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Obraz miesi¹ca
W regionie rozpoczê³a siê na dobre kampania wyborcza. W Kaliningradzie, na miejsce Siergieja £uniewa, który zosta³ przewodnicz¹cym Komisji Wyborczej Obwodu Kaliningradzkiego, nowym szefem komisji miejskiej zosta³ wybrany 46-letni Siergiej
Sopiliuk. Ostatnio pe³ni³ on funkcjê doradcy mera Kaliningradu, a wczeniej by³ oficerem
Floty Oceanu Spokojnego.
Jedna Rosja przyst¹pi³a do kampanii wyborczej pod has³ami nowego planu Putina.
6 czerwca Siergiej Bu³ycziow, przewodnicz¹cy Dumy Obwodowej, po powrocie z posiedzenia Generalnej Rady Politycznej Jednej Rosji w Moskwie og³osi³, ¿e po wys³uchaniu referatu Borysa Gryz³owa O realizacji Planu Putina przez partiê Jedna Rosja oczywiste jest, ¿e w kampanii podniesionych zostanie piêæ g³ównych celów: po pierwsze,
wzmocnienie wielkiej cywilizacji rosyjskiej; po drugie, zbudowanie konkurencyjnej gospodarki; po trzecie, podniesienie poziomu ¿ycia obywateli; po czwarte, wzmocnienie
instytucji obywatelskich; i wreszcie, po pi¹te, wzmocnienie suwerennoci Rosji. Mo¿na
odnieæ wra¿enie, i¿ jest to raczej zbiór hase³ maj¹cych wywo³aæ wra¿enie zarówno
w kraju, jak i zagranic¹: Rosja wraca na pozycjê mocarstwa, za wybory maj¹ umocniæ
przewiadczenie obywateli o jej potêdze, ¿e ten powrót jest nieunikniony i rozwa¿nie
kierowany przez koñcz¹cego drug¹ kadencjê prezydenta W. Putina.
16 czerwca odby³a siê w Kaliningradzie konferencja sprawozdawczo-wyborcza oddzia³u obwodowego Jednej Rosji, na której gubernator Gieorgij Boos owiadczy³, ¿e
sukcesy gospodarcze regionu to rezultat g³ównie dzia³alnoci cz³onków Jednej Rosji 
którzy tworz¹ jednopartyjny rz¹d, posiadaj¹ wiêkszoæ w Dumie Obwodowej, a tak¿e
zajmuj¹ wiêkszoæ stanowisk szefów jednostek municypalnych. W 2002 r. partia liczy³a
w regionie zaledwie 262 cz³onków, a obecnie ponad 8100. Na konferencji wybrano now¹
45-osobow¹ Radê Polityczn¹ i jej 11-osobowe prezydium, w sk³ad którego weszli m.in.
gubernator G. Boos, przewodnicz¹cy Dumy Obwodowej Siergiej Bu³ycziow  nowy sekretarz oddzia³u, Jurij Szalimow (zastêpca sekretarza), Aleksandr Dacyszyn  zastêpca
pe³nomocnego przedstawiciela prezydenta w PZOF, Konstantin Poliakow  wiceprzewodnicz¹cy Dumy Obwodowej. W sk³adzie rady nie znalaz³o siê miejsca dla wielu dotychczasowych aktywistów regionalnych partii, ale najbardziej zaskakuj¹cym wydarzeniem by³o to, ¿e mer Kaliningradu Jurij Sawienko, dot¹d drugi na licie najbardziej wp³ywowych polityków regionalnych, nawet nie uczestniczy³ w konferencji. Jeszcze przed
konferencj¹ owiadczy³ on, ¿e po rozmowach z pe³nomocnym przedstawicielem I. Klebanowem, jego zastêpc¹ A. Dacyszynem i gubernatorem G. Boosem liczy na to, ¿e Jedna
Rosja wystawi jego kandydaturê w wyborach na deputowanego Dumy Pañstwowej i on
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nie zamierza ubiegaæ siê o trzeci¹ kadencjê mera. Rozwa¿aniom o przysz³oæ J. Sawienki
towarzysz¹ w dalszym ci¹gu spory prawne o tryb wprowadzenia zmian do systemu zarz¹dzania miastem, tj. o rozdzielenie kompetencji miêdzy szefem miasta a city-managerem
oraz sposób powo³ywania na te stanowiska. W istocie jednak spór toczy siê o to kto jest
ojcem suksesu, czyli wietnej sytuacji gospodarczej miasta Kaliningrad, które przyci¹ga
inwestorów zewnêrznych, szczególnie aktywnych na rynku nieruchomoci. Merostwo zamierza przedstwiæ wyniki debat na temat wizji i warunków zabudowy centralnej czêci
Kaliningradu w formie memorandum architektonicznego. Tylko w ci¹gu piêciu miesiêcy
2007 r. do kasy municypalnej Kaliningradu wp³ynê³o ponad 2 mld rubli dochodów w³asnych. Kaliningrad ma staæ siê dziêki opracowywanej strategii rozwoju do roku 2025
forpoczt¹ Rosji w Europie. Odnotowaæ tak¿e trzeba, ¿e Kaliningrad na okres wakacyjny przygotowa³ niezwykle bogat¹ ofertê imprez artystycznych.
W Kaliningradzie odby³o siê 4 czerwca posiedzenie wyjazdowe Rady przy Pe³nomocnym Przedstawicielu Prezydenta w PZOF, za w dniu nastêpnym dyrektor FSB Rosji
Niko³aj Patruszew przeprowadzi³ wyjazdowe posiedzenie Narodowego Komitetu Antyterrorystycznego. Do miejscowych mediów nie dotar³y istotne informacje o wynikach tych
posiedzeñ i z tych wzglêdów nale¿y je widzieæ w kontekcie wczeniejszego wywiadu,
udzielonego z okazji Dnia Pogranicznika przez pierwszego zastêpcê naczelnika Urzêdu
Granicznewgo FSB Rosji ds. Obwodu Kaliningradzkiego gen.-mjr Jurija Radionowa.
Zapowiada on tworzenie nowego systemu zabezpieczenia granicy pañstwowej zarówno
l¹dowej, jak i morskiej  na wodach terytorialnych i w strefie ekonomicznej, w tym tak¿e
na Zalewie Wislanym i Kuroñskim.
Sprawom wizowym w zwi¹zku z wejciem w ¿ycie nowej umowy z dniem 1 czerwca,
kaliningradzkie media powiêci³y niezwykle du¿o uwagi. Wyczerpuj¹c¹ informacjê
o nowych regulacjach wizowych prezentowa³y tak¿e na ³amach miejscowych mediów
polskie i litewskie konsulaty. Prasa z przek¹sem informowa³a, ¿e zdaniem rosyjskich dyplomatów, wejcie w ¿ycie umowy wizowej miêdzy Rosj¹ i Uni¹ Europejsk¹ nale¿y poczytywaæ za sukces dyplomacji rosyjskiej, który nie utrudni ¿ycia kaliningradczykom.
Sekretarz Przedstwicielstwa MSZ FR w Kaliningradzie Borys Szeriemiet`jew nie uwa¿a,
by prawa kaliningradczyków by³y naruszone, poniewa¿ w analogicznej sytuacji znajduj¹ siê wszyscy Rosjanie, a ponadto nowe zasady wizowe mog¹ zostaæ jeszcze poddane
korekcie. Niemniej osobowy ruch graniczny na przejciach wyranie zmniejszy³ siê, mimo
i¿ granicê pañstwow¹ mo¿na jeszcze przekraczaæ na podstawie wa¿nych wiz wydanych
przed dniem 1 czerwca 2007 r. Konsul generalny Jaros³aw Czubiñski w wielu wypowiedziach w miejscowych mediach podnosi³ sprawê koniecznoci polepszenia obs³ugi ruchu
osobowego i udro¿nienia ju¿ istniej¹cych przejæ granicznych , a przede wszystkim wykorzystania u³atwieñ wizowych zwi¹zanych ze wspó³prac¹ przygraniczn¹ miêdzy
samorz¹dami, instytucjami kultury i nauki oraz forami gospodarczymi. Media kaliningradzkie szeroko informowa³y o inicjatywie litewskiego MSZ w sprawie wprowadzenia
zasad ma³ego ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim. Strona rosyjska zabiega
w rozmowach z Komisj¹ Europejsk¹ o rozszerzenie do 50 km strefy ma³ego ruchu granicznego, lecz bez wyranego postêpu w rokowaniach, i nie przystêpuje do bezporednich
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rozmów i konsultacji w tej kwestii z Polsk¹ i Litw¹. Kaliningradzkie miedia zwracaj¹
uwagê za zastanawiaj¹ce milczenie w kwestii kaliningradzkiej Siergieja Jastr¿embskiego, pomocnika prezydenta Rosji do spraw stosunków z UE i szefa miêdzyresortowej grupy roboczej ds. rozwoju Obwodu Kaliningradzkiego.W wielu wypowiedziach polityków
rosyjskich odnonie kaliningradzkiego ruchu osobowego do i z macierzystej Rosji podnosi siê znaczenie komunikacji lotniczej, coraz sprawniej i taniej realizowanej g³ównie przez
kompaniê „Kaliningrad awia  lotnisko-hub w Chrabrowie.
Rosja wspólnie z Bia³orusi¹, Litw¹ i Polsk¹ zamierza aktywnie uczestniczyæ w dwuletnim programie unijnym wspó³pracy przygranicznej BEN-EAST (Ba³tycka Sieæ Euroregionów  Wschód). W Kaliningradzie odby³o siê spotkanie w sprawie priorytetów programu wspó³pracy Litwa  Polska Rosja (Obwód Kaliningradzki) europejskiego
instrumentu s¹siedztwa i partnerstwa. Strona rosyjska k³adzie nacisk na poprawê bezpieczeñstwa energetycznego regionu. Wed³ug prognoz regionalnego ministerstwa rozwoju
infrastruktury deficyt energii elektrycznej przed rokiem 2009 znacznie siê pog³êbi.
W zwi¹zku z wzrastaj¹cymi potrzebami miejscowego przemys³u gubernator Boos opowiedzia³ siê za koniecznoci¹ budowy elektrowni atomowej, która powinna rozwi¹zaæ
problem braku wystarczaj¹cej mocy miejscowej energetyki.
SSE przyby³ kolejny rezydent  spó³ka z o.o. Rosp³ast w Swiet³ym, specjalizuj¹ca
siê z wyrobach z polistyrenu. Do koñca czerwca br. zarejestrowano 40 rezydentów, którzy
zadeklarowali 21,6 mld rubli inwestycji kapita³owych. Do koñca roku komisja z³o¿ona
z przedstawicieli Administracji SSE w OK i Federalnej Agencji ds. Zarz¹dzania Specjalnymi Stregami Ekonomicznymi sprawdzi 31 rezydentów odnonie wywi¹zania siê z inwestycji, gwarantuj¹cych status rezydenta strefy. Urz¹d Regionalny Federalnej S³u¿by
Podatkowej powo³a³ Miêdzyrejonow¹ Inspekcjê Podatkow¹ ds. Najwiêkszych Podatników, której podlegaæ bêdzie oko³o 255 tysiêcy podatników, w tym 7 tys. osób prawnych.
Spodziewane jest powo³anie oddzia³u regionalnego Federalnej Agencji ds. Zarz¹dzania Strefami Ekonomicznymi, którego kompetencje nie s¹ jeszcze znane. Wed³ug miejscowej prasy oddzia³ regionalny agencji ma nadzorowaæ jedynie Kaliningradzk¹ Strefê
Turystyczno-Rekreacyjn¹, czyli obszar g³ównie Mierzei Kuroñskiej, poddanej kolejnej
inspekcji federalnej. Do koñca sierpnia niemiecka kompania Roland Berger Strategy Consultants GmbH przedstawi koncepcjê rozwoju wszystkich siedmiu rosyjskich stref turystyczno-rekreacyjnych.
Wed³ug sonda¿u socjologicznego najbardziej skorumpowanymi organami w³adzy s¹
milicja drogowa i kaliningradzki urz¹d celny. W szeregach GIBDD wykryto wiele przekroczeñ prawa.Równie¿ s³u¿ba celna przechodzi kolejne zmiany kadrowe, g³ównie z powodu licznych uchybieñ w odprawach celnych w ramach Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Nowym szefem celników obwodu zosta³ p³k W³adimir Kuleszow. Kaliningrad traci
z³¹ s³awê stolicy z³odziei samochodów, ale bez wyranej poprawy bezpieczeñstwa.
Nowym zjawiskiem jest rywalizacja o rynek us³ug budowlanych, na którym odnotowano
kolejne ofiary krwawych porachunków. Dokonano tak¿e napaci na deputowanego KDO
Michai³a Czesalina, a kolejnemu dziennikarzowi wytoczono sprawê o oszczerstwo.
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Sytuacja spo³ecznopolityczna
Rekonesans przesiedleñczy
Wed³ug za³o¿eñ programu przesiedleñczego w obwodzie w 2007 r. mia³o osiedliæ siê
10 tysiêcy dobrowolnych przesiedleñców. Ostatnio mówi siê, ¿e do obwodu przyjedzie
najwy¿ej 3 tysi¹ce przesiedleñców. Nie dokonano jeszcze ¿adnej korekty planu koñcowego przesiedleñ do roku 2012, który zak³ada³ przesiedlenie siê prawie 90 tys. rodzin, czyli
ko³o 300 tysiêcy osób. Od wrzenia 2006 roku do rz¹du obwodowego zwróci³o siê
z pytaniami w sprawie przesiedlenia ponad 12 tysiêcy Rosjan mieszkaj¹cych zagranic¹.
Z tej grupy ponad 1000 osób wype³ni³o i nades³a³o ankiety uczestnika programu przesiedleñczego. Najwiêcej zapytañ nadchodzi z Kazachstanu (46%), Uzbekistanu (20%)
i Ukrainy (9%). Z £otwy, wed³ug danych s³u¿by migracyjnej, w najbli¿szym czasie planuje przeprowadziæ siê do regionu prawie 300 osób. Kandydaci na przesiedleñców s¹
w wiêkszoci pracownikami sfery handlu, dzia³alnoci finansowo-ekonomicznej, serwisu, s³u¿by zdrowia i transportu.
Przesiedleñcy i cz³onkowie ich rodzin maj¹ prawo do otrzymania gwarancji pañstwowych i pomocy socjalnej w postaci:
 zwrotu kosztów przewozu maj¹tku osobistego w piêciotonowym kontenerze, a rodziny licz¹ce ponad trzy osoby  w dwóch kontenerach piêciotonowych;
 rekompensaty z tytu³u op³at pañstwowych za za³atwienie dokumentów urzêdowych;
 otrzymania zasi³ku jednorazowego na zagospodarowanie, tak zwanych podjomnych
 60 tysiêcy rubli dla uczestnika programu plus 20 tysiêcy na ka¿dego cz³onka rodziny;
 otrzymania comiesiêcznego zasi³ku w przypadku braku dochodu, wielkoæ tego zasi³ku jest ustalana z uwzglêdnieniem minimum socjalnego  1848 rubli;
 pakietu socjalnego (us³ugi medyczne i owiatowe).
wiadczenia te przys³uguj¹ w ograniczonym czasie, niezbêdnym do znalezienia pracy. Sta³e mieszkanie uczestnicy programu nabywaj¹ na koszt w³asny, z wyj¹tkiem tych,
którzy mog¹ otrzymaæ mieszkanie s³u¿bowe lub pomoc miejscowego zak³adu pracy
w jego zakupie.
Rejony i inne jednostki municypalne na razie sporz¹dzi³y jedynie wykaz nadaj¹cych
siê do tymczasowego zasiedlenia internatów, hoteli, orodków wypoczynkowych, opuszczonych domów i mieszkañ.
Pierwsza grupa potencjalnych przesiedleñców z £owy przyby³a do Kaliningradu
i zosta³a przyjêta przez gubernatora Gieorgija Boosa i przedstawicieli g³ównych przedsiêbiorstw obwodu, które poszukuj¹ pracowników. Po tym spotkaniu potencjalnych
przesiedleñców z £otwy zapoznano z warunkami orodka w Niwienskoje w rejonie
bagrationowskim, w którym wyremontowano trzy budynki koszarowe dla 150 osób w
by³ym miasteczku wojskowym Siewiernyj. Troska, jak¹ w³adze obwodowe zademonstrowa³y przysz³ym mieszkañcom obwodu, wzbudzi³a zazdroæ i niezadowolenie wród
dotychczasowych przesiedleñców, w wiêkszoci swej bêd¹cych przymusowymi prze
siedleñcami i uciekinierami z by³ych republik ZSRR. Nie usz³o to uwadze wiêkszoci
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dziennikarzy kaliningradzkich, towarzysz¹cych emisariuszom przysz³ych dobrowolnych
przesiedleñców w ich podró¿y zapoznawczej po obwodzie (Realityshow dla migrantów. Do Kaliningradu przyjechali pierwsi przesiedleñcy. Co prawda, na razie na
wycieczkê.
www.kaliningrad.ru z 7 VI; KP, nr 105 z 9 VI, nr109 z 19 VI, KPwK, nr 83 z 9 VI;
K-d, nr 23 z 13-18 VI; SK, nr 24 z 13-19 VI; RG-N, nr 125 z 15 VI; RG, nr 135 z 27 VI.

Ruch spo³eczny Naród przeciwko strefie
Z inspiracji przedstawicieli Eparchii Kaliningradzkiej Rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej i innych wyznañ religijnych oraz partii Sprawiedliwa Rosja i Inna Rosja, a tak¿e
niektórych organizacji spo³ecznych utworzono ruch spo³eczny o nazwie Naród przeciwko strefie gier, któremu przewodzi Ludmi³a Riabiczenko. Ruch z³o¿y³ w Komisji
Wyborczej Obwodu Kaliningradzkiego wniosek, poparty podpisami 15 tysiêcy kaliningradczyków, o przeprowadzenie referendum w sprawie utworzenia w obwodzie strefy
gier hazardowych.
Komisja Wyborcza Obwodu Kaliningradzkiego sprawdzi³a zgodnoæ z prawem
z³o¿onych przez wnioskodawców dokumentów i bez zajêcia stanowiska przekaza³a je
Dumie Obwodowej w celu podjêcia decyzji w tej sprawie. Jednak deputowani KDO na
ostatnim posiedzeniu przed wakacjami uznali, ¿e sformu³owane przez grupê inicjatywn¹
pytanie Czy zgadza siê Pan (i) z utworzeniem na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego
strefy gier? nie odpowiada wymogom ustawodawstwa.
W opinii Urzêdu Pañstwowo-Prawnego Dumy Obwodowej stwierdzono, ¿e podstawy prawne w zakresie organizacji i prowadzenia gier hazardowych okrelone s¹ przez
ustawodawstwo federalne. Sam fakt takiego referendum regionalnego poddaje w w¹tpliwoæ obowi¹zek przestrzegania ustawy federalnej, przewiduj¹cej w postaci imperatywnej utworzenie strefy gier w Obwodzie Kaliningradzkim. Prócz tego, zdaniem ekspertów
urzêdu, samo pytanie sformu³owane zosta³o niew³aciwie.
Krytycy tej opinii i decyzji deputowanych uwa¿aj¹, ¿e ich autorzy nie mogli post¹piæ
inaczej, gdy¿ to Duma Obwodowa w roku ubieg³ym wiêkszoci¹ g³osów uchwali³a wniosek, w którym prosi³a rz¹d federalny o ulokowanie strefy gier hazardowych w obwodzie.
Natalja Masianowa, cz³onek kierownictwa Oddzia³u Obwodowego Sprawiedliwej
Rosji, owiadczy³a, ¿e inicjatorzy wniosku o referendum zaskar¿¹ uchwa³ê Dumy Obwodowej, zdominowanej przez Jedn¹ Rosjê, do s¹du i inaczej sformu³uj¹ pytanie
w sprawie referendum. Nale¿y wiêc oczekiwaæ, ¿e sprawa strefy gier stanie siê jednym
z wa¿nych tematów w rozpoczynaj¹cej siê w obwodzie kampanii wyborczej do Dumy
Pañstwowej FR.
KP, nr 99 z 1 VI, nr 103 z 7 VI, nr 106 z 14 VI; SK, nr 23 z 6-12 VI, nr 24 z 13-19 VI;
www.kaliningrad.ru z 7 i 28 VI; AiF-K, nr 26 z 27 VI- 3 VII; www.rambler.ru z 28 VI.

