³ temat Federalnego Programu Celowego Rozwoju Obwodu Kaliningradzkiego do 2010 roku, obiecuj¹c, ¿e bêdzie on przed³u¿ony
o 5 lat  do 2015 roku. Wród obiektów, które bêd¹ finansowane w ramach tego programu, wymieni³ budowê obwodnicy samochodowej wokó³ Kaliningradu, trasy samochodowej ³¹cz¹cej sanatoryjne miasta wzd³u¿ wybrze¿a, a tak¿e dwóch tras miêdzynarodowych,
które przebiegaj¹ przez obwód. Poinformowa³, ¿e w latach 20072008 ponad miliard
rubli przeznaczy bud¿et federalny na unowoczenienie portu lotniczego w Chrabrowie
i oko³o 700 mln rubli na przeprawê promow¹ w Ba³tijsku.
Do 2012 roku rozstrzygniêty zostanie problem zaopatrzenia obwodu w gaz ziemny.
Do 20 maja w³adze obwodowe powinny zebraæ gwarancje od u¿ytkowników gazu o niezbêdnych dla nich ilociach tego paliwa do 2012 roku. Gref podkreli³, ¿e wród potencjalnych odbiorców gazu uwa¿a siê tak¿e i drugi blok elektrociep³owni Nr 2 (TEC2).
Wszak w przypadku jego uruchomienia sprawa zaopatrzenia regionu w energiê elektryczn¹
bêdzie rozwi¹zana na wiele lat. SA Gazprom ma okreliæ warianty dostaw gazu do
regionu.
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Na po¿egnanie minister obieca³ kaliningradczykom, ¿e za 57 lat obwód stanie siê
jednym z najbardziej kwitn¹cych regionów Rosji, gdzie bêd¹ konkurowaæ inwestorzy
i firmy turystyczne. Dziennikarze zapytali, czy czasem nie planuje on przenieæ siê do
Kaliningradu na pobyt sta³y? Gref powiedzia³: Dopóki jestem na s³u¿bie pañstwowej,
chyba nie ... A potem  ca³kiem mo¿liwe. Kupiê tu jak¹ fabryczkê wiec ...
Kaliningradzkie rodki masowej informacji pilnie obserwowa³y przebieg wizyty tego
wp³ywowego ministra i powiêci³y jej szereg obszernych informacji:
 Technika nie wytrzyma³a naporu Grefa. Szef Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego Rosji
jest zadowolony z wizyty w naszym obwodzie, chocia¿ omal¿e nie utkn¹³ w windzie i pobrudzi³ buty
w kurzu [Relacja z pobytu Grefa i wysokich urzêdników szczebla federalnego i obwodowego w
zak³adzie SA WspólnotaSoja w Swiet³ym, gdzie trwa³ roz³adunek statku Artemon, który dostarczy³ 30 tys. ton ziarna soi z Brazylii. Dziennikarki tygodnika Kaskad towarzyszy³y tak¿e ministrowie w jego wizycie na placu budowy szko³y w miejscowoci Bolszoje Isakowo w rejonie gurjewskim i odnotowa³y jego wypowiedzi na temat funkcjonowania Szczególnej Strefy Ekonomicznej
w obwodzie, przysz³ej strefy gier hazardowych i ewentualnej budowy elektrowni atomowej
w obwodzie]. K-d, nr 17 z 2-7 V 2007;
 Gref marzy o fabryczce wiec [Relacja z przebiegu konferencji prasowej ministra Grefa na
zakoñczenie wizyty], A i F-K, nr 18 z 2-8 V 2007;
 Wszystko mog³oby byæ ca³kiem inaczej. Nigdy przedtem minister Gref nie przyje¿d¿a³ do
Obwodu Kaliningradzkiego w a¿ tak pogodnym nastroju [Wadim Smirnow nawi¹za³ do poprzednich wizyt ministra, kiedy to napêdza³ strachu niektórym urzêdnikom miejscowym, i zupe³nie innego
nastroju podczas wizyty obecnej, w czasie której G. Gref rozdawa³ obietnice dalszego wspierania
rozwoju obwodu przez centrum federalne]. KP, nr 79 z 3 V 2007;
 Na gazie niebieskim. German Gref obieca³, ¿e problem zaopatrzenia obwodu
w gaz ziemny bêdzie rozstrzygniêty do 2010 roku [Szczegó³owy opis stanu gazyfikacji obwodu
(miasta 45%, wie 4,5%), potrzeb bie¿¹cych i na najbli¿sze piêæ lat, problemów z tranzytem gazu
przez Bia³oru i Litwê i osi¹gniêtych porozumieñ z g³ównym dostawc¹ gazu  SA Gazprom], RG,
nr 92 z 3 V 2007;
 Odejdê ze s³u¿by, przeprowadzê siê do Kaliningradu. W czasie wizyty w naszym obwodzie
German Gref szafowa³ pochwa³ami i obietnicami [Jak wy¿ej], KPwK, nr 63-t/18 z 310 V 2007.

Z Moskwy  do lasu. Politolog stanie na czele parku narodowego
27-letni Jewgienij Sniegiriow, zastêpca naczelnika Urzêdu ds. Wspó³dzia³ania ze rodkami Masowej Informacji Ministerstwa Zasobów Przyrody FR, w po³owie kwietnia br.
mianowany zosta³ pe³ni¹cym obowi¹zki dyrektora Parku Narodowego Mierzeja Kuroñska w Obwodzie Kaliningradzkim. Swoimi spostrze¿eniami o stanie spraw w parku
narodowym podzieli³ siê z korespondentem tygodnika Argumenty i Fakty  Kaliningrad: Przed przyjazdem tu [z Moskwy] dok³adnie zbada³em sytuacjê, zapozna³em siê
z podstawow¹ dokumentacj¹ parku. Teraz badam rzeczywisty stan spraw. Jestem przeko18

nany, ¿e sytuacjê na mierzei mo¿na zmieniæ na lepsz¹. Ju¿ w maju aparat centralny Rosprirodnadzoru przeprowadzi kompleksow¹ kontrolê dzia³alnoci finansowo-gospodarczej i naukowej parku narodowego od pocz¹tku 2006 roku. Kontrola jest pozaplanowa
i bêdzie prowadzona tak¿e z mojej inicjatywy. Póniej zaczniemy opracowywaæ plan dzia³alnoci na najbli¿szy czas.
Na pytanie dziennikarza jak on, z wykszta³cenia politolog i dziennikarz, zamierza
rozwi¹zywaæ bie¿¹ce problemy gospodarcze parku, Sniegiriow odpowiedzia³ krótko:
Z problemami rezerwatów pañstwowych i parków narodowych  od Arktycznego po
Socziñski  zapozna³em siê nie ze s³yszenia. Dowiadczenie pracy w Ministerstwie Zasobów Przyrody FR nie posz³o na pró¿no. Uwa¿am, ¿e najwa¿niejszym jest byæ dobrym
administratorem.
Sniegiriow zapewni³ te¿, ¿e przy ocenie dotychczasowych pracowników parku kierowaæ siê bêdzie przede wszystkim ich profesjonalizmem.
Zapytany zosta³ tak¿e o to, czy nie niepokoi go fakt nasilonego budownictwa na mierzei. Kierownictwo obwodu ma projekt budowy na tym unikalnym pó³wyspie orodków
SPA, aqua-parku, hoteli. Swój stosunek do tego projektu p.o. dyrektora wyrazi³ te¿ krótko: Teraz mierzeja wyranie jest podzielona na strefy: rekreacyjn¹  miejsca, gdzie rozlokowano pensjonaty i bazy turystyczne, i gdzie budownictwo jest dozwolone. W strefie
rezerwatu i strefie szczególnie chronionej zabronione jest jakiekolwiek budownictwo.
I my bêdziemy kierowaæ siê liter¹ prawa.
Procedura wymaga, by kandydatura na stanowisko dyrektora Parku Narodowego
Mierzeja Kuroñska zosta³a zatwierdzona przez pe³nomocnego przedstawiciela prezydenta FR w PZOF Ilijê Klebanowa. Jewgienij Sniegiriow jest przekonany, ¿e w ci¹gu
miesi¹ca Klebanow podejmie decyzjê.
A tymczasem wszystko wskazuje na to, ¿e m³ody p.o. dyrektora parku ju¿ otrzyma³
pierwsze ostrze¿enie  i nie od prze³o¿onych, lecz od tych, którzy uznali, ¿e nowy szef
parku mo¿e zagroziæ ich interesom. 19 maja zakoñczona zosta³a kontrola kompleksowa
dzia³alnoci poprzedniego kierownictwa parku. I w tym samym dniu nieznani sprawcy
spalili na klatce schodowej domu na ulicy Lesoparkowej w Zielenogradsku wózek dzieciêcy omiomiesiêcznej córki Jewgienija Sniegiriowa. Sam on w tym czasie by³ w pracy
na terenie parku razem z kontroluj¹cymi. Truj¹cy dym z pal¹cego siê wózka uniemo¿liwia³ ¿onie i córce p.o. dyrektora parku opuszczenie mieszkania. Interweniowa³a stra¿
po¿arna. Na klatce schodowej piêciokondygnacyjnego domu sta³y dwa wózki dzieciêce,
ale zapali³ siê ten, który nale¿a³ do Sniegiriowych.
AiF-K, nr 18 z 2-8 V; KP, nr 91 z 22 V, KP w K, nr 72 z 22 V; SK, nr 21 z 23-29 V 2007.

Mer Czerniachowska: Zmuszaj¹ mnie bym poda³ siê do dymisji
Mer Czerniachowska Andriej Winogradow ju¿ po raz drugi stanie przed s¹dem. Tym
razem z oskar¿enia Prokuratury Obwodu Kaliningradzkiego za przekroczenie uprawnieñ
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s³u¿bowych. W wyniku kontroli ustalono, ¿e w latach 20052006 administracja Czerniachowska nie wykorzysta³a zgodnie z przeznaczeniem ponad 4 mln rubli, przekazanych na
finansowanie federalnych programów celowych, lecz przeznaczy³a po³owê z tej kwoty na
pokrycie zad³u¿enia podatkowego miejskich jednostek bud¿etowych, co by³o zabronione.
Pierwsz¹ sprawê karn¹ przeciwko Winogradowowi wszczêto cztery miesi¹ce wczeniej. Wówczas wysz³o na jaw, ¿e mer naby³ dla miasta star¹ kot³owniê po jawnie zawy¿onej cenie i bez przetargu. Straty bud¿etu miejskiego przekroczy³y z tego tytu³u ponad
4 miliony rubli.
S³u¿ba prasowa jednostki municypalnej Czerniachowski Okrêg Miejski nazwa³a
to, co siê dzieje, przeladowaniem mera Winogradowa na czyje zamówienie, za sam
mer jest przekonany, ¿e na niego jest wywierana presja, by zmusiæ go do dymisji.
W Czerniachowsku trwa walka polityczna miêdzy zwolennikami obecnego mera i poprzednich w³adz miasta i rejonu. W walce tej wykorzystuje siê zapewne ka¿de potkniêcie
przeciwnika. Ale potkniêcie potkniêciu nie jest równe  zauwa¿a Igor Oriechow w Komsomolskiej Prawdzie  Kaliningrad. Wiadomoæ o drugiej sprawie karnej przeciwko
Winogradowowi pojawi³a siê po tym, jak Izba Obrachunkowa FR wykry³a naruszenia
w wydatkowaniu rodków bud¿etowych ju¿ na szczeblu obwodowym. I co jest najbardziej pikantne, tu tak¿e figuruj¹ obiekty GKiM. Kosztem rodków funduszu na nieprzewidziane wydatki przekazano ponad 9 milionów rubli jednostkom municypalnym na
finansowanie planowych przedsiêwziêæ w zakresie przygotowania do minionego sezonu
grzewczego. Jednak Jelena Matwiejewa, minister finansów rz¹du obwodowego, uwa¿a,
¿e te naruszenia nosz¹ czysto formalny charakter.
KPwK, nr 63-t/18 z 3-10 V; RG, nr 94 z 4 V; K-d, nr 18 z 8-14 V 2007.

Nowy przewodnicz¹cy nowej Komisji Wyborczej Obwodu Kaliningradzkiego
W Komisji Wyborczej Obwodu Kaliningradzkiego znalaz³o siê siedmiu cz³onków
wybranych przez Kaliningradzk¹ Dumê Obwodow¹, szeciu cz³onków mianowanych przez
gubernatora obwodu i Siergiej £uniew, dotychczasowy przewodnicz¹cy Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaliningradzie, którego kandydaturê na stanowisko przewodnicz¹cego
Komisji Wyborczej Obwodu Kaliningradzkiego rekomendowa³a Centralna Komisja
Wyborcza FR. Nazwiska siedmiu cz³onków komisji, wybranych przez Dumê Obwodow¹, podalimy w poprzednim numerze naszego miesiêcznika. Gubernator Gieorgij Boos
dekretem z 28 kwietnia mianowa³ cz³onkami komisji nastêpuj¹ce osoby:
 Oleg Bajazitow, naczelnik Oddzia³u ds. Wspó³pracy z Ludnoci¹, Organizacjami
Spo³ecznymi i SMI Administracji Rejonu Ba³tyckiego w Kaliningradzie,
 Inessa Winiarskaja, g³ówny specjalista w Oddziale Prawnym Administracji Rejonu
Leningradzkiego w Kaliningradzie,
 Swiet³ana Botonogowa, zastêpca naczelnika Oddzia³u Miejskiego M³odej Gwardii Jednej Rosji,
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 Walerij Danilenkow, docent Katedry Gospodarki i Przedsiêbiorczoci Kaliningradzkiego Pañstwowego Uniwersytetu Technicznego,
 W³adimir Pietruszyn, zastêpca szefa regionalnego Komitetu Wykonawczego Partii
Jedna Rosja,
 Ludmi³a Siemczuk, kierownik Oddzia³u Prawnego Filii TransKredytBanku
w Kaliningradzie.
8 maja br. Centralna Komisja Wyborcza FR rekomendowa³a kandydaturê cz³onka
Jednej Rosji Siergieja £uniewa na stanowisko przewodnicz¹cego Komisji Wyborczej
Obwodu Kaliningradzkiego. Nowy przewodnicz¹cy pe³ni³ podobn¹ funkcjê w Kaliningradzie w okresie ostatnich omiu lat, kieruj¹c równolegle biurem prawnym £uniew
i Partnerzy. Dziennikarz KP napisa³ w swojej gazecie, ¿e na g³ównej stronie internetowej tej firmy prawniczej w postaci sloganu reklamowego umieszczono aforyzm politologa brytyjskiego Harolda Josepha Laski: Tam, gdzie zasady gry nie pozwalaj¹ na wygranie, d¿entelmeni angielscy zmieniaj¹ zasady gry (zob. artyku³ Przewodnicz¹cy lubi
£aski w KP-P, nr 80 z 4 V; www.regnum.ru z 5 V 2007).
Nowy sk³ad komisji przyst¹pi³ do pracy 16 maja  po uprzednim uroczystym po¿egnaniu cz³onków starej komisji i jej przewodnicz¹cego Wasilija Ziubanowa przez gubernatora obwodu Gieorgija Boosa i przewodnicz¹cego Dumy Obwodowej Siergieja Bu³ycziowa. Wybrano prezydium nowej komisji w sk³adzie: Siergiej £uniew  przewodnicz¹cy, Inessa Winiarskaja  zastêpca przewodnicz¹cego i Oleg Bajazitow  sekretarz
komisji.
www.ng.ru/politics z 26 V; KP-P, nr 80 z 4 V; www.regnum.ru z 5 V; KP, nr 83 z 10 V, nr 86
z 15 V, nr 87 z 16 V; KP w K, nr 69 z 16 V; RG, nr 102 z 17 V 2007.

W Kaliningradzie toczy siê bój o to, kto ma wybieraæ szefa, a kto zarz¹dcê (menad¿era) miasta
Statut jednostki municypalnej, jak¹ jest miasto Kaliningrad, stanowi, ¿e szef w³adzy
wykonawczej, zwany merem, jest wybierany w wyborach powszechnych i jest jednoczenie szefem miasta (ros. g³owa goroda). Szef w³adzy przedstawicielskiej, czyli przewodnicz¹cy Miejskiej Rady Deputowanych, jest wybierany sporód jej cz³onków, a jego
pozycja w strukturze w³adzy jest ni¿sza, ni¿ szefa (g³owy) miasta. Tak wysoka pozycja
prawna szefa miejskiej w³adzy wykonawczej, po³¹czona na dodatek z wysok¹ pozycj¹
obecnego mera miasta Jurija Sawienki w rankingu polityków obwodu, musia³a kiedy
wywo³aæ chêæ podjêcia zmian w Statucie Miasta. Obserwatorzy polityczni zapowiadali to
ju¿ od d³u¿szego czasu i wreszcie sta³o siê.
Tu¿ przed Dniem Zwyciêstwa gubernator obwodu Gieorgij Boos spotka³ siê z przewodnicz¹cym rady Aleksandrem Jaroszukiem i wiêkszoci¹ deputowanych i zainicjowa³
dyskusjê nad rozdzieleniem tych dwóch funkcji szefa miasta. Z relacji prasowych wynika, ¿e w dyskusji rozwa¿ono dwa warianty wyboru szefa miasta: w wyborach powszech21

nych, po których obejmowa³by on tak¿e funkcjê przewodnicz¹cego Miejskiej Rady Deputowanych, wzglêdnie przez sam¹ radê z jednoczesnym powierzeniem mu funkcji przewodnicz¹cego. W ten sposób ³¹czy³by on funkcjê szefa w³adzy przedstawicielskiej (uchwa³odawczej) z funkcj¹ reprezentanta miasta. Szefa w³adzy wykonawczej zatrudnia³aby
Miejska Rada Deputowanych na zasadzie kontraktu na wniosek gubernatora obwodu
(pod koniec maja zaczêto ju¿ mówiæ, ¿e na wniosek komisji konkursowej, i na dodatek,
sporód kilku kandydatów). By³by on zarz¹dc¹ (menad¿erem) miasta.
Wed³ug przedstawionego schematu, szef miasta bêdzie okrelaæ strategiê rozwoju jednostki samorz¹dowej, dbaæ o w³aciw¹ bazê ustawodawcz¹ i realizowaæ funkcje przedstawicielskie. Zarz¹dca miasta  zajmowaæ siê dzia³alnoci¹ operatywn¹ i rozwi¹zywaæ
problemy komunalne.
Dokonanie takiej rewolucji w systemie zarz¹dzania miastem wymaga jednak wniesienia zmian do Statutu Miasta. A z tym jest problem  w ustawie federalnej o samorz¹dzie lokalnym wyranie mówi siê, ¿e poprawki do Statutu wchodz¹ w ¿ycie po zakoñczeniu kadencji tej rady, która je uchwali³a. W tym konkretnym przypadku dopiero w marcu
2011 roku. Kadencja obecnego szefa (mera) miasta koñczy siê za w padzierniku br.
W prasie ju¿ siê pojawi³y ró¿ne interpretacje, a wród potencjalnych kandydatów na
zarz¹dcê miasta wymienia siê m.in. nazwiska przewodnicz¹cego Dumy Obwodowej Siergieja Bu³ycziowa oraz ministrów rz¹du obwodowego Siergieja Buczelnikowa i Feliksa
£apina.
23 maja Miejska Rada Deputowanych Kaliningradu na posiedzeniu nadzwyczajnym,
trwaj¹cym zaledwie 10 minut, przyjê³a przy jednym g³osie sprzeciwu projekt poprawek
do Statutu Miasta, opracowany przez frakcjê Jednej Rosji, i postanowi³a skierowaæ go
do konsultacji spo³ecznych. Konsultacje zaplanowane zosta³y najpierw na 8 czerwca
w Domu Sztuki, którego sala mo¿e pomieciæ 800 osób. W zwi¹zku z du¿ym zainteresowaniem mieszkañców od 29 maja do 8 czerwca bêd¹ przyjmowane indywidualne wnioski i propozycje kaliningradczyków, którzy mog¹ zapoznaæ siê z projektem zmian w Statucie Miasta na stronie internetowej www.gorsovet.kaliningrad.org. Zostanie on tak¿e
opublikowany w tygodniku miejskim Gra¿danin. Spotkanie w Domu Sztuki prze³o¿one zosta³o póniej na 15 czerwca i nie wiadomo, czy bêdzie tylko jedno, czy te¿ trzeba
bêdzie zwo³aæ nastêpne. Przewiduje siê, ¿e ostateczna decyzja w sprawie zmian w statucie zapadnie na posiedzeniu MRD w dniu 2 lipca br.
Niektórzy publicyci twierdz¹, ¿e ca³a ta reforma bêdzie mia³a sens tylko wówczas,
je¿eli obecny szef miasta Jurij Sawienko zrezygnuje z ubiegania siê o wybór na nastêpn¹
kadencjê. Wyniki badania opinii spo³ecznej wskazuj¹ bowiem, ¿e powa¿nych kandydatów na razie nie widaæ. On za odmawia publicznego ustosunkowania siê do propozycji
zmian w statucie przed przeprowadzeniem konsultacji wród mieszkañców.
Politolodzy kaliningradzcy W³adimir Abramow z Uniwersytetu im. Kanta i Salomon
Ginzburg z Fundacji Polityka Regionalna w wypowiedziach dla AI Regnum wyrazili
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pogl¹d, ¿e Jedna Rosja nie dopuci do ponownego wyboru Sawienki na stanowisko
szefa miasta, gdy¿ d¹¿y do pomniejszenia znaczenia politycznego szefa najwiêkszego
miasta w obwodzie, miasta, w którym mieszka po³owa mieszkañców obwodu i które
wytwarza 80% jego produkcji przemys³owej. Na dodatek przeprowadzone w miesi¹cu
kwietniu badanie opinii publicznej na temat popularnoci polityków lokalnych wykaza³o,
¿e w rankingu mer Sawienko o 10-12% wyprzedza pozycjê gubernatora Gieorgija Boosa.
Byæ mo¿e wp³ynê³o to na podjêcie przez gubernatora inicjatywy na rzecz zmian w strukturze zarz¹dzania miastem.
W³adimir Abramow zak³ada, ¿e Sawience partia Jedna Rosja, do której nale¿y on
od 2002 roku, zaproponuje ubieganie siê o mandat deputowanego Dumy Pañstwowej.
KPwK, nr 63-t/18 z 3-10 V, nr 69 z 16 V, nr 74 z 25 V, nr 76 z 29 V; www.regnum.ru z 16, 17
i 28 V; www.kaliningrad.kp.ru z 16 V; G-n, nr 19 z 24-30 V; KP, nr 97 z 30 V;
SK, nr 22 z 30 V-5 VI 2007.