Wiece poprzedzaj¹ce wybory
1 czerwca na Placu Zwyciêstwa w Kaliningradzie zebra³o siê oko³o 150 osób,
g³ównie w podesz³ym wieku, by zaprotestowaæ, jak siê póniej okaza³o, przeciwko wszyst6

kiemu i wszystkim. Zabieraj¹cy g³os zgodnie piêtnowali w³adze za cofniêcie ulg dla osób
starszych i inwalidów, za stosunki nieregulaminowe w wojsku, a niektórzy z nich wykorzystali zgromadzenie do zbierania podpisów przeciwko utworzeniu strefy gier hazardowych w obwodzie. Na pocz¹tku wydawa³o siê, ¿e wiec zosta³ powiêcony Dniu Ochrony
Dzieci. Ale wszyscy mówcy zgodnie koñczyli przygotowane wyst¹pienia ostrymi atakami na Jedn¹ Rosjê. Tak oto pocz¹tek sezonu pla¿owego sta³ siê jednoczenie pocz¹tkiem sezonu wyborczego, zauwa¿y³ 2 czerwca Aleksandr Gmyrin w Kaliningradce.
Po niespe³na dwóch tygodniach ten sam Kaliningradzki Ludowy Sztab Dzia³añ Protestacyjnych (powsta³ pod koniec ub. roku w czasie najwiêkszych protestów przeciwko
monetaryzacji ulg regionalnych) zwo³a³ kolejny wiec protestu. Tym razem jego uczestnicy
przeprowadzili pikietê przed siedzib¹ Prokuratury Obwodu Kaliningradzkiego pod
has³em Nie dla terroru politycznego! Pikietuj¹cy domagali siê od prokuratury szczegó³owego poinformowania obywateli  wyborców o wynikach ledztwa w g³onych ostatnio
sprawach politycznych. Jak wyjaniono korespondentowi Kaliningradzkiej Niezale¿nej
Agencji Informacyjnej w kaliningradzkim sztabie koalicji Inna Rosja, w ci¹gu ostatniego roku zostali napadniêci i pobici deputowani Dumy Obwodowej Vytautas £opata
i Michai³ Czesalin. Ich kolega, wydawca gazety Nowyje koliosa Igor Rudnikow
w chwili obecnej znajduje siê w areszcie tymczasowym w Pskowie. Zdaniem inicjatorów
akcji, spo³ecznoæ kaliningradzka powinna zjednoczyæ siê przeciwko stosowaniu przemocy i bezporedniego nacisku wobec polityków opozycyjnych.
KP, nr 100 z 2 VI; www.knia.ru z 13 VI.

Nowy szef Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaliningradzie
4 czerwca w wyniku tajnego g³osowania szefem Kaliningradzkiej Miejskiej Komisji
Wyborczej wybrany zosta³ Siergiej Sopiliuk. Za jego kandydatur¹, zg³oszon¹ przez
Komisjê Wyborcz¹ Obwodu Kaliningradzkiego, opowiedzia³o siê 6 cz³onków komisji
miejskiej, a 4 by³o przeciw.
46-letni Siergiej Sopiliuk jest absolwentem Wojskowej Wy¿szej Szko³y Politycznej
w Kijowie. S³u¿y³ we Flocie Oceanu Spokojnego, od 1997 roku w rezerwie. W 2000 roku
przeprowadzi³ siê z Kijowa do Kaliningradu, gdzie od 2001 roku pracowa³ jako doradca
mera miasta.
Dotychczasowy przewodnicz¹cy Miejskiej Komisji Wyborczej Siergiej £uniew
wybrany zosta³ przewodnicz¹cym Komisji Wyborczej Obwodu Kaliningradzkiego.
KP, nr 103 z 7 VI.

Rekompensata sezonowa i przedwyborcza dla dzia³kowców
Gubernator Gieorgij Boos wyda³ rozporz¹dzenie, zgodnie z którym bud¿et obwodu
wyp³aci dzia³kowcom, gospodaruj¹cym poza granicami miasta, rekompensatê za przejazd w wysokoci od 135 do 450 rubli miesiêcznie, w zale¿noci od oddalenia ogrodu
dzia³kowego od miasta. Rekompensata przys³uguje emerytom i rencistom, których emerytura lub renta nie przekracza 3054 rubli miesiêcznie, a tak¿e osobom uprawnionym do
ulg federalnych i regionalnych, je¿eli ich emerytura lub renta nie przekracza 3804 rubli.
7

Wyp³aty bêd¹ przys³ugiwaæ w okresie od maja do padziernika br. w³¹cznie. Wysokoæ
wyp³aty równa siê 50% kosztów 9 przejazdów tam i z powrotem w miesi¹cu. S³u¿ba
prasowa rz¹du obwodowego poinformowa³a, ¿e w pierwszych dniach czerwca wyp³acono rekompensatê za maj dla 1025 obywateli z 40 ogrodów dzia³kowych. W rozpatrzeniu
s¹ wykazy uprawnionych z 23 kolejnych stowarzyszeñ dzia³kowców.
KP, nr 103 z 7 VI; RG, nr 120 z 7 VI; AiF-K, nr 24 z 13-19 VI; RG-N, nr 125 z 15-21 VI.

Ludmi³a Putin  Zas³u¿ony Obywatel Kaliningradu
W marcu 2007 roku mer Kaliningradu Jurij Sawienko zwróci³ siê do ma³¿onki prezydenta Rosji z pisemn¹ prob¹ o wyra¿enie zgody na otrzymanie tytu³u obywatela Kaliningradu. Inicjatywa nadania jej tego tytu³u honorowego wysz³a od pracowników Rosyjskiego Uniwersytetu Pañstwowego im. Immanuela Kanta, Kaliningradzkiego Scentralizowanego Systemu Bibliotecznego, Zwi¹zku Uczestników Odrodzenia Obwodu Kaliningradzkiego, Pa³acu Twórczoci Dzieci i M³odzie¿y, a tak¿e Szko³y redniej Nr 8, któr¹ w swoim czasie ukoñczy³a Ludmi³a Putin. 7 czerwca komisja robocza ds. nadawania tytu³u
Zas³u¿ony Obywatel Kaliningradu przyst¹pi³a do rozpatrzenia 12 kandydatur do tego
tytu³u honorowego. Wrêczenie tytu³u nast¹pi tradycyjnie w Dniu Miasta, którego obchody w tym roku zaplanowano na 68 lipca.
www.kommersant.ru z 8 VI; www.kaliningrad.ru z 8 VI; RG-N, nr 125 z 15-21 VI;
NW, nr 113 z 28 VI.

Europê postanowili przy³¹czyæ do Kaliningradu, by zwiêkszyæ liczbê reprezentantów obwodu w przysz³ej Dumie Pañstwowej FR
Izwiestija zamieci³y niezwykle przemiewczy materia³ o zamiarze deputowanych
kaliningradzkich uzyskania ju¿ w najbli¿szych wyborach prawa do drugiego mandatu
do Dumy Pañstwowej FR  poprzez powiêkszenie liczy wyborców o tych kaliningradczyków, którzy mieszkaj¹ zagranic¹. Jednoczenie krytyce poddano tak¿e mechanizm i styl
obsady miejscowego aparatu w³adzy przez gubernatora Boosa. Z tych wzglêdów zamieszczamy znaczny fragment tego artyku³u, opatruj¹c go tylko niezbêdnymi wyjanieniami:
Jako pierwsi o okrutnej niesprawiedliwoci zaczêli mówiæ we frakcji Jedna Rosja.
Zmylna ustawa o wyborach zak³ada, ¿e do Dumy Pañstwowej deputowani trafiaj¹
w zale¿noci od liczby bior¹cych udzia³ w g³osowaniu wyborców. W rezultacie w Dumie
Pañstwowej z Obwodu Kaliningradzkiego jest teraz zaledwie jeden przedstawiciel
wybrany w Kaliningradzkim Okrêgu Jednomandatowym [jest nim od trzech kadencji
W³adimir Piotrowicz Nikitin, w przesz³oci dzia³acz KPZR, póniej ró¿nych orientacji
politycznych, w tym nacjonalistycznej Rodiny, teraz lider oddzia³u regionalnego Sprawiedliwej Rosji] i nikogo z list partyjnych. Obecnie okrêgi jednomandatowe zosta³y
zniesione, za kryteria dla list partyjnych pozosta³y.
Niedwiedzie [Jedna Rosja] przekonali kolegów, ¿e zameldowanie na ulicy Ochotnyj Riad [siedziba Dumy Pañstwowej] powinna otrzymaæ wiêksza liczba s³ug narodu
kaliningradzkiego.
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Czekaæ, póki wzronie liczba urodzeñ, nie chciano. Deputowani proponuj¹ dopisaæ
do obwodu na czas wyborów obywateli Rosji, którzy mieszkaj¹ w Europie, utrwalaj¹c
tê normê w ustawie o wyborach deputowanych Dumy Pañstwowej.
«Wszystko to jest robione wy³¹cznie dla dobra wyborców  podzieli³ siê z Izwiestijami wiceprzewodnicz¹cy Dumy Obwodowej Konstantin Poliakow.  Im wiêcej przedstawicieli obwodu w Dumie, tym lepiej dla ludzi».
Jak wskanik ilociowy mo¿e przerosn¹æ w jakociowy, Poliakow nie wyjani³. Za to
da³ do zrozumienia, ¿e inicjatywa uzgodniona zosta³a na samej górze.
Na górze, w Dumie Pañstwowej, ideê odnotowali ze zdziwieniem. Pierwszy
zastêpca przewodnicz¹cego Komitetu (Komisji) ds. Ustawodawstwa Konstytucyjnego
Aleksandr Moskalec uwa¿a, ¿e koledzy regionalni zwyczajnie zapl¹tali siê w ustawie.
¯adnych poprawek przyjmowaæ nie trzeba. «G³osy wyborców z zagranicy ka¿dorazowo
przydzielane s¹ do ró¿nych okrêgów, gdy odbywa siê podzia³ kraju na okrêgi. Do jakiego
regionu odejd¹ g³osy Rosjan, na przyk³ad znajduj¹cych siê we Wietnamie czy W³oszech,
na razie mówiæ jest zbyt wczenie».
I w ogóle Duma w Kaliningradzie ma czym zaj¹c siê ku radoci narodu. «Deputowani, na przyk³ad, uszczêliwili ludzi miesznymi rekompensatami za ulgi na przejazd» 
oburza siê deputowany Vytautas £opata [w opozycji w stosunku do kolegów z Jednej
Rosji].
Mieszkañcy Kaliningradu przypominaj¹, ¿e deputowani poprzedniej kadencji te¿
postarali siê dla dobra wyborców niema³o. Szczególnie dobrze zatroszczyli siê oni
o przyby³ych z nowym gubernatorem Gieorgijem Boosem cz³onków jego dru¿yny. ¯eby
dogodziæ wysoko postawionemu elektoratowi, oni bez zaj¹knienia zatwierdzili propozycjê o przydzieleniu im mieszkañ [s³u¿bowych?] w swoim znakomitym miecie.
www.izvestia.ru z 28 VI.

Partie, organizacje spo³eczne, zwi¹zki wyznaniowe
Metropolita Smoleñski i Kaliningradzki Kiry³³ o najwa¿niejszych dzie³ach Rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej
W dniach od 25 do 29 maja w Obwodzie Kaliningradzkim (po raz kolejny w tym
roku) przebywa³ Metropolita Smoleñski i Kaliningradzki Kiry³³ (Cyryl), przewodnicz¹cy
Oddzia³u Zewnêtrznych Stosunków Cerkiewnych Patriarchatu Moskiewskiego. W czasie tej wizyty roboczej W³adyka dokona³ powiêcenia dwóch nowych wi¹tyñ i jednej
kaplicy. Udzieli³ te¿ ekskluzywnego wywiadu Kaliningradzkiej Prawdzie, odpowiadaj¹c na pytania Alberta Ady³owa (Z wiar¹ i nadziej¹, KP, nr 100 z 2 VI) . Prezentujemy
wybrane fragmenty tego wywiadu:
 [...]  W wiêto Wniebowst¹pienia Pañskiego odby³o siê podpisanie Aktu o stosunkach kanonicznych Patriarchatu Moskiewskiego z Rosyjsk¹ Cerkwi¹ Zagraniczn¹.
Proszê o skomentowanie tego wydarzenia.
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 To wydarzenie naprawdê ma znaczenie historyczne. Osiemdziesi¹t lat trwa podzia³
w ³onie Rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej. Podzia³ zrodzony przez rewolucjê i Wojnê
Domow¹, jak w lustrze odzwierciedlaj¹cy roz³am ca³ego naszego spo³eczeñstwa. Dwa
obozy  czerwony i bia³y  znajdowa³y siê w zmaganiu ze sob¹ na przestrzeni wiêkszej czêci rosyjskiej historii XX wieku, i to zmaganie siê kosztowa³o nasz naród miliony
i miliony istnieñ ludzkich. Wskutek tego konfliktu spo³eczeñstwo nasze zosta³o powa¿nie
os³abione, znaczna czêæ elity narodowej zniszczona lub przymuszona do emigracji.
Rosja zosta³a odrzucona wstecz. Nieraz pytamy siebie: «Dlaczego tak kiepsko ¿yjemy?
Dlaczego mamy tak zaniedbane miasta, brzydkie domy? Czy¿bymy byli mniej kulturalni, ni¿ nasi s¹siedzi?» Odpowied na to pytanie jest bardzo prosta: ani jednemu krajowi
Europy nie zdarzy³o siê prze¿yæ tego, comy prze¿yli w XX wieku. Dwukrotnie w tym
stuleciu sami zniszczylimy swój kraj, i wszystko dlatego, ¿e tli³ siê ten konflikt prawych
i lewych. Zjednoczenie cerkwi  to wiadectwo tego, ¿e wiêcej nie istniej¹ ¿adne przyczyny do zachowania tego konfliktu. Zosta³y one wyplenione przez Historiê. Je¿eli Pan chce
zosta³y one okupione cierpieniami naszego narodu. Rosja potrzebuje konsolidacji wszystkich zdrowych si³ spo³eczeñstwa dla pokonania tragicznych nastêpstw rewolucji i Wojny
Domowej. I to, ¿e cerkiew zjednoczy³a siê, jest wiadectwem tego, ¿e konflikt zosta³
wyczerpany, ¿e ju¿ nie istnieje. A to oznacza, ¿e nikt w spo³eczeñstwie nie powinien
wykorzystywaæ te tematy po to, by podtrzymywaæ zmaganie siê. Dlatego pokonanie
podzia³u cerkiewnego bêdzie mieæ bezporedni wp³yw na stan naszych stosunków
spo³ecznych.
 Szanowny W³adyka zawsze podkrela, ¿e uwa¿a siê za kaliningradczyka. Dlatego
specjalnie ceniê Wasz¹ opiniê w sprawach spo³ecznych, istniej¹cych w naszym miecie
i obwodzie. Jednym z wa¿nych tematów, wywo³uj¹cych du¿e zainteresowanie kaliningradczyków, jest planowana w naszym regionie budowa jednej z czterech stref gier hazardowych. Jakie jest stanowisko cerkwi w tej sprawie?
 Jestem zdecydowanym przeciwnikiem utworzenia w Obwodzie Kaliningradzkim
strefy gier i mówiê o tym otwarcie wszêdzie  w Moskwie, i tu. G³êboko jestem przekonany o tym, ¿e utworzenie strefy gier w Obwodzie Kaliningradzkim  to jest ogromny b³¹d.
Byæ mo¿e  nawet b³¹d strategiczny w rozwoju naszej gospodarki i ¿ycia spo³ecznego.
Jest zupe³nie oczywiste, ¿e tam, gdzie jest biznes zwi¹zany z hazardem  tam ogromne
pieni¹dze. Je¿eli tu uda siê urzeczywistniæ projekt strefy gier, tych pieni¹dze nie da siê
porównaæ z jakimikolwiek innymi pieniêdzmi. A logika ¿ycia w warunkach wolnego
rynku jest taka: «Kto ma pieni¹dze  ten ma w³adzê». I nic dobrego nie czeka Obwód
Kaliningradzki, je¿eli tu w³adza oka¿e siê w rêkach tych, którzy stoj¹ za biznesem gier
hazardowych. W ostatnich latach zaznaczy³y siê dobre perspektywy rozwoju naszego obwodu. Wysoko ceniê te wysi³ki, które podejmuje gubernator. Ma on bardzo prawid³owe
widzenie strategiczne tego, jak trzeba rozwijaæ region. Nale¿y rozwijaæ tu bran¿e, które
bêd¹ szczególnie korzystne w takim miecie, jak Kaliningrad. Powinnimy maksymalnie
wykorzystaæ dane nam przez Boga po³o¿enie geograficzne i istniej¹cy potencja³, i wówczas to bêdzie ekonomicznie zdrowy rozwój spo³eczeñstwa. Je¿eli za przekszta³cimy siê
w europejski osadnik gier hazardowych, to zaczniemy przyci¹gaæ tu wszystko co jest
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najgorsze ze wszystkich krajów s¹siednich. Owszem, ci ludzie bêd¹ przynosiæ pieni¹dze,
ale te pieni¹dze nigdy nie dadz¹ nam szczêcia. Nale¿y pamiêtaæ jeszcze o tym, ¿e kasyno
 to nie tylko radoæ wygranej, ale i gorycz pora¿ki. I przegrywaj¹ w kasynie znacznie
wiêcej, ni¿ wygrywaj¹. Ile¿ to ³ez zostanie przelanych na naszej ziemi, ile¿ to przekleñstw
skieruje siê na nasz obwód z ca³ej Europy  od matek, ¿on i dzieci, których synowie,
mê¿owie i ojcowie przegraj¹ w³anie w Rosji. Wizerunek Kaliningradu bêdzie siê kojarzyæ nie z wysokimi technologiami, nie z pomnikami kultury i krajobrazami przyrody,
lecz z kasynem. S¹dzê, ¿e naród nie zas³uguje na taki los, jak nie zas³uguje nañ i pamiêæ
o tych, którzy ¿ycie swoje oddali, wyzwalaj¹c tê ziemiê. Mam wielk¹ nadziejê, ¿e zakrojonego na wielk¹ skalê projektu budowy kasyna u nas nie bêdzie. Prawie jestem przekonany o tym, ¿e ludziom wystarczy rozumu, by zatrzymaæ siê i nie przekszta³caæ Kaliningradu w Las Vegas. To wszystko jest grzechem, a tam gdzie jest grzech  tam choroba
duszy i mieræ duchowa. Nie trzeba wiadomie sprowadzaæ na siebie gniewu Bo¿ego.
 Ca³y blok problemów zwi¹zany jest z zachowaniem rosyjskiej to¿samoci naszego
regionu, która przez okrelone krêgi jest podawana w w¹tpliwoæ. Bardzo wa¿n¹ rolê,
bez w¹tpienia, odgrywaj¹ tu aspekty kulturalne. W miecie nie cichn¹ spory o perspektywach odbudowy zniszczonego kiedy Zamku Królewskiego. Jaki jest stosunek Szanownego W³adyki do tej inicjatywy?
 Przeciwko odbudowie pomników trudno jest wystêpowaæ. Przecie¿ Zamek Królewski powstawa³ dziêki wysi³kom ludzi, ucielenia³ okrelon¹ ideê. Ale ja s¹dzê, ¿e w dzisiejszym Kaliningradzie istnieje taka iloæ problemów, ¿e bêdzie bardzo dziwne, je¿eli
my zaczniemy odbudowywaæ zamek, maj¹c rozbite i przeci¹¿one drogi, dalek¹ od doskona³oci gospodarkê komunaln¹, nie uregulowany problem mieszkaniowy. Dobrze by by³o,
gdyby zwolennicy odbudowy zamku skoncentrowali swoje wysi³ki na tym, by Kaliningrad sta³ siê nowoczesnym miastem europejskim, za który nie trzeba by³oby wstydziæ siê
przed nikim, kto tu przyje¿d¿a. Muszê powiedzieæ, ¿e w ostatnim czasie w miecie wiele
siê zmieni³o na lepsze: s¹ remontowane drogi, uszlachetnia siê fasady domów. S¹dzê, ¿e
kaliningradczycy nale¿ycie ocenili te pozytywne zmiany. Ale w rozwoju miasta powinny
byæ wyrane i jasne priorytety, do których odbudowa zamku oczywicie nie zalicza siê.
Prócz tego, proponowana budowa ze wspó³czesnych materia³ów i wed³ug wspó³czesnych
technologii oczywistej atrapy z odbudow¹ nie ma ¿adnego zwi¹zku  wszak nie
Disneyland w centrum Kaliningradu zamierzamy budowaæ. W¹tpliwe jest, by budowa
zamkuatrapy by³a dobr¹ ide¹.
 Innym powa¿nym problemem, zwi¹zanym z wygl¹dem centrum obwodowego, jest
sytuacja wokó³ Kolumny Triumfalnej na Placu Zwyciêstwa. Decyzj¹ mera z powodu protestów spo³ecznych anulowano wyniki konkursu na wykonanie rzebionego zwieñczenia
kolumny. Pojawi³a siê perspektywa rozwi¹zania tego problemu w sposób bardziej przemylany, zgodnie z rosyjskimi tradycjami historycznymi i kulturalnymi. Jaki jest stosunek Waszej Eminencji do tej sytuacji jako proboszcza Soboru Katedralnego Chrystusa
Zbawiciela, gdy¿ kolumna jest postrzegana jako czêæ tego zespo³u architektonicznego?
 Dobrze by by³o unikn¹æ polityzacji sprawy kolumny. Kolumna powinna otrzymaæ
przemylane, uzasadnione, estetycznie nienaganne zwieñczenie. Jednym z wariantów
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takiego zwieñczenia w pe³ni móg³by byæ wiêty Gieorgij Pobiedonosiec [Zwyciêzca].
Ale nale¿y pamiêtaæ, ¿e wizerunek rzebiony na kolumnie powinien byæ wyranie zgodny
z rozwi¹zaniem architektonicznym soboru i  co jest najwa¿niejsze  z duchownym jego
sensem, z t¹ aur¹, która teraz na placu ukszta³towa³a siê. W³anie sobór zapewnia tê aurê.
Rozmawia³em z niektórymi ludmi, którzy po raz pierwszy stali siê goæmi naszego miasta jak zaczarowani stoj¹ na placu i patrz¹ na sobór, taka jest moc duchowa tego obiektu.
Przyk³adem tego, «jak nie nale¿y robiæ»  budowa centrum handlowego na prawo od
wi¹tyni. Jestem g³êboko przekonany, ¿e jest to zasadniczy b³¹d  zbudowanie obok soboru monstrum, znacznie przewy¿szaj¹cego go pod wzglêdem rozmiarów. Istnieje groba
tego, ¿e w odbiorze widza kompleks handlowy zwyczajnie zadusi wi¹tyniê, i je¿eli tak
siê stanie, inicjatorzy tej zabudowy wejd¹ do historii w nienajlepszy sposób. Ma siê
takie wra¿enie, ¿e uczyniono to specjalnie, ¿eby naruszyæ dominantê, która do niedawna
dawa³a ludziom natchnienie. Przestrzega³em przed tym, ale nie pos³uchano mnie i, przyje¿d¿aj¹c teraz do Kaliningradu, powiem wprost, by³em bardzo zmartwiony, gdy ujrza³em sytuacjê w ca³ej jej wspania³oci. Byæ mo¿e ostroæ tego problemu uda siê jako
z³agodziæ w drodze maksymalnego przeszklenia fasady zespo³u handlowego  to jako
roz³aduje niewspó³miernie ciê¿ki budynek. W ka¿dym b¹d razie ta sytuacja powinna staæ siê lekcj¹, i przysz³e zwieñczenie kolumny nie powinno powodowaæ dysonans
z soborem. [...]
KP, nr 100 z 2 VI.

O projekcie ustawy regionalnej o Izbie Spo³ecznej cierpkie spostrze¿enia
W tygodniku Tridiewiatyj region stwierdzono, ¿e w rzeczywistoci o niezbêdnoci
tego organu (po tym, jak on przesta³ byæ spo³ecznym i sta³ siê administracyjnie mianowanym) nie mówi nikt, oprócz rz¹du. W Moskwie wszak taka izba jest, czy¿bymy byli
gorsi? Wielu doznaje konsternacji: je¿eli wszyscy sporód trzydziestu szeciu cz³onków
izby s¹ mianowani przez administracjê, to dlaczego jest ona spo³eczna? I po co ona? ¯eby
wieczorem rz¹d us³ysza³ od swoich mianowañców to, co sam im powiedzia³ rano? Jako
taniej symbolizowaæ demokracji siê nie da? Ale najzabawniejsze jest to, ¿e teraz mianowaæ cz³onkami izby mo¿na tak¿e mieszkañców innych regionów. Jest idea: wybraæ do
naszej izby wszystkich mieszkañców Czukotki  oni co miesi¹c przylatywaæ nie bêd¹,
znaczy siê, k³opotów bêdzie mniej. A kaliningradzkich spo³eczników zarekomendowaæ
na Czukotkê  niech tam Abramowiczowi g³owê zawracaj¹. Byæ mo¿e, zlituje siê  i na
Ba³tikê [kaliningradzki klub pi³ki no¿nej] pieniêdzy podrzuci.
TR, nr 16 z 1824 V.

Konferencja sprawozdawczo-wyborcza oddzia³u regionalnego Jednej Rosji
16 czerwca w Muzeum Oceanu wiatowego w Kaliningradzie odby³a siê konferencja
sprawozdawczo-wyborcza oddzia³u regionalnego Ogólnorosyjskiej Partii Politycznej Jedna Rosja. Ze 117 delegatów na konferencjê przyby³o 101. Obecnie organizacja partyjna
obwodu liczy 8100 cz³onków (w 2002 roku  262). Co miesi¹c w ostatnim czasie do
partii przyjmuje siê 100150 osób. Przed rozpoczêciem konferencji gubernator Gieorgij
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Boos, cz³onek Wy¿szej Rady Politycznej Jednej Rosji, wrêczy³ legitymacje trzem nowym cz³onkom partii.
Sprawozdanie z dotychczasowej dzia³alnoci oddzia³u regionalnego partii z³o¿y³
sekretarz regionalnej Rady Politycznej, wicepremier Jurij Szalimow. W ocenie Gieorgija
Boosa, by³o to bardzo pojemne i treciwe sprawozdanie. Ze sprawozdania wynika, ¿e
wszystkie te sukcesy regionu, które zosta³y osi¹gniête w skali Pó³nocno-Zachodniego
Okrêgu Federalnego  to rezultat dzia³alnoci cz³onków partii Jednej Rosji. Dzisiaj
w obwodzie jest ca³kowicie partyjny rz¹d, 22 z 40 deputowanych Dumy Obwodowej,
25 z 36 szefów jednostek municypalnych  to cz³onkowie Jednej Rosji.
W wyst¹pieniach dyskutantów i przedstawicieli w³adz najwy¿szych partii by³a mowa
przede wszystkim o zwyciêstwie w nadchodz¹cych wyborach do Dumy Pañstwowej.
Wybrana nowa Rada Polityczna sk³ada siê z 45 osób, a jej Prezydium z 11 osób.
W sk³adzie Prezydium Rady Politycznej  Gieorgij Boos, Jurij Szalimow, Aleksandr Dacyszyn, Walentina Kalinkowa, Konstantin Poliakow i in. Nowym sekretarzem Rady Politycznej Kaliningradzkiego Oddzia³u Regionalnego Ogólnorosyjskiej Partii Politycznej
Jedna Rosja wybrany zosta³ Siergiej Bu³ycziow, przewodnicz¹cy Kaliningradzkiej Dumy
Obwodowej, lider frakcji tej partii w przedstawicielskim organie w³adzy pañstwowej
obwodu, zaufany cz³owiek gubernatora G. Boosa. Jego zastêpc¹ zosta³ Jurij Szalimow
(dotychczasowy sekretarz).
Po raz pierwszy w tak reprezentowanym przedsiêwziêciu partyjnym w skali obwodu
nie uczestniczy³ mer Kaliningradu Jurij Sawienko, dotychczasowy cz³onek Rady
Politycznej partii w obwodzie. To zaskoczy³o obserwatorów ¿ycia politycznego obwodu.
Jeszcze w przededniu konferencji sprawozdawczo-wyborczej w wywiadzie dla jednego
z wydawnictw lokalnych jednoross Jurij Sawienko owiadczy³ ,¿e rozmawia³ z pe³nomocnym przedstawicielem prezydenta w Pó³nocno-Zachodnim Okrêgu Federalnym Ilij¹
Klebanowem, zastêpc¹ pe³nomocnego przedstawicielstwa w PZOF ds. Obwodu Kaliningradzkiego Aleksandrem Dacyszynem, gubernatorem Gieorgijem Boosem na temat jego
ewentualnego kandydowania do Dumy Pañstwowej. Jestem praktykiem, wiem z dowiadczenia, jakie ustawy trzeba dopracowaæ, zmieniæ. Móg³bym przeprowadzaæ potrzebne
regionowi projekty. Ludzi z tak bogatym dowiadczeniem zarz¹dzania strukturami miejskimi w Rosji uzbiera siê ze szeæ osób. Mo¿emy siê przydaæ. Jestem cz³onkiem Jednej
Rosji, podporz¹dkowujê siê dyscyplinie partyjnej. I gotów jestem pójæ do wyborów
do Dumy Pañstwowej, je¿eli oddzia³ regionalny udzieli mi zaufania i wystawi z listy
partyjnej.
Na konferencji za nawet nie rozpatrywano sprawy powtórnego zg³oszenia kandydatury mera Kaliningradu na listê do tajnego g³osowania w sprawie wyboru do Rady Politycznej. W jej sk³adzie nie znalaz³o siê tak¿e miejsca dla dotychczasowych aktywistów
partii w skali obwodu Jurija Nachodkina, Niko³aja Wo³owa, Jeleny Klujkowej, Siergieja
Koz³owa, W³adimira A. Nikitina, Niko³aja Tu³ajewa, Aleksandra Sakanowa, Jurija Bogomo³owa, Walerija £anina.
www.kaliningrad.ru z 18 VI; www.pravda.ru z 18 VI;
KP, nr 109 z 19 VI; K-d, nr, nr 24 z 19-25 VI.
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Duma Obwodowa i rady samorz¹dowe
Spór o samorz¹d w Ba³tijsku
Aleksandr Gmyrin opisa³ w KP to, co dzieje siê w Ba³tijsku po uznaniu przez S¹d
Statutowy Obwodu Kaliningradzkiego za niezgodne ze Statutem (Ustaw¹ Zasadnicz¹)
obwodu dwunastu ustaw regionalnych o zmianie granic i nadaniu dotychczasowym rejonom samorz¹dowym statusu okrêgów miejskich (podjêtych przez Dumê Obwodow¹
poprzedniej kadencji). Duma Obwodowa powinna przyj¹æ nowe ustawy. Dotychczas
zd¹¿y³a podj¹æ jedynie decyzjê w sprawie jednego okrêgu, Swiet³ogorskiego, nadaj¹c mu
status rejonu samorz¹dowego. Odnonie pozosta³ych okrêgów miejskich, w tym i Ba³tijskiego, na razie ¿adnych decyzji nie ma. Mimo to, w Ba³tijsku ju¿ dosz³o do konfliktu
o to, czy ma byæ on okrêgiem miejskim, czy miejsk¹ jednostk¹ samorz¹dow¹ w sk³adzie
rejonu zielenogradskiego. Brak jasnoci co do przysz³oci dotychczasowego okrêgu
miejskiego sk³oni³ czêæ deputowanych do wyst¹pienia z inicjatyw¹ w sprawie przeprowadzenia referendum przeciwko zmianom istniej¹cego stanu rzeczy. Zwolennikiem
referendum ponoæ mia³ byæ tak¿e szef w³adzy wykonawczej okrêgu Fiodor Jaroszewicz.
Druga grupa deputowanych opowiedzia³a siê przeciwko tej inicjatywie i zerwa³a posiedzenie rady okrêgu. Do za¿egnania konfliktu w³¹czy³a siê w³adza obwodu, doprowadzaj¹c do zwo³ania narady z udzia³em przedstawicieli merostwa miasta, deputowanych,
w tym tak¿e dwóch deputowanych Dumy Obwodowej (Aleksandra Kuzniecowa, poprzedniego d³ugoletniego mera Ba³tijska, i Konstantina Poliakowa), a tak¿e Aleksandra Szturbabina, wiceministra ds. rozwoju terytorialnego i wspó³dzia³ania z organami samorz¹du
lokalnego rz¹du obwodowego. Namiêtnoci w sprawie referendum ostudzono, ale nie
za¿egnano konfliktu.
KP, nr 100 z 2 VI.

Siergiej Bu³ycziow o Planie Putina, referendum i samorz¹dach
Lider frakcji Jednej Rosji i przewodnicz¹cy Dumy Obwodowej Siergiej Bu³ycziow
zwo³a³ konferencjê prasow¹ po powrocie z Moskwy, gdzie uczestniczy³ w posiedzeniu
Wy¿szej i Generalnej Rady Politycznej tej partii. Z dziennikarzami kaliningradzkimi
dzisiejszy lider partii w obwodzie podzieli³ siê swoim widzeniem rozwoju procesów politycznych w kraju, a tak¿e wra¿eniami, jakie odniós³ po wys³uchaniu referatu Borysa
Gryz³owa O realizacji Planu Putina przez partiê Jedna Rosja. Plan Putina  to zarazem
program partii Jedna Rosja, uznany za program rozwoju i poprawy ¿ycia ca³ego kraju.
Jak zauwa¿y³ Siergiej Bu³ycziow, w Planie Putina mo¿na wyró¿niæ piêæ kluczowych kierunków, czy zadañ: a) Rosja - to unikalna i wielka cywilizacja, b) zbudowanie gospodarki
zdolnej do konkurencji, c) nowa jakoæ ¿ycia obywateli i kraju, d) stawanie siê instytucji
spo³eczeñstwa obywatelskiego, e) dalszy rozwój Rosji jako pañstwa suwerennego.
Siergiej Bu³ycziow wyrazi³ swoj¹ opiniê na temat referendu w sprawie budowy
w regionie strefy gier hazardowych. Jestem przeciwko referendum. Duma
Pañstwowa przyjê³a ustawê o czterech takich strefach w Rosji, okrelone zosta³y teryto14

ria. O co tu siê spieraæ? Swoje zadanie nasza frakcja widzi w tym, ¿eby minimalizowaæ
ewentualne nastêpstwa negatywne, zrealizowaæ wszystko w sposób cywilizowany,
przemylany, zrównowa¿ony, by uzyskaæ maksymalny efekt gospodarczy. Lepiej niech
[inicjatorzy referendum] przychodz¹ z propozycjami jak mamy zagospodarowaæ swoje
wybrze¿e i przyci¹gn¹æ turystów.
W zwi¹zku z uznaniem przez S¹d Statutowy szeregu ustaw regionalnych za niezgodne ze Statutem, Siergiej Bu³ycziow zauwa¿y³: Nie wstydzimy siê przyznaæ do swoich
b³êdów, Duma je poprawi. Bêdziemy podejmowaæ nowe ustawy, zaprowadzaæ w systemie samorz¹du lokalnego nale¿yty porz¹dek. Byæ mo¿e, trzeba bêdzie podejmowaæ tak¿e
decyzje niepopularne, ale tylko po to, by efektywnoæ zarz¹dzania i ¿ycie zwyk³ych kaliningradczyków uleg³y poprawie.
Na z³oliwe pytanie, a czy nie zdmuchnie siê, jak dziecinny balonik, partia Jedna
Rosja po odejciu W³adimira Putina z urzêdu prezydenta, Siergiej Bu³ycziow odpowiedzia³, ¿e partia jest niczym stalowa kula a nie balonik, za W³adimir W³adimirowicz, nie
wiem w jakim charakterze, pozostanie w ka¿dym przypadku wp³ywow¹ postaci¹ polityczn¹. Jedna Rosja, partia konkretnych czynów, przygotowuje siê do wyborów grudniowych. Poprzeczka przez nas postawiona zosta³a wysoko  nie mniej ni¿ piêædziesi¹t
procent. Jestem przekonany, ¿e tê wyznaczon¹ granicê pokonamy. Tak wiêc o jakim kryzysie w partii nie mo¿e byæ mowy.
KP, nr 102 z 6 VI; www.kaliningradka.ru z 6 VI.

Konferencja miêdzyparlamentarna w Kaliningradzie
W Kaliningradzie zebra³o siê Stowarzyszenie Parlamentów Pó³nocnego Zachodu Rosji,
reprezentuj¹ce parlamenty dziewiêciu obwodów i krajów Pó³nocno-Zachodniego Okrêgu
Federalnego i miasta Sankt Petersburg. Do udzia³u w obradach zaproszono tak¿e senatorów rosyjskich i parlamentarzystów z Litwy, Polski i Skandynawii.
Przewodnicz¹cy Komitetu ds. Federacji i Polityki Regionalnej Rady Federacji FR
senator Rafgat A³tynbajew wyg³osi³ krytyczny referat na temat stosunków miêdzy podmiotami i federacj¹, miêdzy w³adz¹ regionaln¹ i samorz¹dami lokalnymi. Zgodnie z ustaw¹ do samorz¹dów lokalnych odesz³y niektóre funkcje pañstwowe, ale pieniêdzy na ich
realizacjê w kasie lokalnej nie ma. Dziewiêædziesi¹t procent jednostek samorz¹dowych
w Rosji nie jest zabezpieczonych finansowo. Senator kategorycznie wypowiedzia³ siê przeciwko totalnemu przekazywaniu podatków do Centrum, do Moskwy, ¿eby póniej umylni z regionów wyr¹bywali je dla potrzeb lokalnych.
W czasie obrad omawiano ideê utworzenia Funduszu Rozwoju Samorz¹du Lokalnego, rodki którego powinny byæ rozdysponowane pomiêdzy jednostkami samorz¹dowymi
dla wyrównywania ich bud¿etów i rozwi¹zywania problemów o znaczeniu lokalnym.
W Obwodzie Kaliningradzkim taki fundusz istnieje od kilku lat.
Przy okazji poruszono bolesny temat  pochówków wojennych. Utrzymywaæ je
w nale¿ytym stanie powinny wci¹¿ te same samorz¹dy lokalne. Chocia¿, zdaniem przewodnicz¹cego Stowarzyszenia Parlamentarnego, przewodnicz¹cego Dumy Obwodowej
Nowogrodu Anatolija Bojcowa, jest to sprawa pañstwowa. W jego obwodzie, na przy15

k³ad, wiele miejscowoci zaczê³o zanikaæ, a wraz z tym i cmentarze popadaj¹ w ruinê.
Dlatego zaczêto przenosiæ groby wojenne do wiêkszych miejscowoci.
KP-P, nr 104 z 8 VI; www.kaliningradka.ru z 8 VI; KP, nr 105 z 9 VI; RG, nr 124 z 14 VI.

W Gwardiejskuodby³y siê wybory uzupe³niaj¹ce
10 czerwca w Gwardiejsku odby³y siê wybory uzupe³niaj¹ce deputowanych rady rejonowej. Przypominamy, ¿e z powodu przeciwstawienia siê czêci rady szefowi rejonu szeciu deputowanych zrzek³o siê mandatów, pozbawiaj¹c organ przedstawicielski rejonu
niezbêdnego do pracy kworum.
W wyborach uzupe³niaj¹cych startowa³o 23 kandydatów. Frekwencja wyborcza tylko
w jednym okrêgu osi¹gnê³a powa¿ny poziom (54%), w pozosta³ych piêciu  dwukrotnie
mniejszy. W rezultacie niektórzy kandydaci zwyciê¿yli, uzyskuj¹c bardzo skromn¹ liczbê
g³osów. Tak, na przyk³ad, dyrektor generalny Spó³ki Akcyjnej Wozro¿dienije [Odrodzenie] Igor Osietrow [wed³ug RG z 15 VI  Igor Ostachow] zwyciê¿y³, uzyskuj¹c
332 g³osy; wiceszef Spó³ki Akcyjnej Nikor W³adimir So³omakin  173 g³osy; wicedyrektor szko³y w Znamiensku Olga Macu³a  195 g³osów; przedsiêbiorca Pawie³ Ga³ustian  202 g³osy; dyrektor wykonawczy SA Mas³osyrzawod Gwardiejskij Witalij Z³obin  332 g³osy; a emeryt wojskowy Wiktor Kokadiejew  tylko 101 g³osów.
KP, nr 106 z 14 VI; RG, nr 126 z 15 VI.

Swiet³ogorsk, Donskoje, Primorje  miejscowoci na prawach miejskich
Zgodnie z wol¹ ustawodawców obwodowych, na terytorium Swiet³ogorskiego Okrêgu Miejskiego utworzono niedawno trzy suwerenne, samorz¹dowe jednostki miejskie
o nazwie ros. gorodskoje posielenije  w samym Swiet³ogorsku, w Donskoje i Primorje.
Dawnemu okrêgowi miejskiemu nadano rangê rejonu, zachowuj¹c poprzedni¹ nazwê,
co niektórzy obserwatorzy ¿ycia spo³ecznego uznali za jawny brak konsekwencji. Teraz
w tych jednostkach trwa walka o fotele merów i wybrañców ludu. Najwiêkszym wziêciem cieszy siê tron szefa Swiet³ogorska. Ubiega siê o niego piêciu kandydatów, wród
nich tak¿e ci, którzy ju¿ raz sprawowali funkcje w administracji tego miasta  by³y szef
okrêgu Walerij Aleksiejew i przewodnicz¹cy Komitetu (Wydzia³u) ds. Maj¹tkowych
w jego administracji Anatolij Iwanow. Na stanowisko szefa nowej jednostki miejskiej 
Donskoje  kandyduj¹ trzy osoby, a rz¹dziæ maleñkim Primorjem pragn¹ cztery osoby.
(Dane wed³ug stanu na dzieñ 14 czerwca br.).
O miejsca w radzie Swiet³ogorska, licz¹cej 15 mandatów, ubiega siê 31 kandydatów.
W Donskoje do walki o 10 mandatów zg³osi³o siê zaledwie 9 kandydatów, a w Primorje
(te¿ dziesiêæ mandatów)  tylko trzech. W okrêgowej komisji wyborczej s¹ przekonani,
¿e do ostatniego dnia zg³aszania kandydatów (18 czerwca) sytuacja zmieni siê na lepsze.
KP-P, nr 107 z 15 VI; RG, nr 136 z 28 VI.
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Administracja pañstwowa i samorz¹dowa
Spór o to kto ma rz¹dziæ Kaliningradem
Nasilaj¹ siê ataki na pozycjê mera Kaliningradu i osobê Jurija Sawienki. W tygodniku KaskadOksana Ariutowa trafnie zauwa¿y³a, ¿e bydowieæ bezsilnoci istniej¹cego
systemu zarz¹dzania miastem, merowi Kaliningradu przypomniano wszystko: i nielegalne budowy, i nie zawsze sprawnie funkcjonuj¹cy transport miejski, i wysokie ceny
w sklepach, i tropikaln¹ ulewê, która rozszala³a siê nad centrum obwodowym w minionym tygodniu. Michai³ Pluchin, minister ds. rozwoju terytorialnego i wspó³dzia³ania
z organami samorz¹du lokalnego rz¹du obwodowego, opowiada siê za modelem, w którym «szef administracji lub, jak go jeszcze nazywaj¹, city-manager, przechodzi selekcjê
konkursow¹ i jest przyjmowany do pracy wed³ug kontraktu». Zatem nie tylko Miejska
Rada Deputowanych i jej przewodnicz¹cy Aleksandr Jaroszuk, ale przede wszystkim rz¹d
regionalny, chc¹ zmieniæ zasadê wyboru szefa miasta (ros. g³owy goroda), który jest jednoczenie szefem administracji (merem miasta), i w ten sposób nie dopuciæ obecnego
szefa miasta (mera) Jurija Sawienki do ubiegania siê w wyborach powszechnych o trzeci¹
kadencjê. Nowy schemat zarz¹dzania miastem powinien wygl¹daæ tak: szefa miasta wybieraj¹ albo mieszkañcy w wyborach powszechnych, albo deputowani Rady Miejskiej,
którzy decyduj¹, kto z nich jest godzien staæ na czele miasta i jednoczenie Rady Miejskiej. W³adz¹ wykonawcz¹ (administracyjn¹) pokieruje tak zwany city-manager wybrany
przez komisjê konkursow¹, sk³adaj¹ca siê na zasadzie parytetowej z urzêdników merostwa i deputowanych Rady Miejskiej Kaliningradu.
Projekt zmian w Statucie Miasta przyjê³a Miejska Rada Deputowanych w dniu 23
maja br. i skierowa³a go do konsultacji spo³ecznej. G³ówna debata spo³eczna [ros. obszczestwiennyje s³uszanija] odby³a siê zgodnie z zapowiedzi¹ w dniu 15 czerwca w Domu
Sztuki. Wród uczestników tego przedsiêwziêcia dominowali zwolennicy zmian w systemie zarz¹dzania miastem, w tym cz³onkowie M³odej Gwardii Jednej Rosji. Dyskusja
za i przeciw trwa³a zaledwie oko³o godziny. Wszelkie propozycje i opinie mieszkañców
miasta, nadsy³ane tak¿e indywidualnie, wed³ug zapewnieñ deputowanych bêd¹ szczegó³owo zbadane i skierowane do rozpatrzenia na posiedzeniu Rady Miejskiej. Siergiej
Jurjew w Komsomolskiej Prawdzie  Kaliningrad z 16 czerwca br. zauwa¿y³, ¿e rezultaty konsultacji spo³ecznych maj¹ bowiem jedynie charakter rekomendacji.
Koñcz¹cy w padzierniku br. drug¹ kadencjê mer Jurij Sawienko, wbrew wczeniejszym zapowiedziom, ¿e wypowie siê publicznie o proponowanych zmianach dopiero po
zakoñczeniu konsultacji spo³ecznych, owiadczy³, i¿ nie zamierza ubiegaæ siê o trzeci¹
kadencjê. Teraz najwiêksz¹ przeszkod¹ w realizacji zamierzeñ inicjatorów zmian w Statucie Miasta jest przepis art. 44, ust. 8 Ustawy federalnej O ogólnych zasadach organizacji samorz¹du lokalnego w Federacji Rosyjskiej, który stanowi, ¿e Zmiany i uzupe³nienia, wniesione do statutu jednostki municypalnej i zmieniaj¹ce strukturê organów
samorz¹du lokalnego i wybieralnych osób funkcyjnych samorz¹du lokalnego, wchodz¹
w ¿ycie po up³ywie okresu pe³nomocnictw organu jednostki municypalnej, przyjmuj¹ce17