Po co milioner pracuje na Boosa?  Wywiad z ministrem przemys³u Niko³ajem
W³asienk¹, czyli zapowied zmian kadrowych w rz¹dzie
Prezentujemy najciekawsze fragmenty wywiadu, przeprowadzonego przez korespondenta gazety ogólnorosyjskiej Trud z jednym z najbogatszych kaliningradczyków, który
zosta³ ministrem przemys³u i turystyki w rz¹dzie gubernatora Gieorgija Boosa:
Niko³aj W³asienko stworzy³ swój biznes z niczego, z handlu p³atkami kukurydzianymi, z budki naprzeciw szko³y morskiej, gdzie jeszcze nie tak dawno wczesnym
rankiem uczy³ on s³uchaczy nawigacji i alfabetu Morsea. A wieczorem, gdy oni przechodzili obok punktu handlowego, chowa³ siê pod ladê. Teraz W³asienko znalaz³ siê wród
najbogatszych ludzi Rosji, zosta³ wa¿nym urzêdnikiem pañstwowym obwodu i symbolem przedsiêbiorczoci kaliningradzkiej. Stworzone przez niego sieci handlowe pomylnie funkcjonuj¹ nie tylko w Obwodzie Kaliningradzkim, ale i w Moskwie, Petersburgu,
Ni¿nym Nowogrodzie, W³adimirze, Uljanowsku, Briansku. Teraz jest on tak¿e ministrem
przemys³u Obwodu Kaliningradzkiego.
 Niko³aju W³adimirowiczu, Pan od dzieciñstwa marzy³ o zostaniu milionerem?
 Nie, dzieciñstwo moje up³ywa³o w innych warunkach spo³eczno-gospodarczych.
Najbardziej znanym milionerem by³ Koriejko, i wszyscy go nie lubili. Jak ka¿dy cz³owiek
radziecki, szczerze chcia³em przynosiæ korzyæ pañstwu. Do tego jeszcze zdobyæ romantyczny zawód. Naturalnie, z niez³ym wynagrodzeniem. Dlatego ukoñczy³em szko³ê
morsk¹.
 Powiadaj¹, jedzi³ Pan na przemalowanych ¯ygulach.
 Przywioz³em z Hamburga w 1990 roku. Wtedy jeszcze gazety niemieckie pisa³y, ¿e
samochody rosyjskie jad¹ umieraæ w ojczynie. Moglimy kupowaæ tylko graty.
 Co popchnê³o Pana do zajêcia siê nieromantycznym handlem?
 By³o nieprzyjemnie, ¿e ja, m³ody, zdrowy mê¿czyzna, nie mogê zarobiæ pieniêdzy na
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utrzymanie rodziny. Wówczas otrzymywa³em 260 rubli, ale ju¿ nie radzieckich. W czasie
pieriestrojki, gdy wszystko straci³o wartoæ, to praktycznie oznacza³o nêdzê. Tylko na
jedzenie starcza³o, a i to ca³kiem skromne. Kropkê nad i postawi³ 1991 rok. Przyszed³em do pracy, w³¹czy³em radio i us³ysza³em o GKCzP [Pañstwowy Komitet ds. Sytuacji
Nadzwyczajnej], o niepos³uszeñstwie obywatelskim i najpierw pomyla³em, ¿e czytaj¹
jakie fantastyczne opowiadanie. Ale gdy zrozumia³em, ¿e jest to realne ¿ycie, dokona³em
aktu niepos³uszeñstwa i odszed³em z pracy. Nastêpnego dnia naczelnik próbowa³ mnie za
to zwymylaæ, ale ja, mówi¹c delikatnie, pos³a³em go... Mo¿na powiedzieæ, ¿e to Jelcyn
pchn¹³ mnie do handlu.
 W tamtym czasie handlowaæ zaczê³y tysi¹ce ludzi. Szczególnie w Obwodzie Kaliningradzkim, gdzie przesta³a istnieæ flota, zamkniêto du¿e przedsiêbiorstwa przemys³u
obronnego. Jednak przetrwa³y w tym biznesie jednostki, a ju¿ trafiæ na listê najbogatszych ludzi kraju uda³o siê tylko Panu. Jak?
 Nie wiem. Zapewne poszczêci³o siê ze wspólnikami, z pracownikami. Przychodzili ludzie z oryginalnymi mylami, z propozycjami, i wpl¹talimy siê we wszystkie te projekty. Awanturniczych idei zawsze jest bardzo du¿o, ale wa¿ne jest, by nie przeliczyæ siê.
Mymy jeszcze nie krêpowalimy siê robiæ wiele w³asnymi rêkami. Jako ¿e wiedza w tej
dziedzinie nowoczesnej gospodarki by³a g³ównie teoretyczna, to ca³e najnowsze dowiadczenie rosyjskie  empiryczne, metod¹ prób i b³êdów. I, zapewne, nie bylimy leniwi ...
Pieniêdzy, które zarabialimy, przez d³ugi czas nie tracilimy na siebie, inwestowalimy.
I staralimy siê, ¿eby nas nie zjad³o poczucie snobizmu ... Jedzilimy za granicê, poznawalimy cudze dowiadczenia, obcowalimy, czytalimy ksi¹¿ki, uczestniczylimy we
wszelkiego rodzaju seminariach. A póniej wszystko to wp³ynê³o na rezultat.
 I gdy Pan zarobi³ swój pierwszy milion, to co?
 Ja go nie odczu³em i nie poj¹³em. Wszystkie te listy Forbes ... Je¿eli cz³owiek ma
jakie aktywa, przypuæmy, wartoci 100 milionów dolarów [jego obecne aktywa szacowane s¹ na 300 mln dolarów], to wszystkim wydaje siê, ¿e jest to wielka kupa pieniêdzy,
le¿¹ca na koncie w banku. Ale to jest z regu³y potencja³ cz³owieka, to jest w³adanie akcjami, przedsiêbiorstwami, które teoretycznie  w okrelonych warunkach  mo¿na sprzedaæ
za tê kwotê. I ka¿dy biznesmen rozumie: nie jest faktem, ¿e dochód taki w³anie bêdzie,
gdy on zechce sprzedaæ firmê. Dlatego stadium, kiedy mo¿na by³o rzec stalimy siê milionerami, przeskoczylimy, nie zauwa¿aj¹c. Poza tym ... w Rosji jest bardzo cienka
granica miêdzy bogatym i biednym. Wszyscy jestemy kapitalistami w pierwszym pokoleniu, a nasz system nie jest skierowany na ochronê w³asnoci prywatnej.
 To znaczy, je¿eli do biednego cz³owieka przychodzi w³adza i powiada: Dom by³
wasz, sta³ siê nasz, to i bogaty tak samo jest nara¿ony na ciosy?
 Biznes w naszym kraju znajduje siê w niepewnej sytuacji, poniewa¿ ustawodawstwo nie jest doskona³e, a dowolna ustawa nabiera mocy w miarê jej realizacji. Ona szlifuje siê w s¹dach arbitra¿owych. I za ka¿dym razem jest to pogr¹¿enie siê w nieznane.
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A sêdziowie  oni te¿ s¹ ludmi ze swoim punktem widzenia, indywidualnym dowiadczeniem. Ale s¹d  to ju¿ szczyt prawnych stosunków wzajemnych. A co robiæ na etapie
pocz¹tkowym, je¿eli baza, na której opierasz siê przy zawieraniu umów, jest bezkszta³tna? I dlatego dowolna w³asnoæ na terytorium FR dzisiaj w zasadzie nie jest chroniona.
 Czym dla Pana s¹ pieni¹dze? Jest to wolnoæ? W³adza? Sposób na samorealizacjê?
 I wolnoæ, i w³adza, i samorealizacja.
 Je¿eli pieni¹dze daj¹ wolnoæ, to po co panu s³u¿ba pañstwowa? Mogê jeszcze
zrozumieæ gubernatora Gieorgija Boosa, który zaproponowa³ Panu stanowisko ministra
przemys³u w swoim rz¹dzie. Tak jest mu prociej rozmawiaæ z biznesem lokalnym, tu
znajduje zastosowanie i pañskie dowiadczenie pomylnego zarz¹dcy ... Ale jak Pana
zrozumieæ? Po co Panu chodziæ w kieracie  przychodziæ na s³u¿bê, braæ na siebie odpowiedzialnoæ ...
 Znajduj¹c siê w ramach jednej kompanii, stajesz siê, jak powiada³ Koma Prutkow,
falusem  specjalist¹ nieco jednostronnym. Gdy by³em biznesmenem, wydawa³o mi siê,
¿e w³adza jest prymitywna.
 Czêsto Pan j¹ krytykowa³?
 Tak, i przy tym szczerze. Wydawa³o mi siê, ¿e wiele nies³usznych rzeczy dzieje siê
dlatego, ¿e wymyli³o je dwóch-trzech têpych urzêdników. Ale teraz, znajduj¹c siê wewn¹trz systemu, widzê, ¿e na s³u¿bie pañstwowej têpi i m¹drzy s¹ w takiej samej proporcji, jak w dowolnym innym sektorze dzia³alnoci. Wiele dzieje siê wskutek tego, ¿e w³adza pañstwowa nie ma prawa pope³niaæ powa¿nych b³êdów. Sk³ada siê ona z bardzo
skomplikowanego systemu hamulców i przeciwwag, co w rezultacie, byæ mo¿e, j¹ znieczula, otêpia, ale nie do stopnia idiotyzmu.
Niekiedy nies³uszne decyzje pojawiaj¹ siê przez to, ¿e wewn¹trz samego spo³eczeñstwa dziej¹ siê bardzo sprzeczne zmiany. W³adza  to szczyt góry lodowej, który wch³ania wszystkie wady i zalety tego spo³eczeñstwa, którym ona rz¹dzi. W³adca nie mo¿e byæ
lepszy od swego ludu, a w³adza nie mo¿e byæ lepsza od spo³eczeñstwa. Nie ma co na
lustro narzekaæ, gdy gêba jest krzywa. Sami jestemy tacy, sami tworzymy jej takie zasady gry i stawiamy w takie ramy ... I w³adzy wypada byæ skostnia³¹, konserwatywn¹, by
nie pope³niaæ b³êdów systemowych. Za to nie powstaj¹, byæ mo¿e, gigantyczne prze³omy.
Jaskrawym przyk³adem tego  ustawa z 1988 roku o kooperacji. Da³a ona bodce do
burzliwego rozwoju rynku. Chocia¿ by³a i odwrotna strona medalu, to te¿ pamiêtamy. Ale
ta mia³a decyzja, mocno o¿ywiaj¹ca Rosjê, mog³a pojawiæ siê tam, gdzie instytucje w³adzy okaza³y siê rozerwane. I dlatego tak ³atwo wszystko siê sta³o: ukaza³ siê dekret?
i nagle wszyscy zajêli siê biznesem.
W naszych czasach taka decyzja, która stwarza³aby mo¿liwoæ gwa³townego skoku
gospodarki, praktycznie jest niemo¿liwa. Dlatego, ¿e ju¿ ukszta³towa³y siê instytucje spo³eczne, okrelony zosta³ wektor rozwoju....
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 Chce Pan powiedzieæ, ¿e, bêd¹c na tym stanowisku, Pan nie podejmuje dzia³añ na
rzecz interesów kompanii, któr¹ kierowa³?
 Na to pytanie ka¿da odpowied zabrzmi g³upio ... Ministerstwo Przemys³u zajmuje
siê strategi¹ rozwoju regionu, nie mam ¿adnego zwi¹zku z rozdysponowywaniem pieniêdzy lub dzia³ek gruntów pod budowê sklepów. A poza tym, tu s¹ powa¿ni konkurenci,
sieci handlowe, które nale¿¹ do moich towarzyszy. S¹dzê, ¿e gdybym gdzie co zrobi³ na
korzyæ swojej kompanii, natychmiast daliby mi po ³bie ... Ale ja znam ten biznes od
wewn¹trz, i z punktu widzenia strategii widzê go lepiej, ni¿ niektórzy inni ... Jestem, byæ
mo¿e, bardziej zabezpieczony przed g³upstwami. Ale nie mogê go zabezpieczyæ przed
wspomnianymi kontrolami zewnêtrznymi.
 A jak Pan usuwa konkurentów?
 Jak Pan widzi, nijak, my doskonale wspó³istniejemy.
 To w³anie i zadziwia. Biznes w Rosji w latach dziewiêædziesi¹tych by³, jak wiadomo, zajêciem bardzo krwawym. U nas w regionie i teraz budownictwem, na przyk³ad,
zajmowaæ siê jest niebezpiecznie. A Pan nawet bez ochroniarzy obchodzi siê. Dlaczego?
 W Kaliningradzie wród powa¿nych handlowców wypracowana zosta³a pewnego
rodzaju kultura korporacyjna. Tu jest bardzo twarda konkurencja, ale jeszcze osiem lat
temu wszyscy zrozumieli: nie sposób dogadaæ siê odnonie tego, co dotyczy biznesu.
Gigantyczna iloæ nazw produkcji, ró¿ne warunki handlu  najzwyczajniej nie sposób
kontrolowaæ przestrzegania umów. A je¿eli jego nie mo¿na skontrolowaæ, to nie ma te¿
sensu przestrzegaæ. Zbieralimy siê, rozmawialimy. Byæ mo¿e, nie zawsze postêpowalimy etycznie. Ale nie przekraczalimy tej krañcowej granicy, która prowadzi do krymina³u. Dziêki, byæ mo¿e temu, ¿e wobec konkurentów nigdy nie stosowalimy chwytów zabronionych. Nie d¹¿ylimy do celu za wszelk¹ cenê. Dla nas mimo wszystko zawsze by³o
wa¿ne, ¿eby nam samym mo¿na by³o komfortowo ¿yæ w Kaliningradzie. Dlatego mia³o
patrzê ludziom w oczy i nie odczuwam skrêpowania, obcuj¹c z by³ymi kolegami-biznesmenami [...]
 Ma pan jaki wewnêtrzny zakaz? Co dla Pana stanowi tabu?
 Nigdy nie czyñ tego, czego nie chcia³by, ¿eby uczyniono tobie. Jest to uniwersalna
prawda. Nie wolno zapêdzaæ cz³owieka do k¹ta. Formu³a im wiêcej oddajesz, tym wiêcej otrzymujesz dzia³a twardo, po prostu nieraz tego tylko nie widzimy. A dobro powinno mieæ oczy.
Trud, Nr 88 z 24 V; www.trud.ru z 24 V; www.kaliningrad.ru z 24 V 2007.
Ponownie wakuje presti¿owe stanowisko naczelnika najwiêkszego urzêdu
celnego obwodu
Wakuje presti¿owe stanowisko naczelnika najwiêkszego urzêdu celnego obwodu 
Kaliningradzkiego, przez który przechodzi prawie 80% regionalnych ³adunków importowo-eksportowych  zauwa¿y³ Andriej Gorbunow w KP-P z 25 maja. Ostatni naczelnik
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urzêdu, p³k s³u¿by celnej Oleg Brykin, kaliningradczyk, przepracowa³ na tym stanowisku
równo rok, by po tym okresie w trybie dobrowolnym udaæ siê na stanowisko naczelnika
peryferyjnego urzêdu celnego w Niemnie.
Nie obsadzone jest tak¿e stanowisko naczelnika regionalnego przedstawicielstwa
Pó³nocnoZachodniego Zarz¹du Celnego, z którego odszed³ na emeryturê genera³-major
s³u¿by celnej Jewgienij Bogma. Pod koniec maja br. obejmie je 45-letni pu³kownik s³u¿by celnej W³adimir Kuleszow, dotychczasowy pierwszy zastêpca naczelnika Pó³nocnoZachodniego Zarz¹du Celnego. To te¿ nie bêdzie awans.
KP-P, nr 94 z 25 V; www.kaliningrad.ru z 25 V 2007.

Walerij Wojnow nowym zastêpc¹ prokuratora obwodu
Dotychczasowy prokurator rejonu zielenogradskiego Walerij Wojnow mianowany
zosta³ zastêpc¹ prokuratora Obwodu Kaliningradzkiego. 38-letni Walerij Walerjewicz
Wojnow, absolwent Wydzia³u Prawa Uniwersytetu Kiemierowskiego z 1993 roku, pracuje w Obwodzie Kaliningradzkim na ró¿nych stanowiskach prokuratorskich od 1995 roku.
Od wrzenia 2002 roku by³ prokuratorem rejonowym w Zielenogradsku.
www.kaliningrad.ru z 28 V; KP, nr 96 z 29 V; RG, nr 114 z 31 V 2007.

Andriej Krajnij szefem Federalnej Agencji ds. Rybo³ówstwa
Premier FR Michai³ Fradkow rozporz¹dzeniem z dnia 24 maja br. mianowa³ Andrieja
Krajniego, dotychczasowego dyrektora generalnego SA Kaliningradzki Morski Port
Rybacki, na stanowisko szefa Federalnej Agencji ds. Rybo³ówstwa, wchodz¹cej w sk³ad
Ministerstwa Rolnictwa FR. Dotychczasowy szef tej agencji Stanis³aw Iljasow w tym
samym dniu zosta³ odwo³any ze stanowiska w zwi¹zku z przejciem do innej pracy.
Andriej Krajnij by³ korespondentem wojennym Komsomolskiej Prawdy. Pisa³ reporta¿e z gor¹cych miejsc kraju na pocz¹tku lat 90. ubieg³ego stulecia. W 1993 roku
odszed³ z dziennikarstwa i zaj¹³ siê biznesem. W 1998 r. zosta³ dyrektorem Kaliningradzkiego Kombinatu Opakowañ, w grudniu 2003 r. obj¹³ stanowisko dyrektora generalnego
portu rybackiego.
Nowy szef Rosrybo³owstwa [Federalna Agencji ds. Rybo³ówstwa] uwa¿a za jedno ze
swoich zadañ g³ównych odtworzenie ministerstwa gospodarki rybnej, co bêdzie sprzyjaæ
odrodzeniu Rosji jako jednego ze wiatowych liderów pod wzglêdem wydobycia zasobów biologicznych z mórz.
www.kaliningrad.ru z 28 V; www.kaliningrad.kp.ru z 29 V; KP, nr 96 z 29 V; RG, nr 112 z 29
V; KPwK, nr 76 z 29 V, K-d, nr 21 z 29 V4 VI; AiF-K, nr 22 z 30 V6 VI 2007.
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Z ¿ycia Floty Ba³tyckiej
Okrêtowi ³¹cznoci nadano imiê admira³a Fiodora Go³owina, a flota rosyjska
wzmacnia si³ê ognia i liczbê okrêtów podwodnych
5 maja w g³ównej bazie Floty Ba³tyckiej w Ba³tijsku odby³y siê uroczystoci z okazji
nadania okrêtowi ³¹cznoci FB SSW520 imienia admira³a Fiodora G. Go³owina
i 310-rocznicy rozpoczêcia Wielkiego poselstwa cara Rosji Piotra I. W uroczystociach
wziêli udzia³ przewodnicz¹cy Rady Opiekuñczej Orodka Chwa³y Narodowej Rosji
prezes SA Rosyjskie Koleje ¯elazne W³adimir Jakunin, g³ównodowodz¹cy Floty
Wojenno-Morskiej FR admira³ floty W³adimir Masorin, dyrektor Ermita¿u Michai³
Piotrowskij, gubernator obwodu Gieorgij Boos, dowódca Floty Ba³tyckiej wiceadmira³
Konstantin Sidienko, przedstawiciele Rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej, organizacji kombatanckich i spo³ecznych.
Uroczystoæ zosta³a zorganizowana w ramach programu dobroczynnego na rzecz
uwiecznienia pamiêci wybitnego rosyjskiego dzia³acza politycznego, dowódcy wojskowego i dyplomaty, hrabiego Fiodora Aleksiejewicza Go³owina. Program dobroczynny jest
czêci¹ sk³adow¹ projektu Orodka Chwa³y Narodowej S³u¿enie Ojczynie: wydarzenia
i nazwiska.
Po uroczystoci g³ównodowodz¹cy Floty Wojenno-Morskiej Rosji admira³ floty
W³adimir Masorin owiadczy³ dziennikarzom, ¿e moc bojowa floty rosyjskiej jest
wystarczaj¹ca do zapewnienia bezpieczeñstwa kraju. Wed³ug jego s³ów, dzisiaj flota rosyjska zajmuje pod wzglêdem liczebnoci drugie miejsce na wiecie, ustêpuj¹c jedynie
flocie amerykañskiej. Ale to nie oznacza, ¿e jej moc jest niewystarczaj¹ca do zapewnienia bezpieczeñstwa kraju  podkreli³ Masorin.  Rosja nadal bêdzie j¹ umacniaæ w drodze tworzenie nowoczesnych morskich si³ powstrzymywania j¹drowego, buduj¹c podwodne nosiciele rakiet  takie, jak niedawno zwodowany Jurij Do³gorukij. Masorin
przypomnia³, ¿e w czasach ZSRR istnia³ plan zbudowania 260 atomowych ³odzi podwodnych. Dzisiaj takiej iloci si³ podwodnych Rosja nie potrzebuje  powiedzia³ on. 
Bêdziemy budowaæ równo tyle okrêtów podwodnych, ile rzeczywicie jest niezbêdnych
do zapewnienia zdolnoci obronnej kraju, czyni¹c g³ówne wysi³ki w zakresie wyposa¿enia ich w najnowoczeniejsz¹ broñ.
www.kaliningrad-online.ru z 5 V; www.regnum.ru z 5 V; K-d, nr 18 z 8-14 V 2007.

Pomylnie zakoñczono szkolenie zimowe
Stra¿ Ba³tiki zapowiedzia³a obchody 304 rocznicy utworzenia Floty Ba³tyckiej
w dniu 18 maja artyku³em Zrodzona, by zwyciê¿aæ . Na tej samej stronie gazety znalaz³a siê relacja z zakoñczenia przez si³y morskie i l¹dowe floty zimowego okresu szkolenia
bojowego. Naczelnik Zarz¹du Przygotowania Bojowego FB kontradmira³ Oleg Budin
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owiadczy³ autorowi artyku³u, ¿e plan szkolenia bojowego na okres zimowy zrealizowany
zosta³ w stu procentach. Naczelnik Budin wyró¿ni³ wojska l¹dowe FB, które w okresie
zimowym przeprowadzi³y batalionowe æwiczenia taktyczne. Na jednym z nich obecny by³
admira³ Masorin, wystawiaj¹c wysok¹ ocenê jakoci przeprowadzonych æwiczeñ. Wród
si³ morskich na wyró¿nienie zas³u¿y³a brygada kutrów rakietowych pod dowództwem
komandora W. Iwanowa i brygada okrêtów do zwalczania ³odzi podwodnych z komandorem Olegiem Gurinowem na czele. W artykule pt. Podnosz¹c presti¿ Floty Ba³tyckiej
nie brak pochwa³ tak¿e pod adresem innych pododdzia³ów floty.
SB, nr 78 z 17 V 2007.

Doposa¿enie FB w nowoczesn¹ technikê  dokuczliwy brak kadry, a s³u¿ba
skrócona
Dowódca Floty Ba³tyckiej wiceadmira³ Konstantin Sidienko udzieli³ wywiadu Wiktorowi I³³arionowi, korespondentowi Przedstawicielstwa Zachodniego Rosyjskiej Gazety (Czapka marynarska wed³ug kontraktu. Si³a wojskowa nie przeszkodzi rozwojowi
obwodu, uwa¿a dowódca Floty Ba³tyckiej). Pierwsze pytanie dotyczy³o modernizacji
techniki wojskowej i s³abych punktów floty, które nale¿a³oby zlikwidowaæ w pierwszej
kolejnoci. Sidienko odpowiedzia³: Doposa¿enie Floty Ba³tyckiej w nowe okrêty ju¿ siê
rozpoczê³o. Pod koniec roku 2007 otrzymamy z przemys³u spalinow¹ ³ód podwodn¹
nowego pokolenia, nie maj¹c¹ odpowiednika w innych krajach. Jako pierwsi otrzymalimy na uzbrojenie korwetê  okrêt redniego zasiêgu morskiego nowej klasy, w innych
flotach [rosyjskich] takich jeszcze nie ma. W Kaliningradzie w Stoczni Jantar koñczy
siê budowa okrêtu Jaros³aw Mudryj. Wodowanie wyznaczono na 2009 r. Wojska l¹dowe wyposa¿one s¹ w nowoczesn¹ technikê wojskow¹. Na uzbrojeniu Si³ Powietrznych
i Obrony Przeciwlotniczej s¹ nowoczesne zespo³y i systemy lotnicze. Co mnie niepokoi,
to to, ¿e brakuje kadr oficerskich na ni¿sze stanowiska dowódcze w lotnictwie i si³ach
l¹dowych. Nam potrzebni s¹ specjalici lotnictwa, zdolni do wykonywania szerokiego
zakresu zadañ tak na l¹dzie, jak i na morzu, ale ich nie przygotowuj¹ w wy¿szych uczelniach wojenno-morskich. I, naturalnie, z roku na rok nie otrzymujemy wymaganej iloci
m³odych oficerów dla Si³ Powietrznych, Obrony Przeciwlotniczej i Wojsk L¹dowych.
Dowódca Floty Ba³tyckiej odpowiedzia³ na dziewiêæ innych pytañ, które dotyczy³y
miêdzy innymi, s³u¿by kontraktowej, szkolenia ¿o³nierzy i marynarzy po skróceniu okresu s³u¿by zasadniczej do 12 miesiêcy (nast¹pi to po 1 stycznia 2008 r.), budownictwa
mieszkaniowego, opuszczonych miasteczek wojskowych, przeprawy promowej miêdzy
Ba³tijskiem i Mierzej¹ Wilan¹.
RG, nr 105 z 22 V 2007.
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Etniczna fala we flocie
Tygodnik Argumenty i Fakty  Kaliningrad opublikowa³ artyku³ swoich korespondentów Jewgienii Li i Walerija Sikorskiego o nowym niepokoj¹cym zjawisku we Flocie
Ba³tyckiej ci¹ganiu haraczy od rekrutów przez ¿o³nierzy starszego rocznika, przy czym
s¹ to ¿o³nierze jednej grupy etnicznej, w danym przypadku s¹ to Dagestañczycy. Fakt mia³
miejsce w jednostce lotnictwa morskiego Floty Ba³tyckiej w Czka³owsku. Marynarz
Timur Aszgalijew, Tatar z Astrachania, wcielony do jednostki 15 grudnia ub. roku wraz
z 70. innymi rekrutami, zmuszony by³ do oddawania Dagestañczykom 300 rubli miesiêcznie ze swego ¿o³du, wynosz¹cego 430 rubli. 15-osobowa grupa starszych ¿o³nierzy
tej narodowoci zmusza³a do sk³adania haraczy prawie piêciokrotnie wiêksz¹ grupê
rekrutów. Co gorsza, prokurator wojskowy, który okaza³ siê te¿ Dagestañczykiem, usi³owa³ stan¹æ po stronie swoich rodaków, oskar¿aj¹c Aszgalijewa o pobicie ¿o³nierza starszego rocznika, czyli jednego ze swoich przeladowców.
Autorzy artyku³u twierdz¹, ¿e du¿e grupy ¿o³nierzy jednej narodowoci nies³owiañskiej zaczê³y trafiaæ do jednostek wojskowych armii rosyjskiej w czasie, gdy w obwodach
i krajach s³owiañskich zaczê³o brakowaæ poborowych na skutek du¿ego spadku przyrostu
naturalnego. Obecnie ten czynnik nawet wzmaga siê. Na przyk³ad, 2-milionowy Dagestan dostarcza do armii tyle samo poborowych, co 12-milionowa Moskwa. W wielu zmieszanych narodowociowo jednostkach konflikty etniczne ju¿ dominuj¹ nad fal¹, szczególnie w tych jednostkach, w których s³u¿¹ zwarte grupy narodowociowe z Pó³nocnego
Kaukazu.
AiF-K, nr 21 z 23-29 V 2007.

Dowódca Floty Ba³tyckiej z³o¿y³ wizytê w Danii
29 maja okrêt patrolowy Nieustraszymyj z dowódc¹ FB wiceadmira³em Konstantinem Sidienk¹ na pok³adzie przyby³ do portu duñskiego Arhus. Program trzydniowej
wizyty przewidywa³ spotkanie z dowódc¹ Marynarki Wojennej Danii kontradmira³em
Nilsem Wangiem. Ponadto wiceadmira³ Sidienko zapozna³ siê z prac¹ wspólnego Orodka Koordynacyjnego Poszukiwañ i Ratownictwa na Morzu, a tak¿e odwiedzi³ jeden
z okrêtów duñskich. W dniu 1 czerwca przewidziano jego udzia³ w naradzie sztabowej
miêdzynarodowych æwiczeñ morskich Baltops2007, w których ma wzi¹æ udzia³ okrêt
Nieustraszymyj. Flota Ba³tycka FR jest reprezentowana w tych æwiczeniach ju¿ po raz
czternasty.
www.kaliningrad-online.ru z 27 i 29 V; SB, nr 86 z 29 V 2007.
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Bezpieczeñstwo publiczne
Znikniêcie szefa Klubu Biznesu Litewskiego  «to cios dla reputacji Obwodu
Kaliningradzkiego»  stwierdzaj¹ inwestorzy zagraniczni
Stowarzyszenie Inwestorów Zagranicznych i Klub Biznesu Litewskiego w Obwodzie Kaliningradzkim dzisiaj, 3 maja, wyst¹pi³y ze wspólnym owiadczeniem w zwi¹zku
z zaginiêciem prezesa Klubu Biznesu Litewskiego [w Kaliningradzie] Stanislovasa
Juciusa. Jak przekazuje korespondent AI Regnum, zdaniem autorów owiadczenia,
«znikniêcie Stanislovasa Juciusa  to, przede wszystkim, cios dla reputacji Obwodu Kaliningradzkiego jako regionu wdziêcznego dla inwestorów zagranicznych». «Minê³o ju¿
ponad dwa tygodnie od czasu, gdy w Kaliningradzie zagin¹³ bez wieci znany biznesmen
litewski, za³o¿yciel Klubu Biznesu Litewskiego Stanislovas Jucius  mówi siê w owiadczeniu.  Znamy pana Juciusa jako porz¹dnego cz³owieka i biznesmena, który nastawiony jest nie tylko na rozwój biznesu w³asnego, ale tak¿e znany jest jako aktywny dzia³acz
spo³eczny i mecenat w sferze kultury i sektora socjalnego Kaliningradu».
Zdaniem Stowarzyszenia Inwestorów Zagranicznych, «na tle zmian pozytywnych
w Obwodzie Kaliningradzkim to wydarzenie mo¿e sprowadziæ do minimum wieloletnie
wysi³ki w zakresie kszta³towania pozytywnego wizerunku regionu». Stowarzyszenie
Inwestorów Zagranicznych w Obwodzie Kaliningradzkim, skupiaj¹ce 30 kompanii z dziesiêciu krajów wiata, i Klub Biznesu Litewskiego wyra¿aj¹ nadziejê, ¿e organy ochrony
prawa Obwodu Kaliningradzkiego uczyni¹ wszystko, co jest mo¿liwe, w celu odnalezienia Juciusa i bêd¹ informowaæ spo³eczeñstwo o przebiegu ledztwa.
Wczeniej AI Regnum informowa³a o tym, ¿e Stanislovas Jucius, bêd¹c w pracy
w Kaliningradzie, znikn¹³ bez ladu rankiem 18 kwietnia. Ostatni dzwonek z telefonu
komórkowego przedsiêbiorcy wys³any zosta³ o 7.55, i potem abonent by³ niedostêpny.
www.regnum.ru z 3 V 2007.
Gazety kaliningradzkie, w tym Komsomolska Prawda i Dwornik, informuj¹
o kr¹¿¹cych wieciach na temat znikniêcia za³o¿yciela kompanii Roslitstroj [Rosyjsko-Litewskie Budownictwo], m.in. o  porwaniu, wzglêdnie ukryciu siê przed gro¿¹cymi
mu rozpraw¹ konkurentami albo grup¹ przestêpcz¹. W³adze Klubu Biznesu Litewskiego
w Kaliningradzie wyznaczy³y nagrodê pieniê¿n¹ w wysokoci miliona rubli za informacjê, mog¹c¹ przyczyniæ siê do odnalezienia prezesa klubu, i wynajê³y prywatnego detektywa, który podj¹³ poszukiwania. Tygodnik Dwornik informuje, ¿e oko³o szeciu miesiêcy temu przedsiêbiorca litewski zwraca³ siê do Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej
z pismem, w którym twierdzi³, ¿e wokó³ dzia³alnoci Spó³ki z o.o. Roslitstroj powsta³a
niezdrowa sytuacja. Stanislovas Jucius prosi³ w³adze o podjêcie dzia³añ zanim bezprawie
nie doprowadzi do zguby.
AiF-K, nr 18 z 2-8 V; www.regnum.ru z 3 V; KP w K, nr 63 z 4 V; KP-P, nr 80 z 4 V;
D-k, nr 17 z 8-15 V, nr 19 z 22-29 V; KP, nr 90 z 19 V 2007.
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Sprawa I. Rudnikowa i O. Bieriezowskiego
Deputowany Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej, za³o¿yciel gazety Nowyje koliosa Igor Rudnikow i dziennikarz tego¿ wydawnictwa Oleg Bieriezowskij od pocz¹tku
kwietnia przebywaj¹ w areszcie, oskar¿eni o oszczerstwo i stosowanie przemocy wobec
przedstawicieli w³adzy  grupy z³o¿onej z 22 milicjantów.
Dziennikarz Nowej gaziety (Nowe etapy wolnoci s³owa) napisa³ 17 maja,
¿e oskar¿eni niczego nie ukradli i nikogo nie zabili. W swoich materia³ach podnosili oni
problemy walki z korupcj¹, przestêpczoci¹, narkomani¹. Tym niemniej nie tylko wziêto
ich pod stra¿, ale i wys³ano konwojem etapem: KaliningradMoskwaSankt Petrsburg
Psków.
Na rozprawie w S¹dzie Rejonowym w Pskowie w dniu 2 maja Rudnikow i Bieriezowskij z³o¿yli wnioski o zmianê rodka zapobiegawczego w postaci aresztu na zobowi¹zanie o nie opuszczanie Pskowa. Z Kaliningradu nadesz³y nawet porêczenia pierwszych
osobistoci w³adzy wykonawczej i przedstawicielskiej obwodu. Sêdzia nie zmieni³ rodka zapobiegawczego.
14 maja s¹d ponownie zebra³ siê w sali posiedzeñ. Po wyst¹pieniu prokuratora sêdzia
Andris Koz³owskij przes³uchiwa³ poszkodowanych w sprawie tylko jednego epizodu.
£¹cznie takich epizodów jest dwanacie, a poszkodowanych  27 osób. Ale do Pskowa
przyjechali nie wszyscy. S¹d móg³ wys³uchaæ zeznañ tylko wiceprezesa Kaliningradzkiego S¹du Obwodowego Olgi Kramarienko i jej ma³¿onka W. Kramarienko. Sprawy karne
wszczêto na podstawie wniosków pani Kramarienko i prezesa S¹du Obwodowego pana
Falejewa po publikacjach w Nowych koliosach o saunie Akwariel. Za materia³y, jakoby szkaluj¹ce honor i godnoæ i przyczyniaj¹ce uszczerbek reputacji s³u¿bowej, a tak¿e
za cierpienia moralne Olga Kramarienko wyst¹pi³a z pozwem przeciwko Rudnikowowi,
w którym domaga zadoæuczynienia w kwocie 1 mln rubli. Z pozwami na tak¹ sam¹
kwotê wyst¹pili milicjanci. Pu³kownik milicji Aleksiej £awrientjew i inni milicjanci na
jeden milion rubli dla ka¿dego wyceniaj¹ nie epizody zwi¹zane z u¿yciem przeciwko nim
si³y przez oskar¿onych, lecz publicznej ich zniewagi. Jak wynika z owiadczeñ milicjantów, Rudnikow i Bieriezowskij pozwolili sobie na s³owne obra¿anie funkcjonariuszy milicji, u¿ywaj¹c takich s³ów, jak têpak, faszysta, ³ajdak, bezmózgowy s³u¿bista,
bandyta w mundurze.
Zanosi siê na to, ¿e proces potrwa kilka miesiêcy. Dlatego adwokaci uwa¿aj¹, ¿e g³ównym zadaniem teraz jest uzyskanie zmiany rodka zapobiegawczego. Zdaniem adwokata
Kiczigina, sêdzia Koz³owskij sprawia wra¿enie cz³owieka usi³uj¹cego obiektywnie zorientowaæ siê co do istoty sprawy.
www.regnum.ru z 2 V; KP w K, nr 65 z 8 V; K-d, nr 18 z 8-14 V; Nowaja gazieta,
nr 36 z 17 V; www.kaliningrad.ru z 17 V; www.novayagazeta.ru z 17 V 2007.
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Zastraszanie aktywistki ruchu ekologicznego?
W Swiet³ym w nocy 8 maja spali³y siê dwa zabudowania gospodarcze, z których
jedno nale¿a³o do aktywistki grupy inicjatywnej Anny Biegiczewej, wystêpuj¹cej przeciwko budowie terminalu prze³adunkowego ropy naftowej SA Ba³tnafta. 3 marca br.
nieznani sprawcy podpalili zabudowania stoj¹ce obok domu Nr 3 na ulicy Kommunisticzeskiej w Swiet³ym. Wówczas ogieñ uszkodzi³ 8 budynków gospodarczych.
W ci¹gu trzech miesiêcy odbudowalimy szopy, wymieniaj¹c stropy i dach, a dos³ownie w minion¹ niedzielê [6 maja] zorganizowalimy czyn spo³eczny, maluj¹c zabudowania na bia³o  powiedzia³a Biegiczewa. Ekolog spo³eczny doda³a, ¿e przyczyn¹
pierwszego po¿aru, zgodnie z aktem Gospo¿nadzoru [nadzoru przeciwpo¿arowego] by³o
podpalenie. W chwili obecnej Biegiczewa zwróci³a siê do milicji z prob¹ o przeprowadzenie ledztwa w sprawie drugiego po¿aru.
Podpalenia s¹ zwi¹zane z dzia³alnoci¹ ekologicznej grupy spo³ecznej. Oprócz
kwestionowania zgodnoci z prawem budowy terminalu naftowego w granicach miasta,
grupa inicjatywna reprezentuje interesy mieszkañców osiedla Wo³oczajewka, nie zgadzaj¹cych siê z budow¹ w parku dla dzieci myjni samochodów, któr¹ stawia deputowany
Rady Okrêgu Miejskiego w Swiet³ym Andriej Popow.
www.regnum.ru z 8 V 2007.