go municypalny akt prawny o wniesieniu do statutu wy¿ej wymienionych zmian i uzupe³nieñ. Kadencja obecnej Miejskiej Rady Deputowanych koñczy siê dopiero za cztery
lata. Niektórzy politycy ju¿ twierdz¹, ¿e ustawa nie zostanie naruszona, je¿eli szef miasta,
jak dotychczas, wybrany zostanie w wyborach powszechnych i bêdzie jednoczenie pe³niæ obowi¹zki przewodnicz¹cego rady.
Moskowskije nowosti z 8 czerwca donosz¹, ¿e Kaliningrad jest ju¿ czwartym miastem obwodowym, które zmienia system zarz¹dzania, i ¿e Administracja Prezydenta
zamierza stosowaæ wobec szefów wielkich miast politykê kija i marchewki.
Ostateczne rozstrzygniêcie w sprawie zmian w Statucie Miasta Kaliningrad zapadnie
zapewne na pocz¹tku lipca, ale ju¿ teraz ta sprawa wywo³uje znaczne zainteresowanie
rodków masowej informacji, o czym wiadcz¹ m.in. nastêpuj¹ce artyku³y:

 Enklawa, widocznie, pozostanie bez pieniêdzy z gier, gazu i elektrycznoci, a kaliningradczycy  jeszcze i bez Sawienki, TR, nr 16 z 1824 V;
 Co siê zmieni w Statucie Miasta? Cztery naiwne pytania o now¹ redakcjê g³ównego
dokumentu Kaliningradu, KPwK, nr 78 z 1 VI;
 Kto bêdzie zarz¹dzaæ miastem? W toku konsultacji spo³ecznych kaliningradczycy powinni okreliæ jaki system nam bardziej odpowiada  prezydencki, czy parlamentarny, KPwK,
nr 79 z 2 VI;
 Dziel! I rz¹d, czyli city-manager jako mira¿ pomylnoci, K-d, nr 22 z 511 VI;
 Dwuw³adza Kaliningradowi nie grozi. Na pytania Komsomo³ki odpowiedzia³ politolog W³adimir Abramow, KPwK, nr 80 z 5 VI;
 Mer wed³ug kontraktu?, A i F-K, nr 23 z 6-12 VI;
 W Administracji Prezydenta zamierzaj¹ stosowaæ wobec szefów du¿ych miast politykê
kija i marchewki, www.mn.ru z 8 VI; www.kaliningrad.ru z 8 VI;
 Omawiamy Statut Miasta. City-manager  wspó³czesna forma zarz¹dzania, www.kaliningrad.kp.ru z 8 VI;
 Mer czyli city-manager? Uprawnienia szefa Kaliningradu bêd¹ rozgraniczone, RG-N,
nr 121 z 814 VI;
 Dwug³owy orze³ na herbie miejskim? W czasie zbli¿aj¹cych siê konsultacji spo³ecznych
bêdzie siê decydowaæ o losie zarz¹dzania Kaliningradem, KP, nr 105 z 9 VI;
 Jurij Sawienko: Nadesz³a pora zmian. Mer opowiedzia³ siê za wyborem szefa miasta
przewodnicz¹cego rady miejskiej i mianowaniem city-managera, KP w K, nr 84 z 15 VI;
 Jak ¿yæ bêdziemy dalej? Dzisiaj w Domu Sztuki odbêd¹ siê konsultacje spo³eczne
w sprawie zmiany Statutu Kaliningradu, KP-P, nr 107 z 15 VI;
 Czy miastu potrzebny jest city-manager? Wczoraj w Domu Sztuki odby³y siê konsultacje
spo³eczne w sprawie zmian Statutu Kaliningradu, KPwK, nr 85 z 16 VI;
 Aleksandr Kuzniecow: Do wszelkich zmian  jak do wiêta. To dotyczy tak¿e reformy
samorz¹du lokalnego, który na razie z trudem przebiega w naszym obwodzie, KP, nr 108 z 16
VI;
 Kontrakt dla mera. Nowy schemat zarz¹dzania miastem publicznie omawia³a spo³ecznoæ Kaliningradu, RG, nr 128 z 19 VI;
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 A dlaczego nie horodniczy Czy potrzebny nam city-manager, albo kogo interesuje
opinia obywateli w wa¿nych sprawach politycznych, K-d, nr 24 z 19-25 VI.

Awans kaliningradzkiego prokuratora
Aleksandr Biebienin, pierwszy zastêpca prokuratora Obwodu Kaliningradzkiego
(od grudnia 2005 r.) decyzj¹ Prokuratora Generalnego Rosji z dnia 1 czerwca 2007 r.
przeniesiony zosta³ na stanowisko prokuratora transportowego Pó³nocno-Zachodniego
Okrêgu Federalnego z siedzib¹ w Sankt Petersburgu.
Stanowisko pierwszego zastêpcy prokuratora obwodu pozostaje na nie obsadzone.
KP, nr 102 z 6 VI.
Posiedzenie wyjazdowe Rady przy Pe³nomocnym Przedstawicielu Prezydenta
w PZOF
4 czerwca w Kaliningradzie odby³o siê wyjazdowe posiedzenie Rady przy Pe³nomocnym Przedstawicielu Prezydenta w PZOF z udzia³em szefów dziesiêciu regionów tego
okrêgu. Naradzie przewodniczy³ Ilja Klebanow, który podkreli³, ¿e takiej frekwencji gubernatorów nie udaje siê zapewniæ nawet w czasie spotkañ w S. Petersburgu. Temu
regionowi powiêca siê szczególn¹ uwagê. Przy czym nie tylko z Rosji, ale i z zewn¹trz.
Jest ¿yczliwa uwaga, a jest  nie bardzo  powiedzia³ pe³nomocny przedstawiciel prezydenta Rosji, ale rozwijaæ swojej myli dalej nie chcia³, widocznie rozumiej¹c na ile niejednoznacznie mo¿e byæ ona zinterpretowana. Byæ mo¿e, przypuszcza dziennikarz Kaliningradzkiej Prawdy, bardziej szczegó³owo o tym bêdzie mowa 5 czerwca, gdy dyrektor
FSB Rosji Niko³aj Patruszew przeprowadzi w obwodzie wyjazdowe posiedzenie Narodowego Komitetu Antyterrorystycznego.
Narada w dniu 4 czerwca mia³a na celu podsumowanie sytuacji spo³eczno-gospodarczej w PZOF w roku ubieg³ym i omówienie aktualnych najwa¿niejszych i skomplikowanych problemów. Nie o wszystkich tych problemach mówiono w sposób jawny. Gdy
gubernator obwodu Gieorgij Boos mówi³ o ruchu m³odzie¿owym w obwodzie, to poprosi³
o chwilowe wy³¹czenie transmisji bezporedniej z przebiegu narady. Dziennikarz przypuszcza, ¿e byæ mo¿e mowa by³a o tym, ¿e programowi Jestemy Rosjanami nie uda³o
siê, mimo zabiegów, nadaæ statusu federalnego. W³adze obwodowe zabiega³y, zapewne
bezskutecznie, o wspó³finansowanie z bud¿etu federalnego wyjazdów wakacyjnych m³odzie¿y kaliningradzkiej do Rosji w³aciwej, jako ¿e wiêkszoæ m³odych kaliningradczyków nigdy tam jeszcze nie by³a.
W czasie narady ujawniono dane statystyczne o rozwoju Pó³nocno-Zachodniego Okrêgu
Federalnego. Pod wzglêdem wielu wskaników, m.in. wzrostu produkcji przemys³owej,
czy wielkoci robót budowlanych Obwód Kaliningradzki jest na pierwszym miejscu, co
podkrela³ wielokrotnie Ilja Klebanow.
Po naradzie jej uczestnicy zwiedzili Mierzejê Kuroñsk¹.
www.kaliningradka.ru z 6 VI; RG, nr 136 z 28 VI.
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Notowania polityków w badaniach opinii publicznej
Wp³ywowi ludzie regionu  tak nazywa siê nowe badanie Kaliningradzkiego Orodka
Socjologicznego. Ranking i rola w ¿yciu regionu 82 lokalnych VIP-person i organów
w³adzy ocenia³o czterdziestu ekspertów kaliningradzkich: polityków, urzêdników,
biznesmenów, dziennikarzy, politologów, socjologów.
Poziom wp³ywu rz¹du obwodu na stan spraw w regionie oceniono na +1,23 pkt
(wed³ug skali od  3 do + 3 pkt)  to jest w zasadzie pozytywnie. «Nowy gubernator
wyranie rozrusza³ nasze b³otko»; «Dobrego wiêcej, ni¿ kiedykolwiek»; «Generalnie 
pozytywny efekt G. Boosa jest, ale w mniejszym stopniu, ni¿ to brzmia³o w s³owach
i chcia³oby siê zobaczyæ»  takie s¹ komentarze ekspertów, którzy wystawili oceny pozytywne dru¿ynie Boosa. A ci, którzy wybrali minusy (takich by³o 19%), zarzucaj¹ rz¹dowi obwodowemu «nisk¹ jakoæ ¿ycia w regionie», «wybuchy konfliktów spo³ecznych»,
«ponowny podzia³ w³asnoci na korzyæ firm moskiewskich», «nadmiern¹ biurokratyzacjê», «liczenie w pracy na efekt, a nie na efektywnoæ».
Jakie decyzje rz¹du obwodowego w czasie pracy Gieorgija Boosa s¹ najbardziej trafne? Zdaniem ekspertów, s¹ to, w szczególnoci, «reformowanie finansów publicznych»,
«dzia³ania na rzecz zwiêkszenia bud¿etu regionu (legalizacja wynagrodzeñ, wsparcie
federalne)», «uzyskanie statusu trzech stref  gier hazardowych, turystycznej, szczególnej
[obejmuje ca³y obwód]», «reforma organów w³adzy wykonawczej, pozwalaj¹ca realnie
pokonaæ korupcjê w organach w³adzy», «podniesienie rangi znaku firmowego Obwód
Kaliningradzki», «program przesiedlenia rodaków zza granicy, je¿eli on zafunkcjonuje», «budowa elektrowni atomowej», «monetaryzacja ulg»...
Co jest ciekawe, ostatnie dwa punkty dotycz¹ce elektrowni atomowej i monetaryzacji,
wraz ze stref¹ gier hazardowych, figuruj¹ tak¿e i w odpowiedziach na pytanie o najbardziej nieudane decyzje dru¿yny nowego gubernatora. W³anie te projekty wywo³a³y niejednoznaczny rezonans w spo³eczeñstwie. Nie zaakceptowali uczestnicy badania tak¿e
«masowego ci¹gniêcia na stanowiska kierownicze wychodców z Moskwy», «os³abienia zainteresowania blokiem spraw miêdzynarodowych», «braku jednoci w rozumieniu
roli i dzia³aniach administracji obwodu, administracji miasta i biznesu lokalnego»,
«indywidualizmu w podejmowaniu problemów strategicznych rozwoju regionu» i nawet
«herbu obwodu».
A jak wp³ywa na ¿ycie obwodu Duma Obwodowa? Równo 50% ekspertów orzek³o,
¿e nijak: ocenili pracê wybrañców ludu na zero (wed³ug skali od  3 do + 3). A rednia
nota wp³ywu okaza³a siê + 0,4. «Duma samodzielnego wp³ywu na stan spraw w regionie
dzisiaj praktycznie nie ma, ona g³ównie stempluje decyzje podjête przez rz¹d»  w przybli¿eniu w takim duchu wypowiadali siê uczestnicy badania. Tym niemniej w porównaniu z podobnym badaniem, przeprowadzonym ponad piêæ lat temu, przy administracji
W³adimira Jegorowa (zob. tabelê 2), zmiany na lepsze s¹ widoczne. Co prawda, nieco
zmniejszy³ siê, zdaniem ekspertów, poziom wp³ywów na sytuacjê w regionie deputowanych Dumy Obwodowej, szefów jednostek municypalnych i przedstawicieli biznesu. Ale
przy silnym liderze na fotelu gubernatorskim jest to zrozumia³e. Za to wzrós³ poziom
wspó³dzia³ania wszystkich ogniw w³adzy, a to ju¿ jawny plus.
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Tabela 1
Pierwsza dziesi¹tka najbardziej wp³ywowych ludzi regionu (wg 10stopniowej skali)
Pozycja

Imiê, nazwisko, stanowisko s³u¿bowe

1. G. Boos  gubernator Obwodu Kaliningradzkiego
2. J. Sawienko  mer m. Kaliningrad
3. A. Dacyszyn  zastêpca pe³nomocnego przedstawiciela prezydenta
w PZOF ds. Obwodu Kaliningradzkiego
4. S. Bu³ycziow  przewodnicz¹cy Dumy Obwodowej
5. J. Szalimow  wicepremier
6. J. Kad¿ojan  dyrektor generalny Sp. z o.o.
£UKOIL  Kaliningradmornief
7. A. Jaroszuk  przewodnicz¹cy Miejskiej Rady
Deputowanych Kaliningradu
8. S. Kiriczenko  naczelnik Urzêdu Spraw
Wewnêtrznych na Obwód Kaliningradzki
9. N. W³asienko  minister przemys³u obwodu
10. M. W³asienko  naczelnik Urzêdu FSB Rosji
na Obwód Kaliningradzki

Ocena wp³ywu

8,078
5,972
5,173
4,666
4,511

4,449
4,31
4,091
3,843
3,815

Tabela 2
Jak zmieni³ siê w ci¹gu 4 lat poziom wp³ywu i wspó³dzia³ania w³adz?
(skala od  3 do + 3)
Pytanie do eksperta

Poziom wp³ywu rz¹du obwodu na stan spraw w obwodzie
Poziom wp³ywu Dumy Obwodowej na stan spraw w obwodzie
Poziom wp³ywu szefów jednostek municypalnych na stan
spraw w obwodzie
Poziom wp³ywu przedstawicieli biznesu na stan spraw
w obwodzie
Poziom wspó³dzia³ania rz¹du obwodu i centrum federalnego
Poziom wspó³dzia³ania rz¹du obwodu i Dumy Obwodowej
Poziom wspó³dzia³ania rz¹du obwodu i przedstawicieli
biznesu obwodu
Poziom wspó³dzia³ania rz¹du obwodu i administracji
Kaliningradu
Poziom wspó³dzia³ania rz¹du i administracji jednostek
municypalnych obwodu

Luty 2003 Maj 2007

+1,0
+0,53

+1,23
+0,4

+1,0

+0,55

+1,47
+1,33
+1,75

+1,28
+1,87
+2,04

+0,76

+0,73

+0,06

+0,27

+0,76

+0,9
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Tabela 3
Na ile, Pana(i) zdaniem, skorumpowane s¹ nastêpuj¹ce organy w³adzy i zarz¹dzania u nas w obwodzie?
(skala od 1 do 5)
Organ w³adzy (zarz¹dzania)

Administracja obwodu
Merostwo Kaliningradu
Pañstwowa Inspekcja Podatkowa
Kaliningradzki Urz¹d Celny
Pañstwowa Inspekcja Nadzoru Architektoniczno-Budowlanego
Urz¹d Pañstwowej S³u¿by Przeciwpo¿arowej
GIBDD (policja drogowa)
UWD (milicja)
Agencja ds. Urbanistyki Obwodu Kaliningradzkiego
Agencja Konkursowa Rz¹du Obwodu Kaliningradzkiego
Orodek Pañstwowego Nadzoru SanitarnoEpidemiologicznego

rednia odpowiedzi

3,12
3,86
2,84
4,15
3,83
3,91
4,16
4,09
3,79
2,93
3,24

RG-N, nr 121 z 8-14 .

Nowy szef s³u¿by celnej w obwodzie
Nowym zastêpc¹ naczelnika Pó³nocno-Zachodniego Zarz¹du Celnego ds. Obwodu
Kaliningradzkiego zosta³ 45letni pu³kownik s³u¿by celnej W³adimir Kuleszow, dotychczasowy zastêpca naczelnika ds. dzia³alnoci ekonomicznej Pó³nocno-Zachodniego
Zarz¹du Celnego w Sankt Petersburgu. W organach celnych Rosji przes³u¿y³ on 22 lata.
Pochodzi z Irkucka.
Obecnie W. Kuleszow obje¿d¿a lokalne urzêdy celne i na miejscu zapoznaje siê
z prac¹ celników w Szczególnej Strefie Ekonomicznej. W czasie konferencji prasowej
Kuleszow zapowiedzia³ pewne zmiany kadrowe w zwi¹zku z przypadkami przekroczenia
uprawnieñ s³u¿bowych. W roku bie¿¹cym wszczêto ju¿ a¿ 29 spraw karnych przeciwko
celnikom obwodu.
Jego poprzednik genera³-major s³u¿by celnej Eugeniusz Bogma odszed³ ze stanowiska w kwietniu br. na w³asn¹ probê, nie przepracowuj¹c w obwodzie nawet dwóch lat.
Wed³ug wersji oficjalnej  na emeryturê. Do koñca maja obowi¹zki szefa celników obwodu pe³ni³ pu³kownik Dmitrij Czemakin, zastêpca naczelnika Pó³nocno-Zachodniego Zarz¹du Celnego ds. s³u¿by federalnych dochodów celnych.
RG-N, nr 121 z 814 VI; www.kaliningrad.ru z 22 VI; AiF-K, nr 26 z 27 VI3 VII.

Nowy naczelnik Kaliningradzkiego Urzêdu Celnego?
Dotychczasowy naczelnik Kaliningradzkiego Urzêdu Celnego rdzenny kaliningradczyk Oleg Brykin w po³owie maja dobrowolnie przeniós³ siê na stanowisko naczelnika
peryferyjnego Urzêdu Celnego w Niemnie. Dziennikarze kaliningradzcy, powo³uj¹c siê
na ród³a dobrze poinformowane, ju¿ zapowiadaj¹, ¿e nowym naczelnikiem Urzêdu Celnego w Kaliningradzie, najwiêkszego w ca³ym obwodzie, ma zostaæ pu³kownik s³u¿by
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celnej Aleksandr Czebotajew, lat 40, który przeszed³ drogê od szeregowego inspektora
do zastêpcy naczelnika bodaj¿e najwiêkszego urzêdu celnego w ca³ym Pó³nocno-Zachodnim Okrêgu Federalnym  Ba³tyckiego, znajduj¹cego siê w Sankt Petersburgu. Tam
ponoæ pu³kownika Czebotajewa nazywaj¹ kryzysowym menad¿erem w mundurze celnika. Dwukrotnie kierowa³ ju¿ Urzêdem Celnym w S. Petersburgu w trudnym dla tego
urzêdu czasie. Jeszcze przed jego przyjciem do Kaliningradu w miejscowym urzêdzie
rozpoczêto roszady kadrowe. Z prac¹ maj¹ po¿egnaæ siê liczni wysoko postawieni
oficerowie, w tym zastêpca naczelnika Wasilij Zinczenko, formalnie z powodu nieprzed³u¿enie kontraktów. Odchodz¹ g³ównie ludzie z tak zwanej dru¿yny genera³a-majora
Wiktora Borysienki, który kierowa³ urzêdem do po³owy 2006 roku. Dymisja Borysienki
zbieg³a siê w czasie z pocz¹tkiem postêpowania karnego z powodu du¿ej iloci autobusów obwodowych [oclonych ulgowo z prawem u¿ytkowania na terenie obwodu], wywiezionych z podrobionymi dokumentami do wielkiej Rosji.
KP, nr 105 z 9 VI.

W Obwodzie utworzono inspekcjê podatkow¹ dla du¿ego biznesu
Miêdzyrejonowa Inspekcja Podatkowa ds. Najwiêkszych Podatników powo³ana
zosta³a 8 czerwca br. przez Urz¹d Regionalny Federalnej S³u¿by Podatkowej. W ewidencji nowej inspekcji znajd¹ siê podatnicy, którzy maj¹ istotne aktywa wzglêdnie zapewniaj¹ najwiêksze wp³ywy do bud¿etu.
Pe³ni¹cym obowi¹zki naczelnika inspekcji mianowany zosta³ Aleksandr Ufimcew,
dotychczasowy naczelnik Miêdzyrejonowej Inspekcji Nr 3 w obwodzie, wczeniej Miêdzyrejonowej Inspekcji Nr 9 Federalnej S³u¿by Podatkowej w m. Kaliningrad.
Przewiduje siê, ¿e w ewidencji nowej inspekcji znajdzie siê oko³o 255 tysiêcy podatników, z nich ponad 7 tys.  to osoby prawne. Dla porównania w ewidencjach miêdzyrejonowych inspekcji FSP Nr Nr 8 i 9 dla miasta Kaliningrad figuruje odpowiednio oko³o
183 tys. i 190 tys. podatników, z nich prawie 17 tys. i 17,5 tys. osób prawnych.
www.knia.ru z 9 VI; www.kaliningrad.ru z 9 VI; KP, nr 106 z 14 VI.

By³y szef jednostki municypalnej rejon zielenogradskiego W³adimir Szegieda jest
podejrzany o pope³nienie przestêpstwa urzêdniczego  udzielanie nienale¿nych
ulg budowlanych na Mierzei Kuroñskiej
By³y szef rejonu zielenogradskiego W³adimir Szegieda odpowie za przekroczenie
swoich uprawnieñ s³u¿bowych, w nastêpstwie których bud¿et jednostki municypalnej nie
otrzyma³ 38 milionów rubli. Sprawê karn¹ z art. 286 ust. 2 KK FR wobec dzisiejszego
deputowanego Rady Miejskiej Zielenogradska wszcz¹³ prokurator obwodu Aleksiej Samsonow. W³adimir Szegieda jest podejrzany o to, ¿e w 2004 r. bezprawnie dokona³ zmian
w decyzjach o udostêpnieniu dzia³ek gruntów na Mierzei Kuroñskiej i w umowach o ich
dzier¿awieniu. Zgodnie z tymi zmianami op³ata za 70 hektarów przydzielonej ziemi podlega naliczeniu nie od momentu udostêpnienia dzia³ek dzier¿awcom, lecz od momentu
uzyskania przez nich zezwoleñ na budowê. W wyniku dzia³añ ówczesnego szefa rejonu
piêæ firm budowlanych otrzyma³o ulgi na dochody niepodatkowe bud¿etu municypalnego
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w postaci odroczenia op³aty dzier¿awnej na czas nie okrelony. A poniewa¿ zezwolenia
na budowê przez nie jeszcze nie zosta³y uzyskane  to i op³ata za dzier¿awê do tej pory
do bud¿etu nie wp³ynê³a. Na dzieñ dzisiejszy suma utraconych dochodów równa siê
38 milionom rubli.
ledztwo prowadzi Wydzia³ ds. Szczególnie Wa¿nych Prokuratury Obwodu Kaliningradzkiego i oczekuje siê szybkiego skierowania sprawy do s¹du.
RG, nr 124 z 14 VI; KP, nr 106 z 14 VI;
K-d, nr 24 z 19-25 VI; www.kaliningrad.ru z 21 VI.

Zapowied powo³ania szefa Oddzia³u Regionalnego Federalnej Agencji ds.
Zarz¹dzania Strefami Ekonomicznymi
Szefa Oddzia³u Regionalnego Federalnej Agencji ds. Zarz¹dzania Specjalnymi
Strefami Ekonomicznymi planuje siê wyznaczyæ do koñca czerwca br. Zostanie nim jakoby urzêdnik miejscowy. G³ównym jego zadaniem bêdzie rozwój Kaliningradzkiej Strefy
Turystyczno-Rekreacyjnej (ten status niedawno uzyska³a Mierzeja Kuroñska).
Naczelnik oddzia³u RosOEZ [Rosyjskie Specjalne Strefy Ekonomiczne] wspólnie
z dyrekcj¹ Parku Narodowego Mierzeja Kuroñska i rz¹dem obwodowym dobierze grunty,
na których zostan¹ rozmieszczone obiekty strefy turystyczno-rekreacyjnej, m.in. dzieciêcy
orodek uzdrowiskowy, miêdzynarodowy obóz ekologiczny i miêdzynarodowy orodek
owiatowy, szko³a szybowcowa, akwapark, hotele na cztery tysi¹ce osób, kluby ¿eglarskie i restauracje. Rozstrzygniêcie spraw gruntowych powinno odbyæ siê w krótkim
czasie, gdy¿ ju¿ w 2008 r. na Mierzei Kuroñskiej ma siê rozpocz¹æ budownictwo infrastrukturalne. A w 2009 roku do budowy swoich hoteli i restauracji powinni przyst¹piæ
inwestorzy prywatni  wszystko powinno byæ zbudowane w ci¹gu trzech lat.
Nie jest wykluczone  informuje KP z 15 czerwca,  ¿e po mianowaniu szefa
filii RosOEZ na Mierzejê Kuroñsk¹ przyjad¹ eksperci niemieckiej kompanii konsultingowej Roland Berger Strategy Consaltants GmbH. W³anie ona do sierpnia br. powinna
opracowaæ koncepcjê rozwoju wszystkich siedmiu rosyjskich stref turystyczno-rekreacyjnych (zob. dzia³ Gospodarka).
KP-P, nr 107 z 15 VI.

Dlaczego milczy Jastr¿embskij?
Wadim Smirnow na ³amach Kaliningradki szuka odpowiedzi na pytanie: dlaczego
pomocnik prezydenta Rosji do spraw stosunków z UE, a zarazem szef miêdzyresortowej
grupy roboczej ds. rozwoju Obwodu Kaliningradzkiego, od kwietnia ubieg³ego roku nie
inicjuje posiedzeñ tej grupy.
Grupa robocza powo³ana zosta³a w padzierniku 2004 roku. W czasie kilku dotychczasowych posiedzeñ wysoko postawieni uczestnicy grupy rozpatrzyli szereg wa¿nych
dla regionu problemów  zaopatrzenia kaliningradczyków w bezp³atne paszporty zagraniczne (biometryczne), przyjêcia nowej ustawy o SSE, sytuacji na przejciach granicznych, wspó³pracy z UE. Nie rozwi¹zanych problemów jest jeszcze jednak tak wiele, ¿e
nie ma powodu do zaniechania pracy miêdzyresortowej grupy roboczej.
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Zdaniem dziennikarza, grupa ta mog³aby, na przyk³ad, rozpatrzyæ inicjatywê MSZ
Litwy o wprowadzeniu uproszczonego trybu wyjazdów wzajemnych dla mieszkañców
rejonów przygranicznych Obwodu Kaliningradzkiego i samej republiki. Pewne nadzieje
na zwo³anie posiedzenia grupy stanowi zapowied przyjazdu do Kaliningradu wiceministra rozwoju gospodarczego i handlu w rz¹dzie Rosji Witalija Szypowa (b. mera Kaliningradu), a tak¿e niektórych ekspertów grupy, którzy, oprócz wszystkiego innego, powinni
omówiæ przypuszczalne terminy spotkania grupy roboczej.
W. Smirnow zak³ada, ¿e bez inicjatywy ze strony rz¹du obwodowego S. Jastr¿embskij nie bêdzie spieszyæ siê z narzucaniem swoich pogl¹dów w sprawie rozwoju obwodu.
Choæ postronnemu czytelnikowi uwag Smirnowa wypada³oby dodaæ, ¿e prawdziw¹ przyczyn¹ jest wyrane och³odzenie stosunków Rosji z UE.
KP, nr 108 z 16 VI; www.kaliningradka.ru z 18 VI.

60-lecie w³adzy wykonawczej uczcz¹ w stolicy obwodu 6 lipca
6 lipca br. w Domu Sztuki otwarta zostanie wystawa zdjêæ i dokumentów archiwalnych, powiêcona historii Kaliningradu, a póniej rozpocznie siê teatralizowane przedstawienie, jednoczenie na wielkim ekranie bêdzie wywietlany film dokumentalny, pokazuj¹cy wszystkie etapy w³adzy wykonawczej Kaliningradu. Wyst¹pi¹ te¿ najlepsze dzieciêce i m³odzie¿owe zespo³y twórcze. Zdaniem mera Jurija Sawienki, to wiêto dotyczy
wielu mieszkañców miasta, i w pierwszej kolejnoci  weteranów obwodu.
www.kaliningrad.ru z 28 VI.

Z ¿ycia Floty Ba³tyckiej i Stra¿y Granicznej
Najbardziej zachodnia Flota. Presti¿ s³u¿by morskiej wzrasta
W Rosyjskiej Gazecie z 1 czerwca br. zamieszczono wywiad z wiceadmira³em Konstantinem Sidienko, powiêcony g³ównie rosn¹cej roli Floty Ba³tyckiej w obecnej sytuacji
miêdzynarodowej:
 RG:  «W ostatnich latach we flocie by³y problemy z obsadzeniem okrêtów m³odymi oficerami, wielu absolwentów instytutu wojenno-morskiego d¹¿y³o do pozostania
w s³u¿bie na brzegu lub zwolnienia siê ze s³u¿by w ogóle. Czy uda³o siê prze³amaæ tê
tendencjê?»  pytanie od emeryta MO [Ministerstwa Obrony] Aleksandra Samoj³owa.
 K. Sidienko:  Powiedzieæ, ¿e sytuacja gruntownie zmieni³a siê, nie mogê. Ale
postêpy s¹. Etat okrêtów skompletowany jest w 8795%. Resort wojskowy zamierza
zwiêkszyæ zaopatrzenie pieniê¿ne o 37004200 rubli, a od 1 stycznia 2008 roku podwy¿szyæ stawki uposa¿enia pieniê¿nego za enklawowoæ. Z naszymi propozycjami zgadzaj¹
siê Ministerstwo Obrony FR, Duma Pañstwowa, Rada Federacji. Popar³ nas gubernator
regionu, który skierowa³ pismo ze swoim podpisem do prezydenta Rosji. Wzrasta presti¿
s³u¿by morskiej. Okrêtom nadawane s¹ imiona wybitnych dowódców, uczonych, dyplomatów. Na umundurowaniu wojskowym zezwala siê nosiæ oznaczenia, pozwalaj¹ce na
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okrelenie, na jakim okrêcie s³u¿y marynarz. Kadrze p³ywaj¹cej w pierwszej kolejnoci
przydziela siê mieszkania. Dzisiaj nie ma ani jednego dowódcy okrêtu, który nie mia³by
urz¹dzonego mieszkania. Po raz pierwszy od wielu lat s³uchacze szkó³ wojskowych
zaczêli wychodziæ w morze na praktykê. W tym roku na okrêcie szkolnym Pieriekop
w ci¹gu czterech miesiêcy p³ywania ponad tysi¹c s³uchaczy odwiedzi porty 12 krajów. Do
2009 roku wszyscy oficerowie, miczmani i chor¹¿owie bêd¹ mieszkaæ w oddzielnych
zagospodarowanych mieszkaniach. Do 2012 roku rozwi¹¿emy wszystkie sprawy, dotycz¹ce mieszkañ s³u¿bowych.
 RG:  «Na Zachodzie okresowo podnoszona jest sprawa przekszta³cenia obwodu
w strefê zdemilitaryzowan¹. W pewnym czasie by³y pog³oski, ¿e Flota Ba³tycka bêdzie
przeniesiona do Kronsztadu. Czy to jest realne w perspektywie?»  interesuje siê nasz
czytelnik W³adimir Siedow.
 K. Sidienko:  Co dotyczy wyprowadzenia Si³ Zbrojnych Rosji z terytorium obwodu, to mogê jedynie powo³aæ siê na s³owa prezydenta FR W³adimira Putina, który owiadczy³, ¿e w odpowiedzi na wzmocnienie potêgi wojskowej krajów NATO, nie wykonanie
przez nie wczeniej zawartych umów w sprawie konwencjonalnych rodków uzbrojenia
podejmujemy adekwatne kroki. Tu istnieje du¿e zgrupowanie wojskowe, i ono jest
w stanie wykonaæ wszystkie postawione przed nim zadania. A co za dotyczy przeniesienia floty do Kronsztadu, to o tym s³yszê po raz pierwszy. Do wykonania stoj¹cych zadañ
tam wystarczy si³ i rodków Leningradzkiej Bazy Wojenno-Morskiej. Flota Ba³tycka,
rozlokowana w Obwodzie Kaliningradzkim, jest gwarantem stabilnoci w najbardziej
zachodnim regionie Rosji.
 RG:  Emeryt Igor Izmaj³ow pyta: «Jakie odwzajemniaj¹ce rodki mo¿e zastosowaæ FB w przypadku rozmieszczenia amerykañskich si³ tarczy rakietowej w Polsce?»
 K. Sidienko:  Flota Ba³tycka jest czêci¹ sk³adow¹ Floty Wojenno-Morskiej i Si³
Zbrojnych jako ca³oci. Niezbêdne rodki na rzecz obrony enklawy zachodniej s¹ podejmowane na najwy¿szym szczeblu. My jedynie wykonujemy postawione przed nami zadania. Dzisiaj FB zdolna jest wykonywaæ je w pe³nym wymiarze.
 RG: «Czy planuje siê otworzyæ Ba³tijsk do swobodnego wjazdu?»  pytanie mieszkanki Ba³tijska Iriny Aleksandrownej.
 K. Sidienko:  Ba³tijsk  to baza wojenno-morska ze swobodnym odwiedzaniem.
Bez przepustki mog¹ tam wje¿d¿aæ obywatele FR, to jest dla Rosjan miasto i tak jest
otwarte. Odwiedzanie miasta przez obcokrajowców jest ograniczone i takim pozostanie.
To jest podyktowane wzglêdami bezpieczeñstwa wojskowego.
RG-N, nr 115 z 1-7 VI.
Gen.-mjr Jurij Radionow, pierwszy zastêpca naczelnika Urzêdu Granicznego FSB
Rosji ds. Obwodu Kaliningradzkiego o przezbrojeniu i wzmocnieniu ochrony
granicy
W ostatnich dniach maja funkcjonariusze Stra¿y Granicznej FSB obchodzili swoje
wiêto  Dzieñ Pogranicznika. Rosyjska Gazeta zamieci³a informacje podane przez
gen.-mjr Jurija Radionowa, pierwszego zastêpcê naczelnika Urzêdu Granicznego FSB
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Rosji ds. Obwodu Kaliningradzkiego pt. Rubie¿e pod ochron¹. Pogranicznicy kaliningradzcy przechodz¹ na wysokie technologie:
Poprzedni system ochrony granicy by³ efektywny przede wszystkim w odniesieniu
do zagro¿enia wojennego. Wówczas priorytetem cieszy³y siê przewa¿nie wojskowe formy i metody. Teraz na plan pierwszy wysz³y zagro¿enia o charakterze nie wojennym,
zwi¹zane z terroryzmem, pozaprawn¹ dzia³alnoci¹ poprzez granicê pañstwow¹, rozkradaniem zasobów przyrody i nie rozwi¹zanymi problemami rozgraniczenia terytorialnego
z szeregiem pañstw. Dlatego dzisiaj tworzony jest zasadniczo nowy system ochrony granicy. Planuje siê przyci¹gn¹æ do niego na zasadzie dobrowolnoci ludnoæ pogranicza,
dru¿yny ludowe i kozackie. Do tej pracy wprowadzono specjalne stanowiska pe³nomocników granicznych.
Trwa praca na rzecz technicznego przezbrojenia organów ochrony granicy. Dotacje
pieniê¿ne dla ich potrzeb zosta³y zwiêkszone przez rz¹d FR: na zakup uzbrojenia w 2007
roku  o 20%, na budownictwo kapitalne  wiêcej ni¿ o 73%. Na terytorium Obwodu
Kaliningradzkiego w minionym roku dokoñczono budowê nowego miasteczka granicznego w miejscowoci Pobiedino.
Na granicê przychodz¹ wysokie technologie  kamery wideo i termiczne, nowoczesne
systemy radiolokacyjne, czytniki sejsmiczne i inne nowinki techniczne, po³¹czone w zespolone zautomatyzowane systemy poszukiwañ, wykrycia, rozpoznania i zobrazowania
celów. W obwodzie tworzy siê system ³¹cznoci organów granicznych jako czêæ sk³adowa jednolitego systemu informacyjno-telekomunikacyjnego FSB Rosji. Jest to co w rodzaju swojego zamkniêtego Internetu granicznego, który ju¿ w przysz³ym roku pozwoli
na uzyskiwanie w re¿ymie czasu realnego informacji i bezporednio z linii granicy pañstwowej przekazywanie jej do urzêdu granicznego.
W ci¹gu roku planuje siê wyposa¿yæ punkty przejcia [granicy] na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego w now¹, o wiele szybciej dzia³aj¹c¹ aparaturê i nowe rodki kontroli pasa¿erów i transportu. Do ochrony kierunków morskich tworzy siê ochrona brzegowa jako system kompleksowy, z zadaniem ochrony morskich zasobów biologicznych,
przeciwdzia³ania terroryzmowi, bezprawnemu obrotowi narkotyków i broni. Rozwi¹zanie tego zadania wymaga utworzenia zautomatyzowanych systemów obserwacji sytuacji
nadwodnej na kierunkach morskich i systemu sytuacyjnych orodków ochrony brzegowej
w celu monitorowania, analizy i prognozowania rozwoju sytuacji w morskiej przestrzeni
granicznej.
Wody wewnêtrzne zalewów Kuroñskiego i Kaliningradzkiego (Wilanego), jezioro
Wisztyniec, wody terytorialne i strefa ekonomiczna Morza Ba³tyckiego przykryte s¹ stacjami radiolokacyjnymi nowego pokolenia. W latach 20082009 one bêd¹ po³¹czone
w jednolity zautomatyzowany system Rubie¿Ba³tyk, który pozwoli na ledzenie z jednego punktu kierowania ca³ej sytuacji na morskim odcinku obwodu.
¯yjemy z wami w czasie tworzenia zasadniczo nowego modelu obrony i ochrony granicy pañstwowej, nadania mu jakociowo nowego oblicza, kszta³towania s³u¿by granicznej FSB Rosji, zdolnej do efektywnego zapewnienia bezpieczeñstwa granic Rosji.
RG-N, nr 115 z 17 VI, nr 121 z 814 VI.
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Narada w sprawie uchylaj¹cych siê przed s³u¿b¹ wojskow¹
W Merostwie Kaliningradu odby³a siê narada pod przewodnictwem mera miasta 
przewodnicz¹cego Miejskiej Komisji Poborowej Jurija Sawienki w sprawie uchylaj¹cej
siê od poboru m³odzie¿y po to, by zostaæ wcielonym po 1 stycznia 2008 roku, kiedy s³u¿ba
z poboru trwaæ bêdzie jeden rok [obecnie pó³tora roku]. Jak zauwa¿y³ komisarz wojskowy
Kaliningradu pu³kownik Walerij Czernucha, w chwili obecnej plan poboru do wojska
w Kaliningradzie wykonano w 75%. Ogó³em nale¿y powo³aæ do 30 czerwca, gdy zakoñczy siê pobór wiosenny, 350 osób. Powo³ano do wojska 263 osoby, jednego poborowego
skierowano do odbycia s³u¿by alternatywnej. Z 2 tysiêcy m³odzieñców, wezwanych na
posiedzenie komisji poborowej, bez usprawiedliwienia nie stawi³o siê 22. Ponad tysi¹c
osób otrzyma³o odroczenia, 642 poborowych zwolniono z uwagi na stan zdrowia, przy
czym 23 z nich uznano za niezdolnych do s³u¿by wojskowej. Za to 987 m³odzieñców
w toku badañ lekarskich uznano za zdolnych do s³u¿by wojskowej bez ograniczeñ. Rodzi
siê pytanie: dlaczego sporód tylu zdrowych m³odych ludzi nie udaje siê wybraæ potrzebnych 350? Okazuje siê, ¿e zgodnie z obowi¹zuj¹cym prawem poborowego mo¿na powo³aæ do s³u¿by wojskowej jedynie w tym przypadku, je¿eli mu osobicie wrêczono wezwanie. Przedstawicielom komisariatów wojskowych nie uda³o siê dorêczyæ wezwañ 145
m³odym ludziom. Rodzice poborowych czêsto nie udzielaj¹ im ¿adnej pomocy. Uczestnicy narady podjêli decyzjê o zwróceniu siê do organów prokuratury wojskowej w celu
poszukiwania i poci¹gniêcia do odpowiedzialnoci uchylaj¹cych siê od poboru poborowych. Miejscowe SMI powiêci³y tej sprawie bardzo du¿o miejsca.
SB, nr 93 z 9 VI, nr 97 z 16 VI; RG, nr 124 z 14 VI; KP-P, nr 107 z 15 VI;
KP w K, nr 92-t/26 z 28 VI5 VII.