Dewastacja pomnika 1200 ¿o³nierzy gwardii w Kaliningradzie, profanacja
w Batijsku
Teraz ca³a Rosja jest zaniepokojona wydarzeniami w Estonii: co tam z pomnikiem
¿o³nierzawyzwoliciela? Gdzie go postawili? Jak oni mogli? Dotkniête zosta³y uczucia
patriotyczne Rosjan.
Za to prawie nie zauwa¿enie przeszed³ ten fakt, ¿e dos³ownie na kilka dni przed wydarzeniami estoñskimi miejscowi chuligani sponiewierali pomnik 1200 ¿o³nierzy gwardii
[w Kaliningradzie].
Mêty spo³eczne wymalowa³y na monumencie wizerunki genitaliów i ozdobili
pomnik nikczemnymi napisami. Widocznie taki prezent postanowi³y z³o¿yæ w przededniu Dnia Zwyciêstwa naszym weteranom. W¹tpliwe jest, by by³ to desant estoñskich
z³oczyñców  niestety, bydlacy s¹ nasi, miejscowi [...] Byæ mo¿e warto wyra¿aæ swoje
stanowisko obywatelskie, nie tylko bojkotuj¹c mietanê estoñsk¹, ale niekiedy ogl¹daæ
siê i wokó³ siebie? I gdy siê zauwa¿y nikczemnika, który pacykuje nasze pomniki, nie
przechodziæ obok, jak gdyby nic siê nie sta³o  napisa³a Tatjana Kigim w tygodniku
Strana Kaliningrad z 9-15 maja br.
Niestety, nie by³ to jedyny przypadek tego rodzaju. 9 maja mieszkañcy Ba³tijska,
którzy przyszli na cmentarz komunalny, by pomodliæ siê za swoich krewnych, z przera¿eniem stwierdzili zbezczeszczenie ich grobów. Na czterdziestu grobach rozbito nagrobki,
powalono krzy¿e, zniszczono ³awki. W ci¹gu ostatnich szeciu lat podobne wypadki
33

zdarzy³y siê ju¿ tu trzy  czy czterokrotnie. 14 maja zatrzymano czworo podejrzanych o
ten haniebny czyn: pe³noletniego ju¿ ch³opca i jego trzy nieletnie kole¿anki. Przyznali siê,
¿e to oni, bêd¹c pod dzia³aniem alkoholu, walczyli z martwymi.
Tak¿e w Kaliningradzie wandale zbezczecili dwa groby z napisami w jêzyku litewskim, wycinaj¹c no¿em na ³awce napisy wiadcz¹ce o tym, ¿e sprawca, wzglêdnie sprawcy, kierowali siê w tym przypadku pobudkami o charakterze nacjonalistycznym.
SK, nr 19 z 915 V; A i F-K, nr 20 z 16-22 V; KP, nr 87 z 16 V; www.regnum.ru z 17 V 2007.

Ciê¿kie przestêpstwa
10 maja obok sklepu materia³ów budowlanych na Alei Zwyciêstwa w Kaliningradzie
znaleziono cia³o spalonego mê¿czyzny. To¿samoæ ofiary stwierdzona zosta³a na podstawie odcisku linii papilarnych z jednego z palca, który by³ ca³y. By³ to mieszkaniec Niemna Maksim Mamajew, lat 22, który pracowa³ i mieszka³ w altance w jednym ze stowarzyszeñ dzia³kowców w Kaliningradzie. Po tygodniu przestêpstwo zosta³o wykryte.
Milicja zatrzyma³a podejrzanego o zabójstwo 23letniego Andrieja P. W ledztwie opowiedzia³ on, ¿e wieczorem 9 maja razem z Maksimem i jeszcze jednym przyjacielem
wracali do domu po uroczystociach z okazji Dnia Zwyciêstwa. Po drodze najpierw pili
piwo, a póniej wódkê i posprzeczali siê. Dosz³o do bójki. Andriej z przyjacielem pobili
Maksima do utraty przytomnoci, po czym przyjaciel odszed³, a Andriej pobieg³ do najbli¿szej stacji paliw, kupi³ pó³tora litra benzyny, wróci³ do jeszcze ¿ywego Maksima,
obla³ go i podpali³.
W nocy 28 maja w Kaliningradzie narkoman Maksim Pirogow (nazwisko zmieniono), bêd¹c na g³odzie narkotycznym i nie otrzymuj¹c pieniêdzy od rodziców na kolejn¹
dawkê narkotyków, zada³ kilkanacie miertelnych ran no¿em najpierw 52-letniemu ojcu,
a nastêpnie dwa ciosy matce, która zdo³a³a opuciæ mieszkanie i wezwaæ pomoc. Synnarkoman otworzy³ sejf domowy, z którego zabra³ oko³o 10 tysiêcy dolarów, po czym
znikn¹³. Nastêpnego dnia zosta³ zatrzymany w Gurjewsku w stanie silnego odurzenia
narkotykowego. 26-letni ojcobójca stanie przed s¹dem. Grozi mu kara od 8 lat wiêzienia
do do¿ywocia.
KPwK, nr 67 z 12 V, nr 76 z 29 V; KP, nr 85 z 12 V, nr 89 z 18 V, nr 97 z 30 V;
SK, nr 22 z 30 V5 VI 2007.

Zlikwidowano kolejn¹ grupê handlarzy narkotyków
Wiosn¹ ubieg³ego roku zlikwidowano nielegalne osiedle cygañskie Doro¿noje ko³o
Kaliningradu, potocznie zwane Tabor, w którym handlowano narkotykami. Po roku
policji antynarkotykowej w Kaliningradzie uda³o siê rozbiæ kolejn¹ grupê handlarzy, tym
razem z³o¿on¹ z Cyganów i przedstawicieli diaspory azerskiej. Grupa ta rozprowadza³a
dostarczan¹ do obwodu heroinê za porednictwem prywatnych taksówkarzy. Po czterech
miesi¹cach dzia³añ operacyjnych, policji uda³o siê aresztowaæ wszystkich dwunastu cz³on34

ków grupy, która obs³ugiwa³a 70% rynku narkotykowego. Policja skonfiskowa³a 700 gram
heroiny, ponad pó³ miliona rubli uzyskanych ze sprzeda¿y poprzednich partii narkotyków
i 9 samochodów, z których korzystali przestêpcy. Ka¿demu z nich grozi kara do 20 lat
pozbawienia wolnoci. Ponoæ w wyniku rozbicia owej grupy handlarzy cena heroiny
w Kaliningradzie wzros³a w maju 1,5-krotnie.
www.knia.ru z 14 V; KPwK, nr 68 z 15 V; www.newsinfo.ru z 15 V;
www.kaliningrad.ru z 21 V 2007.

Aleksiej Safin skazany za szerzenie ksenofobii
W Kaliningradzie skazano Aleksieja Safina, który utrzymywa³ od 18 lutego 2005 do
28 lutego 2006 r. ksenofobiczn¹ stronê internetow¹. W³aciciel strony Dpni-koenig.org
uznany zosta³ winnym wspó³udzia³u w dzia³aniach, skierowanych na wzbudzanie
nienawici i wrogoci, a tak¿e na poni¿anie godnoci grupy osób ze wzglêdu na rasê,
narodowoæ, pochodzenie, stosunek do religii, dokonanych z wykorzystaniem rodków
informacji masowej. Aleksiej Safin jest jednym z liderów Ruchu Przeciwko Nielegalnej
Immigracji  jednej z rosyjskich organizacji nacjonalistycznych.
Wyrokiem S¹du Rejonu Centralnego Kaliningradu Safin skazany zosta³ na 6 miesiêcy pozbawienia wolnoci w zawieszeniu na 6 miesiêcy. Wyrok skazuj¹cy zapad³ dopiero
po odwo³aniu siê prokuratora od wyroku z dnia 14 listopada 2006 roku, kiedy to ten sam
s¹d uzna³ dowody przeciwko Safinowi za niewystarczaj¹ce i uniewinni³ go z braku znamion przestêpstwa.
www.zaks.ru z 17 V 2007; www.kommersant.ru z 3 III 2006.

Najwiêksza w historii regionu konfiskata bursztynu
Funkcjonariusze Urzêdu do Walki z Przestêpstwami Gospodarczymi [ros. UBEP]
w Kaliningradzie skonfiskowa³a rekordow¹ partiê 2,5 ton surowca bursztynu. Konfiskaty
dokonano w wyniku operacji specjalnej o kryptonimie Jantar w okolicach miasta
Primorsk w Okrêgu Miejskim Ba³tijsk. Bursztyn ró¿nych frakcji, zapakowany w worki,
schowany by³ w opuszczonej stodole. Jest to najwiêksza iloæ skonfiskowanego jednorazowo bursztynu w ca³ej historii dzia³alnoci milicji obwodu. Teraz funkcjonariusze UBEP
zajmuj¹ siê poszukiwaniem w³acicieli tego bursztynu.
W ci¹gu tygodnia od rozpoczêcia operacji s³u¿by operacyjne UBEP skonfiskowa³y
prawie 5 ton nielegalnego bursztynu.
www.westrus.ru z 25 V; www.rosbalt.ru z 25 V 2007.

Ciek³e i przemytnicze telewizory
Wydzia³ do Walki z Przestêpczoci¹ Zorganizowan¹ Obwodowego Urzêdu Spraw
Wewnêtrznych w Kaliningradzie otrzyma³ informacjê, ¿e w Krasnoznamiensku istnieje
nielegalny zak³ad, w którym montowane s¹ telewizory z ekranami ciek³okrystalicznymi.
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Okaza³o siê, ¿e nielegalni producenci telewizorów otrzymuj¹ podzespo³y z przemytu zza
granicy. Nastêpnie gotowe telewizory wywo¿¹ do Rosji na podstawie sfa³szowanych
dokumentów  jako towar wyprodukowany na terytorium Szczególnej Strefy Ekonomicznej, czyli bez op³at celnych. W czasie rewizji, przeprowadzonej w firmie i w mieszkaniach jej w³acicieli, skonfiskowano podrobione dokumenty, du¿o gotówki i mnóstwo
podzespo³ów do montowanych telewizorów. Wszczêto sprawê karn¹ za przemyt w szczególnie wielkich rozmiarach, oszacowano bowiem, ¿e straty wyrz¹dzone pañstwu siêgaj¹
kwoty oko³o 15 milionów rubli.
KP, nr 90 z 19 V; KPwK, nr 71 z 19 V 2007.

Wzrost liczby kradzie¿y mieszkaniowych w Kaliningradzie
Po zaostrzeniu przez s¹dy kar za kradzie¿ samochodów z³odzieje przestawili siê na
kradzie¿e mieszkaniowe, za które dotychczas orzekano przewa¿nie kary pozbawienia
wolnoci w zawieszeniu, a je¿eli z odsiadk¹, to najwy¿ej do lat dwóch, chocia¿ kodeks
karny przewiduje karê do lat szeciu, a je¿eli z³odzieje dzia³aj¹ w grupie zorganizowanej
 to nawet do 10 lat pozbawienia wolnoci. Jak twierdzi naczelnik Wydzia³u Kryminalnego Obwodowego Urzêdu Spraw Wewnêtrznych Rus³an Go³owatyj, w Kaliningradzie ostatnio dzia³a³o oko³o dwudziestu grup przestêpczych, które wyspecjalizowa³y siê w kradzie¿ach mieszkaniowych. Zazwyczaj z³o¿one s¹ one z osób wczeniej karanych, przy czym
w wiêkszoci za uprowadzenie samochodów. Z³odzieje s¹ m³odzi (2530 lat) i sprawni
fizycznie, wród nich jest du¿o sportowców, wygl¹daj¹ oni bardzo przyzwoicie i je¿d¿¹
dobrymi samochodami, a gdy id¹ do pracy, to wykorzystuj¹ sprzêt specjalistyczny, komputerowe bazy danych telefonów, adresów i nazwisk, które teraz ³atwo kupiæ na czarnym
rynku. Tylko w pierwszym kwartale br. z³odzieje oczycili w Kaliningradzie 765 mieszkañ, pozbawiaj¹c rednio ka¿dego w³aciciela maj¹tku wartoci oko³o 10 tysiêcy dolarów. Kradn¹ g³ównie pieni¹dze, z³oto, cyfrowe aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, laptopy, itp.
W okresie od stycznia do koñca kwietnia br. milicji uda³o siê zlikwidowaæ dziesiêæ
grup przestêpczych, specjalizuj¹cych siê w kradzie¿ach mieszkaniowych. W maju
zlikwidowano kolejn¹ grupê, któr¹ zorganizowa³ 28letni Andriej S., pseudonim Ser,
w przesz³oci skazany na osiem lat wiêzienia za bójkê po pijanemu, w której zgin¹³ cz³owiek. Funkcjonariusze milicji kryminalnej podejrzewaj¹, ¿e przykrywa³a tego z³odzieja
jedna z funkcjonariuszek milicji, bêd¹ca jego kochank¹. I nie jest to, niestety, przypadek
wyj¹tkowy. W Kaliningradzkiej Prawdzie z 25 maja br. pokazano zdjêcie z zatrzymania trzech z³odziei mieszkaniowych, z których jeden by³ kiedy funkcjonariuszem Urzêdu
(Wydzia³u) do Walki z Przestêpczoci¹ Zorganizowan¹ (ros. UBOP), drugi  to by³y milicjant ochrony pozaresortowej, a trzeci by³ w przesz³oci ratownikiem Ministerstwa ds.
Sytuacji Nadzwyczajnych.
SK, nr 19 z 9-15 V; KP-P, nr 94 z 25 V 2007.
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Kolejne niewypa³y i sk³ady amunicji z czasów wojny
Saperzy Floty Ba³tyckiej wydobyli i unieszkodliwili 10470 pocisków przeciwlotniczych i zapalników do nich w okolicach miasta Swietlyj, nad rzek¹ Nelma. W ci¹gu
ostatnich 7 latach unieszkodliwiono 240 tysiêcy sztuk amunicji z czasów wojny. Wed³ug
ocen specjalistów, ziemia kryje jeszcze oko³o 1,3 miliona niewydobytych pocisków.
Wiceprzewodnicz¹cy Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej W³adimir Wuko³ow opracowa³ projekt ustawy o organizacji i trybie oczyszczania terenu z przedmiotów gro¿¹cych
wybuchem. Projekt przewiduje, ¿e wraz z rozwojem budownictwa w obwodzie samorz¹dy lokalne nie poradz¹ sobie z rosn¹c¹ iloci¹ ujawnianych pocisków i innych niebezpiecznych pozosta³oci z czasów wojny i ¿e nale¿y powo³aæ organ koordynacyjny na szczeblu obwodu oraz opracowaæ i przyj¹æ specjalny program celowy w tej sprawie. W ustawodawstwie rosyjskim brak takiego uregulowania prawnego. Projekt ustawy regionalnej
zosta³ rozpatrzony i zaaprobowany przez w³aciw¹ komisjê Dumy Obwodowej i bêdzie
skierowany na najbli¿sze posiedzenie parlamentarne dumy w celu rozpatrzenia.
KP, nr 90 z 19 V, nr 93 z 24 V; RG, nr 107 z 25 V 2007.

W Kaliningradzie skazano by³ych ¿o³nierzy napadaj¹cych na taksówkarzy
W listopadzie 2006 roku, tu¿ po odbyciu zasadniczej s³u¿by wojskowej, dwaj byli
¿o³nierze  Rybikow i Wdowiczew  dwukrotnie napadli na taksówkarzy, gro¿¹c im pistoletem-zapalniczk¹ i no¿em. Obydwa napady nie w pe³ni powiod³y siê pocz¹tkuj¹cym
bandytom, poniewa¿ pierwszemu napadniêtemu taksówkarzowi, którego zaatakowa³ sam
Rybikow, uda³o siê uciec z miejsca zdarzenia. Do kolejnego napadu w dniu 19 listopada
ub. roku bandyci przygotowali siê, co prawda, bardziej starannie, ale i tym razem kierowca taksówki zdo³a³ uciec, choæ otrzyma³ kilka ciosów no¿em w g³owê. Ju¿ nastêpnego
dnia funkcjonariusze milicji zatrzymali przestêpców. S¹d Rejonowy w Gwardiejsku wymierzy³ Rybikowowi 8 lat pozbawienia wolnoci i grzywnê w wysokoci 20 tys. rubli,
a Wdowiczewowi, który bra³ czynny udzia³ tylko w drugim zdarzeniu, 5 lat pozbawienia
wolnoci i grzywnê w wysokoci 5 tys. rubli. 25 maja S¹d Obwodowy w Kaliningradzie
utrzyma³ wyrok w mocy.
www.kaliningrad.ru z 28 V; www.regnum.ru z 28 V 2007.

Okradziono biznesmena w szatni Klubu Sportowego Holiday
25 maja br. biznesmen Aleksandr P. zosta³ okradziony w klubie Holiday w Kaliningradzie. Zgin¹³ milion rubli (oko³o 38,5 tys. dolarów) z teczki pozostawionej w zamykanej szafce klubowej. Dlaczego Aleksandr P. nie przekaza³ pieniêdzy do przeznaczonego
do tego celu sejfu nie wie ani on sam, ani kierownictwo klubu, ani milicja.
KPwK, nr 77 z 30 V 2007.
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Kultura, nauka, owiata, ochrona zdrowia, opieka spo³eczna
Pomnik Lenina ponownie ods³oniêto w Kaliningradzie
Ciernista droga Iljicza  jak g³osi tytu³ artyku³u W³ada R¿ewskiego w Kaliningradzkiej Prawdzie z 3 maja br., doprowadzi³a pomnik Lenina ponownie na Plac Zwyciêstwa w Kaliningradzie, tyle ¿e w bardziej ustronne miejsce. 22 kwietnia w skwerze
obok Domu Sztuki po raz drugi uroczycie ods³oniêto pomnik Lenina. Obesz³o siê tym
razem bez tradycyjnego w podobnych sytuacjach bia³ego przykrycia. Wszak pomnik wszystkim kaliningradczykom jest od dawna znany. W przysz³ym roku pomnik bêdzie mia³ ju¿
piêædziesi¹t lat. Dyskusja o przeniesieniu pomnika w inne miejsce rozpoczê³o siê jeszcze
na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych. W tamtym czasie zrodzi³a siê idea zbudowania na
Placu Zwyciêstwa przez Rosyjsk¹ Cerkiew Prawos³awn¹ Soboru Katedralnego pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela. Wyobracie sobie, jak to bêdzie wygl¹daæ: wi¹tynia,
a przed ni¹  do tego jeszcze plecami!  stoi taki bezbo¿nik  z patosem mówili parafianie  zwolennicy budowy soboru. Co prawda, przedstawiciele Eparchii Kaliningradzkiej,
gdy interesowano siê ich opini¹ w tej sprawie, zawsze odpowiadali: cerkiew z pomnikami nie wojuje i niech dalej stoi w tym miejscu. Jednak wczesnym rankiem 1 grudnia
2004 roku pomnik zdemontowano, a przy okazji okaza³o siê, ¿e postument wykonano
z niemieckich p³yt nagrobnych. Pomnik usuniêto na czas przebudowy placu i celem konserwacji. Pozostawa³ on w pracowni Kunica na Pieczatnej, a w³adze zaczê³y poszukiwaæ dla niego nowego miejsca. Rok temu og³oszono, ¿e Lenin bêdzie ustawiony obok
Domu Rad. Ale w ostatniej chwili urzêdnicy znów rozmylili siê, chocia¿ w miêdzyczasie
gotów by³ ju¿ postument. Teraz stoi on w centrum miasta, wywo³uj¹c zdziwienie turystów. I oto znêkana cierpieniami rzeba znalaz³a, wreszcie, miejsce zameldowania 
pisze R¿ewskij. Niestety, zdaniem wielu, Iljicz na nowym miejscu nie pasuje. Nie mówi¹c o tym, ¿e postument jest zbyt niski dla rzeby o takim rozmiarze.
Tygodnik Gra¿danin informuje, ¿e 36,2% sporód 1000 mieszkañców Kaliningradu, zapytanych przez Kaliningradzk¹ Grupê Monitoringow¹ o to, czy akceptuj¹ wybór
miejsca ulokowania pomnika Lenina, odpowiedzia³o, ¿e ca³kowicie aprobuj¹, a 27,6%,
¿e raczej aprobuj¹. Raczej nie aprobuje 18,3% i zupe³nie nie aprobuje 12,2%. Ta zdecydowana mniejszoæ mimo wszystko stawi³a siê przed pomnikiem w dniu urodzin wodza, by
z³o¿yæ kwiaty i wieñce, np. z napisem na szarfie Wielkiemu Leninowi od Komitetu Obwodowego KPZR [jest i taka partia].
W czasie powtórnego ods³oniêcia pomnika mer Jurij Sawienko owiadczy³: W swoim czasie ideologia i wiara w komunizm pomog³a ludziom wygraæ wojnê. Ró¿nie mo¿na
odnosiæ siê do tego, co by³o w naszej historii. Ale nie powinnimy upodobniaæ siê do
Iwanów, nie pamiêtaj¹cych sk¹d pochodz¹. Miejsce dla pomnika jest godne. Wed³ug
planów urbanistycznych bêdzie on staæ tu wiele  wiele lat. Mer zgodzi³ siê tak¿e na
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usuniêcie tablicy reklamowej, która zas³ania³a Leninowi widok na poblisk¹ alejê. Uczestnicy wiecu mieli w³adzom za z³e, ¿e Lenina poni¿ono, przyciêto i zrobiono ni¿szym, ni¿
by³. Za to bli¿ej narodu sta³ siê  ¿artowali niektórzy w t³umie, co zanotowa³ Aleksandr
Katierusza w artykule Br¹zowy wódz sta³ siê ni¿szy i bli¿szy narodowi (KP-K).
Jedynie Kaliningradskaja Iskra, gazeta Kaliningradzkiego Oddzia³u Obwodowego
Komunistycznej Partii FR, ukazuj¹ca siê raz na dwa miesi¹ce, ma w³adzom miejskim za
z³e to, ¿e wcisnê³y jednak pomnik Lenina miêdzy nêdzn¹ fontannê i obszarpany Dom
Sztuki. Ale Iljicz nie traci ducha. Dzieciêce stru¿ki zamieni w promienie laserowe, przeszywaj¹ce skworieczniki [tu w znaczeniu pa³acyki] oligarchów. Zbezczeszczone dzie³o
sztuki uszlachetni siê powstaniem przeciwko re¿imowi kryminalno-rozrywkowemu 
maj¹ nadziejê autorzy artyku³u.
S³ów krytyki pod adresem w³adz, nie tylko miejskich, nie szczêdzi w tej gazecie Jurij
Niko³ajewicz Siemionow, ostatni pierwszy sekretarz Komitetu Obwodowego KPZR
w Kaliningradzie, dzisiejszy wiceprzewodnicz¹cy Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej
z ramienia KP FR. Jego zdaniem, w³adze miejskie w osobie g³ównego architekta Aleksandra Baszyna przy realizacji projektu przeniesienia pomnika sknoci³y wiêto [rocznicy
urodzin Lenina], odsuwaj¹c monument w k¹t placu. Siemionow uwa¿a jednak, ¿e pigmejom politycznym, chwilowym w³adcom-urzêdasom nie uda siê poni¿enie roli Lenina
w historii ludzkoci, a tym bardziej w ¿yciu Rosji.
www.kaliningrad.kp.ru z 24 IV; G-n, nr 16 z 26 IV-2 V; KI, nr 86 z IV-V;
KP, nr 79 z 3 V 2007.

Aktorzy obawiaj¹ siê ustawy federalnej O instytucjach autonomicznych
Tygodnik Kaskad zapowiada, ¿e aktorzy Kaliningradzkiego Obwodowego Teatru
Dramatycznego wkrótce mog¹ pozostaæ bez pracy za spraw¹ ustawy O instytucjach
autonomicznych. Zdaniem dyrektora artystycznego teatru i jednoczenie przewodnicz¹cego Kaliningradzkiej Izby Spo³ecznej Niko³aja Pietierowa, do nowej ustawy zespó³
teatru odnosi siê negatywnie. Jego zdaniem, w ustawie jest du¿o dwuznacznoci i niedomówieñ. Powa¿ne niebezpieczeñstwo tkwi w tym, ¿e szef teatru traci samodzielnoæ,
tak twórcz¹, jak i finansow¹. Najs³abszym ogniwem ustawy, wed³ug niego, jest rada
nadzorcza. Czy bêd¹ to specjalici z kwalifikacjami, zatroskani o los teatru, czy te¿ na
odwrót, osoby zainteresowane jego zamkniêciem?  pyta Pietierow.  W ka¿dym przypadku decyzja nale¿y do zespo³u, i nasi artyci opowiadaj¹ siê przeciwko przekszta³ceniu
w placówkê autonomiczn¹  owiadczy³ kierownik artystyczny teatru.
Z kolei wiceminister kultury rz¹du Obwodu Kaliningradzkiego Andriej Popow owiadczy³ dziennikarzowi tygodnika, ¿e pop³och w Obwodowym Teatrze Dramatycznym jest
przedwczesny. Byæ mo¿e, powiem ordynarnie, ale zachowanie siê Pietierowa  to, moim
zdaniem, sztuczki aktorskie  zauwa¿y³ Popow.  Pod czo³g nikogo nie podk³adamy.
Teatr, wed³ug nowej ustawy, sam dokonuje wyboru  czy pozostaæ jednostk¹ pañ39

stwow¹, czy zostaæ autonomiczn¹ placówk¹ kultury. Przy tym finansowanie pañstwowe
i jego wielkoæ nie zale¿¹ od wybranego typu placówki. Co za dotyczy maj¹tku, to
w obydwu przypadkach nadal jest on do dyspozycji teatru, który bêdzie tak¿e sam rozporz¹dzaæ zarobionymi rodkami.
Instytucja (placówka) autonomiczna  to nie jest nowa forma organizacyjno-prawna
organizacji niekomercyjnej, lecz nowy typ instytucji pañstwowej (samorz¹dowej). Popow
owiadczy³, ¿e teatr pozostanie pañstwowy, je¿eli zespó³ pracowników (aktorów) teatru
nie zechce przekszta³ciæ siê w placówkê autonomiczn¹ i bêdzie ¿yæ poprzednim ¿yciem,
na razie. Mówi¹c inaczej, g³ównym celem ustawy jest przekszta³cenie organizacji bud¿etowych w pó³bud¿etowe-pó³komercyjne. Placówki bêd¹ otrzymywaæ czêæ pieniêdzy
z bud¿etu, drug¹ czêæ musz¹ zarobiæ same. Zezwalaj¹c autonomicznym organizacjom
na otwarcie rachunku w organizacjach kredytowych i przenosz¹c na nie odpowiedzialnoæ za podjête zobowi¹zania, w³aciciel maj¹tku, czyli pañstwo lub samorz¹d lokalny,
nie ponosi odpowiedzialnoci za zobowi¹zania placówki autonomicznej.
K-d, nr 17 z 27 V; www.regnum.ru z 5 V 2007.

W Kaliningradzie zwolniono naczelnego lekarza pogotowia ratunkowego
Po wydarzeniach z marca br., kiedy to kierowcy miejskiego pogotowia ratunkowego
przeprowadzili najpierw biern¹ akcjê protestu, a póniej dwugodzinny strajk ostrzegawczy, mer Kaliningradu Jurij Sawienko poleci³ Urzêdowi Kontrolno-Rewizyjnemu Merostwa Kaliningradu przeprowadzenie kontroli realizacji preliminarza dochodów i wydatków w tej placówce medycznej. Kontrolerzy stwierdzili naruszenia dyscypliny bud¿etowej przez lekarza naczelnego Olega Jeriemiana, w tym naliczanie dla siebie samego zbyt
wysokich premii, przy jednoczesnym braku rodków na premie dla kierowców. W tej
sytuacji mer Sawienko poleci³ naczelnikowi Wydzia³u Zdrowia Merostwa rozwi¹zaæ
umowê o pracê z O. Jeriemianem, który kierowa³ pogotowiem kilkanacie lat.
Sprawa sta³a siê szczególnie g³ona po sprawdzeniu stanu technicznego karetek
pogotowia przez Pañstwow¹ Inspekcjê Bezpieczeñstwa Ruchu Drogowego. Na 46 sprawdzonych pojazdów (pogotowie ma 116 rodków transportowych) inspektorzy stwierdzili
powa¿ne niesprawnoci w 24 pojazdach: 16 nie dopucili do ruchu.
KP, nr 79 z 3 V; KPwK, nr 63 z 4 V; www.regnum.ru z 5 V; SK, nr 19 z 9-15 V 2007.

W Kaliningradzie odbêdzie siê maraton Pomó¿my dzieciom
3 miliony rubli chc¹ zebraæ w toku maratonu jego pomys³odawcy  Miejska Rada
Deputowanych Kaliningradu i Obwodowy Szpital Dzieciêcy. Za te pieni¹dze szpital móg³by zakupiæ sprzêt dla Oddzia³u Oftalmonologicznego i rozpocz¹æ nowoczesn¹ diagnostykê, która pomo¿e w wykryciu we wczesnym stadium chorób oczu u dzieci do lat 18.
Przewodnicz¹cy Miejskiej Rady Deputowanych Aleksandr Jaroszuk zaapelowa³ do
mieszkañców miasta o przekazywanie na konto szpitala takich kwot, na jakie staæ dar40

czyñcê. By u³atwiæ tê czynnoæ wp³acaj¹cym, organizatorzy wydrukowali specjalne blankiety wp³at, dostêpne w bankach i urzêdach pocztowych.
Latem ubieg³ego roku przedstawiciele Miejskiej Rady Deputowanych spotkali siê
w Olsztynie z cz³onkami Sztabu Wojewódzkiego Wielkiej Orkiestry wi¹tecznej Pomocy
i zapoznali siê z organizacj¹ tej wielkiej imprezy charytatywnej. Jak wynika z powy¿szej
informacji, nie zdecydowali siê jednak na podjêcie podobnej, tak pracoch³onnej i odpowiedzialnej akcji, choæ byli przekonani, ¿e jest ona skuteczna.
KP-P, nr 80 z 4 V; www.kaliningrad.ru z 8 V; KP, nr 83 z 10 V;
RG-Niedziela, nr 103 z 18 V 2007.

Rz¹d FR zaakceptowa³ utworzenie w Kaliningradzie Orodka Chirurgii
Sercowo-Naczyniowej
Rz¹d FR swoim postanowieniem uzupe³ni³ wykaz federalnych orodków zaawansowanych technologii medycznych o Orodek Chirurgii Sercowo-Naczyniowej w Obwodzie Kaliningradzkim. Orodek zostanie zlokalizowany na przedmieciach Kaliningradu
w pobli¿u motelu Ba³tika. Budowa tego orodka zostanie sfinansowana kosztem
pañstwowych inwestycji kapita³owych. Bud¿et federalny przeznaczy na orodek 2,4 mld
rubli, bud¿et obwodowy  300 mln rubli. Obiekt ma byæ gotów do wrzeniapadziernika
2008 roku.
www.regnum.ru z 17 V 2007.

Dni Pimiennictwa i Kultury S³owiañskiej
Otwarcie Dni odby³o siê w niedzielê 20 maja w Obwodowej Uniwersalnej Bibliotece
Naukowej, gdzie zorganizowano wystawê ksi¹¿ek i okr¹g³y stó³ pod nazw¹ Z dawnej
ciemnoci... zabrzmi¹ jedynie znaki pisarskie. W obchodach bior¹ udzia³ stowarzyszenia narodowo-kulturalne i orodki biblioteczne kultury s³owiañskiej. Program przewiduje
uroczyst¹ mszê powiêcon¹ Cyrylowi i Metodemu, spotkania z pisarzami, odczyty
publiczne slawistów, wystawy artystyczne i koncerty. Zakoñczenie Dni nast¹pi 26 maja
w postaci wiêta folklorystycznego S³owiañski Wianek i wystawy sztuki dekoracyjno-u¿ytkowej z zasobów RosIzo w Obwodowej Galerii Sztuki.
www.kaliningrad.ru z 21 V; www.pravda.ru z 21 V; KP, nr 91 z 22 V 2007.

Zasi³ek za trzecie dziecko zwiêkszono do 10 tysiêcy rubli
Rz¹d obwodu zap³aci za trzecie dziecko, urodzone po 1 stycznia 2007 roku, 10 tysiêcy
rubli w postaci zasi³ku jednorazowego. Trzecie i nastêpne dzieci na razie s¹ rzadkoci¹
w rodzinach kaliningradzkich  powiedzia³a minister rozwoju spo³ecznego i pracy Galina
Jankowskaja.  Podobne rodki pozwalaj¹ prognozowaæ wzrost urodzin o 10%. Dzia³anie ustawy regionalnej o zwiêkszeniu kwoty zasi³ku jednorazowego rozci¹ga siê na
wszystkie dzieci urodzone w roku bie¿¹cym. Matkom, które ju¿ otrzyma³y pieni¹dze za
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urodzenie dziecka, pozosta³¹ kwotê dop³ac¹. Z bud¿etu regionalnego wydatkowanych
zostanie prawie 1,5 mln rubli.
Od pocz¹tku roku zasi³ek jednorazowy za pierwsze dziecko wynosi 3,5 tys. rubli, za
drugie  7 tys. rubli, za trzecie i nastêpne  10 tys. rubli. Prócz tego, za drugie dziecko
po up³ywie trzech lat od urodzenia bud¿et federalny wyp³aci dodatkowo 250 tys. rubli
kapita³u macierzyñskiego.
W roku 2006 o wyp³acenie zasi³ków jednorazowych zwróci³o siê ponad 8 tys. osób.,
w tym ponad 2,5 tys.  o zasi³ek za urodzenie drugiego dziecka. Wed³ug statystyki ponad
5% noworodków  to trzecie i nastêpne dzieci.
KPwK, nr 67 z 12 V; RG, nr 101 z 16 V; SK, nr 20 z 16-22 V; KP-P, nr 89 z 18 V;
KP, nr 90 z 19 V; RG-Niedziela, nr 109 z 25-31 V 2007.

Ministerstwo Zdrowia wstrzyma³o nabór na Oddzia³ Felczerski Kaliningradzkiego Kolegium Medycznego
Ministerstwo Zdrowia Obwodu Kaliningradzkiego swoj¹ decyzj¹ wstrzyma³o nabór
na Oddzia³ Pielêgniarski i Felczerski Kaliningradzkiego Kolegium Medycznego, ¿eby
po trzech latach zaprzesta³o ono istnienia. Zdaniem Iriny Bogdanowej, przewodnicz¹cej
organizacji zwi¹zków zawodowych kolegium, narodowy projekt Zdrowie w Obwodzie
Kaliningradzkim znalaz³ siê pod grob¹ za³amania siê, poniewa¿ bez wzglêdu na to, ¿e
Rosyjski Pañstwowy Uniwersytet imienia Kanta otwiera Wydzia³ Medyczny, to w naszym enklawowym regionie brakuje specjalistów w³anie ogniwa redniego. Zak³adany nabór na ten rok w uniwersytecie pielêgniarek i felczerów po 10 osób po 34 latach nie
zlikwiduje ju¿ istniej¹cych braków tych specjalistów. Przy tym na pytanie  komu przeszkadza placówka owiatowa z 60letni¹ histori¹  nasz rz¹d odpowiedzi nie daje.
Wed³ug danych organizacji zwi¹zkowej kolegium medycznego, w Rosji na 10 tys.
mieszkañców przypada rednio 97 osób personelu medycznego, podczas gdy w obwodzie
tylko 73 osoby.
www.regnum.ru z 22 V 2007.

Profesor Sztokman kontynuuje badanie zatopionych rodków truj¹cych
w Ba³tyku
Ekspedycja na rosyjskim statku naukowo-badawczym Profesor Sztokman kontynuuje badanie zatopionej na dnie Ba³tyku broni chemicznej z czasów wojny. Przeprowadzone s¹ dwie fazy badañ morskich w ramach projektu miêdzynarodowego, finansowanego
ze rodków Unii Europejskiej, pierwsza, w strefie ekonomicznej FR, gdzie bêd¹ prowadzone poszukiwania nieznanych okrêtów, zatopionych w czasie II wojny wiatowej, druga, w g³êbinie bornholmskiej  badanie zatopionej broni chemicznej.
W roku ubieg³ym w tym rejonie ekspedycja miêdzynarodowa na rosyjskim statku
naukowo-badawczym Szelf zlokalizowa³a ponad 10 miejsc z zatopion¹ broni¹. Teraz
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planuje siê bardziej szczegó³owo zbadaæ te miejsca z udzia³em specjalistów europejskich.
W tym projekcie miêdzynarodowym, obliczonym na trzy lata, uczestnicz¹ uczeni z Niemiec, Belgii, Finlandii, Danii, Rosji i £otwy.
www.kaliningrad-online.ru z 30 V 2007.

Gospodarka obwodu
Zarejestrowano 39 rezydentów Szczególnej Strefy Ekonomicznej
W miesi¹cu maju br. rz¹d obwodu zarejestrowa³ czterech nowych rezydentów SSE,
a ich liczba wynosi ju¿ 39. Wed³ug stanu na dzieñ 24 maja br. deklarowana wielkoæ
inwestycji kapita³owych wynosi ju¿ ponad 21,3 mld rubli. Zdaniem ministra finansów
obwodu Jeleny Matwiejewej, gwa³towny wzrost liczby rezydentów SSE w obwodzie nast¹pi za dwa lata. Bêdzie to ten biznes, który ju¿ pracuje w danym kierunku, po prostu
temu biznesowi teraz z punktu widzenia zdrowego rozs¹dku nieefektywnie jest posiadaæ
ten status  uwa¿a pani minister.  Ulgowy okres podatkowy wynosi 12 lat [w ci¹gu
pierwszych szeciu lat od momentu rejestracji rezydent jest zwolniony w ca³oci z podatku dochodowego i maj¹tkowego, w ci¹gu kolejnych 6 lat  p³aci 50%], po co mu zg³aszaæ
siê jako rezydent, je¿eli on bêdzie przez cztery lata budowaæ siê. Po co mu wykorzystywaæ
ten ulgowy okres, zwalniaæ siebie od podatku dochodowego i podatku od maj¹tku,
których on jeszcze nie ma.
Zgodnie z ustaw¹ o SSE w Obwodzie Kaliningradzkim wszystkie projekty inwestycyjne powinny byæ zrealizowane w terminie nie przekraczaj¹cym trzech lat, co oznacza,
¿e w obwodzie powinny pojawiæ siê, na przyk³ad, 23 nowe przedsiêbiorstwa, które bêd¹
produkowaæ konserwy, technikê gospodarstwa domowego, materia³y budowlane, hodowaæ ró¿e, itp. Przy tym 15 z 39 projektów inwestycyjnych bêd¹ realizowane bezporednio
w granicach miasta Kaliningrad.
Ni¿ej prezentujemy w kolejnoci rejestracji wszystkich dotychczasowych rezydentów
SSE, podaj¹c za tygodnikiem Strana Kaliningrad z 30 V5 VI br. nazwê rezydenta, co
zbuduje, gdzie i za jak¹ kwotê (w mln. rubli):
 SA Sodru¿estwo Soja; produkcyjny kompleks terminalny w zakresie g³êbokiego przerobu kultur zawieraj¹cych olej, na po³udnie od miejscowoci Wo³oczajewskoje
w Swiet³owskim Okrêgu Miejskim, 6 419 480;
 SA StrojinwiestregionKaliningrad; rekonstrukcja Parku Kultury i Wypoczynku Junost, Kaliningrad, 186 350;
 Spó³ka z o.o. Tiechnoba³t; kompleks ds. produkcji techniki elektroniczno-bytowej, Kaliningrad, 759 900;
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 Spó³ka z o.o. Optim; modernizacja istniej¹cej produkcji drzwi i uruchomienie
nowej produkcji w zakresie g³êbokiego przerobu metalu, Swiet³yj, 646 400;
 Spó³ka z o.o. Roskon; zak³ad do g³êbokiego przetwórstwa ryb, Pionierskij,
249 340;
 Spó³ka z o.o. Ba³tijskij konsierwnyj zawod; produkcja konserw rybnych, Czerniachowsk, 179 000;
 Spó³ka z o.o. Kompania projeknogo finansirowanija;  pierwszy etap orodka
etnograficznego i rzemielniczohandlowego Rybnaja dieriewnia, Kaliningrad, 635 300;
 Spó³ka z o.o. Kwadriks; rekonstrukcja i nowa budowa zak³adu produkuj¹cego
blachê lakierowan¹ oraz organizacja produkcji mleka skondensowanego, Sowietsk,
214 000;
 S.A. InwiestProjekt; zak³ad monta¿owy skomplikowanych wyrobów gospodarstwa domowego, miejscowoæ Pieries³awskoje, 190 000;
 Spó³ka z o.o. Wiesiennij Ilm; produkyjnologistyczny kompleks w zakresie
wytwarzania wyrobów metalowych i z mas plastycznych, Kaliningrad, 250 900;
 Spó³ka z o.o. Impierija cwietow; zespó³ cieplarni w zakresie hodowli ró¿, rejon gurjewski, 297 100;
 SA Ba³tsachar; zak³ad przetwarzaj¹cy surowiec cukru, Gurjewsk, 429 700;
 Spó³ka z o.o. ARWI NPK; zak³ad do produkcji z³o¿onych nawozów sztucznych, Czerniachowsk, 400 000;
 Spó³ka z o.o. United Gaming Industries [ros. pisownia Junajted Geiming
Indastris]; zak³ad monta¿owy automatów do gier i innych rodzajów techniki elektroniczno-mechanicznej, Kaliningrad, 175 600;
 Spó³ka z o.o. KNAUFP³ast; rozwój mocy produkcyjnych w zakresie wytwarzania wyrobów z termoplastyków i organizacja produkcji wyrobów z polistyrenu piankowego, Kaliningrad, 169 700;
 SA TUTA STROJ; kompleks kulturalnobiznesowy, Kaliningrad 787 300;
 Spó³ka z o.o. Sowierszennaja tiechnika; zak³ad produkcyjny elektronicznej
techniki gospodarstwa domowego, Kaliningrad, 220 000;
 Spó³ka z o.o. Promyszlennostroitielnaja kompanija  2002; kompleks tartaczny i obróbki drewna, Czerniachowsk, 205 200;
 SA Ba³tNafta; baza prze³adunkowa produktów naftowych, Swiet³yj, 867 500;
 Spó³ka z o.o. Ba³tKieramika; cegielnia, miejscowoæ Pribrie¿nyj, 654 500;
 SA RDNTiermina³; modernizacja istniej¹cej bazy naftowej, Kaliningrad,
328 000;
 Spó³ka z o.o. Rossban; przezbrojenie techniczne i modernizacja Spó³ki z o.o.
MSP Rossban, miejscowoæ Jab³oniewka, rejon gurjewski, 156 700;
 Spó³ka z o.o. DW Transport; samochodowo-kontenerowy terminal celno-sk³adowy, Czerniachowsk, 450 000;
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 Spó³ka z o.o. Sistiemy Nieft i Gaz Ba³tija; zak³ad kompletowych systemów
i urz¹dzeñ dla przemys³u przetwórstwa ropy naftowej, gazowego i petrochemicznego,
Kaliningrad, 157 000;
 Spó³ka z o.o. Czerniachowskij awtomobilnyj tiermina³; samochodowy kompleks celno-logistyczny, Czerniachowsk, 211 500;
 Spó³ka z o.o. Ba³tijskije awtomobilnyje zawody; kompleks produkcyjny
towarów rynkowych i podzespo³ów o przeznaczeniu przemys³owym i dla gospodarstwa
domowego, Kaliningrad, 650 000;
 Spó³ka z o.o. JewropaCentr; kompleks JewropaCentr, Kaliningrad,
739 100;
 SA Ba³tAgroHo³ding; zak³ad do produkcji oleju rzepakowego, miejscowoæ
£unino, 342 000;
 Spó³ka z o.o. ApparielWiest; organizacja przewozów kolejowych pojazdów
wed³ug schematu portsk³adkolej ¿elazna w Ba³tijsku, a tak¿e utworzenie kompleksu
logistycznego w Czerniachowsku, Ba³tijsk, Czerniachowsk, 649 400;
 Spó³ka z o.o. Pionier Kaliningrad; zak³ad do produkcji wodoodpornego betonu i mieszanek suchych wed³ug technologii Pionier, Kaliningrad, 153 700;
 Spó³ka z o.o. Strielec; modernizacja i przezbrojenie techniczne statku przemys³u rybnego K2163 Aleksandr Kosariew i organizacja efektywnego po³owu produktów morza, Kaliningrad, 160 400;
 SA Dajwiera Transport; przezbrojenie techniczne paku transportu samochodowego SA Dajwiera Transport, Czerniachowsk, 162 300;
 Spó³ka z o.o. West Staj³ Profi;  zak³ad do produkcji betonu towarowego,
miejscowoæ Niewskoje, 169 600;
 Spó³ka z o.o. A³koNafta; zak³ad do produkcji surowca s³u¿¹cego do wyprodukowania wyrobów z mas plastycznych i opakowañ plastycznych, miejscowoæ Priegolskij, 2 058 400;
 Spó³ka z o.o. MKZ Mierkurij; zak³ad przetwórstwa miêsnego, miejscowoæ
Niekrasowo, 165 250;
 Spó³ka z o.o. Ba³tijskij innowacyonnyj centr Tiechprominwiest; zespó³
hoteli apartamentowych na 250 miejsc (w sk³adzie nowej dzielnicy Ba³tijskoje wzmorje,
ulica Wzmorje) w m. Ba³tijsku, 309 570;
 Spó³ka z o.o. Ba³tijskaja mramornaja kompanija; zespó³ produkcyjno-sk³adowy, Kaliningrad, ul. Pieczatnaja Nr 56, 185 600;
 Spó³ka z o.o. Ba³tijskije buksiry; wiadczenie us³ug w zakresie holowania
i cumowania statków morskich, akwatorium Zalewu Kaliningradzkiego (Wilanego),
221 881;
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 Spó³ka z o.o. £orri inwiest (Lorry Inwest); zespó³ produkcyjno-komercyjny do
obs³ugi transportu przemieszczaj¹cego siê na trasie KaliningradMamonowoprzejcie
graniczne, miejscowoæ Poddubnoje, rejon gurjewski, 152 700.
www.knia.ru z 7 V; www.kaliningrad.rfn.ru z 7 V; KP w K, nr 65 z 8 V, nr 76 z 29 V;
www.gov.kaliningrad.ru z 24 V; www.regnum.ru z 24 V; www.sever.ru z 24 V;
KP-P, nr 94 z 25 V; RG, nr 110 z 25 V; SK, nr 22 z 30 V5 VI 2007.

Nowa polityka portowa Rosji
Na wspólnym posiedzeniu Rady Pañstwowej i Kolegium Morskiego FR, odbytym
2 maja w Murmañsku, prezydent Rosji podda³ ostrej krytyce stan zespo³ów portowych
i wezwa³ do ich pilnego rozwoju na Morzu Barentsa, Oceanie Spokojnym i na Ba³tyku.
Te zespo³y portowe powinny staæ siê kluczowe dla rozwoju transportu morskiego 
owiadczy³ W³adimir Putin.
W referatach i w czasie dyskusji niejednokrotnie poruszano tak¿e temat stanu spraw
w zespole portowym Obwodu Kaliningradzkiego  informuje Kaliningradzka Prawda.
W wyniku tego posiedzenia wydano kilkadziesi¹t poleceñ rz¹dowi FR. Zak³ada siê, ¿e
Ministerstwo Finansów FR wkrótce zaleci w³adzom regionalnym wprowadzenie stawki
zerowej na podatek maj¹tkowy w portach morskich, który jest podatkiem lokalnym. Bêd¹
te¿ podjête kroki zmierzaj¹ce do stopniowego przejcia p³ywaj¹cych pod tanimi (zagranicznymi) banderami statków rosyjskich, wród których niema³o jest tak¿e kaliningradzkich, pod banderê Rosji. SA Rosyjska Kolej ¯elazna w podejcia do portów morskich
na Pó³nocnym Zachodzie Rosji ma zainwestowaæ w rozwój infrastruktury 284 mld rubli
do 2015 roku. Bêd¹ te¿ rozwijaæ trasy samochodowe, co, wed³ug s³ów prezydenta Putina,
ma zwiêkszyæ ich potencja³ transportowy. Obecnie po³owa ³adunków na Pó³nocnym Zachodzie Rosji jest obs³ugiwana przez porty pañstw ociennych. Postawiono zadanie 
stworzyæ warunki do ich skierowania do portów rosyjskich. Kompleksowym rozwojem
portów na Ba³tyku polecono zaj¹æ siê Kolegium Morskiemu, na czele którego stoi pierwszy wicepremier Siergiej Iwanow.
KP-P, nr 80 z 4 V; www.kaliningradka.ru z 4 V 2007.

Korekta ustawy o Szczególnej Strefie Ekonomicznej
Rada Federacji FR zaakceptowa³a poprawki do ustawy federalnej o SSE w Obwodzie
Kaliningradzkim, wnosz¹ce zmiany do jej artyku³u 5. Teraz rezydent podlega skreleniu
z rejestru SSE w przypadku wniesienia do jednolitego rejestru pañstwowego osób prawnych zapisu o tym, ¿e osoba prawna znajduje siê w procesie likwidacji. A nie w przypadku jego likwidacji, jak to przewiduje ustawa, która wesz³a w ¿ycie od 1 kwietnia 2006
roku. W ten sposób osoba prawna traci prawo do stosowania szczególnego uiszczania
podatku dochodowego i podatku od maj¹tku od pocz¹tku tego kwarta³u, w którym ona
by³a skrelona ze wskazanego rejestru rezydentów.
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Prócz tego, artyku³ 23 zosta³ uzupe³niony o nastêpuj¹c¹ normê  do 1 lipca 2012 roku
przy wywozie z terytorium SSE produkcji pochodzenia rolinnego, wyprodukowanej
i zebranej na jej terytorium, w tym tak¿e na podstawie wwiezionego surowca (zgodnie
z wykazem ustalonym przez rz¹d FR), op³aty celne nie s¹ uiszczane. Wed³ug s³u¿by prasowej rz¹du obwodu, zaaprobowane poprawki do art. 23 maj¹ wesprzeæ miejscowych
producentów rolnych (w tym tak¿e tych, którzy zajmuj¹ siê upraw¹ rzepaku) i pozwol¹ na
rozwijanie nastawionego na eksport kierunku gospodarki kaliningradzkiej.
KP, nr 83 z 10 V 2007.