Zastêpca dowódcy FB ds. wychowawczych otrzyma³ stopieñ kontradmira³a
Prezydent FR dekretem z dnia 6 czerwca br. nada³ stopieñ kontradmira³a Witalijowi
Fieszczenko, zastêpcy dowódcy FB ds. wychowawczych, naczelnikowi Zarz¹du ds.
Pracy Wychowawczej FB. Nowy admira³ jest absolwentem Kijowskiej Wy¿szej Politycznej Szko³y Wojenno-Morskiej i Moskiewskiej Wojskowej Akademii Politycznej. Od 2006
roku kieruje Zarz¹dem ds. Pracy Wychowawczej we Flocie Ba³tyckiej.
SB, nr 93 z 9 VI; KP-P, nr 107 z 15 VI.

Promocja nowych oficerów
21 czerwca w Ba³tyckim Instytucie Wojenno-Morskim im. Uszakowa w Kaliningradzie mia³a miejsce kolejna, 46. z rzêdu, promocja m³odych lejtnantów. 325 s³uchaczom 
absolwentom wrêczono szlify oficerskie i kordziki morskie. 25 z nich ukoñczy³o szko³ê
z wyró¿nieniem, za co otrzymali dyplomy z czerwonym paskiem, i jeden ze z³otym medalem. Wród absolwentów jest jeden obywatel Algierii. Po piêcioletniej nauce w szkole
oficerskiej podejm¹ s³u¿bê we wszystkich flotach Rosji, a tak¿e w jednostkach podporz¹dkowania centralnego i innych strukturach si³owych jako in¿ynierowie morscy i in¿ynierowie czterech innych specjalnoci.
www.kaliningrad.ru z 18 i 21 VI.
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Æwiczenia ratownicze na Ba³tyku z udzia³em obserwatorów zagranicznych
22 czerwca na Morzu Ba³tyckim odby³y siê æwiczenia ratownicze Floty Ba³tyckiej
z udzia³em obserwatorów ze wszystkich flot Rosji, a tak¿e goci z Wielkiej Brytanii
i Szwecji. Z u¿yciem ró¿norodnych si³ i rodków ratowano marynarzy zatopionej ³odzi
podwodnej. Æwiczenia zakoñczy³y siê pomylnie.
www.kaliningradka.ru z 23 VI.

Bezpieczeñstwo publiczne
Dyrektor FSB Niko³aj Patruszew o terroryzmie i strefie granicznej
W poniedzia³ek 25 czerwca pe³nomocny przedstawiciel prezydenta Ilja Klebanow
przeprowadzi³ naradê z szefami regionów PZOF, a dzieñ póniej tak¿e w Kaliningradzie
odby³o siê posiedzenie Narodowego Komitetu Antyterrorystycznego pod przewodnictwem
dyrektora Federalnej S³u¿by Bezpieczeñstwa Rosji Niko³aja Patruszewa.
W pierwszym pó³roczu w Pó³nocnoZachodnim Okrêgu Federalnym zapobiegniêto
16 zagro¿eniom terrorystycznym. Z nich 11 aktów terrorystycznych usi³owano pope³niæ
w ostatnim kwartale. To budzi zaniepokojenie  powiedzia³ dyrektor FSB. Najbardziej
poci¹gaj¹cym miastem dla terrorystów pozostaje Sankt Petersburg. Kaliningradczycy nie
musz¹ siê szczególnie niepokoiæ. Na terytorium obwodu nie by³o aktów terrorystycznych.
Dyrektor FSB skomentowa³ tak¿e utworzenie na terytorium obwodu strefy granicznej, która znacznie skomplikowa³a ¿ycie mieszkañcom terenów przygranicznych. 22 padziernika 2006 roku FSB zatwierdzi³a siedmiokilometrowe strefy graniczne przy granicy
pañstwowej na mierzejach Kuroñskiej i Ba³tyckiej (Wilanej). Na pozosta³ych odcinkach
granicy l¹dowej obwodu obowi¹zuje piêciokilometrowa strefa graniczna wzd³u¿ ca³ego
pasa kontrolno-ladowego (wybrze¿e morskie do niej nie zalicza siê). Nieco póniej
szerokoæ strefy granicznej na Mierzei Kuroñskiej zmniejszono do dwóch kilometrów.
Na Wy¿ynie Wysztynieckiej na granicy z Litw¹ obowi¹zuje 13-kilometrowa strefa graniczna. Wolny od strefy jest ca³y okrêg miejski w Sowietsku. Bez specjalnej przepustki,
wydawanej przez Stra¿ Graniczn¹ FSB, nie wolno odwiedzaæ strefy granicznej. Wyj¹tek
zrobiono tylko dla zamieszka³ych tam osób, które musz¹ mieæ przy sobie dowód osobisty
z adnotacj¹ o zameldowaniu na tym terenie.
Prasa kaliningradzka informuje o tym, ¿e codziennie pogranicznicy kaliningradzcy
zatrzymuj¹ od kilku do kilkunastu osób, które wiadomie lub nie naruszaj¹ przepisy
w sprawie strefy granicznej. G³ównie s¹ to zbieracze runa lenego, myliwi i wêdkarze.
FSB ma prawo nie uzgadniania rozmiarów strefy z innymi strukturami pañstwowymi  zauwa¿y³ Patruszew. Tym niemniej rozumiemy, ¿e nale¿y uwzglêdniaæ interesy ludnoci i nie powinnimy przeszkadzaæ rozwojowi gospodarczemu terytoriów. Dlatego uzgadniamy sprawy stref granicznych z kierownictwami podmiotów Federacji. No i w ogóle,
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podobne strefy istniej¹ w wielu krajach wiata, i tam s¹ one znacznie wiêksze pod wzglêdem rozmiarów.
RG, nr 128 z 19 VI, nr 135 z 27 VI, nr 137 z 29 VI5 VII; www.kaliningrad.ru z 21 i 27
VI; www.kaliningradka.ru z 27 VI; KP w K, nr 91 z 27 VI; AiF-K, nr 26 z 27 VI3 VII.

Napad na deputowanego Michai³a Czesalina
7 czerwca zosta³ ciê¿ko pobity i ranny (kilka pchniêæ no¿em w plecy) przewodnicz¹cy
organizacji zak³adowej Rosyjskiego Zwi¹zku Dokerów (ros. RPD) Morskiego Portu
Handlowego w Kaliningradzie, deputowany Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej z listy
partii politycznej Patrioci Rosji Michai³ Czesalin. Napadu dokonano oko³o godz. 10.30,
gdy Czesalin wyszed³ ze swego samochodu i udawa³ siê do biura partii. Poszkodowany
przebywa w szpitalu. Trwa ledztwo. Koledzy dzia³acza zwi¹zkowego i on sam s¹ przekonani, ¿e napad jest zwi¹zany z jego dzia³alnoci¹ zwi¹zkow¹ w porcie. 20 czerwca
liderzy i aktywici zwi¹zków zawodowych z dziesiêciu regionów Rosji przyjechali do
Kaliningradu w odpowiedzi na zamach na Czesalina. Zamierzali przeprowadziæ pikietê
przed portem z ¿¹daniem zaprzestania naruszania praw pracowniczych robotników
i samowoli administracyjnej w stosunku do zwi¹zku zawodowego dokerów. Sprawa
napaci na dzia³acza zwi¹zkowego znalaz³a szeroki oddwiêk w rodkach masowej informacji.
www.kaliningrad.ru z 7 i 20 VI; KP-P, nr 104 z 8 VI; AiF-K, nr 24 z 13-19 VI;
www.trud.ru z 20 VI; www.labourstat.org z 20 VI; www.solidarnost.org z 26 VI.

Pe³nomocnik ds. praw cz³owieka w Rosji W³adimir £ukin, przy okazji miêdzynarodowej konferencji na temat przestrzegania praw cz³owieka, odwiedzi³ placówki penitencjarne obwodu
7 czerwca w Swiet³ogorsku rozpoczê³a siê dwudniowa konferencja miêdzynarodowa
na temat przestrzegania praw cz³owieka. W przededniu W³adimir £ukin wraz z prawnikami niemieckimi odwiedzi³ areszt ledczy w Kaliningradzie oraz ¿eñsk¹ i dzieciêc¹
kolonie poprawcze ko³o miejscowoci Ko³osowka. By³ to jego pierwszy pobyt w tych
placówkach, dlatego , jak pisze Anastasija Bujmowa w KP, skrupulatnie ogl¹da³ cele
aresztu ledczego, wybrane, nawiasem mówi¹c, przez niego samego, i z niezwyk³¹ skrupulatnoci¹ wypytywa³ zatrzymanych, czy nie krzywdz¹ ich funkcjonariusze s³u¿by
wiêziennej, jak karmi¹ i jak czêsto zmieniaj¹ bieliznê pocielow¹. W warsztatach,
w których pensjonariuszki kolonii ¿eñskiej produkuj¹ obuwie i wyroby z bursztynu,
pe³nomocnika £ukina interesowa³o, czy kobiety nie s¹ zmuszane do pracy.
Swój pobyt w kolonii £ukin podsumowa³ stwierdzeniem, ¿e kaliningradzkie placówki poprawcze wypadaj¹ lepiej ni¿ w innych regionach. Podobn¹ opiniê wystawi³ £ukin
tak¿e po wizycie w kolonii dzieciêcej. Swoimi spostrze¿eniami podzieli³ siê póniej
z uczestnikami konferencji.
KP-P, nr 104 z 8 VI; RG, nr 122 z 8 VI.
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Ba³tijski wiat przestêpczy
Kryminalici nadzór nad przestrzeganiem w³asnych zasad powierzaj¹ osobie ciesz¹cej siê du¿ym autorytetem w ich gronie. W Ba³tijsku funkcjê nadzoru [ros. smotriaszczij]
trzy lata temu powierzono autorytetowi kryminalnemu Rus³anowi G., który wkrótce utworzy³ w³asn¹ grupê przestêpcz¹ i zacz¹³ zbieraæ daninê od w³acicieli tamtejszych kawiarni, sklepów i przedsiêbiorstw prywatnych. Stawka miesiêczna wynosi³a 200 dolarów.
W³acicielka nowo otwartej kawiarni próbowa³a wyjaniæ kryminalistom, ¿e ¿adnego
dochodu jeszcze nie ma, no i rodzinie syna, który zgin¹³ niedawno w Czeczenii, trzeba
pomagaæ. Jednak gdy i to nie poskutkowa³o, zwróci³a siê do Urzêdu do Walki z Przestêpczoci¹ Zorganizowan¹ o pomoc. Milicjanci zorganizowali zasadzkê i przy przekazywaniu daniny zatrzymali na gor¹cym uczynku Rus³ana G. i dwóch jego pomocników.
Przeciwko wszystkim wszczêto sprawê karn¹ z artyku³u Wymuszenie i skierowano
wniosek do s¹du o tymczasowe aresztowanie zbieraczy haraczu.
KP, nr 100 z 2 VI.

Prokuratura skontrolowa³a GAIGIBDD
Kontrola prokuratorska ujawni³a szereg naruszeñ prawa w pracy Urzêdu Obwodowego GAI [obecnie GIBDD], poinformowano nasz¹ gazetê w s³u¿bie prasowej organu
nadzoru. Inspekcja prowadzona by³a w zakresie przestrzegania prawa o s³u¿bie pañstwowej i przeciwdzia³ania korupcji w sferze zapewnienia bezpieczeñstwa w ruchu drogowym i przepisów bud¿etowych w organach GAI, w³adzy pañstwowej i samorz¹du
lokalnego. Na podstawie wyników kontroli 16 funkcjonariuszy urzêdu poci¹gniêtych zosta³o do odpowiedzialnoci dyscyplinarnej.
Zosta³o, w szczególnoci, ustalone, ¿e pracownicy GAI nie wyró¿niaj¹ siê pilnoci¹
w p³aszczynie sk³adania corocznych deklaracji o dochodach. Jednego funkcjonariusza
nakryli na udziale wród za³o¿ycieli organizacji komercyjnej, a to jest ju¿ naruszeniem
ustawy O milicji. Kontrola tak¿e pokaza³a, ¿e ewidencja naruszeñ prawa jest prowadzona niedbale, zauwa¿ono odstêpstwa od wymogów prawa i podczas sporz¹dzania protoko³ów, i przy wydawaniu postanowieñ. Wiêcej od innych wyró¿ni³y siê w tym oddzia³y GAI oktiabrskiego i centralnego rejonów Kaliningradu, a tak¿e niestierowskiego,
gwardiejskiego, polesskiego rejonów oraz miast Sowietsk, Czerniachowsk, Gusiew.
Na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli prokurator obwodu Aleksiej Samsonow wystosowa³ do naczelnika regionalnego USW Siergieja Kiriczenki zalecenia pokontrolne z ¿¹daniem usuniêcia ujawnionych naruszeñ prawa.
KP, nr 106 z 14 VI.

W Kaliningradzie wprowadzono dozór za pomoc¹ kamer wideo
89 kamer wideo zainstaluj¹ w³adze Kaliningradu w najbardziej ruchliwych punktach
miasta. Pomys³ ten zosta³ zaakceptowany przez rz¹d obwodu w ramach programu profilaktyki przestêpczoci na terytorium stolicy obwodu. Do tej pory w Kaliningradzie
funkcjonowa³o 19 kamer wideo, zainstalowanych w ramach programu bezpieczeñstwa
w ruchu drogowym.
31

Planuje siê zainstalowanie w miecie urz¹dzeñ specjalnej szybkiej ³¹cznoci z funkcjonariuszami milicji. Ca³y zestaw urz¹dzeñ bêdzie kosztowaæ ponad 20 mln rubli.
W przypadku niebezpieczeñstwa cz³owiek naciska przycisk urz¹dzenia alarmowego,
dozorowanego za pomoc¹ mapy elektronicznej miasta. To skróci czas przyjazdu funkcjonariuszy milicji  wyra¿a przekonanie Hamid Gumierow, zastêpca naczelnika Milicji
Bezpieczeñstwa Publicznego Obwodowego Urzêdu Spraw Wewnêtrznych. Wszak na
ka¿dym skrzy¿owaniu milicjanta nie da siê postawiæ.
KPwK, nr 79 z 2 VI.

Monitoring ekologiczny w dniu ochrony natury
W Miêdzynarodowym Dniu Ochrony rodowiska Naturalnego (5 czerwca) dziennikarze Kaliningradzkiej Prawdy w towarzystwie ekologów odbyli swego rodzaju wycieczkê do miejsc zagro¿onych pod wzglêdem ekologicznym. W relacji z tej wycieczki
Andriej Zabie³kin dok³adnie opisa³ to, z czym jej uczestnicy zetknêli siê 5 czerwca, a z
czym wszyscy mieszkañcy obwodu musz¹ ¿yæ od dawna.
W centrum Kaliningradu odnotowano dolegliwy nadmiaru spalin samochodowych,
a na peryferiach, w koñcu ulicy A. Newskiego, niebywa³¹ koncentracjê w powietrzu tlenków siarki i azotu  za spraw¹ SA Ba³tkran.
Mieszkañcy ulicy Ja³tinskiej zmuszeni s¹ wdychaæ opary i dymy z czêstych po¿arów zwa³owiska 500 tysiêcy ton zbutwia³ej kory, pozostawionej przez by³¹ SA Darita.
Wstrz¹saj¹ce wra¿enie wywo³uje wysypisko mieci za osiedlem A. Kosmodiemjanskiego. Miliony ton mieci zajmuj¹ coraz wiêkszy teren, a odcieki z wysypiska trafiaj¹
prosto do Prego³y. To zwa³owisko mieci pali siê czêsto i nie gorzej ni¿ pok³ady kory
Darity i SA Cepruss.
Wzd³u¿ Prego³y, od mostu berliñskiego do osiedla Pregolskij, go³ym okiem widaæ
setki rynsztoków i wciêæ, które nios¹ do g³ównej arterii wodnej miasta fekalia i odpady
komunalne. Porty, bazy naftowe, zak³ady produkcyjne spuszczaj¹ oleje i wody przemys³owe do Prego³y. W okolicach kolektora miejskiego mo¿na odnotowaæ prawie ca³¹ tablicê Mendelejewa. Szczególne wra¿enie sprawia miejsce ujcia kolektora do Buchty Primorskiej. Co minutê do Zalewu Kaliningradzkiego (Wilanego) wlewa siê wiêcej ni¿
tona cieków.
W relacji dziennikarza mówi siê jeszcze o zamiecaniu wybrze¿a Ba³tyku przez mieszkañców, o nie przestrzeganiu norm sanitarnych i ekologicznych w czasie chaotycznego
budownictwa na Mierzei Kuroñskiej, o zanieczyszczaniu wód rzeki Niemen przez kombinaty celulozowo-papiernicze w Niemnie i Sowietsku, o okresowych po¿arach torfowisk
w rejonach krasnoznamienskim, s³awskim i pulesskim na skutek nieprawid³owej ich eksploatacji.
Na pocieszenie A. Zabie³kin wyra¿a nadziejê na poprawê sytuacji, bowiem prowadzone s¹ prace w zakresie budowy urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych, podobno znaleli siê
inwestorzy, którzy obiecali zrobiæ porz¹dek ze zwa³owiskiem kory Darita, a Inspekcja
Morska coraz surowiej karze tych, którzy zanieczyszczaj¹ kana³ i morze, za prokuratura
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i kierownictwo Parku Narodowego Mierzeja Kuroñska próbuj¹ walczyæ z dzik¹ zabudow¹ na jego terenie. A to oznacza, ¿e nie wszystko jest tak le, z³udnie pociesza siê
dziennikarz Kaliningradki.
KP, nr 101 z 5 VI.

Kradzie¿ metali na kolei
Od pocz¹tku roku na stacjach i odcinkach miêdzyprzystankowych Kaliningradzkiej
Kolei ¯elaznej zatrzymano ponad 5 tys. naruszycieli prawa, g³ównie z³odziei metali kolorowych. W czasie operacji pod kryptonimem Metale kolorowe  2007 sprawdzono
34 punkty skupu metali na terenach przylegaj¹cych do kolei. Piêæ z nich funkcjonowa³o
bez licencji. Do odpowiedzialnoci administracyjnej poci¹gniêto 13 osób, 8 osób zatrzymano. Skonfiskowano 27 kilogramów metali kolorowych.
KP, nr 102 z 6 VI.

Walka z handlarzami narkotyków
Du¿y kana³ dostaw heroiny z Litwy przeciêli funkcjonariusze urzêdu do walki z handlem narkotykami. Zatrzymano wszystkich uczestników grupy przestêpczej, skonfiskowano ponad 200 gramów heroiny, czyli oko³o 6 tys. porcji o wartoci ponad 2 mln. rubli.
Rosyjsko-litewsk¹ grupê dilerów heroiny rozpracowywano od stycznia br. Ustalono to¿samoæ wszystkich trzech podejrzanych, a w koñcu maja zatrzymano ich przy próbie wwozu
heroiny. Zatrzymano tak¿e odbiorcê heroiny, którym okaza³ siê mê¿czyzna narodowoci
cygañskiej, a tak¿e obywatelkê Litwy, odpowiedzialn¹ za dostawê towaru do obwodu i jej
wspólnika  mieszkañca obwodu.
39-letni mieszkaniec obwodu Roman Bri¿ynskas, zajmuj¹cy siê zbytem heroiny, otrzyma³ wyrok 11 lat wiêzienia o zaostrzonym re¿ymie. W ca³ej historii urzêdu regionalnego
Federalnej S³u¿by Kontroli Antynarkotykowej jest to najsurowsza kara, jaka kiedykolwiek wymierzona zosta³a za handel narkotykami. Bri¿ynskasa zatrzymano pod koniec
2006 roku w Polessku w czasie przekazywania swojemu znajomemu 40 porcji heroiny.
W toku przeszukania samochodu znaleziono jeszcze 200 porcji tego narkotyku.
W ostatnich dniach maja zatrzymano kolejnego kaliningradczyka, który usi³owa³
wwieæ do obwodu prawie tysi¹c tabletek syntetycznego narkotyku o wadze 300 gram
i 1 gram kokainy. Grozi mu kara do 12 lat wiêzienia.
KPwK, nr 78 z 1 VI; www.kaliningrad.ru z 7 VI; KP-P, nr 107 z 15 VI.

Handel nielegalnymi p³ytami i kasetami
Na obrze¿ach osiedla Prochorowka w rejonie gurjewskim 14 czerwca br. funkcjonariusze milicji z Wydzia³u do Walki z Przestêpstwami Gospodarczymi komisyjnie zniszczyli prawie 70 tysiêcy p³yt kompaktowych oraz kaset audio i wideo, skonfiskowanych
w czasie kontroli 173 punktów handlowych, prowadzonych od stycznia br. w ramach
programu zwalczania nielegalnej produkcji. W stosunku do sprzedawców nielegalnego
towaru wszczêto 19 spraw karnych z artyku³u naruszenie praw autorskich i pokrew33

nych. Grozi im kara pozbawienia wolnoci do lat dwóch. Najczêciej wymierzana jest
kara w zawieszeniu oraz dodatkowo grzywna  co najmniej 30 tys. rubli.
KP, nr 108 z 16 VI; www.pravda.ru z 16 VI; KP w K, nr 85 z 16 VI.