Boos pozyska do strefy gier hazardowych 20 miliardów dolarów
Dziennikarze kaliningradzcy skar¿¹ siê, ¿e próby dowiedzenia czegokolwiek o lokalizacji strefy gier hazardowych w obwodzie  to doprawdy czysty hazard. Gubernator sprowadza wszelkie rozmowy do niewymylnej odpowiedzi: wiem, ale nie powiem. Jednak
w ostatnim tygodniu kwietnia odby³a siê prezentacja projektu. Trzeba zrozumieæ, ¿e
wybrze¿e  to nasza z³ota ¿y³a, dlatego o takich projektach bêdziemy mówiæ bardzo ostro¿nie  powiedzia³ gubernator.  Sam widzia³em tê koncepcjê wszystkiego jeden raz, wkrótce
zobaczê po raz drugi. Tym niemniej do prasy przedosta³y siê pog³oski o tym, co wyronie na 500 hektarach ko³o Powarowki. Park Jantarnyj bierieg, zaprezentowany przez
amerykañsk¹ korporacjê architektoniczn¹ IdeAttack ma siê sk³adaæ z 10 stref, obejmuj¹cych przystanie dla statków odbywaj¹cych podró¿ okrê¿n¹, aquapark, oceanarium, strefê
SPA, hotele i kasyno. Nawet nazwy ju¿ s¹ wybrane: Pa³ac Carski, Dwór Morski,
Neonowa Pla¿a, wie¿a Elit, Hotel B³êkitny. £¹czn¹ wielkoæ inwestycji szacuje siê
na 20 miliardów dolarów  informuje gazeta Wiedomosti.
A tymczasem w³adze niektórych podmiotów Federacji Rosyjskiej ju¿ podjê³y decyzje
o zakazie dzia³alnoci placówek gier hazardowych na swoim terytorium - jeszcze przed
terminem przewidzianym w ustawie federalnej, wyznaczaj¹cej cztery strefy gier hazardowych w ca³ej Rosji (kraje Primorski i A³tajski, na granicy Kraju Krasnodarskiego i Obwodu Rostowskiego oraz w Obwodzie Kaliningradzkim). Od 1 lipca br. dotychczasowe
placówki gier hazardowych bêd¹ zamkniête praktycznie wszêdzie na Kaukazie Pó³nocnym i jeszcze w szeregu regionów. W³adze Kraju Chabarowskiego zwróci³y siê do w³adz
federalnych o zrekompensowanie strat ponoszonych przez bud¿ety regionalne na skutek
spadku dochodów po zamkniêciu istniej¹cych placówek gier hazardowych. Proponuj¹
one, by dochód z czterech nowych stref hazardowych wp³ywa³ do bud¿etu federalnego,
a stawkê podatku dochodowego, przekazywanego do bud¿etów regionalnych Federacji,
zwiêkszyæ o jeden procent, do 18,5%. W Kaliningradzie zaczynaj¹ obawiaæ siê, ¿e na
kasynie nad Ba³tykiem obwód zanadto nie wzbogaci siê.
KPwK, nr 63-t/18 z 3-10 V; www.kaliningrad.kp.ru z 3 V;
www.kaliningradka.ru z 10 V; KP, nr 85 z 12 V 2007.
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140 milionów rubli na przebudowê kanalizacji kaliningradzkiej
Przedsiêbiorstwo Municypalne Wodokana³ w Kaliningradzie otrzyma du¿y kredyt
na rozwój sieci wodoci¹gowych i kolektorów sanitarnych. Jurij Sawienko owiadczy³, ¿e
merostwo miasta porêczy³o kredyt w kwocie 140 mln rubli, z których 30 mln zostanie
przeznaczonych na rozwój trwa³ego zaopatrzenia w wodê, bowiem miasto pobiera wiêksz¹ czêæ wody z otwartych zbiorników wodnych. Wiêksza czêæ kredytu pójdzie na przebudowê ca³ego kanalizacyjnego systemu miasta. Stare poniemieckie kolektory maj¹ zdolnoæ przepustow¹ wynosz¹c¹ 60 tys. m3. A my w czasie najwiêkszego obci¹¿enia wpuszczamy tam do 180 tys. m3 odprowadzanej wody [deszczowej i cieków]. To nie mo¿e
trwaæ wiecznie, i dlatego na remont tego systemu przeznaczy siê 100 mln rubli  owiadczy³ Jurij Sawienko.
www.knia.ru z 11 V; KP, nr 85 z 12 V; KP w K, nr 67 z 12 V;
RG, nr 100 z 15 V, nr 112 z 29 V; G-n, nr 19 z 24-30 V 2007.

Stawka na kolej o rozstawie 1520 mm
Pod koniec maja w Soczi zbierze siê forum miêdzynarodowe, na którym bêd¹ omawiane projekty nowych korytarzy transportowych, które powinny obs³u¿yæ znaczn¹ czêæ
strumieni ³adunków id¹cych miêdzy Europ¹ i Azj¹, a tak¿e i Ameryk¹ Pó³nocn¹. Przewiduje siê rozpatrzenie sprawy korytarza transportowego, który przejdzie przez Obwód Kaliningradzki. Od jesieni 2006 roku miêdzy rosyjskimi portami Ust-£uga i Ba³tijsk oraz
niemieckim Sassnitz uruchomiono prom kolejowo-samochodowy, przyjmuj¹cy na pok³ad
wagony dla kolei 1520 mm. Perspektywy tej nowej regularnej linii zwi¹zane s¹ przede
wszystkim ze strumieniem ³adunków, który idzie nie tylko i nie tyle z Pó³nocnego Zachodu Rosji, co z krajów Azji i Dalekiego Wschodu. Ten pogl¹d podziela tak¿e dyrektor
zarz¹dzaj¹cy portu Sassnitz Harm Siewers. A minister budownictwa, transportu i rozwoju Meklemburgii  Pomorza Przedniego Otto Ebnet ju¿ owiadczy³, ¿e faktycznie mowa
jest o utworzeniu nowego korytarza transportowego, który prowadzi od krajów Azji rodkowej i Po³udniowo-Wschodniej przez Pó³nocny Zachód Rosji i przez Morze Ba³tyckie
do Europy Zachodniej. Zdaniem specjalistów, przede wszystkim rosyjskich i niemieckich, perspektywiczna trasa Ust-£ugaBa³tijskSassnitz jest jedn¹ z tych, które s¹
w pe³ni zdolne w przysz³oci do eksportowania kolei 1520 poza granice przestrzeni
i przyczynienia siê do rozwoju Obwodu Kaliningradzkiego.
KP, nr 85 z 12 V; www.kaliningradka.ru z 14 V 2007.

Awtotor zamierza rozpocz¹æ w Kaliningradzie produkcjê samochodód MG
Rover i krochmalu z pszenicy
SA Awtotor prowadzi rokowania z chiñsk¹ firm¹ Nanjing Automobile (w³aciciel
aktywów brytyjskiej MG Rover) o monta¿u w Kaliningradzie samochodów MG. W przy48

padku pomylnego zakoñczenia rozmów bêdzie to ju¿ drugi chiñski projekt Awtotoru,
nastawiony na eksport.
Pod koniec kwietnia moce produkcyjne Awtotoru obejrza³a delegacja Nanjing
Automobile z prezesem kompanii Juj Djianvenem. Podpisano memorandum o zamiarze
zorganizowania wspólnej produkcji. Wed³ug przewidywañ wielkoæ monta¿u MG
w Awtotorze wyniesie minimum 2025 tys. pojazdów rocznie z przeznaczeniem na
rynek rosyjski i zachodni. W krótkim czasie Awtotor zamierza uruchomiæ produkcjê
tych samochodów w pe³nym cyklu, w³¹czaj¹c spawanie i malowanie nadwozia, czego
domagaj¹ siê od tej spó³ki w³adze federalne Rosji.
17 maja br. w Kaliningradzie wyprodukowano pierwszy samochód Kia Ceed.
W ramach nowego projektu z Kia SA Awtotor zamierza wyprodukowaæ w 2007 roku
nie mniej ni¿ 16 tys. samochodów tej marki, a w 2008 roku od 25 do 30 tys. samochodów. Wszystkie podzespo³y do Kaliningradu dostarczane s¹ z miasta ¯ylino w S³owacji,
gdzie w grudniu ub. roku uruchomiono zak³ad produkcji tego nowego modelu.
18 maja wicepremier rz¹du obwodowego Jurij Szalimow spotka³ siê z kierownictwem kompanii Kia Motors Corporation i Awtotor Holding. Rozmawiano o perspektywie organizacji miejscowej produkcji podzespo³ów, czêci zamiennych, a póniej tak¿e
ca³kowitej produkcji. We wrzeniu br. Awtotor planuje zakoñczyæ budowê jeszcze jednej nowej hali produkcyjnej o mocy 80 tys. samochodów rocznie. Awtotor i Kia Motors
od 1996 roku realizuj¹ projekt Organizacja produkcji samochodowej na terytorium Szczególnej Strefy Ekonomicznej w Obwodzie Kaliningradzkim w ramach Federalnego Celowego Programu Rozwoju OK. W ci¹gu 11 lat wspó³pracy wypuszczono 46 804 ró¿nych
modeli samochodów tej po³udniowokoreañskiej korporacji.
Minister rolnictwa i rybo³ówstwa OK Andriej Romanow wzi¹³ udzia³ w prezentacji
miêdzynarodowego projektu budowy w rejonie bagrationowskim zak³adu do produkcji
krochmalu z pszenicy. Planowana moc przedsiêbiorstwa pozwoli na przetwarzanie
90 tys. ton ziarna pszenicy rocznie. Inicjatywa budowy tego zak³adu nale¿y do grupy
Awtotor. Jego partnerem w tym projekcie jest w³oska kompania CFT. Produkcja gotowa, w³¹czaj¹c wysokiej jakoci krochmal pszeniczny, gluten i suche pasze bia³kowe,
bêdzie dostarczana do irlandzkiej kompanii Agrofinance Engineering. Wartoæ ³¹czna
tych towarów eksportowych ma wynieæ 30 mln euro rocznie.
Projekt finansuj¹ Intesa Sanpaolo (W³ochy) i bank VTB SA (Francja), które przyzna³y kredyt wielkoci 40 mln euro. Awtotor Holding opracowuje projekty w zakresie budowy zak³adów do produkcji kwasu cytrynowego, soli kwasu cytrynowego, transestryfikacji oleju rolinnego, krochmalu zmodyfikowanego. Prócz tego, Awtotor bada mo¿liwoæ udzia³u w ekologicznych projektach innowacyjnych w przetwórstwie spo¿ywczym
i produkcji biopaliw.
www.knia.ru z 14 i 23 V; www.kommersant.ru z 14 V; www.regnum.ru z 17 V;
K-d, nr 20 z 22-28 V; RG, nr 112 z 29 V 207.

49

Reforma Jantarenergo ekonomicznie jest niekorzystna dla regionu
Planowana reforma SA Jantarenergo, przewiduj¹ca jej podzia³ na kilka kompanii,
jest ekonomicznie niecelowa  powiedzia³ dyrektor generalny spó³ki Oleg G³adkow podczas konferencji prasowej. Jego zdaniem, w takim regionie, jak Obwód Kaliningradzki,
stabilna praca Jantarenergo w du¿ej mierze zale¿y od partnerów zagranicznych.
W przypadku reformowania kompanii [o co zabiega rz¹d obwodu] sytuacja ekonomiczna tylko pogorszy siê, co doprowadzi do du¿ego wzrostu taryf  uwa¿a G³adkow.  Niejednokrotnie wyra¿a³em pogl¹d, ¿e na tym terytorium powinna dzia³aæ jedna energetyczna kompania pañstwowa, a nie kilka. Przecie¿ im mniejsza jest kompania, tym trudniej
udaje siê jej pokonywanie ró¿nych prezentów ekonomicznych, w tym tak¿e i od pañstwa. Mówi¹c o prezentach, mia³ na myli uchwa³ê rz¹du Rosji o podwy¿szeniu ceny
energii elektrycznej dla Obwodu Kaliningradzkiego od 1 stycznia 2007 roku zaledwie
o 7 kopiejek. W rezultacie SA Jantarenergo utraci³a rentownoæ, gdy¿ tylko zaplanowane straty po roku wynios¹ 296 mln rubli, i dzisiaj w rz¹dzie mówi siê ju¿ o subsydiach dla
regionu z tego powodu. Nie bez znaczenia jest tak¿e i to, ¿e d³ug odbiorców energii wobec
spó³ki wynosi ju¿ 570 mln rubli.
www.kaliningrad-online.ru z 4 V 2007.

Czubajs wstrzymuje budowê nowego bloku Elektrociep³owni Nr 2 w Kaliningradzie
Rosyjska Spó³ka Akcyjna Jednolity System Energetyczny Rosji [ros. RAO JES
Rossii] wstrzyma³a budowê drugiego bloku Kaliningradzkiej Elektrociep³owni Nr 2
(TEC-2) z powodu braku decyzji w sprawie dostaw gazu ziemnego  poinformowa³ prezes Zarz¹du RAO JES Rossii Anatolij Czubajs na forum Klubu Dziennikarstwa Regionalnego. Przed og³oszeniem decyzji o wstrzymaniu budowy drugiego bloku TEC-2,
Czubajs zacytowa³ dziennikarzom fragment pisma kierownictwa Gazpromu, w którym
mówi siê, ¿e przebudowa gazoci¹gów magistralnych w obwodzie dla zapewnienia pracy
TEC-2 w najbli¿szym czasie nie jest planowana i tym samym budowa drugiego bloku
energetycznego jest niecelowa. Jestem gotów oddaæ go do u¿ytku w ci¹gu 22 miesiêcy,
poczynaj¹c od dnia jutrzejszego, ale jednoczenie podj¹³em decyzjê nie rozpoczynaæ budowy. Nie dopuszczê wydatkowania ani jednego rubla (na budowê bloku energetycznego
elektrociep³owni), dopóki nie otrzymam jakiej decyzji w sprawie gazu  owiadczy³
Anatolij Czubajs. Doda³ on, ¿e wyliczenia RAO JES Rossii w sprawie prognozowanego bilansu energetycznego w obwodzie wskazuj¹, ¿e przed 2010 rokiem mo¿e powstaæ
powa¿ny deficyt energii elektrycznej w przypadku, je¿eli nie bêd¹ zbudowane nowe moce
energetyczne. Przy tym, mówi¹c o pierwszym bloku energetycznym TEC-2, prezes RAO
doda³: Po to, by otrzymaæ gaz, straci³em rok ¿ycia.
Od dawna wiadomo, ¿e miêdzy RAO JES Rossii i SA Gazprom trwa spór o to ile
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gazu, jak¹ drog¹ i kiedy bêdzie mo¿na i czy w ogóle nale¿y dostarczaæ go w zwiêkszonej
iloci do obwodu.
Tymczasem gubernator obwodu Gieorgij Boos owiadczy³ dziennikarzom, ¿e je¿eli
RAO JES Rossii nie zechce budowaæ drugiego bloku energetycznego kaliningradzkiej
TEC-2, to znajd¹ siê inne kompanie, które to zrobi¹.
Pierwszy blok energetyczny TEC-2 oddany zosta³ do eksploatacji 28 padziernika
2005 roku. Jego moc wynosi 450 megawat, jednak na skutek deficytu gazu rednie obci¹¿enie bloku energetycznego wynosi niewiele ponad 200 megawat, co pokrywa potrzeby
energetyczne obwodu w 50%. Reszta energii elektrycznej dostarczana jest tranzytem
z Leningradzkiej Elektrowni Atomowej.
Owiadczenie A. Czubajsa o wstrzymaniu budowy drugiego bloku TEC-2 wywo³a³o
wzmo¿one zainteresowanie nie tylko lokalnych rodków masowej informacji:
 Czubajs wstrzyma³ budowê TEC-2 w Kaliningradzie, www.pravda.ru z 15 V;
 Drugi blok energetyczny pod znakiem zapytania, KP, nr 86 z 15 V;
 Czubajs pospieszy³ siê?, KP, nr 87 z 16 V;
 Czubajs zatrzyma³ budowê TEC-2, KP w K, nr 69 z 16 V;
 Gieorgij Boos pogrozi³ dokoñczeniem budowy TEC-2 bez Czubajsa, www.knia.ru z 17 V;
 Deficyt za deficytem, www.expert.ru z 20 V;
 Burza w eksklawie. W walce o nowe moce energetyczne w³adze kaliningradzkie wpl¹ta³y siê
w spór z naturalnymi monopoliami, RG Ekonomika Siewiero-Zapad, nr 106 z 22 V;
 Kaliningradzka TEC-2 skazano na zgubê ..., K-d, nr 20 z 2228 V;
 Boos znajdzie innych inwestorów, SK, nr 21 z 2329 V;
 Oddanie drugiego bloku energetycznego TEC-2 mo¿e zatrzymaæ siê na trzy lata, www.kaliningrad.ru z 28 V;
 Obwód Kaliningradzki za dwa lata mo¿e zetkn¹æ siê z powa¿nym deficytem energii elektrycznej, www.severinfo.ru z 29 V;
 Bior¹ nas w okr¹¿enie elektryczne, KP, nr 97 z 30 V 2007.

Kaliningradawia tworzy sieæ europejsk¹
Kaliningradzka Kompania Lotnicza, w skrócie KDawia, planuje od 15 czerwca br.
realizowaæ nowy program komunikacji powietrznej miêdzy Rosj¹ i Europ¹, który przewiduje regularne po³¹czenia z 12 miastami Europy i 11 miastami Rosji. Po³¹czenie rejsów
bêdzie odbywaæ siê w kaliningradzkim porcie lotniczym Chrabrowo, który jest portem
bazowym tej kompanii lotniczej. Wszystkie trasy bêdzie obs³ugiwaæ KDawia, która
dysponuje 12 samolotami Boeing 737-300.
Do tej pory kompania specjalizowa³a siê w przewozach czarterowych, teraz stawia na
po³¹czenia regularne. Czarter traci atrakcyjnoæ ekonomiczn¹ wraz ze wzrostem strumienia pasa¿erów, który w tej kompanii lotniczej wzrós³ w ci¹gu 2006 roku dwukrotnie 
do 584 tys. pasa¿erów. Walkê konkurencyjn¹ o ruch pasa¿erski i towarowy KDawia
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bêdzie toczyæ z Moskw¹, Helsinkami i Sankt Petersburgiem. Porty lotnicze tych miast
proponuj¹ bardziej szerok¹ geografiê lotów. Jednak Chrabrowo mo¿e zaj¹æ swoj¹
niszê, je¿eli zaproponuje wy¿sz¹ czêstotliwoæ lotów i niskie ceny. Cena biletów na rejsy
KDawia (rednio 200 euro) s¹ ni¿sze, ni¿ oferuj¹ inne kompanie, jednak czêstotliwoæ
rejsów jest wyranie niewystarczaj¹ca. W ci¹gu 2007 roku KDawia zamierza ten problem rozwi¹zaæ poprzez uzupe³nienie swego parku o kolejne 7 samolotów Boeing.
www.expert.ru z 14 V 2007.

W obwodzie opracowano oryginaln¹ wodn¹ trasê turystyczn¹
Pod koniec ubieg³ego roku przyjêto program rozwoju turystyki, przewiduj¹cy tak¿e
rozwój turystyki wodnej. Oddzia³ Turystyki Ministerstwa Przemys³u i Turystyki obwodu
opracowa³ trasê wodn¹, przecinaj¹c¹ region z zachodu na wschód od Mamonowa do Polesska. Marina Guramowna Drutman, naczelnik Oddzia³u Turystyki, wyjani³a, ¿e jest to
czêæ ogólnoeuropejskiej drogi wodnej, która nosi nazwê E-70 i prowadzi od Rotterdamu do K³ajpedy.
Urzeczywistnienie tych zamierzeñ wymaga ogromnych nak³adów inwestycyjnych na
stworzenie infrastruktury wzd³u¿ ca³ej trasy, czyli na zbudowanie licznych punktów granicznych i celnych, przystani, hoteli, odnowienie zabytków, itp. Dot¹d nie s¹ rozstrzygniête zagadnienia prawne miêdzy Rosj¹ a Polsk¹ i Litw¹ w sprawie przekraczania granicy w Zalewie Wilanym i Kuroñskim. Jest jeszcze i czysto wewnêtrzny problem  zgodnie
z ustaw¹ FR, po wodach wewnêtrznych kraju mog¹ poruszaæ siê wy³¹cznie statki pod
bander¹ rosyjsk¹. Jest to g³ówna przeszkoda w realizacji programu  przyznaje Drutman.  I usuwaæ j¹ trzeba na szczeblu federalnym  przyj¹æ now¹ ustawê lub wydaæ
rozporz¹dzenie odnonie Obwodu Kaliningradzkiego. Dlatego ¿e jestemy regionem szczególnym. Byæ mo¿e, na jakiej rzece w g³êbi kontynentu dla ¿aglówki zagranicznej rzeczywicie nie miejsce. Arterie wewnêtrzne naszego regionu  to ca³kiem inna sprawa.
W istocie, one s¹ czêci¹ ogólnoeuropejskich dróg wodnych. Swobodne poruszanie siê po
nich ma³ych statków zagranicznych podniesie atrakcyjnoæ turystyczn¹ regionu, a to
z kolei przyci¹gnie tu dodatkowe inwestycje. Zdaniem Drutman, kaliningradzki odcinek
trasy E- 70 mo¿e byæ gotowy nawet w ci¹gu 5 lat i bêdzie ciekawy równie¿ dla turystów
rosyjskich i samych kaliningradczyków.
KP-P, nr 84 z 11 V; www.kaliningradka.ru z 11 V; www.kaliningrad.ru z 11 V 2007.

Strefie turystycznej potrzebne s¹ grunty
Minister przemys³u i turystyki rz¹du obwodowego Niko³aj W³asienko potwierdzi³, i¿
rz¹d obwodowy prowadzi na terytorium Parku Narodowego Mierzeja Kuroñska dobór
dzia³ek gruntów, na których bêd¹ zbudowane obiekty strefy turystyczno-rekreacyjnej. ¯eby
zrealizowaæ zamierzenia, potrzebnych jest nie mniej ni¿ 200 hektarów gruntów. Prezentuj¹c w Moskwie projekt rozwoju Mierzei Kuroñskiej, urzêdnicy obwodu obiecali zbudo52

wanie orodka uzdrowiskowego dla dzieci, miêdzynarodowego obozu ekologicznego
i orodka kszta³ceniowego, szko³y szybowcowej, zamkniêtego aquaparku, hotelu na
cztery tysi¹ce miejsc, klubów jachtowych i restauracji. Teraz staramy siê trzymaæ tego
wykazu. Musimy znaleæ kilka du¿ych dzia³ek, na których mo¿na prowadziæ budowê
zaplanowanych obiektów turystycznych. W rezultacie wyniknie ³añcuszek z restauracji,
hoteli, salonów SPA, rozlokowanych praktycznie na ca³ym wybrze¿u Mierzei Kuroñskiej.
Znaleæ 200 hektarów (przy ogólnej powierzchni 6600 hektarów) nie jest tak prosto 
najlepsze grunty, w zasadzie, ju¿ s¹ zajête przez domy prywatne. Ale minister W³asienko
uwa¿a, ¿e wyjcie jest: Je¿eli nam bardzo spodoba siê dzia³ka, to nie wykluczam, ¿e rz¹d
regionalny po prostu wykupi j¹ i wszystko. Najwa¿niejsze  porozumieæ siê odnonie
ceny. Planuje siê tak¿e budowy poza parkiem, by efekt statusu strefy turystycznej rozci¹ga³ siê tak¿e na przylegaj¹ce tereny. W³asienko zauwa¿y³, ¿e dobór terenów bêdzie
prowadzony do koñca 2007 roku. Dopiero po tym obwód otrzyma pieni¹dze na rozwój
strefy (ogó³em zaplanowano 8 mld rubli). Czêæ kwoty  z bud¿etu federalnego.
KP, nr 87 z 16 V 2007.

Ilja Klebanow: Obwód Kaliningradzki  lider rozwoju gospodarczego na
Pó³nocnym Zachodzie Rosji
Do tradycyjnych liderów w ostatnich latach zalicza siê Obwód Kaliningradzki 
demonstruje on wyrany skok w swoim rozwoju  tak scharakteryzowa³ Ilja Klebanow
sytuacjê regionu w wywiadzie dla tygodnika Ekspert SiewieroZapad. Wed³ug przedstawiciela prezydenta FR w PZOF, w obwodzie, nie bez wp³ywu Szczególnej Strefy Ekonomicznej, wzrost wskanika produkcji przemys³owej wyniós³ w 2006 roku oko³o 170%
[dok³adnie 168%] w stosunku do 2005 roku, i jest to najwy¿szy wskanik w ca³ym Okrêgu Pó³nocno-Zachodnim Rosji. Dla porównania: na drugim miejscu pod tym wzglêdem
znajduje siê Obwód Leningradzki, gdzie wzrost wyniós³ oko³o 125%.
Ekspert S-Z, nr 18 z 14-20 V; www.severinfo.ru z 22 V;
www.gov.kaliningrad.ru z 22 V 2007.

Zachêta dla inwestorów w rolnictwo
30 maja w Kaliningradzie rozpoczê³o siê Miêdzynarodowe Forum Rolnicze Obwód
Kaliningradzki  region inwestycji. Minister rolnictwa i rybo³ówstwa obwodu Andriej
Romanow po raz kolejny zachêca³ biznesmenów rosyjskich i zagranicznych do inwestowania w rolnictwo obwodu. W ostatnich kilku latach wielkoæ kapita³u prywatnego
w sektorze agroprzemys³owym obwodu potroi³a siê. S¹ tego pierwsze wyniki: ju¿ funkcjonuj¹ dwa projekty w zakresie produkcji mleczarskiej, prawie o 60% wzros³a produkcja
wieprzowiny. Nawet drobny biznes ch³opski dziêki kredytom zwiêkszy³ produkcjê o 17%.
Ale potencja³ agroprzemys³owy obwodu, zdaniem gubernatora Boosa, w dalszym ci¹gu
nie jest w pe³ni wykorzystany. Powo³uj¹c siê na opinie specjalistów, mówi³ on, ¿e rolnic53

two obwodu mo¿e dawaæ nie 200250 tys. ton ziarna rocznie, lecz dziesiêciokrotnie
wiêcej. Rzepaku  ulubionej od niedawna przez rolników kaliningradzkich roliny  mo¿na
produkowaæ nie mniej ni¿ 480 tys. ton, tym bardziej, ¿e pod koniec roku rozpocznie dzia³alnoæ wielki zak³ad przemys³owy, przetwarzaj¹cy ziarna rolin oleistych na olej. Ale
g³ównym bogactwem obwodu jest ziemia. Niestety, u¿ytki rolne w obwodzie nie s¹ tak
efektywnie wykorzystywane.
Wyst¹pieñ gubernatora obwodu i ministra rolnictwa wys³ucha³o kilkudziesiêciu uczestników forum z Rosji, Polski, Litwy z ministrem rolnictwa Kazimier¹ Prunskiene, Niemiec, Norwegii, Danii i nawet USA. Pani Prunskiene, Kristian von Botticher ze Szlezwigu-Holsztynu i wiceminister rolnictwa z Polski Jan Krzysztof Ardanowski mówili jednym g³osem o koniecznoci inwestowania w rolnictwo obwodu i wspó³pracy w tym zakresie. A. Romanow i K. von Botticher podpisali umowê o kszta³ceniu kaliningradzkich
studentów w wy¿szych uczelniach rolniczych Niemiec.
W drugim dniu forum jego uczestnikom pokazano jak w obwodzie realizowane s¹
najwiêksze projekty inwestycyjne: przedsiêbiorstwa Russkaja pusznina i Sadru¿estwo
 Soja.
RG-Niedziela, nr 109 z 25 V; RG, nr 110 z 25 V, nr 113 z 30 V;
KP, nr 98 z 31 V 2007.

Kaliningrad  Polska
Weterani spotkaj¹ siê w Braniewie
Kaliningradzka Prawda z 5 maja opublikowa³a nastêpuj¹c¹ informacjê autorstwa
W³adimira Akimowa: W przededniu Dnia Zwyciêstwa delegacja z Mamonowa, w sk³adzie której  przedstawiciele administracji jednostki municypalnej, miejskiej rady weteranów i miejscowego klubu wojskowo-patriotycznego Tajfun, odwiedz¹ s¹siednie Braniewo. 8 maja mamonowcy wspólnie z polskimi weteranami II wojny wiatowej, walcz¹cymi przeciwko faszyzmowi, z³o¿¹ wieñce i kwiaty na cmentarzu pami¹tkowym, gdzie
pochowano oko³o 32 tysiêcy ¿o³nierzy radzieckich. «W Braniewie w tym dniu wemiemy
udzia³ i w wiecu powiêconym Wielkiemu Zwyciêstwu»  poinformowa³ nasz¹ gazetê
szef okrêgu Oleg Sz³yk, dodaj¹c, ¿e wypowiedzi niektórych polityków polskich o koniecznoci usuwania pomników ¿o³nierzy radzieckich w tym kraju wiêkszoæ ludnoci
nie popiera. I gotowa jest czciæ pamiêæ tych, którzy swoim ¿yciem zap³acili za wyzwolenie Polski od zastêpów hitlerowskich.
KP, nr 81 z 5 V 2007.
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Rosja zezwoli³a na usuniêcie pomnika z centrum miasta polskiego
W³adze Rosji zgodzi³y siê na przeniesienie pomnika ¿o³nierzy radzieckich w polskim miecie Katowice. Mer Katowic Piotr Uszok owiadczy³, ¿e na miejskim Placu
Wolnoci, gdzie w obecnym czasie znajduje siê pomnik ¿o³nierzy radzieckich, «powinien
staæ monument na czeæ tych, którzy w rzeczywistoci walczyli o niepodleg³oæ Polski».
Wed³ug jego s³ów, przeniesienie pomnika uzgodniono ze stron¹ rosyjsk¹, informuje radio
Swoboda.
Wczeniej omawianie ustawy O miejscach pamiêci narodowej, która pozwala³aby
na uproszczenie procesu likwidacji lub przeniesienia takich pomników, zosta³o odroczone. «Nale¿y przeprowadziæ dodatkowe konsultacje z rz¹dem, jak najlepiej postêpowaæ
w danej sytuacji»  owiadczy³ lider frakcji rz¹dz¹cej obecnie w Polsce partii Prawo
i Sprawiedliwoæ Marek Kuchciñski.
Wed³ug niektórych danych, w Katowicach na postumencie, gdzie sta³ pomnik czerwonoarmisty, zamierza siê postawiæ nowy  prezydenta USA Ronalda Reagana.
www.gazeta.ru z 8 V; www.kaliningrad.ru z 8 V 2007.