Kaliningrad traci z³¹ s³awê stolicy z³odziei samochodów
W tym roku w porównaniu z ubieg³ym ukradziono o 42,6% mniej samochodów:
370 wobec 545. Mniej te¿ by³o przypadków uprowadzeñ pojazdów (zabór w celu krótkotrwa³ego u¿ycia)  140 wobec 170 w porównywalnym okresie ub. roku.
Spadek liczby kradzie¿y i uprowadzeñ samochodów wi¹¿e siê, zdaniem naczelnika
Wydzia³u Kryminalnego OUSW Rus³ana Go³owatego, z zaostrzeniem wysokoci kar i
uaktywnieniem pracy milicji w tym zakresie. Przy tym jest to ju¿ tendencja sta³a.
R. Go³owaty dostrzega tak¿e mo¿liwoci dalszej poprawy sytuacji w tym zakresie w
obwodzie, pod warunkiem, ¿e okradzeni w³aciciele pojazdów zaprzestan¹ p³aciæ z³odziejom czy porednikom za zwrot samochodu, lecz zg³osz¹ kradzie¿ organom milicji.
Wed³ug jego szacunków, w obwodzie zaledwie oko³o 20% poszkodowanych zwraca siê o
pomoc do milicji (wczeniej tylko 5%). Pozostali p³ac¹ okup przestêpcom.
O wspó³pracy w walce z kradzie¿ami samochodów dyskutowano w czerwcu w Swiet³ogorsku podczas spotkania przedstawicieli organów ochrony prawa krajów nadba³tyckich: Szwecji, Norwegii, Niemiec, Estonii, Litwy, Polski, Danii i Finlandii.
RG, nr 126 z 15 VI.

By³y dowódca Floty Ba³tyckiej admira³ Wa³ujew jako poszkodowany z³o¿y³
zeznania w S¹dzie Rejonowym w Pskowie w sprawie przeciwko I. Rudnikowowi
W S¹dzie Rejonowym w Pskowie trwa proces przeciwko deputowanemu Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej, za³o¿ycielowi tygodnika Nowyje koliosa Igorowi Rudnikowowi i dziennikarzowi tej gazety Olegowi Bieriezowskiemu. Zarzuca siê im stosowanie przemocy przeciwko przedstawicielom w³adzy i obrazê przedstawicieli w³adzy.
W po³owie czerwca w charakterze poszkodowanego zeznawa³ przed s¹dem admira³ W³adimir Wa³ujew. Na pytanie sêdziego: Czy nalega Pan na poci¹gniêcie do odpowiedzialnoci karnej pods¹dnego Rudnikowa, admira³ mia³ odpowiedzieæ: Pogodzenie siê w
zasadzie jest mo¿liwe, je¿eli Rudnikow powie «jest grzech, ale wywo³any on zosta³ przez
to i przez to, a u ród³a stali ci i ci». Wówczas sprawa bêdzie rozstrzygniêta pozytywnie.
Ale mnie niepokoi, ¿e on i w przysz³oci bêdzie tropiæ niemi³ych mu ludzi. Sprawa budzi
zainteresowanie mediów centralnych, gdy¿ szczegó³owy opis przebiegu zeznania admira³a Wa³ujewa opublikowano na stronie internetowej www.pravda.ru.
www.pravda.ru z 16 VI.

Przeciwko redaktorowi naczelnemu gazety kaliningradzkiej wszczêto sprawê
karn¹ za rzucanie oszczerstwa na sêdziego
W stosunku do redaktora naczelnego kaliningradzkiej gazety obwodowej Swiet³ogorje Konstantina Ro¿kowa Prokuratura Obwodu Kaliningradzkiego wszczê³a sprawê
karn¹ z art. 129, ust. 2 KK FR (oszczerstwo w SMI) i art. 130, ust. 2 (zniewaga w SMI).
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Jak poinformowa³ dzisiaj, 27 czerwca, korespondenta AI REGNUM sam Ro¿kow, prokuratura zarzuca mu zniewa¿enie i pomówienie sêdzi Kaliningradzkiego S¹du Obwodowego An¿eliki Strukowej [...].
W kwietniu i maju br. w gazecie Swiet³ogorje ukaza³y siê dwa materia³y pod tytu³em Markiza upad³ych anio³ów i Obna¿ona Temida. W materia³ach jest mowa o sobowtórze sêdzi An¿eliki Strukowej, który od czterech ostatnich miesiêcy przemyka w
restauracjach Kaliningradu. Po ukazaniu siê tych artyku³ów Strukowa zwróci³a siê do
s¹du z pozwem przeciwko Ro¿kowowi o obronê honoru, godnoci i reputacji zawodowej,
do chwili obecnej odby³y siê dwa posiedzenia zespo³u orzekaj¹cego.
www.kaliningrad.ru z 27 VI.

Zamach na przedsiêbiorcê budowlanego
27 czerwca o godz. 13.00 na skrzy¿owaniu ul. Gagarina z zau³kiem Krasnodonskij
w centrum Kaliningradu ostrzelano samochód osobowy, w którym znajdowa³ siê W³adimir Jachniewicz, przedsiêbiorca budowlany. Nie znany sprawca strzela³ z nieustalonej
broni. Przedsiêbiorca, który kierowa³ samochodem marki Ford, trafi³ do szpitala z ranami postrza³owymi. Jego stan oceniono jako ciê¿ki. Na drzwiach samochodu pozosta³y
lady krwi, prawdopodobnie strzelaj¹cego. Przypuszcza siê, ¿e zrani³ on sobie rêkê
w czasie strzelania. Kierownictwo USW postanowi³o obj¹æ ledztwo w tej sprawie specjalnym nadzorem, bowiem w Kaliningradzie nasilaj¹ siê porachunki w sferze biznesu
budowlanego.
KP, nr 115 z 27 VI; www.kaliningrad.ru z 27 VI;
SB, nr 102 z 28 VI; KPwK, nr 92 z 29 VI.

Kultura, nauka, owiata, ochrona zdrowia
Rada Kultury w sprawie projektu architektonicznego teatru muzycznego w Kaliningradzie oraz teatru estrady w Swiet³ogosku
Projekt teatru muzycznego w Kaliningradzie, który zwyciê¿y³ w konkursie architektonicznym, nie bêdzie zrealizowany  postanowi³a Rada ds. Kultury przy Gubernatorze
Obwodu.
W konkursie na projekt teatru muzycznego najwiêcej punktów zdoby³a praca pt.
Korona królewska, przed³o¿ona przez zespó³ architektów moskiewskich pod kierownictwem Aleksandra Niekrasowa. Ale wskazuj¹c zwyciêzcê, organizatorzy konkursu zastrzegli, ¿e to zleceniodawca, którym jest rz¹d obwodu, bêdzie mia³ ostateczne prawo
podjêcia w³asnej decyzji.
Na ostatnim posiedzeniu cz³onkowie Rady ds. Kultury przestudiowali wszystkie prace konkursowe i og³osili werdykt: teatr muzyczny bêdzie budowany wed³ug projektu pod
nazw¹ Forum ba³tyckie, innego zespo³u sto³ecznego, uczestnika konkursu  Aleksan35

dra Asadowa. Zdaniem W³adimira Jarosza, wiceministra kultury rz¹du obwodowego,
technicznie wykorzystanie Korony bêdzie bardzo trudne i kosztowne. Dlatego wybór
pad³ na Forum. Jest to nie mniej efektowny i nowoczesny projekt w postaci amfiteatru,
który odpowiada g³ównemu za³o¿eniu konkursu  staæ siê wybitnym zjawiskiem w sztuce urbanistycznej i jednoczenie byæ realistycznym. I je¿eli zleceniodawca i architekt porozumiej¹ siê, to budowa teatru rozpocznie siê w najbli¿szym czasie. Ma on stan¹æ na
brzegu jeziora Ni¿nieje na dzia³ce o powierzchni 1,7 ha.
Na posiedzeniu Rady ds. Kultury omawiano tak¿e ideê projektowania i budowy teatru
estrady w Swiet³ogorsku. Wybór pad³ na projekt Olega Kopy³owa, opracowany przez
tego znanego architekta kaliningradzkiego dla Sztokholmu. Po dostosowaniu do warunków Swiet³ogorska ta podobaj¹ca siê wszystkim cz³onkom rady budowla wpisze siê
w oblicze g³ównego kurortu obwodu.
KPwK, nr 78 z 1 VI; KP, nr 100 z 2 VI, nr 107 z 15 VI; SK, nr 23 z 6-12 VI;
AiF-K, nr 23 z 612 VI; RG-N, nr 121 z 8-14 VI; RG, nr 126 z 15 VI.

Drapacze chmur w Kaliningradzie
W Kaliningradzie nasila siê spór o zagospodarowanie centrum miasta. cieraj¹ siê
ró¿norodne pogl¹dy nie tylko urbanistów i architektów, lecz tak¿e polityków, przedstawicieli w³adz, historyków i dzia³aczy kultury, a nawet zwyk³ych kaliningradczyków.
Niedawno mer miasta Jurij Sawienko wyrazi³ publicznie pogl¹d, ¿e Kaliningradowi
brakuje agresywnej architektury. Natychmiast pod os¹d publiczny wystawiono wzorzec takiego stylu architektonicznego. 19 czerwca na posiedzeniu Rady Urbanistycznej
rozpatrywano projekt nowego budynku biurowego na alei Lenina [Leninskij prospiekt].
Postulowano, by w ci¹gu dwóch-trzech lat ten 137-metrowy drapacz chmur stan¹³ na
miejscu dzisiejszego budynku Inwestbanku ko³o nowego orodka KaliningradPlaza.
Jurij Kuzin, dyrektor pracowni architektonicznej z Moskwy MAK i architekci informowa³, ¿e w tym wie¿owcu maj¹ znaleæ siê biura klasy A, ogromna sala konferencyjnokoncertowa, za na dachu  l¹dowisko dla helikopterów. Zgodzili siê z Kuzinem nie wszyscy cz³onkowie rady, szczególnie co do miejsca lokalizacji tego wie¿owca, chocia¿ byli
te¿ i zwolennicy, a wród nich g³ówny architekt miasta Aleksandr Baszyn, zdaniem którego tak wielkiego inwestora, jakim jest Inwestbank, straciæ nie wolno.
Innym bardzo trudnym projektem jest budynek wysokociowy, który ma stan¹æ na
miejscu dzisiejszego kinoteatru Rossija. Projekt tego wie¿owca opracowano przy udziale
firmy angielskiej Champion Tailor, i, jak wynika ze szkiców, kilkakrotnie przewy¿szy
on i s¹siedni budynek merostwa, i przysz³y EuropaCentrum. W wie¿owcu znajd¹ siê
biura, restauracje, hotele i dwa kina (wiêksze na 2 tys. miejsc). Po raz pierwszy projekt
omawiano na posiedzeniu Rady Urbanistycznej miasta w kwietniu ub. roku, ale do tej
pory akceptacji on nie znalaz³. Za to od razu cztery drapacze chmur zbuduj¹ w g³onym
zespole urbanistycznym City obok niedokoñczonego Domu Rad. Budynki te maj¹ ju¿
swoje nazwy: Grand, Albatros, Siódme Niebo, i Liebenicht. Bêd¹ to wielofunkcyjne obiekty, w których znajd¹ siê hotele, biura, orodki biznesowe i apartamenty mieszkalne.
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Wed³ug zamys³u g³ównego architekta A. Baszyna, jeszcze szeæ drapaczy chmur stworzy tzw. ko³o wysokociowe: rejon placu Wasilewskiego (obok Muzeum Bursztynu),
aleja Sowietska, aleja Gwardiejska (od strony wjazdu z Ba³tijska), ulice Suworowa i Dzier¿yñskiego, a tak¿e skrzy¿owanie alei Moskiewskiej i Wa³u Litewskiego.
Spory tocz¹ siê nie tylko odnonie lokalizacji wie¿owców, ale i o miejsce ustawienia
ma³ych pomników czy rzeb. Uporano siê z now¹ lokalizacj¹ pomnika Lenina, a ju¿
w kolejce czeka, i to od wielu miesiêcy, br¹zowa statua wiêtego Niko³aja Cudotwórcy,
podarowana miastu przez Rosyjsk¹ Fundacjê Dobroczynn¹ Arcypasterza Niko³aja w ramach akcji dobroczynnej Od Kaliningradu do Czukotki. G³owny projektant w Wydziale G³ównego Architekta Miasta Tair Walejew zwróci³ siê do mieszkañców o zg³aszanie
propozycji odnonie lokalizacji tego dziesiêciometrowego pomnika w centrum miasta.
Zniecierpliwiony przedstawiciel cerkwi igumen Markie³³ owiadczy³, ¿e dla cerkwi nie
tyle wa¿ne jest konkretne miejsce, co sam fakt pojawienia siê w miecie osoby Niko³aja
Cudotwórcy w postaci pomnika. Nie ma kanonów religijnych odnonie ustawienia podobnych monumentów, poniewa¿ to nie jest ikona, lecz wiecki wizerunek wiêtego.
Bardzo ³agodnie podchodzimy do tego problemu. Tylko, je¿eli za³o¿yæ co nieprawdopodobnego: ¿e statuê Niko³aja Cudotwórcy zechc¹ postawiæ, na przyk³ad, naprzeciw pomnika Lenina, to my tego nie zaakceptujemy  wyjani³ igumen. Mimo to pomnik nadal
porasta kurzem na placu pracowni Kunica na Pieczatnej.
KP-P, nr 99 z 1 VI; RG-N, nr 115 z 1-7 VI; Niewskoje wriemia, nr 108 z 21 VI;
G-n, nr 18 z 17-23 VI; www.kaliningrad.kp.ru z 27 VI; SK, nr 26 z 27 VI3 VII.

Ba³tycka Akademia Pañstwowa i Kaliningradzki Pañstwowy Uniwersytet
Techniczny bêd¹ po³¹czone?  celem podwy¿szenia oferty kszta³cenia
Na pocz¹tku czerwca mia³o miejsce wydarzenie, które mo¿e w sposób zasadniczy
przyczyniæ siê do zmiany regionalnej polityki owiatowej. Mowa jest o spotkaniu gubernatora obwodu Gieorgija Boosa z rektorami uczelni wy¿szych Obwodu Kaliningradzkiego. Gubernator oceni³ sytuacjê w sferze kszta³cenia na poziomie wy¿szym jako «dysharmoniê miêdzy potrzebami regionu i tym, co uczelnie wy¿sze mog¹ daæ  tak pod wzglêdem rodzajów specjalnoci, jak i pod wzglêdem jakoci specjalistów».
G. Boos zauwa¿y³, ¿e po³o¿enie geograficzne regionu pozwala wiadczyæ «us³ugi owiatowe na eksport», to jest kszta³ciæ m³odzie¿ z innych regionów Rosji i nawet z innych
krajów. «Utworzenie europejskiego orodka kszta³cenia, pracuj¹cego na eksport  przy
tak postawionym zadaniu mamy perspektywy»  powiedzia³ gubernator.
W czasie spotkania wysuniêta zosta³a idea utworzenia na bazie Ba³tyckiej Akademii
Pañstwowej [ros. BGA] i Kaliningradzkiego Pañstwowego Uniwersytetu Technicznego
[ros. KGTU] Ba³tyckiego Instytutu Politechnicznego z rozszerzonym spektrum specjalnoci in¿ynieryjnych, niezbêdnych dla gospodarki regionu. Walerij Sikorskij.
www.kaliningrad.ru z 8 VI; www.pravda.ru z 8 VI;
AiF-K, nr 24 z 13-19 VI.
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Zamek w Czerniachowsku zostanie wydzier¿awiony w drodze konkursu
W Czerniachowsku zachowa³ siê w rodku miasta zamek krzy¿acki. W 1952 r. zasiedlono go rodzinami przesiedleñców. Obecnie obiekt ten jest w fatalnym stanie. Administracja Czerniachowska zmuszona by³a przesiedliæ cztery rodziny, a jeszcze dziewiêæ
czeka na przesiedlenie, nie dbaj¹c o stan mieszkañ. Na pocz¹tku czerwca w zamku zjawi³a siê komisja wydelegowana przez gubernatora obwodu, by zapoznaæ siê z jednym
z najciekawszych z historycznego i architektonicznego punktu widzenia zamków okresu
stawania siê Zakonu Krzy¿ackiego. Przewiduje siê, ¿e komisja zaproponuje przedstawicielstwu regionalnemu og³oszenie konkursu i przekazanie obiektu w dzier¿awê na 49 lat
inwestorowi, który pomo¿e samorz¹dowi lokalnemu w przesiedleniu pozosta³ych mieszkañców i w³o¿y powa¿n¹ kwotê w konserwacjê obiektu.
KP, nr 102 z 6 VI.

Letni wysyp festiwali w Kaliningradzie
W czasie tegorocznego lata kaliningradczycy i mieszkañcy niektórych innych miejscowoci obwodu bêd¹ mogli uczestniczyæ w wielu imprezach artystycznych. Organizatorzy zaproponuj¹ widzom i s³uchaczom setki ró¿norodnych imprez w ramach kilkunastu
festiwali. Do najwa¿niejszych z nich zaliczyæ nale¿y:
 Festiwal filmowy i inne imprezy kulturalne z okazji 200-lecia podpisania Pokoju
Tyl¿yckiego;
 IV Miêdzynarodowy Festiwal Sztuki Sezony Ba³tyckie, trwaj¹cy od lipca do pa-dziernika br.;
 Festiwal Humoru wie¿y Wiatr Ba³tyku;
 Miêdzynarodowy M³odzie¿owy Festiwal Filmowo-Muzyczny Pla¿a;
 Dwudniowy Zlot SamochodowoMotocyklowy Ba³tycki Szturm na lotnisku Dewau,
po³¹czony z imprezami masowymi dla m³odzie¿y;
 Jarmark Sztuki Ludowej;
 Festiwal Jazzowy Don Chento Jazz;
 IV Miêdzynarodowy Festiwal Filmowy Debiuty Ba³tyckie;
 Festiwal Pieni Duchownej i Narodowo-Patriotycznej Spotkania Pietropaw³owskie
w Jantarnym;
 Koncert galowy w ramach Festiwalu Miêdzynarodowego Operetka w zamkach
Europy.
Wszystkie te festiwale bêd¹ wsparte finansowo z bud¿etów obwodowego i federalnego resortów kultury. W³adza, w odró¿nieniu od kaliningradzkich struktur biznesowych,
które wol¹ sponsorowaæ kulturê masow¹, ow³adniêta zosta³a wysok¹ kultur¹ i nie ¿a³uje rodków na jej upowszechnianie  napisa³a Galina Bie³og³azowa w Rosyjskiej
Gazecie.
www.kaliningrad.ru z 7 i 13 VI; RG, nr 122 z 8 VI.
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Realizacja programu narodowego Zdrowie w obwodzie
Na stronie internetowej Rady przy Prezydencie Rosji ds. Realizacji Projektów Narodowych i Polityki Demograficznej Rost.ru ukaza³a siê informacja o stanie podstawowej
opieki medycznej i realizacji programu Zdrowie w Obwodzie Kaliningradzkim. Wynika z niej, ¿e rednie wynagrodzenie lekarzy pierwszego kontaktu w pierwszym kwartale
2007 roku wynios³o 17991 rubli [oko³o 690 dolarów], a pielêgniarek  10552 ruble [oko³o 400 dolarów]. Ka¿dego miesi¹ca na dodatkowe wyp³aty pracownikom medycznym
opieki podstawowej przeznacza siê 7 mln rubli. Wed³ug ministra zdrowia obwodu Jeleny
Klujkowej, regionalny rejestr pracowników medycznych w przychodniach i innych placówkach opieki podstawowej od stycznia 2006 roku zwiêkszy³ siê o 91 osób i dzisiaj
obejmuje on 864 pracowników medycznych w 38 placówkach leczniczo-profilaktycznych, wiadcz¹cych podstawow¹ opiekê medyczn¹. Wspó³czynnik ³¹czenia obowi¹zków
od pocz¹tku realizacji programu Zdrowie zmniejszy³ siê z 1,7 do 1,4.
Kosztem rodków bud¿etu federalnego dla placówek opieki medycznej w roku bie¿¹cym planuje siê zakupiæ 39 aparatów rentgenowskich, 12 zestawów laboratoryjnych,
15 aparatów do badañ ultradwiêkowych, 10 elektrokardiografów, 24 urz¹dzenia endoskopowe, 54 samochody sanitarne.
Zdaniem J. Klujkowej, realizacja narodowego programu Zdrowie przyczyni³a siê
do poprawy sytuacji demograficznej w obwodzie. W 2006 roku liczba urodzin w obwodzie wzros³a o 8,3%, za miertelnoæ niemowlêca zmniejszy³a siê o 36,6%. Szczepionek
dla dodatkowej wakcynacji ludnoci i profilaktyki HIV, ¿ó³taczki B i C obwód otrzyma³
na kwotê 1,7 mln rubli. Pe³ne leczenie otrzymuje 43 pacjentów zara¿onych wirusem HIV,
w tym 34 dzieci. Ogó³em w obwodzie, wed³ug danych na dzieñ 7 czerwca br., leczenie
przechodzi 490 zara¿onych wirusem HIV, w tym tak¿e wed³ug programu Globalnego
Funduszu Walki z AIDS, Grulic¹ i Malari¹.
Kursy w zakresie podwy¿szenia kwalifikacji w roku bie¿¹cym ju¿ ukoñczy³o 62 lekarzy opieki podstawowej, a do koñca roku planuje siê przeszkoliæ jeszcze 36 lekarzy-terapeutów.
www.rost.ru z 19 VI; www.kaliningrad.ru z 20 VI.