Pora dobieraæ s³owa. Deputowani Dumy Obwodowej spotkali siê z cz³onkami Senatu Polskiego  przyk³ad manipulacji dziennikarskiej
Odbyte w poniedzia³ek [7 maja br.] spotkanie deputowanych Kaliningradzkiej Dumy
Obwodowej z cz³onkami Senatu Rzeczypospolitej Polskiej sta³o siê wzorcem poprawnoci politycznej.
Do szczytu RosjaUE pozosta³o mniej ni¿ 10 dni, jednak do dialogu w sprawie nowej
Umowy o Partnerstwie i Wspó³pracy Moskwa i Bruksela tak i nie przyst¹pi³y  ca³a rzecz
w wecie, którym oficjalna Warszawa te rokowania zamrozi³a. Przyczyna jest znana 
niezadowolenie Polski z polityki energetycznej Rosji i odmowa naszego kraju kupowania
polskiej produkcji miêsnej. «Rosjê wpucimy do Europy dopiero wówczas, gdy trupy
polskich wiñ i krów bêd¹ mog³y, podobnie jak Dmitrij Samozwaniec, swobodnie wje¿d¿aæ
do Moskwy. Zapychaæ polskie miêso do prawos³awnych garde³  oto nasza zemsta na
zd³awienie powstañ, za Syberiê, Katyñ, PRL, itd.» z solidn¹ doz¹ sarkazmu napisa³
w tych dniach o dzisiejszych stosunkach miêdzy dwoma krajami redaktor ciesz¹cego siê
autorytetem tygodnika Nie Jerzy Urban.
Prócz problemu miêsnego, jest przybieraj¹cy na sile skandal z pomnikami ¿o³nierzy
radzieckich  grupa polityków polskich owiadczy³a, ¿e popiera kierownictwo Estonii,
które zezwoli³o na demonta¿ Br¹zowego ¯o³nierza w centrum Tallina (ca³kiem bolenie odczuwany przez wielu Rosjan). W stosunkach polsko-rosyjskich minus nastêpuje
za minusem, wzajemne lekcewa¿enie interesów drugiej strony jest oczywiste. Wiêc by³o
ca³kiem ciekawie o czym to bêd¹ rozmawiaæ parlamentarzyci z Kaliningradu i Warszawy, którzy zaryzykowali spotkanie na takim niezbyt ró¿owym tle.
W odró¿nieniu od publicysty Urbana, deputowanym i senatorom wypada³o szcze55

gó³owo dobieraæ s³owa. Przewodnicz¹cy Dumy Obwodowej Siergiej Bu³ycziow zacz¹³
okrê¿n¹ drog¹: «Wczoraj ogl¹da³em film Wyzwolenie, by³em wstrz¹niêty  tylu obywateli polskich zginê³o w czasie wojny...» Szef delegacji, cz³onek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Jerzy Szmit, powci¹gliwie odpowiedzia³: «Polska wyzwoli³a siê z niewoli
hitlerowskiej. Ale to, co zdarzy³o siê potem  tego tematu lepiej nie poruszaæ». Jednoczenie da³ on do zrozumienia  pomników ¿o³nierzy radzieckich, którzy polegli na terytorium Polski, usuwaæ nikt nie zamierza. «Szanujemy pamiêæ o tych, którzy oddali swoje
¿ycie w latach wojny»  wyjani³ pan Szmit i zaproponowa³ porozmawianie o bardziej
konkretnych rzeczach. Po d³ugich wzajemnych zapewnieniach o czystoci pomys³ów partnerskich, a tak¿e wyra¿enia nadziei na owocn¹ wspó³pracê, wyjani³o siê  w regionach
Polski niedostatecznie wiedz¹ o Obwodzie Kaliningradzkim (i odwrotnie). W rezultacie
postanowiono zorganizowaæ na bazie Dumy Obwodowej rosyjsko-polskie forum miêdzyparlamentarne. Obecny w czasie spotkania cz³onek Rady Federacji FR Niko³aj Tu³ajew
z miejsca obieca³, ¿e spróbuje donieæ ideê do swego kierownictwa w senacie rosyjskim.
KP, nr 82 z 8 V; www.kaliningrad.ru z 8 V; www.kaliningradka.ru 8 V 2007.

S³ysza³em, ale nic wiêcej ... o demonta¿ach, czyli zmanipulowana informacja
o zawarciu umowy o wspó³pracy z Sejmikiem Województwa Zachodniopomorskiego
Umowê o wspó³pracy podpisali przewodnicz¹cy Dumy Obwodowej Siergiej Bu³ycziow i przewodnicz¹cy Sejmiku Micha³ £uczak. Kilka lat temu analogiczn¹ umowê
podpisali gubernator obwodu i wojewoda  szefowie pañstwowych organów regionalnej
w³adzy wykonawczej. Obywaj przewodnicz¹cy zapewnili, ¿e zespalaj¹ wysi³ki w dziele
poprawy poziomu ¿ycia kaliningradczyków i mieszkañców województwa zachodniopomorskiego. Mamy wiele sfer, w których mo¿emy realizowaæ wspólne projekty  jest to
i gospodarka morska, i kultura, i turystyka, i rozwój biznesu  powiedzia³ Jan £uczak.
Gdy za dziennikarze zapytali go, jak on odnosi siê do idei kierownictwa Polski uwolnienia siê od niektórych radzieckich pomników wojskowych, przewodnicz¹cy Sejmiku
odpowiedzia³, ¿e s³ysza³ o tym, ale nic wiêcej. W Szczecinie by³a niewielka dyskusja na
temat tego, co zrobiæ z pomnikiem ¿o³nierza radzieckiego i robotnika polskiego. Niektórzy proponowali usuniêcie go. Ale, bardzo proszê, nie pytajcie mnie  jestem za czy przeciw  poprosi³ Jan £uczak.
KP-P, nr 84 z 11 V 2007.

Dni Kultury Polskiej w Czerniachowsku
W dniach 12 i 13 maja w Czerniachowsku odbywa³y siê imprezy kulturalne i spotkania z okazji dorocznych Dni Kultury Polskiej. Po raz pierwszy w historii obwodu przedsiêwziêcie to, na które przyjecha³o ponad 80 osób z zaprzyjanionego z tym miastem
Wêgorzewa, sfinansowane zosta³o przez Sejm RP. Informacjê o tym przekaza³y kaliningradzkie rodki masowej informacji. W sk³adzie delegacji wêgorzewskiej znalaz³y siê
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zespo³y twórcze, szefowie miasta i radni powiatu wêgorzewskiego. W koncercie galowym wspólnie z goæmi z Polski wyst¹pi³y czerniachowskie zespo³y twórczoci ludowej.
KP, nr 85 z 12 V; www.kaliningradka.ru z 14 V; www.kaliningrad.ru z 14 V 2007.

Æwiczenia antyprzemytnicze pograniczników Kaliningradu i Polski odby³y siê
na Ba³tyku
Wspólne polsko-rosyjskie æwiczenia pograniczników, skierowane na zapobieganie
ró¿nego rodzaju próbom przemytu i przerzutu nielegalnych migrantów, odby³y siê w Obwodzie Kaliningradzkim. Jak poinformowano dzisiaj, 17 maja, korespondenta AI
Regnum w s³u¿bie prasowej Urzêdu Granicznego FSB FR, w toku æwiczeñ koledzy sprawdzili, jak funkcjonuje ³¹cznoæ na wy¿szym szczeblu i na poziomie s³u¿b dy¿urnych obydwu stron i dogrywali wspó³dzia³anie okrêtów s³u¿b granicznych w czasie dzia³añ na
Morzu Ba³tyckim.
Wed³ug s³ów rozmówcy, analiza sytuacji wiadczy o tym, ¿e na rosyjsko-polskim
odcinku morskim mo¿liwy jest przerzut nielegalnych migrantów przy wykorzystaniu jachtów sportowych i statków rybackich, a tak¿e przemyt skradzionych jachtów, papierosów,
alkoholu, a nawet narkotyków. Jako przyk³ad przemytu, przedstawiciel FSB poda³ legalny zakup w porcie, prze³adunek go na morzu na mniejszy statek, a nastêpnie przerzut na
l¹d.
Prócz tego, sprawdzono dok³adnoæ wskazañ radiolokacyjnych rosyjskich i polskich
pododdzia³ów granicznych w Nowej Karczmie i w Normielnie. W æwiczeniach wziê³o
udzia³ oko³o 10 okrêtów Rosji i Polski, ucili³ przedstawiciel FSB.
www.regnum.ru z 17 V 2007.

Zmiana przepisów wizowych dla kaliningradczyków, udaj¹cych siê do Polski
i innych krajów UE, oraz Polaków, udaj¹cych siê do Obwodu Kaliningradzkiego
i Rosji w³aciwej
Ni¿ej przedrukowujemy Komunikat Ministerstwa Spraw Zagranicznych RP z 27 maja
2007 roku dot. wejcia w ¿ycie Umowy miêdzy Wspólnot¹ Europejsk¹ a Federacj¹
Rosyjsk¹ o u³atwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji
Rosyjskiej.
Ministerstwo Spraw Zagranicznych informuje, ¿e 1 czerwca 2007 roku wejdzie
w ¿ycie Umowa miêdzy Wspólnot¹ Europejsk¹ a Federacj¹ Rosyjsk¹ o u³atwieniach
w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej. Umowa nie
obejmuje Królestwa Danii, Irlandii oraz Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii Pó³nocnej.
Celem umowy jest wprowadzenie na zasadzie wzajemnoci u³atwieñ w wydawaniu
wiz obywatelom UE i Federacji Rosyjskiej planuj¹cym pobyt nie d³u¿szy ni¿ 90 na ka¿de
180 dni.
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Umowa wprowadza m.in. nastêpuj¹ce zasady uzyskiwania wiz Federacji Rosyjskiej,
dotycz¹ce tak¿e obywateli Rzeczypospolitej Polskiej:
a) Op³ata za rozpatrzenie wniosku wizowego bêdzie wynosiæ 35 EUR zarówno dla
wiz jednokrotnego, jak i wielokrotnego wjazdu. Op³ata zostaje podwy¿szona do 70 EUR
w sytuacjach, kiedy wnioskodawca sk³ada wniosek wizowy oraz stosowne dokumenty
w terminie trzech dni przed planowan¹ dat¹ wyjazdu. Nie dotyczy to wniosków sk³adanych z przyczyn humanitarnych (w tym w zwi¹zku ze mierci¹ krewnych) lub zdrowotnych.
Traci moc przepis Umowy miêdzy rz¹dem Rzeczypospolitej Polskiej a Rz¹dem Federacji Rosyjskiej o warunkach podró¿y obywateli Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli
Federacji Rosyjskiej z dnia 18 wrzenia 2003 roku umo¿liwiaj¹cy wydawanie wiz bezp³atnie obywatelom Rzeczypospolitej Polskiej, zamieszka³ym na sta³e na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, na podró¿ do Obwodu Kaliningradzkiego.
b) Okres podjêcia decyzji w sprawie wydania wizy bêdzie wynosiæ 10 dni kalendarzowych od dnia wp³yniêcia wniosku w odniesieniu do wszystkich wnioskodawców. W razie koniecznoci przeprowadzenia dok³adniejszej analizy wniosku okres ten mo¿e zostaæ
przed³u¿ony do 30 dni kalendarzowych. W nag³ych wypadkach termin podjêcia decyzji
mo¿e wynieæ trzy dni lub mniej.
c) Umowa przewiduje zwolnienia z op³at wizowych m.in. dla bliskich krewnych obywateli UE lub Federacji Rosyjskiej legalnie zamieszkuj¹cych na terytorium Federacji
Rosyjskiej lub pañstw cz³onkowskich, studentów, którzy odbywaj¹ podró¿ w celu podjêcia nauki lub odbycia szkoleñ, osób bior¹cych udzia³ w dzia³aniach naukowych, kulturalnych i artystycznych, w tym w programach uniwersyteckich, imprezach sportowych oraz
osób wyje¿d¿aj¹cych z przyczyn humanitarnych. Na mocy Protoko³u do Umowy dotycz¹cego Pañstw Cz³onkowskich, które nie w pe³ni stosuj¹ dorobek Schengen, do czasu pe³nej implementacji acquis Schengen, polskie urzêdy konsularne bêd¹ wydawaæ obywatelom Federacji Rosyjskiej wizy uprawniaj¹ce do wjazdu wy³¹cznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (tzw. wizy z ograniczon¹ wa¿noci¹ terytorialn¹).
Umowa bêdzie obowi¹zywaæ wszystkie Pañstwa Cz³onkowskie zwi¹zane dorobkiem
prawnym Schengen i bêdzie nadrzêdna wobec postanowieñ umów lub ustaleñ dwustronnych/wielostronnych zawartych miedzy Pañstwami Cz³onkowskimi a Federacj¹ Rosyjsk¹ w zakresie, w jakim postanowienia tych umów i ustaleñ dotycz¹ zagadnieñ objêtych
t¹ umow¹. W kontekcie podpisanej Umowy Ministerstwo Spraw Zagranicznych podkrela, ¿e zagadnienia zwi¹zane z polityk¹ wizow¹ podlegaj¹ decyzjom Rady Unii Europejskiej. (www.msz.gov.pl z 29 V 2007).
Pe³ny tekst Umowy miedzy Wspólnota Europejsk¹ a Federacj¹ Rosyjsk¹ o u³atwieniach w wydawaniu wiz obywatelom Unii Europejskiej i Federacji Rosyjskiej opublikowany zosta³ 17 maja 2007 r. w Dzienniku Urzêdowym Unii Europejskiej L 129/27.
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Zainteresowanym polecamy tak¿e Komunikat Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie, informuj¹cy obywateli Federacji Rosyjskiej o przepisach
dotycz¹cych sk³adania wniosków o wydanie wiz na wjazd do Polski, opublikowany
w jêzyku rosyjskim na stronie internetowej Polkon-kaliningrad.ru w maju br. i obowi¹zuj¹cy od 1 czerwca 2007 r. Na tej samej stronie opublikowano tak¿e Informacjê dodatkow¹ o rodkach finansowych i ubezpieczeniu medycznym, niezbêdnych obcokrajowcowi
przy wjedzie do Rzeczypospolitej Polskiej.
Wejcie w ¿ycie wy¿ej wymienionej umowy wizowej, mniej korzystnej dla obywateli
Federacji Rosyjskiej zamieszka³ych w Obwodzie Kaliningradzkim od uregulowañ dotychczasowych z najbli¿szymi s¹siadami Polsk¹ i Litw¹, wywo³a³o wiele komentarzy
w regionalnych rodkach przekazu. Nieraz by³y to komentarze zawieraj¹ce informacje
niesprawdzone i niesprawiedliwe zarzuty pod adresem w³adz polskich. Przyk³adem jest
artyku³ Andrieja Gorbunowa pt. Kto nie zd¹¿y³  ten siê spóni³. Polska stra¿ graniczna
przykrêca ruby wjazdowe, opublikowany w KP Nr 90 z 19 maja i przedrukowany
na www.kaliningradka.ru i www.kaliningrad.ru w dniu 21 maja br. Powo³uj¹c siê na
ród³a nieoficjalne, Gorbunow napisa³ o jakoby masowym zawracaniu z granicy przez
polsk¹ Stra¿ Graniczn¹ kaliningradczyków udaj¹cych siê do Polski. Trzy dni póniej wiadomoæ ta zosta³a sprostowana w innej gazecie po wyjanieniach pracownika Przedstawicielstwa MSZ w Kaliningradzie [zob. KP w K, nr 72 z 22 V 2007].
Szerzej o reperkusjach dla kaliningradczyków, wynikaj¹cych z wejcia w ¿ycie nowej
umowy wizowej miedzy UE i Rosj¹, informujemy w rozdziale Kaliningrad  wiat.
Brak mo¿liwoci uprawiania miêdzynarodowej turystyki wodnej na wodach
wewnêtrznych FR, w tym i Obwodu Kaliningradzkiego
Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie poinformowa³ na stronie internetowej,
i¿ Urz¹d Graniczny Federalnej S³u¿by Bezpieczeñstwa FR w Obwodzie Kaliningradzkim
zaj¹³ stanowisko na temat mo¿liwoci wykonywania rejsów jachtów turystycznych
i innych jednostek p³ywaj¹cych po wodach wewnêtrznych lub tranzytem przez obszar
Obwodu Kaliningradzkiego (trasa pomiêdzy Zalewem Wilanym i Zalewem Kuroñskim).
Z przedstawionych wyjanieñ wynika, ¿e na podstawie przepisów prawa rosyjskiego
po wewnêtrznych wodach Obwodu Kaliningradzkiego mog¹ poruszaæ siê jednostki p³ywaj¹ce nosz¹ce wy³¹cznie banderê rosyjsk¹. Tym samym nie istnieje mo¿liwoæ wykorzystywania wód ródl¹dowych i zalewowych obszaru Obwodu Kaliningradzkiego Rosji
do wykonywania rejsów jednostek pod obc¹ bander¹, w tym uprawiania miêdzynarodowej turystyki wodnej.
W wyj¹tkowych przypadkach jednostkowe zezwolenia mog¹ byæ wydane wy³¹cznie
przez Rz¹d Federacji Rosyjskiej w Moskwie.
www.polkon-kaliningrad.ru z V 2007.
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Sanatorium ortopedyczne ze rodków UE
Na bazie dzieciêcego sanatorium ortopedycznego Pioniersk otwarty zostanie orodek rehabilitacyjny dla dzieci z ograniczonymi mo¿liwociami poruszania siê. Na jego
organizacjê Unia Europejska przeznacza ponad 10 milionów rubli. W orodku do zdrowia bêdzie mog³o powracaæ jednoczenie oko³o 50 dzieci w wieku szkolnym z Obwodu
Kaliningradzkiego i przygranicznych powiatów Polski.
RG, nr 110 z 25 V 2007.

Milicjant z Bagrationowska znêca³ siê nad Polakiem, nagrywaj¹c przebieg
poni¿ania go przy u¿yciu telefonu komórkowego
W Obwodzie Kaliningradzkim wszczêto sprawê karn¹ przeciwko funkcjonariuszowi milicji, który znêca³ siê nad obywatelem Polski, utrwalaj¹c przy tym swoje czyny przy
u¿yciu kamery telefonu komórkowego.
Jak poinformowano Interfaks w rodê [30 maja br.] w prokuraturze, sprawê karn¹
przeciwko funkcjonariuszowi aresztu tymczasowego przy Oddziale Spraw Wewnêtrznych
[milicji] Bagrationowskiego Okrêgu Miejskiego Jewgienijowi Si³ajewowi wszczêto na
podstawie art. 286, ust. 3, punkty a i b KK FR (dokonanie przez osobê funkcyjn¹
dzia³añ, wyranie wykraczaj¹cych poza granice jego uprawnieñ z zastosowaniem przemocy, rodków specjalnych).
Wed³ug danych prokuratury, poni¿anie obcokrajowca milicjant utrwali³ przy u¿yciu
kamery telefonu komórkowego, a nastêpnie demonstrowa³ zapis swoim wspó³pracownikom. Na podstawie tych zdjêæ funkcjonariusze FSB przygotowali materia³y do wszczêcia
sprawy karnej. Podejrzany odmówi³ wyjanieñ odnonie motywów swojego czynu.
www.newsru.com z 30 V 2007.

Makieta zamku królewskiego na targach w Warszawie
Makieta Zamku Królewskiego, który planuje siê odbudowaæ w Kaliningradzie,
i jeszcze kilka du¿ych projektów inwestycyjnych miasta bêd¹ przedstawione na IV rodkowoeuropejskich Targach Inwestycji i Nieruchomoci CEPIF-2007, które odbêd¹ siê
45 czerwca w Warszawie (Zamek Królewski odwioz¹ do Warszawy).
W miêdzynarodowym orodku wystawowym EXPO XXI ekspozycja Kaliningradu
zajmie 60 m2. Wystawione zostan¹ nie tylko makiety, ale i grafika, przedstawiaj¹ca
przesz³oæ i przysz³oæ centralnej czêci miasta. Oficjalnej delegacji, z³o¿onej z deputowanych Rady Miejskiej, przedstawicieli Merostwa Kaliningradu i biznesmenów, przewodniczy g³ówny architekt miasta Aleksandr Baszyn.
RG, nr 114 z 31 V 2007.
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Kaliningrad  Niemcy
Kaliningrad i Hamburg podpisa³y memorandum o wspó³pracy do 2009 roku
4 maja w Hamburgu mer Kaliningradu Jurij Sawienko i burmistrz Hamburga Ole von
Beust podpisali memorandum o wspó³pracy miêdzy miastami-partnerami do 2009 r.
W ramach umowy obydwie strony planuj¹ wspó³pracowaæ w dziedzinie gospodarki
i ochrony rodowiska, prowadziæ wymianê kulturaln¹ i organizowaæ wspólne imprezy
m³odzie¿owe i sportowe. Przedsiêbiorstwa Wodokana³ i Hamburg Wasser zamierzaj¹
prowadziæ wymianê technologii i podnosiæ kwalifikacje swoich pracowników. Absolwenci uczelni kaliningradzkich bêd¹ mogli przejæ dodatkowe kursy w Kolegium Europejskim Hamburga. Regularnie w Hamburgu bêdzie odbywaæ siê pierwszy etap konkursu
organistów imienia Mikaela Tariwierdijewa, fina³ którego ma miejsce w Kaliningradzie.
W Izbie Handlowej Hamburga zaplanowano spotkanie przedsiêbiorców dwóch miast.
Umowa o wspó³pracy miêdzy Kaliningradem i Hamburgiem zawarta zosta³a w marcu
2005 r. W ramach poprzedniego memorandum niemiecka fundacja Zeit wspiera³a odbudowê w Kaliningradzie Soboru Katedralnego z XIV wieku i utrzymanie zasobów bibliotecznych Rosyjskiego Uniwersytetu Pañstwowego im. I. Kanta.
Nawi¹zano tak¿e wspó³pracê miêdzy Gimnazjum im. Kanta w Hamburgu i Gimnazjum Nr 1 w Kaliningradzie.
www.regnum.ru z 4 V 2007.

Niemcy poszukuj¹ Bursztynowej Komnaty w Kaliningradzie
W Kaliningradzie przebywa³a delegacja z³o¿ona z 48 przedstawicieli z Niemiec, wród
których byli okultyci i speleolodzy. Przywieli oni ze sob¹ rysunki tunelu, który pod
rzek¹ Prego³¹ zbudowano w latach 30. XX w. I zapewnili, ¿e w³anie w tym tunelu (czêæ
którego rozkopa³a wiosn¹ br. Ekspedycja Ba³tycka Instytutu Archeologii RAN) le¿y
Bursztynowa Komnata. Wiêkszoæ czasu Niemcy spêdzili z miejscowym krajoznawc¹,
autorem programu telewizyjnego Königsberg  13 Siergiejem Trifonowem. Z innymi
kaliningradzkimi historykami, znawcami Bursztynowej Komnaty, nie spotkali siê.
Odmawiali udzielania wywiadów i pozowania do zdjêæ. Jak owiadczy³ korespondentowi Gazety.Ru Siergiej Trifonow, goci w pierwszej kolejnoci interesowa³ tunel pod
Prego³¹. To, ¿e on istnieje, przybysze z Niemiec nie mieli w¹tpliwoci, poniewa¿ w ich
rêkach by³y kopie aktów firmy budowlanej o wykonanej pracy ze wskazaniem preliminarza wydatków  opowiada³ Trifonow. Z tych dokumentów wynika³o, ¿e niezdatne do
u¿ytku podziemie z XIV wieku zosta³o dobudowane pod koniec lat 30.  na pocz¹tku lat
40. XX wieku. I ¿e ci¹gnie siê ono od zamku królewskiego w Königsbergu (obecnie nie
istniej¹cego) ku Pregole, przechodz¹c w betonowy rêkaw. Ten rêkaw ju¿ by³ dobudowywany przez Niemców w ubieg³ym wieku, ostatnia póna wstawka zosta³a zrobiona
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w 1943 roku  twierdzi Trifonow. Tunel wychodzi na wyspê Centraln¹ ku Soborowi
Katedralnemu z XIV wieku, przy cianach którego znajduje siê grób Immanuela Kanta.
Niemieccy speleolodzy ucilili, ¿e maksymalna g³êbokoæ przejcia podziemnego wynosi 16,5 metra. To miejsce nie by³o badane ani przez historyków radzieckich, ani rosyjskich. Grupa niemiecka przesz³a siê po ziemi ze swoimi przyrz¹dami wed³ug przypuszczalnej trasy tunelu, omawiaj¹c problemy hydroizolacji, czyni¹c masê zdjêæ i jakich
notatek w notesach i notebookach.
Zdaniem Trifonowa, Niemcy s¹ przekonani, ¿e w podziemiach le¿¹ kosztownoci,
w tym tak¿e Bursztynowa Komnata, wywieziona przez Niemców z Carskiego Sio³a. Pierwszy wniosek badaczy niemieckich: wejcie do tunelu zosta³o wysadzone, pewnie przez
nazistów, by uniemo¿liwiæ w³adzom radzieckim dostêp do bogactw. Gocie z Niemiec
przypuszczaj¹, ¿e wchodziæ do tunelu trzeba przy samej rzece. Zamierzaj¹ oni zwróciæ siê
do swego rz¹du, by on z kolei zacz¹³ prowadziæ rokowania ze stron¹ rosyjsk¹ o technicznej stronie sprawy. Koszty podwodnych robót poszukiwawczych, najprawdopodobniej,
bêd¹ wysokie, ale to jest drobiazg w porównaniu z uznan¹ dzisiaj w wiecie wartoci¹
utraconej Bursztynowej Komnaty  500 mln dolarów  powiada Trifonow. A to oznacza,
¿e sprawa rzeczywicie kwalifikuje siê do zajêcia siê ni¹ na szczeblu pañstwowym.
Jak widaæ, co w tej sprawie ju¿ drgnê³o. Do Kaliningradu zaraz po wyjedzie Niemców przyby³a z Moskwy grupa zdjêciowa Russia Today, a speleolodzy niemieccy opowiedzieli o swoich przypuszczeniach telewizyjnemu kana³owi ZDF. Zamierzaj¹ oni powróciæ do Kaliningradu w czerwcu, by uzgodniæ formalnie swoje plany z w³adzami miasta.
www.gazeta.ru z 4 V; KPwK, nr 64 z 5 V; www.kaliningrad.ru z 5 V 2007.

Biznes rosyjski z akcentem niemieckim
W gospodarstwie farmerskim z niezwyk³¹ dla ucha rosyjskiego nazw¹ Von der
Dekken  tylko jeden Niemiec, za to ka¿dy jego pracownik ma telefon komórkowy
i mo¿e doradzaæ swemu dyrektorowi jak prowadziæ sprawy  napisa³ Niko³aj Dmitrijew
w Kaliningradzkiej Prawdzie. Dyrektorem gospodarstwa jest Walentina von der Dekken, rodowita kozaczka z nad Donu o nazwisku panieñskim Iwaszkowa. Swego przysz³ego mê¿a Tassilo von der Dekken, obywatela Niemiec, pozna³a w Afryce, gdzie, bêd¹c
absolwentk¹ Moskiewskiego Instytutu Technologicznego Przemys³u Miêsnego i Mleczarskiego, 14 lat pracowa³a jako nauczycielka rysunku i fizyki najpierw w Republice Togo,
a nastêpnie w s¹siedniej Gambii. Biegle zna trzy jêzyki obce  niemiecki, francuski
i angielski. M¹¿ jest z zawodu agronomem. Z Afryki przeprowadzili siê do Obwodu Kaliningradzkiego i zajêli siê rolnictwem. On wie jak i na jak¹ g³êbokoæ oraæ, co i gdzie
siaæ, ona za, jak sama powiedzia³a, uk³ada stosunki z kredytodawcami i urzêdnikami.
Gospodarstwo (to by³y ko³choz w miejscowoci Nowostrojka w rejonie gusiewskim) trzeba
by³o budowaæ od podstaw. Jego obecni w³aciciele czy dzier¿awcy (w artykule brak informacji na temat formy w³asnoci) regularnie sp³acaj¹ kredyty i inwestuj¹  w zakup
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maszyn rolniczych, budowê fermy na dwiecie krów, suszarni zbó¿, chocia¿ na w³asnym
przyk³adzie dowiadczyli, ¿e biznes w Rosji, a szczególnie biznes rolniczy  to rzecz
nadzwyczaj ryzykowna. W roku ubieg³ym na skutek z³ych warunków pogodowych tylko
na rzepaku stracili piêæ milionów rubli. Pañstwo zrekompensowa³o straty kwot¹ 300 tys.
rubli. Na domiar z³ego obci¹¿y³o eksport nasion rzepaku wprowadzeniem op³at celnych,
co podnios³o koszty produkcji o 20%. Ale ma³¿eñstwo von der Dekkenów nie rezygnuje
i w roku bie¿¹cym obsia³o rzepakiem 600 hektarów. W ich gospodarstwie pracuje oko³o
czterdziestu osób sporód tych, którzy nie uciekli do miasta i lubi¹ swoj¹ pracê bardziej
ni¿ alkohol. I, jak pisze N. Dmitrijew, ka¿dy pracownik w gospodarstwie wart jest trzech,
a to i czterech osób. I nie dlatego, ¿e oni r¹k maj¹ wiêcej, lecz dlatego, ¿e wszystko robi¹
rozumnie, z zaanga¿owaniem. Jest to zas³uga pañstwa von der Dekkenów, którzy dbaj¹
o swoich pracowników, radz¹ siê ich jak dzieñ roboczy planowaæ, pomagaj¹ im w razie
potrzeby. U nas ludzie nie pij¹  powiada Walentina Dekken. Dlaczego? Zapewne dlatego, ¿e spraw mamy wiele. Co prawda, jeden raz w roku, w Dniu Urodzaju, wiêtuj¹
wszyscy razem  rodzinnie, wprost w biurze gospodarstwa, gdzie w by³ym gabinecie
sekretarza partyjnego zorganizowano kuchniê i sto³ówkê, która w razie potrzeby zamienia siê w salê bankietow¹.
Do gospodarstwa z niezwyk³¹ dla ucha rosyjskiego nazw¹ Von der Dekken w Gusiewie dawno ju¿ siê przyzwyczaili i nie postrzegaj¹ go jako co szczególnego. Firma
jak firma, nic niezwyk³ego, i troski te same, co i u innych, poniewa¿ trudz¹ siê w równych
warunkach z s¹siadami  powiada naczelnik Oddzia³u Rolnictwa Gusiewskiego Okrêgu
Miejskiego Ludmi³a Borodacziewa.  I sam Tassilo von der Dekken ¿adnej pracy nie boi
siê, i dyrektor Walentina Siemionowna ... Ludzie to widz¹ i rozumiej¹ prawid³owo.
A rezultat ... On  w polu i na fermie. I, oczywicie, na stole u ka¿dego robotnika firmy,
ludzie tu ¿yj¹  nie cierpi¹ biedy.
KP, nr 81 z 5 V 2007.

12,6 mln euro inwestuj¹ Niemcy w projekt przewozów kontenerowych
SoltauKaliningrad
Przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Niemieckich Kolei ¯elaznych zaprezentowali w Kaliningradzie projekt pilota¿owy przewozów kontenerowych na trasie Soltau
Kaliningrad, który ma stworzyæ stale funkcjonuj¹c¹ liniê przewozów przyczep samochodowych o du¿ej ³adownoci z Niemiec do Kaliningradu i dalej do Rosji kolej¹ ¿elazn¹.
W Niemczech zainteresowanie realizacj¹ tego projektu wykazuj¹ du¿e firmy  przewonicy samochodowi. Ka¿dej doby strumieñ pojazdów samochodowych o du¿ej ³adownoci
przez Niemcy wynosi 4 tysi¹ce samochodów, co stwarza kolosalne obci¹¿enie dla sieci
drogowej kraju. Kaliningradzka Kolej ¯elazna [ros. K¯D] wybrana zosta³a jako poligon
dowiadczalny do realizacji projektu z powodu szeregu przyczyn, g³ównymi z których s¹
bliskoæ geograficzna do europejskich korytarzy transportowych i istnienie podwójnej
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kolei ¿elaznej  rosyjskiej i zachodnioeuropejskiej. Kursowanie co najmniej jednej pary
poci¹gów w ci¹gu doby pozwoli na uczynienie projektu op³acalnym. Wed³ug wyliczeñ
autorów projektu, przy nak³adach inwestycyjnych, wynosz¹cych 12,6 mln euro, roczne
dochody z tytu³u przewozów wynios¹ ponad 16 mln euro.
W toku dyskusji nad projektem dyrekcja K¯D zaznaczy³a, ¿e generalnie projekt jest
perspektywiczny, jednak jego realizacja wymaga przeprowadzenia certyfikacji proponowanego przez stronê niemieck¹ taboru kolejowego i zbudowania niezbêdnej iloci specjalistycznych platform do przewozu kontenerów po rosyjskich kolejach ¿elaznych.
Ze strony rosyjskiej w omawianiu projektu wziêli udzia³ naczelnik K¯D Iwan Biesiedin, przedstawiciele Ministerstwa Transportu OK i SA OCW [Bran¿owy Orodek
Wdra¿ania Nowej Techniki i Technologii]. Stronê niemieck¹ reprezentowali wspó³autor
i kierownik projektu Günter Fasterding i przedstawiciele Stowarzyszenia Rozwoju Niemieckich Kolei ¯elaznych.
www.regnum.ru z 19 V 2007.

Oddzia³ Wizowy Konsulatu Generalnego RFN w Kaliningradzie
Od 10 kwietnia br. oddzia³ przyjmuje zg³oszenia telefoniczne od kaliningradczyków
zainteresowanych wydaniem wizy niemieckiej. Przyjmowanie wniosków wizowych rozpoczê³o siê 20 kwietnia. Do 15 maja praca oddzia³u przebiega³a w trybie próbnym.
W ci¹gu miesi¹ca od rozpoczêcia pracy wydano oko³o 1200 wiz niemieckich. Codziennie
do oddzia³u przychodzi do 80 kaliningradczyków, by po uprzednim zarejestrowaniu siê
telefonicznym z³o¿yæ wniosek o wizê. Zdaniem wicekonsula Michaela Scholza, który
kieruje oddzia³em wizowym, pracownicy oddzia³u pracuj¹ na granicy swoich mo¿liwoci. Do koñca czerwca prawie ca³y czas ju¿ jest zajêty. To oznacza, ¿e ci kaliningradczycy,
którzy dodzwoni¹ siê do oddzia³u pod koniec maja, bêd¹ mogli z³o¿yæ wnioski wizowe
dopiero w lipcu. Konsulat ubiega siê o zainstalowanie nowych linii telefonicznych.
Przyjête wnioski s¹ rozpatrywane i za³atwiane w ci¹gu jednego dnia, chocia¿ pracownicy konsulatu sprawdzaj¹ przed³o¿one dokumenty bardzo dok³adnie. Je¿eli ubiegaj¹cy
siê kaliningradczyk sk³ada zaproszenie od obywatela RFN, to pytanie Sk¹d Pan(i) zna
tego cz³owieka stawiane jest zawsze. W ci¹gu minionego miesi¹ca niektórym mieszkañcom obwodu odmówiono wydania wizy.
KP, nr 92 z 23 V 2007.
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Kaliningrad  Litwa
Rosyjski Teatr Dramatyczny Litwy na scenie kaliningradzkiej
Wystêpy gocinne Rosyjskiego Teatru Dramatycznego Litwy odby³y siê w Kaliningradzie 6 i 7 maja. Aktorzy z Wilna wyst¹pili z trzema spektaklami: Serwus, emigranci!, Anna Karenina i mieszne pieni¹dze. Wystêpy gocinne teatru z Litwy w Kaliningradzie mia³y pe³n¹ widowniê. W latach 90. ubieg³ego wieku Rosyjski Teatr Dramatyczny Litwy, podobnie jak i inne teatry, prze¿ywa³ ciê¿kie czasy. Ale teraz widzów nie
brakuje, zapewniaj¹ artyci z Wilna. Pojawili siê tak¿e mecenaci. Co prawda, rednie
wynagrodzenie aktora w Litwie nie jest du¿e  700 litów, jest to w przybli¿eniu 7000
rubli. Lilia Mraczko, aktorka ww. teatru, owiadczy³a dziennikarzom: Nasza dyrektor
Rinkiaviczene Tatjana Iwanowna posiada zdolnoæ znajdywania sponsorów, zainteresowania ich naszym teatrem. Zapraszani s¹ re¿yserzy, wystawiane s¹ spektakle.
www.westrus.ru z 8 V 2007.

Prezydent Litwy zagrozi³ blokowaniem rokowañ Rosji z Uni¹ Europejsk¹
Litwa jako jeden z cz³onków Unii Europejskiej na³o¿y weto na rokowania miêdzy
Rosj¹ i UE, je¿eli w najbli¿szym czasie nie bêd¹ przywrócone dostawy ropy naftowej
ruroci¹giem Dru¿ba [Przyjañ]. O tym w eterze litewskiego radia narodowego owiadczy³ 13 maja prezydent Litwy Valdas Adamkus. W lutym 2007 roku z podobnym owiadczeniem ju¿ wyst¹pi³ wiceminister spraw zagranicznych ¯igimantas Pavilionis. Jednak,
zdaniem Adamkusa, blokowanie rokowañ by³oby ostatecznoci¹, dlatego on ma nadziejê
na szybkie rozwi¹zanie konfliktu.
Ropa naftowa do Litwy ruroci¹giem Dru¿ba nie jest dostarczana od 29 maja 2006
roku z powodu niesprawnoci technicznych. Rostiechnadzor w kwietniu 2007 roku znalaz³ w ruroci¹gu oko³o 8000 defektów. Szereg SMI wi¹¿e zamkniêcie Dru¿by i zw³okê
w naprawie ruroci¹gu z tym, ¿e Litwa w przetargu sprzeda³a jedyn¹ w Priba³tyce rafineriê
ropy naftowej Ma¿eikiu Nafta nie kompanii rosyjskiej, lecz polskiemu PKN Orlen. Dru¿b¹ dostarczany by³ surowiec w³anie dla tej rafinerii. Szczyt RosjaUE odbêdzie siê
w Samarze 1718 maja. Je¿eli Litwa zablokuje rokowania, to strony nie bêd¹ mog³y podpisaæ umowy o wspó³pracy. Do tego, by rokowania odby³y siê, Rosja powinna sk³oniæ
Polskê do zdjêcia dok³adnie takiego samego weta, jakie proponuje na³o¿yæ Litwa.
Oficjalna Warszawa odmawia podpisania z Rosj¹ umowy do tego momentu, gdy w³adze
rosyjskie zdejm¹ zakaz wwozu wyprodukowanego w Polsce miêsa.
www.westrus.ru z 14 V 2007.

Obwód Kaliningradzki i Litwa zawar³y umowê o wspó³pracy kulturalnej
W dniach od 17 do 20 maja w obwodzie odby³y siê Dni Kultury Litewskiej. Kaliningradczycy obejrzeli wystawy malarzy litewskich, spektakle i filmy, pos³uchali wystêpów
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orkiestr dêtych, obejrzeli wystêpy zespo³ów folklorystycznych. W przedsiêwziêciu zaanga¿owanych by³o oko³o 300 przedstawicieli kultury litewskiej.
Minister kultury obwodu Michai³ Andriejew i wiceminister kultury Republiki Litewskiej Gintaras Kudeika podpisali protokó³ o wspó³pracy kulturalnej miêdzy Obwodem
Kaliningradzkim i Litw¹. Podpisanie tego dokumentu, zdaniem M. Andriejewa, pomo¿e
w rozszerzeniu kontaktów miêdzy eksklaw¹ rosyjsk¹ i s¹siedni¹ republik¹ i bêdzie sprzyjaæ wzbogacaniu dwóch kultur.
W lutym w Wilnie odby³y siê Dni Kultury Obwodu Kaliningradzkiego, w czasie których, oprócz przedsiêwziêæ kulturalnych, odby³y siê spotkania gubernatora Gieorgija
Boosa z ministrami i prezydentem Litwy.
K-d, nr 19 z 15-21 V; RG-Niedziela, nr 103 z 18-24 V; www.abnews.ru z 18 V 2007.

Maj¹tkowi Obwodu Kaliningradzkiego na Litwie nadal grozi zajêcie
Wileñski I S¹d Dzielnicowy odrzuci³ skargê Obwodu Kaliningradzkiego na dzia³ania
komorników, reprezentuj¹cych firmê ci¹gaj¹c¹ d³ugi Duke Investment. Tym samym s¹d
utrzyma³ w mocy rozes³ane w marcu br. przez komorników do wszystkich instytucji pañstwowych, kontroluj¹cych granice i transport kraju, a tak¿e do banków komercyjnych
¿¹danie niezw³ocznego zatrzymania i aresztowania ca³ego trafiaj¹cego do republiki maj¹tku Obwodu Kaliningradzkiego  samochodów, samolotów, pieniêdzy na kontach i innego maj¹tku ruchomego [maj¹tek pañstwowy Obwodu Kaliningradzkiego].
Jak wyjani³ przedstawiciel Kancelarii Adwokackiej Nordia Baublys & Partners Kiastutis Schvirinas, d³ug Obwodu Kaliningradzkiego, który do tego czasu siêga prawie
70 mln litów (27,34 mln dolarów), z powodu zas¹dzonych przez s¹d arbitra¿owy odsetek
szybko ronie, dlatego istniej¹ wszelkie przes³anki do jego jak najszybszego zwrotu.
W przeciwnym przypadku nieprzyjemne dla d³u¿nika ograniczenia bêd¹ obowi¹zywaæ
nie jeden rok.
Bank niemiecki Dresdner Bank w 1998 roku po¿yczy³ Obwodowi Kaliningradzkiemu ponad 10 mln dolarów dla fabryki drobiu Ba³tpticeprom. W póniejszym czasie prawa kredytodawcy przesz³y od banku do kompanii Duke Inwestment z siedzib¹ na Cyprze,
która wygra³a sprawê w Londyñskim S¹dzie Arbitra¿owym. Pod koniec 2006 roku na
aukcji za 2,37 mln litów (rzêdu 920 tys. dolarów) sprzedany zosta³ nale¿¹cy do rz¹du
Obwodu Kaliningradzkiego budynek mieszkalny w Wilnie, w którym mia³o swoj¹ siedzibê przedstawicielstwo obwodu w Litwie.
www.knia.ru z 21 V 2007.

Strategia powstrzymywania Rosji
Grupa robocza pod przewodnictwem lidera partii Zwi¹zek Ojczyzny (konserwatyci) Andriusa Kubiliusa, który jest jednoczenie wicemarsza³kiem Sejmu Republiki
Litewskiej i przewodnicz¹cym Komisji ds. Europy, przygotowa³a projekt dokumentu pod
66

nazw¹ Strategia powstrzymywania Rosji. Konserwatyci Litwy proponuj¹ uczyniæ tê
strategiê umow¹ narodow¹ wszystkich partii politycznych kraju. Projekt dokumentu jest
aktualnie tylko rozpatrywany. Dokument ten Kubilius przedstawi³ na konferencji prasowej w dniu 9 maja br. Frakcja Zwi¹zek Ojczyzny jest najwiêksz¹ frakcj¹ opozycyjn¹
w Sejmie RL.
AI REGNUM opublikowa³a na swojej stronie internetowej 36 g³ównych tez tej
strategii. Tezy 17-20 mówi¹ o realizacji wspólnie z Polsk¹ strategicznych projektów energetycznych i pobudzeniu Polski do stania siê liderem regionalnym w Europie rodkowej,
by unikn¹æ wp³ywów ze strony Rosji.
www.regnum.ru z V 2007; www.kaliningrad.ru z 22 V 2007.

Na Litwie zaniepokojeni s¹ wprowadzeniem uproszczonego trybu wizowego
miêdzy Rosj¹ i UE
Wchodz¹ca w ¿ycie od 1 czerwca br. umowa miêdzy Rosj¹ i Uni¹ Europejsk¹ o z³agodzeniu trybu wizowego istotnie pogorszy sytuacjê wiêkszej czêci ludnoci Obwodu Kaliningradzkiego  powiedzia³ 29 maja w Permie ambasador Republiki Litewskiej w Rosji
Rimantas Schidlauskas czasie spotkania przy okr¹g³ym stole na temat problemów w stosunkach rosyjsko-europejskich. Dzisiaj wydajemy kaliningradczykom wielokrotne wizy
roczne, mamy uproszczony tryb, zgodnie z którym s¹ one udostêpniane bezp³atnie. Wchodzi
w ¿ycie umowa, i ona przerywa dzisiejsz¹ sytuacjê. Teraz na dotychczasowych zasadach
wizy bêd¹ wydawane tym, którzy mieszkaj¹ w rejonach przygranicznych, w przybli¿eniu
30 km od granicy. Kaliningrad tu nie podpada, a to oko³o 800 tys. osób [?] z prawie
milionowego obwodu  powiedzia³ ambasador litewski.
Podnosimy ten problem nie tylko ze wzglêdu na Litwinów, ale i kaliningradczyków
 powiedzia³ pose³ na Sejm Republiki Litewskiej Wac³aw Stankiewicz. Jego zdaniem,
to spowoduje straty gospodarcze i, prócz tego, wywo³a niezadowolenie zwyk³ych obywateli Litwy. On tak¿e zauwa¿y³, ¿e w odró¿nieniu od Rosjan, którzy bêd¹ p³aciæ 35
euro za mo¿liwoæ odwiedzenia jednego z krajów UE, obywatelom innych krajów WNP,
w szczególnoci Bia³orusi i Gruzji, trzeba bêdzie p³aciæ dro¿ej  65 euro. W rozmowie
z AI REGNUM parlamentarzysta litewski zauwa¿y³, ¿e Litwa opowiada siê za obni¿eniem op³aty wizowej dla s¹siedniej Bia³orusi; stosown¹ rezolucjê parlament przyj¹³
w tym roku. Wed³ug jego s³ów, takie stanowisko podzielaj¹ inne kraje nadba³tyckie
i Polska, w których uwa¿a siê, ¿e wysoka cena wizy do krajów UE bardziej odbije siê na
zwyk³ych obywatelach, ni¿ na prezydencie i wysoko postawionych urzêdnikach.
Przedstawiciel Komisji Europejskiej w Rosji Marc Franco zauwa¿y³, ¿e rozmowy
w sprawie rozwi¹zania problemu kaliningradzkiego na razie nie s¹ zakoñczone. Przypomnia³ on, ¿e niektóre kategorie obywateli bêd¹ zwolnione z uiszczania op³aty. To dotyczy tych, którzy odwiedzaj¹ bliskich krewnych i uczestnicz¹ w wymianie kulturalnej.
Ponadto Ministerstwo Spraw Zagranicznych Litwy poinformowa³o, ¿e wejcie w ¿y67

cie ww. umowy nie wp³ynie na realizacjê specjalnego programu tranzytu kaliningradzkiego. Obywatele Federacji Rosyjskiej, pod¹¿aj¹cy do Obwodu Kaliningradzkiego i z powrotem, bêd¹ mogli w poci¹gach bezp³atnie otrzymaæ uproszczone dokumenty przejazdowe kolej¹. W celu podtrzymania i umocnienia zwi¹zków miêdzy mieszkañcami strefy
przygranicznej, Litwa planuje podpisaæ odrêbn¹ umowê z Federacj¹ Rosyjsk¹ o lokalnym
przekraczaniu granicy, która umo¿liwi obywatelom Litwy, zamieszkuj¹cym w pobli¿u
granicy z Obwodem Kaliningradzkim FR, i mieszkañcom rejonów przygranicznych Obwodu Kaliningradzkiego przybycie na terytorium pañstwa s¹siedniego na podstawie
specjalnych przepustek przez specjalne uproszczone punkty lokalnego przejcia przez
granicê.
KPwK, nr 74 z 25 V; www.kaliningrad.ru z 25 V; www.regnum.ru z 25 i 29 V 2007.

Kaliningrad  wiat
Stosunki miêdzy Rosj¹ i Uni¹ Europejsk¹ a problem kaliningradzki
W stosunkach miêdzy Rosj¹ i Uni¹ Europejsk¹ tylko w miesi¹cu maju dzia³o siê tak
wiele, ¿e uznalimy, i¿ najlepiej zobrazuj¹ to spisane przez dziennikarza s³owa tych polityków rosyjskich i unijnych, którzy za sprawê przysz³oci Obwodu Kaliningradzkiego
w ró¿nym stopniu czuj¹ siê odpowiedzialni. W artykule Wadima Smirnowa pt. Czyje
s³owa nie mijaj¹ siê czynem? (KP-P, nr 89 z 18 V 2007) najwiêcej s³ów dotyczy spraw
dla wielu kaliningradczyków najwa¿niejszych tranzytu do Rosji w³aciwej i w miarê
swobodnego dostêpu do krajów s¹siednich. Artyku³ ten przedstawiamy w ca³oci. By
zobrazowaæ jeszcze bardziej jak wa¿ne s¹ to sprawy dla mieszkañców eksklawy rosyjskiej w UE, prezentujemy w uk³adzie chronologicznym tytu³y najwa¿niejszych artyku³ów
prasowych tylko z maja br., w których zawarte s¹ niepokoje, nadzieje i oczekiwania kaliningradczyków.
 Czyje s³owa nie rozchodz¹ siê z czynem? MSZ Rosji oficjalnie wyjani³o, co
bêdzie z wizami do Polski i Litwy dla kaliningradczyków
Od 1 czerwca ulega zmianie tryb otrzymania przez mieszkañców regionu wiz polskich i litewskich  wielokrotne i d³ugoterminowe dokumenty, upowa¿niaj¹ce do wyjazdów do najbli¿szej zagranicy, stan¹ siê rzadkoci¹ dostêpn¹ dla nielicznych. Zasadniczo
kaliningradczycy bêd¹ mogli otrzymaæ wizy jednokrotne na okres do trzech miesiêcy,
przy czym tylko p³atne  po 35 euro. S¹, co prawda, niewielkie szanse, ¿e dla mieszkañców regionu jednak wprowadz¹ przed nastaniem lata jakie ulgi. Ale specjalnie spodziewaæ siê tego nie warto. A dlaczego  naszej gazecie szczegó³owo objani³ wiceminister
spraw zagranicznych [Federacji Rosyjskiej] Aleksandr W. Gruszko:
«Moskwa, Wilno i Bruksela nawi¹za³y dobre wspó³dzia³anie w sprawie kaliningradz68

kiego tranzytu pasa¿erskiego. Nie wszyscy kaliningradczycy prawdopodobnie wiedz¹,
ale parê lat temu Rosjê badali na okolicznoæ tego, by zamieniæ mechanizm UPD-¯D
[uproszczony dokument przejazdu kolej¹] na zasadê p³atn¹, obwarowaæ uzyskiwanie
uproszczonych dokumentów przejazdowych takimi wymogami technicznymi, które sprowadza³yby na nie ca³y mechanizm tranzytowy. Dowiadczenie pokaza³o, ¿e znalezione
w 2002 roku rozwi¹zanie funkcjonuje efektywnie. Ze schematu tranzytowego skorzysta³o
ponad dwa miliony pasa¿erów. Przy tym jakichkolwiek powa¿nych naruszeñ nie ujawniono. W zwi¹zku z tym nale¿y oddaæ sprawiedliwoæ kaliningradczykom, którzy wykazali siê z najlepszej strony. Ten fakt w niema³ym stopniu sprzyja³ usuniêciu pokutuj¹cych
ró¿nego rodzaju obaw, w tym tak¿e w odniesieniu do nie kontrolowanej migracji nielegalnej.
Wszystkie strony generalnie s¹ zadowolone z tego, jak funkcjonuje mechanizm tranzytu pasa¿erskiego. Istnieje zrozumienie tego, ¿e on bêdzie funkcjonowaæ a¿ do osi¹gniêcia miêdzy Rosj¹ i Uni¹ Europejsk¹ porozumienia o trybie bezwizowym wyjazdów wzajemnych obywateli. Jak odnotowuje siê w raporcie Komisji Wspólnot Europejskich,
z którym chêtni mog¹ zapoznaæ siê na stronie internetowej Przedstawicielstwa Komisji
Unii Europejskiej w Moskwie, Unia Europejska bêdzie nadal finansowaæ mechanizm
UPD¯D. Tak wiêc ten uproszczony dokument przejazdowy pozostanie dla kaliningradczyków bezp³atny.
Teraz bezporednio o wizach. Obowi¹zuj¹cy tryb uzyskiwania przez mieszkañców
regionu wiz Litwy i szczególnie Polski nie zawsze jest wykorzystywany do celów tranzytowych. W zwi¹zku z tym nie wchodzi on do pakietu porozumieñ z Uni¹ Europejsk¹
o tranzycie obywateli rosyjskich miêdzy obwodem i pozosta³ym terytorium Rosji. Jest to
temat odrêbny. Uwzglêdniaj¹c specyfikê po³o¿enia geograficznego obwodu, ukszta³towane w regionie zwi¹zki humanitarne i kontakty miêdzy ludmi, MSZ Rosji wystêpowa³o
i wystêpuje o zachowanie dla kaliningradczyków komfortowego trybu wizowego w celach odwiedzenia krajów s¹siednich. Rosja by³aby gotowa pójæ tak daleko, jak daleko
byliby gotowi pójæ nasi partnerzy. To stanowisko dobrze jest znane i w Brukseli,
i w Warszawie, i w Wilnie.
Absolutnie nie odpowiada rzeczywistoci twierdzenie o tym, ¿e w toku rokowañ
w sprawie umowy miêdzy Rosj¹ i UE o uproszczeniach wizowych strona rosyjska jakoby
nie podnosi³a problemu kaliningradzkiego. Kieruj¹c siê interesami w³asnymi, partnerzy z UE nie byli gotowi do utrwalania preferencji w formie umowy. Korespondencja
miêdzy kierownictwem MSZ Rosji i kierownictwem Komisji Europejskiej na dany temat
jest wystarczaj¹co obszerna. Nawiasem mówi¹c, nasi partnerzy litewscy poszli za naszym przyk³adem i wziêli na uzbrojenie ten instrument pracy z Bruksel¹  przedstawiaæ
swoje stanowisko nie tylko ustnie, ale i na pimie. Mo¿na nawet twierdziæ, ¿e Moskwa
i Wilno dzia³a³y w danej sprawie zgodnie. Zbêdne jest przypominanie o niejednokrotnych
spotkaniach i konsultacjach na ró¿nych szczeblach, w których brali udzia³ i przedstawi69

ciele rz¹du obwodu. Wystarczy wspomnieæ przyjazd do Kaliningradu w lutym ubieg³ego
roku pani Benity Ferrero-Waldner. Ostatnia rozmowa z komisarzem europejskim w danej
sprawie odby³a siê pod koniec kwietnia tego roku w Moskwie.
Rosja w styczniu zwróci³a siê do Polski z propozycj¹ zawarcia umowy, ustanawiaj¹cej tryb uproszczony wyjazdów mieszkañców terenów przygranicznych. Z naszej strony
mowa jest przede wszystkim o mieszkañcach Obwodu Kaliningradzkiego. Z Warszawy
najpierw nadszed³ sygna³ daj¹cy nadziejê. Koledzy polscy obiecali nawet przygotowaæ
projekt stosownego dokumentu. Niestety, do tej pory takiego projektu nie otrzymalimy.
Bardziej produktywnie postêpowa³a praca z naszymi partnerami litewskimi. Wykorzystuj¹c dobre rady z Brukseli, strona rosyjska zaproponowa³a wariant rozwi¹zania,
który okaza³ siê dla kolegów do przyjêcia. W toku ca³kiem konstruktywnych i w interesie
obu stron konsultacji miêdzy ministerstwami spraw zagranicznych strony dosz³y do zgody tak co do formy, jak i treci projektu rosyjsko-litewskiego porozumienia na ten temat.
W rezultacie otrzymano szczegó³owo sprawdzony dokument, który ca³kowicie uwzglêdnia wymagania ustawodawstwa dwóch krajów, a tak¿e, co jest istotne, odpowiada konwencji z Schengen. By³y wykorzystane tak zwane niuanse szengeñskie, w szczególnoci, postanowienia wy¿ej wymienionej konwencji o trybie wydawania wiz narodowych.
Przyzwoici obywatele, przestrzegaj¹cy i szanuj¹cy prawa i przepisy kraju pobytu, specjalnych zmian w rozpatrywaniu ich wniosków wizowych, najprawdopodobniej, nawet nie
zauwa¿yliby.
Dojcie do wzajemnie mo¿liwego przyjêcia i poszukiwanego rezultatu pozwoli³o,
oprócz wszystkiego innego, na to, ¿e ani my, ani partnerzy litewscy nie stawiali przed
sob¹ zadania sformu³owania jakichkolwiek by to nie by³o wyj¹tków w stosunku do szengeñskich wiz krótkoterminowych. Bêd¹ one wydawane wszystkim obywatelom Rosji,
w tym tak¿e i mieszkañcom Obwodu Kaliningradzkiego, na jednakowych i tych samych
podstawach. Próby za rozmycia przestrzeni szengeñskiej, które niekiedy przebijaj¹ siê
w niektórych wypowiedziach publicznych, skazywa³yby jakiekolwiek porozumienie na
niepowodzenie.
Rosja do zawarcia porozumienia z partnerami litewskimi jest gotowa i w tej p³aszczynie wiêzami unijnymi nie jest skrêpowana. Tak wiêc los porozumienia, dziêki któremu wygraliby i kaliningradczycy, i obywatele litewscy,  to sprawa woli politycznej Unii
Europejskiej. Bruksela niejednokrotnie owiadcza³a o szczególnej uwadze przyk³adanej
do Obwodu Kaliningradzkiego. Najbli¿sza przysz³oæ poka¿e czyje s³owa nie mijaj¹ siê
z czynem».
 Gieorgij Boos, gubernator:
«Stosunki miêdzy Rosj¹ i UE rozwijaj¹ siê dynamicznie i konstruktywnie. Bêd¹
odbywaæ siê spotkania na szczycie, bêdzie podpisywane nowe porozumienie o partnerstwie strategicznym, i gdy nadejdzie czas trybu bezwizowego, jestem przekonany, ¿e
poddadz¹ go próbie w³anie w Obwodzie Kaliningradzkim. Uczynienie naszego regionu
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pilota¿owym w przepracowaniu nowych form wspó³pracy Rosji i UE  to inicjatywa
prezydenta Putina, i to samo dyktuje logika. Zanim zacznie siê wcielanie nowego dowiadczenia w praktykê stosunków wzajemnych Rosji i UE, nale¿y go poddaæ próbie
w niewielkiej skali ».
 Sean Carroll, szef Oddzia³u Prasy i Informacji Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w FR:
«Komisja Europejska jest dobrze poinformowana o zaniepokojeniu Rosji z powodu
zmian w op³atach wizowych dla mieszkañców Obwodu Kaliningradzkiego. Teraz prowadzona jest praca z zainteresowanymi stronami nad tym, co jeszcze mo¿na przedsiêwzi¹æ
w uzupe³nieniu zasad, które ju¿ s¹ w³¹czone do umowy UEFR».
 Fiodor £ukjanow, redaktor naczelny czasopisma Rosja w polityce globalnej:
«S¹dzê, ¿e nikt nad problemem kaliningradzkim specjalnie nie zastanawia³ siê.
Istnieje logika biurokratyczna: szykowali dosyæ ogóln¹ umowê, wed³ug statusu ona znajduje siê wy¿ej i jest zyskowniejsza dla urzêdników, którzy odpowiadaj¹ za stosunki z UE,
tak wiêc ona w sposób oczywisty jest bardziej priorytetowa. Wymiar regionalny od dawna ju¿ w Moskwie, w istocie rzeczy, nikogo nie interesuje. Formalnie o tym jeszcze wspominaj¹, ale coraz mniej, w praktyce o regionaln¹ i transgraniczn¹ wspó³pracê nie troszcz¹
siê. Jest to ca³kowicie zgodne z duchem ogólnej atmosfery politycznej, przy której wszelkie wspólne projekty z udzia³em partnerów po drugiej stronie granicy postrzegane s¹
z podejrzliwoci¹. Do tego jeszcze poziom stosunków z s¹siadami (praktycznie ze wszystkimi, ale szczególnie na Zachodzie) jest taki, ¿e, jak widzimy, przez ca³y czas podejmowane s¹ próby, by nie wspó³pracê nawi¹zywaæ, lecz przeciwnie, odgradzaæ siê i izolowaæ
siê, ograniczaæ zwi¹zki gospodarcze i humanitarne. Ukryta logika: dla nas nikt nie jest
potrzebny, za to my jestemy potrzebni wszystkim, to niech oni i prosz¹.
Co za dotyczy pilota¿owoci Kaliningradu, to krzy¿yk na niej postawiono ju¿ dawno, jeszcze przed rozpoczêciem ostatniej rundy zaostrzania sytuacji miêdzynarodowej.
Stosunki Rosji i Unii Europejskiej bardzo mocno zdegradowa³y siê w ci¹gu ostatnich
trzechczterech lat. W nich, w istocie, pozosta³a sama energetyka, go³a wymowa cyfr, ale
i to tylko w bardzo du¿ych liczbach, a drobiazgi na podobieñstwo biznesu regionalnego
 to nie jest problem. Zrozumienie wzajemne minimalne, piloci w ogóle nie s¹ potrzebni. Pilot  to pierwowzór pewnego modelu, który trzeba poddaæ próbie, ¿eby zrozumieæ
funkcjonuje on czy nie, i w przypadku powodzenia przenieæ na wy¿szy poziom. U nas
dzisiaj ¿adnego modelu z UE nie ma, tak wiêc pilotowaæ nie ma czego».
Od redakcji [Kaliningradzkiej Prawdy]:
«Tak bardzo wyczerpuj¹cych komentarzy, zw³aszcza odnonie problematyki kaliningradzkiej, kierownictwo MSZ FR udziela niezbyt czêsto, wyjanienia wiceministra Gruszko
szczególnie interesuj¹ce s¹ jeszcze i dlatego. Ale jednoczenie z nich nie udaje siê zrozumieæ, czego w Moskwie chc¹ od Obwodu Kaliningradzkiego? Nazywaj¹ go to regionem
pilota¿owym w stosunkach Rosji i UE, to pod jeden strychulec zrównuj¹ ze wszystkimi
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kontynentalnymi podmiotami FR. Je¿eli w stolicy teraz uwa¿aj¹, ¿e specjalnie uwydatniaæ nas nie warto, to nie trzeba mówiæ o unikalnoci regionalnej  a w³anie tak¹ retorykê wykorzystuj¹ praktycznie wszyscy wysoko postawieni urzêdnicy federalni, przyje¿d¿aj¹c
do Kaliningradu z wizyt¹ oficjaln¹. W rezultacie w³adze lokalne zmuszone s¹, tak naprawdê, miotaæ siê  do rozwoju gospodarki regionalnej przyci¹gaæ wielkich inwestorów
z wielkiej Rosji, a jednoczenie d¹¿yæ do dogonienia i przecigniêcia konkurentów na
Zachodzie. Zreszt¹, chyba nie warto wprawiaæ w zak³opotanie tym MSZ  przecie¿ tam
politykê zagraniczn¹, jak wiadomo, tylko realizuj¹.
Niepotrzebnie wiceminister dziêkuje kaliningradczykom za to, ¿e daj¹ siê poznaæ
z jak najlepszej strony  my po prostu nie mamy innego wyjcia. Wiêkszoæ mieszkañców regionu ju¿ nawet nie marzy o tym, by jedziæ z Rosji do Rosji, jak kiedy, swobodnie. Na odwrót, uwa¿a siê za rzecz zupe³nie normaln¹ posiadaæ jako dodatek do dowodu
osobistego jeszcze i paszportu zagranicznego. Do którego, naturalnie, trzeba wklejaæ wizy.
I je¿eli trzeba bêdzie za nie p³aciæ  to bêdziemy p³aciæ. Nigdzie nie uciekniemy, wokó³,
jak w rezerwacie, druty kolczaste i s³upy graniczne, bez wiz nie wyjedziesz. Byæ mo¿e,
taki jest ten nasz pilota¿owy los». Przygotowa³ Wadim Smirnow.
KP-P, nr 89 z 18 V; www.kaliningradka.ru z 18 V 2007.

W maju br. w kaliningradzkich SMI ukaza³y siê ponadto nastêpuj¹ce artyku³y i informacje o stosunkach Rosji ze wiatem zewnêtrznym, w których porednio lub bezporednio wystêpuje problem kaliningradzki. Ni¿ej prezentujemy tytu³y tych artyku³ów
z podzia³em na cztery grupy tematyczne.
1. Stosunki miêdzy Rosj¹ i Uni¹ Europejsk¹ ze szczególnym uwzglêdnieniem
spotkania na szczycie w Samarze:
 Unio Europejska  zatrzymaj faszyzm estoñski: pikieta kaliningradczyków przed konsulatami Litwy, RFN i £otwy, www.regnum.ru z 2 V;
 Cierpliwoæ UE w stosunku do Moskwy wyczerpuje siê: Unia Europejska gotowa jest blokowaæ wst¹pienie Rosji do WTO, www.newsru.com z 4 V;
 Fiodor £ukjanow: Strategia Rosji w stosunku do UE prze¿y³a siê wraz z przyjciem Sarcozy, www.regnum.ru z 7 V;
 Estonia zamknê³a dla gazoci¹gu Nord Stream Morze Ba³tyckie, www.westrus.ru z 8 V;
 Gambit estoñski [tematyka j.w.], www.kaliningrad.ru z 8 V;
 W Brukseli omówili przebieg rokowañ z Rosj¹ w sprawie embarga na polskie miêso, www.kaliningradexpert.ru z 8 V;
 W Moskwie spokojnie odnosz¹ siê do tego, ¿e do tej pory nie rozpoczêto rokowañ o nowym
partnerstwie strategicznym, www.kaliningradexpert.ru z 8 V;
 Unia Europejska odmówi³a prowadzenia z Rosj¹ na szczycie w Samarze rokowañ o nowej
umowie [o partnerstwie i wspó³pracy], www.kaliningrad.ru z 15 V; www.newsru.com z 15 V;
 Szczyt RosjaUE: bezpieczeñstwo energetyczne w zamian za ustêpstwa polityczne, www.westrus.ru z 15 V;
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 Szczyt RosjaUE: nowy poziom stosunków, www.westrus.ru z 16 V;
 S. Jastr¿embskij: Javier Solana nie bêdzie uczestniczyæ w szczycie RosjaUE, www.westrus.ru z 16 V;
 Rosja liczy na to, ¿e w ci¹gu trzech tygodni zakoñczy rokowania dwustronne w sprawie
WTO, www.vesti.ru z 17 V;
 Putin udaje siê do Obwodu Samarskiego na szczyt RosjaUE, www.vesti.ru z 17 V 2007;
 Wyrok warszawski. Polska ostatecznie dobi³a szczyt RosjaUE, Kommersant, nr 84 z 18
V, www.kommersant.ru z 18 V;
 Region bezpilota¿owy, Wriemia Nowostiej, Nr 84 z 15 V; www-vremya.ru z 18 V; www.kaliningrad.ru z 18 V;
 Biznesmeni wzywaj¹ uczestników szczytu RosjaUE do rozpoczêcia rokowañ w sprawie nowej umowy o wspó³pracy, www.runovosti.ru z 18 V;
 Technologie celne zaproponowane na szczycie w Samarze s¹ znane w Rosji jako ¿a³osne,
www.regnum.ru z 18 V;
 Rosja rozpocznie rokowania o partnerstwie z UE po przy³¹czeniu siê do WTO, www.kaliningrad.ru z 20 V; www.newsru.com z 20 V;
 Rosja doda pieniêdzy na wspó³pracê przygraniczn¹ z Europ¹ [W³adze Rosji zamierzaj¹
przeznaczyæ ponad 200 mln euro na finansowanie siedmiu programów wspó³pracy przygranicznej
regionów Pó³nocno-Zachodniego Okrêgu Federalnego, które bêd¹ realizowane wspólnie z krajami
UE w latach 20082013. W ci¹gu 15 lat rozwoju wspó³pracy przygranicznej krajów UE z regionami
rosyjskimi nie by³o ¿adnego finansowego wsparcia rosyjskiego. Unia Europejska na program wspó³pracy przygranicznej przeznaczy w latach 20072013 kwotê 300 mln euro], www.westrus.ru z 24 V;
 Unia Europejska nie zapomni o rozwoju Obwodu Kaliningradzkiego, je¿eli my nie przestaniemy wspó³pracowaæ z nimi [UE nie zapomni o rozwoju Obwodu Kaliningradzkiego, ale jedynie
pod warunkiem, ¿e i region nie przestanie wspó³pracowaæ z UE. Takie owiadczenie z³o¿y³a 23 maja
br. przebywaj¹ca w Moskwie z wizyt¹ oficjaln¹ komisarz ds. polityki regionalnej UE Danuta Hübner.],
www.kaliningrad.ru z 24 V; KP, nr 93 z 24 V [tytu³ orygina³u w KP: Oni s¹ gotowi, je¿eli my
jestemy gotowi];
 Duma [Obwodowa] zwróci siê do Putina, [Z prob¹ o pomoc w sprawie problemu kaliningradzkiego], KP, nr 95 z 26 V;
 Rosji i UE potrzebne s¹ wspólne przestrzenie, [Wywiad Nadie¿dy Arbatowej, kierownika
Oddzia³u Instytutu Gospodarki wiatowej i Stosunków Miêdzynarodowych RAN, uczestniczki XII
Miêdzynarodowej Konferencji Forum Ba³tyckiego UE i Rosja: rozmawiaj¹c o nowych stosunkach,
odbytej w Rydze], www.rosbalt.ru z 28 V;
 Otwórzcie granice dla regionu pilota¿owego. Duma Obwodowa prosi prezydenta FR o wprowadzenie dla kaliningradczyków trybu bezwizowego w celu odwiedzenia krajów UE [30 maja
wiêkszoæ deputowanych Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej podpisa³a siê pod apelem do prezydenta Rosji W³adimira Putina, w którym poprosili szefa pañstwa o wprowadzenie dla obywateli UE
i Obwodu Kaliningradzkiego trybu wzajemnych wyjazdów bezwizowych], KP, nr 98 z 31 V.

73

2. Zniesienie wiz bezp³atnych do Polski i Litwy:
 Wizowa darmocha skoñczy³a siê? Od 1 czerwca dla kaliningradczyków radykalnie zmieni siê tryb przejazdu do Polski i Litwy, KPwK, nr 68 z 15 V;
 Litewskie i polskie wizy dla kaliningradczyków bêd¹ p³atne, www.knia.ru z 16 V;
 Od 1 czerwca uchylone s¹ wizy bezp³atne do Litwy, www.kaliningrad.ru z 16 V;
 Proces rokowañ w sprawie problemu kaliningradzkiego miêdzy Rosj¹ i UE tak i nie da³
pozytywnych rezultatów, www.kaliningrad.ru z 16 V; KPwK, Nr 69 z 16 V;
 Byæ czy nie byæ wizom ulgowym dla kaliningradczyków?, www.kaliningrad.rfn.ru z 17 V;
 Miêdzy zerem i 35 euro jest ró¿nica! W MSZ FR obiecuj¹ zachowaæ dla kaliningradczyków
ulgowy tryb otrzymania wiz do Litwy i Polski, KP, nr 88 z 17 V, www.kaliningradka.ru z 17 V;
 Po wizy bezp³atne  ogromne kolejki, KP w K, nr 70 z 18 V;
 Uzgodnienia odnonie tranzytu [przez Litwê] nie ulegaj¹ zmianie, KPwK, nr 70 z 18 V;
 Puste wizy anuluj¹. Polska Stra¿ Graniczna zawraca kaliningradczyków do domu, KPwK,
nr 70 z 18 V;
 Polskie wizy wydane kaliningradczykom do 1 czerwca wa¿ne s¹ do koñca okresu ich wa¿noci, www.kaliningrad.ru z 18 V; www.gazeta.ru z 21 V;
 Jakie dokumenty s¹ wymagane przy ubieganiu siê o wizê, KP w K, nr 70 z 18 V;
 Rz¹d da rekompensatê [?], KP w K, nr 70 z 18 V;
 Uchylane s¹ wizy bezp³atne, SB, nr 80 z 19 V;
 Kto nie zd¹¿y³  ten siê spóni³. Polska Stra¿ Graniczna zakrêca rubê wjazdow¹, KP, nr
90 z 19 V;
 Zasady tranzytu nie zmieni¹ siê, KP, nr 90 z 19 V;
 Polska Stra¿ Graniczna przykrêca rubê wjazdow¹, www.kaliningradka.ru z 19 V, www.kaliningrad.ru z 21 V;
 Polacy przestali zawracaæ. Napiêcie wizowe na granicy polsko-rosyjskiej spada, KP w K,
nr 72 z 22 V;
 Polska og³osi³a nowe przepisy w sprawie wydawania wiz dla kaliningradczyków, www.kaliningrad.ru z 22 V, www.regnum.ru z 22 V, www.polkon-kaliningrad.ru z 22 V;
 Nowa umowa o uproszczeniu wiz przewiduje du¿¹ iloæ ulg dla obywateli Rosji, www.kaliningrad.ru z 22 V; www.balticpl.ru z 22 V;
 Skargi kaliningradczyków, którzy nie trafili do Polski, rozpatrz¹ w rz¹dzie [obwodu],
www.kaliningrad.ru z 22 V;
 Puszcz¹ wszystkich  i z C, i z D [literowe oznaczenie wiz polskich], www.kaliningradka.ru z 22 V;, KP, nr 91 z 22 V;
 35 euro za wizê, SK, nr 21 z 23-29 V 2007;
 Bezp³atne wizy skoñczy³y siê. Niespecjalni ze strefy specjalnej, AiF-K, nr 21 2329 V;
 Halo, proszê mi daæ wizê [niemieck¹], KP, nr 92 z 23 V;
 Polacy zmienili zasady wjazdu. Od 1 czerwca wnioski o wydanie wizy przyjmowane s¹ po
nowemu, KP w K, nr 73 z 23 V;
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 Jak otrzymaæ dokumenty na wjazd, [do Polski], KP w K, nr 73 z 23 V;
 Nowe przepisy wydawania wiz, SB, nr 82 z 24 V;
 Z paszportem i euro. Wizy do krajów s¹siednich stan¹ siê p³atne, RG, nr 108 z 24 V;
 Koniec z wypoczynkiem w Miko³ajkach, KP w K, nr 75 z 26 V;
 Jak otrzymaæ wizê po 1 czerwca [Informacja Konsulatu Generalnego Litwy], KPwK, nr 74
z 25 V; www.kaliningrad.kp.ru z 25 V;
 W za³atwieniu 2500 dokumentów. W przedstawicielstwie polskim podniecenie potrwa do
po³owy czerwca, KP w K, nr 74 z 25 V, www.kaliningrad.kp.ru z 25 V;
 Zmienia siê tryb wyjazdu obywateli Litwy do Rosji, www.regnum.ru z 25 V; www.kaliningrad.ru z 25 V;
 W Litwie zaniepokojeni s¹ wejciem w ¿ycie umowy o uproszczeniu tranzytu, www.regnum.ru
z 29 V;
 Problem wizowy, SK, nr 22 z 30 V5 VI;
 Na zasadach ogólnych. 1 czerwca kaliningradczycy po¿egnaj¹ siê z wizami bezp³atnymi do
Litwy i Polski, RG, nr 113 z 30 V;

3. Wspó³praca Obwodu Kaliningradzkiego z poszczególnymi krajami Unii
Europejskiej i innymi krajami wiata:

 Bia³oru dostarczy do Obwodu Kaliningradzkiego 300 tysiêcy ton cementu [Kaliningradzkie przedsiêbiorstwa budowlane zamierzaj¹ zakupiæ w maju 300 tys. ton cementu w czasie otwartych
targów w Bia³orusi, z tego 120 tys. ton rz¹d Bia³orusi odst¹pi³ z zasobów kraju, resztê oferuje Bie³arutorg. W obwodzie w tym roku planuje siê oddaæ do u¿ytku 750 tys. m2 powierzchni mieszkalnej, do czego niezbêdnych jest oko³o 650 tys. ton cementu], www.knia.ru z 3 V; KP, nr 83 z 10 V.
 Rosyjsko-szwedzkie kontakty w sferze owiaty i kultury s¹ kontynuowane [Wystartowa³a
akcja Piêædziesi¹t dni kultury szwedzkiej w Kaliningradzie, w ramach której odbêd¹ siê wystawy
w muzeach kaliningradzkich, przegl¹d filmów szwedzkich, koncerty muzyczne i spotkania z twórcami szwedzkimi], KP, nr 82 z 8 V; www.kaliningrad.ru z 8 V; www.kaliningradka.ru z 10 V;
 Duñczyk zdziwi³ siê [Delegacja Miêdzynarodowej Federacji Zwi¹zków Zawodowych pod
przewodnictwem Johna Sveniksena odwiedzi³a Kaliningrad, gdzie spotka³a siê z kierownictwem
Obwodowej Federacji Niezale¿nych Zwi¹zków Zawodowych. Sveniksen by³ zdziwiony cen¹ mieszkañ w Kaliningradzie, dochodz¹c¹ do 2000 euro za m2 (w Danii 1500 euro za m2 w centrum stolicy
kraju). Omawiano zakres wspó³pracy i metody pozyskiwania nowych cz³onków zwi¹zków zawodowych], KP, nr 82 z 8 V;
 Nowe plany omówi¹ latem [W Kaliningradzie odby³a siê narada w sprawie przygotowania
VII posiedzenia Rosyjsko-Bia³oruskiej Rady ds. Wspó³pracy Obwodu Kaliningradzkiego z Regionami i Organami W³adzy Pañstwowej Republiki Bia³orusi. Naradzie przewodniczy³ wicepremier rz¹du
obwodowego Jurij Szalimow. Posiedzenie rady ma odbyæ siê w czerwcu br. w Kaliningradzie], KP, nr
85 z 12 V;
 Gubernator obwodu spotka³ siê z konsulem generalnym Hiszpanii [Gieorgij Boos przyj¹³
goszcz¹cego w obwodzie konsula honorowego Królestwa Hiszpanii w Sankt Petersburgu Francisco
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Pasquale de la Parte (w informacji podano, ¿e chodzi o konsula generalnego Królestwa Hiszpanii w
S. Petersburgu). Omawiano kierunki wspó³pracy w dziedzinie turystyki, energetyki, przemys³u lekkiego], www.kaliningrad.ru z 17 V; KP, nr 89 z 18V; AiF-K, nr 21 z 2329 V.
 20 mln euro w postaci europejskich grantów otrzyma Kaliningrad na modernizacjê systemu
gospodarki komunalnej [20 mln euro otrzyma bud¿et Kaliningradu na modernizacjê systemu GKiM
w ramach miêdzynarodowego programu partnerstwa na rzecz ochrony przyrody Wymiar Pó³nocny, który skupia kraje Europy Pó³nocnej. 17 maja odby³o siê podpisanie umowy o grantach miêdzy
Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju i Fundacj¹ Wymiar Pó³nocny. Do programu w³¹czona zosta³a modernizacja systemu ogrzewania miasta, oczyszczania cieków, gromadzenia i utylizacji
odpadów sta³ych], www.regnum.ru z 17 V;
 Szwecja wyda na oczyszczanie cieków kaliningradzkich 300 tys. euro [W Kaliningradzie
rozpoczê³a siê realizacja wspólnego rosyjsko-szwedzkiego projektu JOCCOW w zakresie oczyszczania cieków na miejskim wysypisku mieci. Projekt przewiduje zbudowanie na obrze¿u miasta
kaskady stawów do biologicznego oczyszczania cieków z wysypiska], RG, nr 104 z 18 V, nr 114 z
31 V, www.kaliningrad-online.ru z 28 V;
 Podpisano Umowê o wspó³pracy miêdzy Obwodem Kaliningradzkim i w³oskim regionem
autonomicznym FriuliWenecja Julijska [Delegacji w³oskiej przewodniczy³ minister ds. miêdzynarodowych, zwi¹zków ogólnoeuropejskich i zwi¹zków z autonomiami lokalnymi rz¹du tego regionu
w³oskiego Francesco Jakop. W³adze Obwodu Kaliningradzkiego reprezentowa³ gubernator Gieorgij
Boos, zachêcaj¹c goci do udzia³u w inwestycjach na rzecz strefy turystycznej i strefy gier hazardowych w obwodzie], KP, nr 90 z 19 V, nr 92 z 23 V; www.gov.kaliningrad.ru z 21 V; KP-P, nr 94 z 25
V; RG, nr 107 z 23 V.
 Za uratowanie ton¹cych [22 maja w Konsulacie Generalnym Królestwa Szwecji w Kaliningradzie dziesiêciu szwedzkim ratownikom wrêczono uroczycie medale Ministerstwa ds. Sytuacji
Nadzwyczajnych FR Za wspólnotê w imiê ratowania. 9 sierpnia 2005 roku na Ba³tyku szala³ huragan Izydor. Porywy wiatru dochodzi³y do 35 m/sek. W strefie odpowiedzialnoci Kaliningradzkiego Morskiego Orodka Ratunkowo-Koordynacyjnego zaczê³a ton¹æ ¿aglówka polska Rzeszowiak.
Zosta³a zorganizowana miêdzynarodowa operacja ratownicza. I w³anie ratownicy szwedzcy wyrêczyli z biedy polskich ¿eglarzy], KP, nr 90 z 19 V; KP-P, nr 94 z 25 V;
 Miliony na zdrowie [Ponad 2 miliony euro wyda UE w ramach programu Europa Aid
Poprawa stanu zdrowia ludnoci w Obwodzie Kaliningradzkim. Projekt bêdzie realizowany wspólnie z Centralnym Naukowo-Badawczym Instytutem Organizacji i Informatyzacji Ochrony Zdrowia
FR, Uniwersytetem Ulsteru z Wielkiej Brytanii i Kataloñskim Instytutem Zdrowia Publicznego (CatSalut). W programie  konsultowanie i szkolenie personelu, profilaktyka, wspó³dzia³anie miêdzyresortowe i miêdzysektoralne, wyposa¿enie materialno-techniczne placówek ochrony zdrowia obwodu], RG, nr 105 z 22 V; KP-P, nr 94 z 25 V;
 Nowy projekt wspó³pracy przygranicznej krajów nadba³tyckich, Rosji i Bia³orusi startuje
w Moskwie 2425 maja [Projekt finansuje UE w ramach programu Interreg 3 B  Dobros¹siedztwo. Beneficjantami programu s¹ w³adze regionalne i samorz¹dowe oraz instytucje naukowo-pro-

76

dukcyjne. W realizacji m.in. uczestniczy Kaliningradzka Duma Obwodowa, Partnerstwo Niekomercyjne Kaliningradzkiego Regionalnego Biura Euroregionu Szeszupa (Krasnoznamiensk w OK)
i inne podmioty z Rosji, Bia³orusi i Litwy], www.westrus.ru z 24 V;
 Jestemy potrzebni sobie nawzajem [Od pocz¹tku br. w OK realizowany jest projekt TACIS
Rozwój potencja³u administracyjnego Obwodu Kaliningradzkiego. Kierownik projektu Irlandczyk
Steve Diuar udzieli³ wywiadu KP, w którym opowiedzia³ jak jest realizowana pomoc ekspercka
rz¹dowi obwodowemu w reformowaniu ochrony zdrowia, owiaty i opracowaniu nowego systemu
sporz¹dzania bud¿etu regionalnego], KP-P, nr 94 z 25 V; www.kaliningradka.ru z 25 V.
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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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