Projekt Trans-missija i p³askorzeba Friedricha von Hohenzollerna
w Muzeum Brama Friendlandzka w Kaliningradzie
Muzeum Brama Friendlandzka znalaz³o siê wród siedmiu zwyciêzców w konkursie Zmieniaj¹ce siê muzeum w zmieniaj¹cym siê wiecie i otrzyma³o grant w wysokoci 25 tys. dolarów na realizacjê projektu Transmissja. Za te pieni¹dze kierownictwo
muzeum zamierza zmodernizowaæ g³ówn¹ salê wystawow¹ i uruchomiæ multimedialny
program, zasadnicz¹ treci¹ którego ma byæ wirtualna ekskursja po muzeum i innych
obiektach pasa obronnego Königsberga.
Ponadto cianê wewnêtrzn¹ Bramy Friedlandzkiej, w której mieci siê muzeum
o tej samej nazwie, ozdobi niebawem postaæ chor¹¿ego krzy¿aków w bitwie pod Grunwaldem  Friedricha von Hohenzollerna, wykonana przez specjalistów sanktpetersburskich z jasnego sztucznego kamienia za 1,5 miliona rubli z funduszy rz¹du Republiki
39

Federalnej Niemiec. Podobizna Friedricha von Hohenzollerna, pochodz¹ca z po³owy XIX
wieku, ozdabia³a fasadê wewnêtrzn¹ Bramy Friedlandzkiej od strony dzisiejszej alei Kalinina, ale zosta³a zniszczona w czasie II wojny wiatowej.
www.kaliningrad.ru z 28 i 29 VI; KP w K, nr 92 z 29 VI.

Gospodarka obwodu
Przeprawa z Ba³tijska na Mierzejê Wilan¹
O tym, ¿e w 2007 roku statki Floty Ba³tyckiej zaprzestan¹ obs³ugiwaæ regularn¹
przeprawê przez cieninê morsk¹ w Ba³tijsku, wiadomo by³o ju¿ w marcu 2006 roku.
Przewoziæ na tym kierunku ¿o³nierzy i marynarzy oraz w³asne ³adunki Flota Ba³tycka ju¿
od dawna prawie nie musia³a. A dowóz ludnoci i ³adunków cywilnych nie wchodzi do
obowi¹zków floty  napisa³ W³ad R¿ewskij w KP z 2 czerwca. Z relacji prasowych
wynika, ¿e na zorganizowanie cywilnej przeprawy administracja Ba³tijska mia³a czas do
1 lutego br. Póniej dowództwo FB zgodzi³o siê przed³u¿yæ przeprawê do 1 czerwca.
Jednak urzêdnicy znów nie zd¹¿yli i pierwszego czerwca wys³u¿ony prom wojskowy odstawiono na cumy. Do przewozu wy³¹cznie osób wojskowych i ich rodzin, a i to tylko piêæ
razy dziennie w dni robocze i trzy razy w dni wolne od pracy, skierowano ma³y kuter
wojskowy. Oburzeni mieszkañcy mierzei [a mieszka tam ponad tysi¹c osób] powo³ali
komitet protestacyjny, który jeszcze w tym samym dniu wystosowa³ telegram do prezydenta W³adimira Putina, prosz¹c go o przys³anie swego przedstawicielstwa do Ba³tijska
w celu ochrony praw konstytucyjnych mieszkañców  swobody przemieszczania siê po
terytorium Rosji.
Kilka godzin póniej skargê przekazano osobicie gubernatorowi obwodu Gieorgijowi Boosowi, który przyby³ do Ba³tijska na powitanie za³ogi statku ¿aglowego Kruzenstern. Zbiegiem okolicznoci Kruzenstern mia³ przycumowaæ w tym samym miejscu,
w którym dzieñ wczeniej cumowa³ jeszcze prom wojskowy, przewo¿¹cy ludzi i pojazdy
samochodowe na mierzejê.
Gubernator prosi³ skar¿¹cych siê o cierpliwoæ jeszcze miesi¹cpó³tora. W tym czasie
pojawi siê prom cywilny. I kursowaæ bêdzie on czêciej, a nie tak, jak teraz kuter. A na
razie, wed³ug s³ów gubernatora, wszystko powróci do stanu poprzedniego, to znaczy wojsko
bêdzie, jak dotychczas, przewoziæ wszystkich bez wyj¹tku.
Tydzieñ póniej Wiktor Koszelew, zastêpca szefa okrêgu miejskiego w Ba³tijsku, poinformowa³ dziennikarzy, ¿e prom ju¿ zosta³ zakupiony przez jednego z miejscowych
biznesmenów, ale przed uruchomieniem przeprawy jego w³aciciel musi przejæ szereg
procedur  otrzymaæ licencjê, opracowaæ taryfy i uzyskaæ zgodê na ich zastosowanie
wobec osób wojskowych i cywilnych, zbudowaæ nowy pomost przystani i doprowadziæ
do jej przekazania z podleg³oci wojskowej na rzecz samorz¹du lokalnego. Wszystko to
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mo¿e potrwaæ nawet do po³owy lipca. Za to po uruchomieniu nowy prom bêdzie móg³
jednoczenie przewoziæ 200 osób i 30 pojazdów samochodowych.
KP-P, nr 99 z 1 VI; KP, nr 100 z 2 VI; www.kaliningrad.ru z 7 VI.

Powszechna telefonizacja wsi kaliningradzkich
1082 miejscowoci wiejskie obwodu Kaliningradzkiego zostan¹ stelefonizowane.
Dotychczas w ponad 550 miejscowociach obwodu ju¿ zainstalowano 572 taksofony
i praca ta jest nadal kontynuowana. W najbli¿szych latach wszystkie s³abo zaludnione
i oddalone wsie uzyskaj¹ sta³¹ ³¹cznoæ telefoniczn¹ dziêki realizacji federalnego programu Uniwersalne us³ugi dla ludnoci, a tak¿e regionalnego programu na rzecz spo³ecznego rozwoju wsi w latach 20072010, który przewiduje telefonizacjê 197 miejscowoci,
w których mieszka ³¹cznie oko³o 6 tys. osób.
Mieszkañcy wsi, w których ju¿ zainstalowano aparaty obs³ugi uniwersalnej, mog¹
z nich skorzystaæ po nabyciu na poczcie lub u listonosza specjalnej karty za 100 rubli.
Minuta rozmowy lokalnej kosztuje 24 kopiejki. Wezwanie pilnej pomocy jest bezp³atne.
Rozmowy miêdzymiastowe i miêdzynarodowe s¹ op³acane wed³ug taryf odpowiednich
operatorów ³¹cznoci dalekosiê¿nej. Ka¿dy taksofon ma w³asny numer, na który mo¿na
zadzwoniæ z dowolnego punktu wiata. Informacjê powy¿szej treci przekaza³a s³u¿ba
prasowa rz¹du obwodowego.
RG-N, nr 115 z 1 VI.

Boom budowlany i inwestycje w nieruchomoci
Obwód Kaliningradzki przoduje w ca³ej Rosji pod wzglêdem wzrostu produkcji przemys³owej. Stolica Rosji Moskwa przejawia wielkie zainteresowanie inwestowaniem
w tym obwodzie. I na pierwszy plan wysuwaj¹ siê projekty w sferze budownictwa. O tym
by³a mowa podczas zorganizowanego w Swiet³ogorsku forum Nieruchomoci Obwodu
Kaliningradzkiego: perspektywy rozwoju i inwestycji.
Forum odby³o siê w dniach 31 maja  1 czerwca w ramach programu rz¹du Moskwy
w zakresie wspó³pracy miêdzyregionalnej. We wrzeniu 2006 roku mer Moskwy Jurij
£u¿kow okreli³ obiekty, które w Kaliningradzie zamierzano zbudowaæ kosztem bud¿etu
stolicy Rosji. Wród nich znalaz³y siê cztery budynki mieszkalne dla weteranów i kadry
Floty Ba³tyckiej. Uczestnicy programu wspó³pracy Moskwy i Kaliningradu zagospodarowuj¹ osiedla Selma-2, Jubileuszowe, Pó³nocne i Po³udniowe. Przedstawiciel
Departamentu Polityki Urbanistycznej, Rozwoju i Przebudowy rz¹du Moskwy Dmitrij
Korobow powiedzia³: Uznajemy Kaliningrad nawet nie za okno, lecz za szerokie drzwi
do Europy. I dlatego gotowi jestemy do prawdziwego prze³omu inwestycyjnego w budownictwo nieruchomoci.
Plany moskwian s¹ zrozumia³e: Obwód Kaliningradzki zajmuje pierwsze miejsce
w Rosji pod wzglêdem wskanika produkcji  168% w 2006 roku. Trzeba powiedzieæ, ¿e
w czasie forum mówiono tak¿e o ryzyku, które stwarza kaliningradzki rynek nieruchomoci. W szczególnoci, wiêkszoæ terenów, planowanych pod zabudowê, do tej pory ma
status gruntów rolnych, produkcja w Obwodzie Kaliningradzkim zale¿na jest od wwozu
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surowca i podzespo³ów, brakuje komunikacji i urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych. Nawiasem
mówi¹c, szefowie moskiewskich i kaliningradzkich firm na takie ryzyko reaguj¹ spokojnie  napisa³ Walerij Sikorskij w tygodniku AiFKaliningrad (Nr 23 z 612 VI).
Opinia dziennikarza, przynajmniej czêciowo, mija siê z prawd¹, czego dowodem s¹
informacje o zaginiêciach i zamachach na ¿ycie niektórych biznesmenów budowlanych.
Problemom budownictwa, g³ownie w samym Kaliningradzie, powiêcone s¹ tak¿e
nastêpuj¹ce artyku³y prasy kaliningradzkiej:
 Rekordy, widocznie, powinny staæ siê norm¹ [W³adimir Akimow o rosn¹cym
zakresie budownictwa mieszkaniowego w obwodzie, co daje nadzieje wielu kaliningradczykom na nowe mieszkanie, ale, tym niemniej, nie pokrywa potrzeb regionu. W 2006
roku oddano do u¿ytku 501,3 tys. m2 nowych mieszkañ, co stanowi³o wzrost o 90% w
porównaniu do 2005 roku. Na ten rok zaplanowano 750 tys. m2 mieszkañ. Wszystko
wskazuje na to, ¿e ten robi¹cy wra¿enie rezultat zostanie osi¹gniêty. ¯eby jednak zaspokoiæ potrzeby mieszkaniowe tylko mieszkañców Kaliningradu nale¿a³oby zbudowaæ do
roku 2015 oko³o 12 mln m2 mieszkañ, czyli oddawaæ do u¿ytku rednio 700800 tys. m2
mieszkañ w ci¹gu roku. By³a o tym tak¿e mowa w czasie wspomnianego forum
w Swiet³ogorsku], KP, nr 100 z 2 VI;
 Wyspê Kanta chc¹ zabudowaæ [Moskwianie zaproponowali odbudowê starych
domów Königsberga. O tym te¿ rozmawiano w czasie forum w Swiet³ogorsku. Wyst¹pi³
na nim tak¿e minister gospodarki obwodu Feliks £apin, który owiadczy³, ¿e zakres obwodowego programu inwestycyjnego na rok 2008 przekroczy 10 mld rubli. Przyczyni siê
do tego m.in. budowa strefy gier hazardowych w rejonie miejscowoci Jantarnyj. Tam na
obszarze tysi¹ca hektarów powstanie w przysz³oci 35 hoteli, oceanarium, orodki wystawowe i handlowe, 6 parków [o kasynach nie wspomnia³]. Szef samorz¹du gminnego
w Krasnotorowce, w pobli¿u którego ma powstaæ wspomniana strefa gier, przypomnia³,
¿e mieszkañcy jego miejscowoci-gminy [sielskoje posielenije] chc¹ budowaæ u siebie
cerkiew, a Rosyjska Cerkiew Prawos³awna jest przeciwna biznesowi opartemu na hazardzie. £apin odrzek³, ¿e tam bêdzie nie tylko strefa gier, ale i strefa rekreacyjna. Cerkiew
nie jest przeciw, ona po prostu ma swój punkt widzenia. Gdy czego jest w nadmiarze, to
owszem, to jest grzech. A tak... Nie widzia³em, ¿eby za grê w karty wy³¹czali z cerkwi.
Sama gra  to nie jest rozpusta  odparowa³ minister argumenty samorz¹dowca.
Okaza³o siê, ¿e minister nie zaskoczy³ moskwian swoj¹ stref¹ gier. Niektóre firmy ju¿
aktywnie pracuj¹ w obwodzie. Wród nich  PIK, Rosstroj, ADG Group. Pod wieloma wzglêdami to za pieni¹dze moskiewskie teraz dynamicznie jest wznoszona tzw.
Wioska Rybna [niektórzy znawcy historii twierdz¹, ¿e taka nazwa nigdy w Königsbergu
nie istnia³a]. W czasie forum moskwianie proponowali, by nie ograniczaæ siê do jej budowy, ale i odbudowaæ w poprzednim kszta³cie wyspê Kneiphof (dzisiaj czêciej nazywana
wysp¹ Kanta z powodu znajduj¹cego siê w pobli¿u katedry przedwojennej grobu wielkiego filozofa). Wiemy, ¿e wyspy, na której jest teraz wspania³y park, ruszaæ nie nale¿y, ale
s¹ ró¿ne punkty widzenia  powiedzia³ architekt moskiewski Siergiej Kozyriew.  Przecie¿ u was w centrum miasta pozosta³y Prawdziwe Pompeje  pod dwumetrow¹ warstw¹
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gruntu zachowa³y siê resztki budowli, które by³y w Kneiphofie. I Kozyriew zaproponowa³ odbudowaæ Kneiphof  budynki na brzegach Prego³y, ratusz, stary budynek uniwersytetu Albertyny... A rodek wyspy podnieæ przy pomocy p³yt betonowych i w tej czêci odtworzyæ dawn¹ zabudowê ju¿ na dwóch poziomach  ¿eby nie pojawi³y siê problemy z transportem. Obecni w sali kaliningradczycy negatywnie zareagowali na tê propozycjê, wobec czego pomys³odawca orzek³, ¿e ostateczna decyzja nale¿y do nich], KPwK, nr
78 z 1 VI;
 Co zbuduj¹ na wyspie Kanta [Informuje o dyskusji w sprawie zabudowy wyspy
Kanta i o tym, ¿e we wrzeniu br. w Kaliningradzie odbêd¹ siê Miêdzynarodowe Targi
ArchitektonicznoBudowlane WorkShop 2007, na których znani architekci rosyjscy
i miêdzynarodowi przedstawi¹ swoje projekty zabudowy centrum Kaliningradu, w tym
wyspy Kneiphof. Najbardziej po¿¹dane idee zostan¹ rozpatrzone przez specjalistów i przedyskutowane z udzia³em spo³ecznoci miejskiej], AiF-K, nr 24 z 13-19 VI;
 Ryga w centrum Kaliningradu. Budowniczowie moskiewscy planuj¹ odtworzyæ
na wyspie Kanta miasto redniowieczne [Szersza relacja z przebiegu forum w Swiet³ogorsku z udzia³em oko³o 200 osób, reprezentuj¹cych du¿e firmy budowlane i inwestorskie, firmy porednicz¹ce oraz organy w³adzy pañstwowej i samorz¹dowej Moskwy
i Obwodu Kaliningradzkiego], K-d, nr 22 z 5-11 VI;
 Okr¹g³y stó³: jaki ma byæ Kaliningrad? [Obszerna relacja z przebiegu dyskusji
przy okr¹g³ym stole, zwo³anym przez redakcjê czasopisma StrojInwest, w której uczestniczyli czo³owi architekci obwodu, deputowani Rady Miejskiej Kaliningradu i przedstawiciele organizacji spo³ecznych. Okr¹g³y stó³ podzieli³ zebranych na dwa obozy. Jedni
popierali historyczn¹ odbudowê centrum Kaliningradu, drudzy znajdowali logiczne objanienie tego, dlaczego miasto nie mo¿e byæ odbudowane w tym wariancie, który niektórzy postrzegaj¹ jako perspektywiczny i wiele obiecuj¹cy. Mimo to zgodzono siê, ¿e we
wrzeniu br. po podsumowaniu wyników targów WorkShop bêdzie przyjête memorandum, okrelaj¹ce g³ówne parametry postêpowania urbanistycznego na przyk³adzie centralnej czêci Kaliningradu. Memorandum stanie siê podstaw¹ kompleksowej, a nie punktowej, jak to ma miejsce dzisiaj, zabudowy miasta], www.kaliningrad.ru z 21 VI.
Ustawowe ubezpieczenie firm turystycznych zmniejszy ich liczbê
Od 1 czerwca br. wszystkie firmy turystyczne w Rosji zaczê³y ¿yæ wed³ug nowych
przepisów. Teraz wys³aæ klientów w podró¿ mog¹ tylko te firmy, które trafi³y do jednolitego rejestru federalnego. W tym celu im nale¿a³o zapewniæ gwarancjê finansow¹, czyli
przekazaæ na stosowne konto ubezpieczeniowe 5 mln rubli. Z dotychczasowych 78 firm
turystycznych obwodu warunek ten spe³ni³o 32 i tylko one znalaz³y siê w rejestrze federalnym [ich wykaz publikuje Komsomolskaja Prawda  Kaliningrad z 5 czerwca br.],
pozosta³e 46 firm mog¹ pracowaæ jako agencje i sprzedawaæ us³ugi innych, czyli firm
zarejestrowanych. Nie jest wykluczone, ¿e rejestr legalnych firm mo¿e byæ jeszcze rozszerzony po opracowaniu przez Rosyjsk¹ Agencjê Turystyczn¹ (Rosturizm) 600 zg³oszeñ, których nie zd¹¿ono zbadaæ do 1 czerwca. Czêæ z nich  to zg³oszenia firm kaliningradzkich.
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W obwodzie nastêpuje te¿, wymywanie najtañszej turystyki zagranicznej do krajów s¹siednich. Powód  nowe zasady wydawania wiz, wzrost kosztów wyjazdu i wiêksza strata czasu na zw³okê biurokratyczn¹.
Od 1 czerwca w umowie miêdzy agencjê turystyczn¹ i turyst¹ obowi¹zkowo powinien
byæ wymieniony operator turystyczny, dane o jego gwarancji finansowej i jego numer
w jednolitym rejestrze operatorów turystycznych. Bez nich umowa nie jest wa¿na.
Je¿eli turyci kupili skierowanie wczeniej, a operator nie znalaz³ siê w rejestrze, turyci maj¹ prawo za¿¹daæ zwrotu wszystkich rodków. Praca operatorów i agencji turystycznych bêdzie kontrolowana przez Rospotriebnadzor, który mo¿e poci¹gaæ do odpowiedzialnoci administracyjnej firmy turystyczne za naruszenie zasad wiadczenia us³ug
oraz na³o¿yæ karê grzywny do 20 tys. rubli.
KP w K, nr 80 z 5 VI; K-d, nr 24 z 19-25 VI; KP, nr 109 z 19 VI; K-sa, nr 703 z 29 VI.

Obwód na progu kryzysu energetycznego?
Ministerstwo Rozwoju Infrastruktury rz¹du obwodowego opracowa³o regionaln¹
strategiê rozwoju energetyki. Wród problemów miejscowego kompleksu paliwowo-energetycznego wymieniono deficyt energetyczny obwodu, zale¿noæ energetyki regionu od
dostaw paliwa z zewn¹trz (w tym tak¿e przez granice pañstw ociennych), ograniczonoæ
dostaw gazu ziemnego, brak konkurencji na rynku energii elektrycznej, wysokie zu¿ycie
i niedorozwój systemu sieci elektrycznych.
Wskazano jeszcze przy zaistnieniu jakich warunków do roku 2009 obwód mo¿e zetkn¹æ siê z powa¿nym deficytem energii elektrycznej (w przybli¿eniu rzêdu 1,5 mld kilowatogodzin, co stanowi 3040% potrzeb).
Gubernator Gieorgij Boos uzna³, ¿e przedstawiona strategia wymaga przepracowania, przy czym obowi¹zkowo nale¿y uwzglêdniæ sprawê budowy elektrowni atomowej.
Podkreli³ on, ¿e na szczeblu federalnym takie opracowania teraz s¹ prowadzone i obwód powinien do nich w³¹czyæ siê. Wspó³czesna energetyka atomowa pozwala nawet
wycieczki przedszkolaków do elektrowni atomowych prowadziæ, na tyle jest tam wszystko uwzglêdnione. Tak wiêc to nie jest czcza sprawa  przekonywa³ gubernator.
K-d, nr 22 z 512 VI; KPwK, nr 80 z 5 VI.

Wzrost wp³ywów bud¿etowych Kaliningradu
W ci¹gu piêciu miesiêcy do kasy municypalnej Kaliningradu wp³ynê³o ponad dwa
miliardy rubli dochodów w³asnych. Plan przekroczono o 7%, a w porównaniu do roku
2006 wzrost wyniós³ 40%. Dodatek z tytu³u dochodu ³¹cznego przekroczy³ 54 mln rubli,
z podatku gruntowego dodatkowo wp³ynê³o prawie 15 mln rubli. Ogó³em wp³ywy bud¿etu wzros³y o 605 milionów rubli.
KPwK, nr 81 z 6 VI, nr 93 z 30 VI.

KenigAwto w kryzysie
Oko³o 200 kierowców SA KenigAwto, którzy pozostali bez pracy, grozi licznymi
akcjami protestu. Nie tak dawno Ministerstwo Rozwoju Infrastruktury rz¹du obwodowe44

go w trybie jednostronnym zerwa³o umowê o obs³udze tras autobusowych z tym najstarszym w Obwodzie Kaliningradzkim, bo ponad szeædziesiêcioletnim, przedsiêbiorstwem
transportowym. Autobusów KenigAwto zaczêto nie wpuszczaæ na dworce autobusowe
obwodu, pozbawiaj¹c tym samym przedsiêbiorstwo mo¿liwoci funkcjonowania. Po rozpatrzeniu skargi przedsiêbiorstwa s¹d stan¹³ po jego stronie, ale niewiele to pomog³o.
Autobusy nadal nie s¹ wpuszczane na niektóre dworce autobusowe, a w przedsiêbiorstwie nasili³y siê kontrole inspektorów milicji drogowej.
Kaliningradzka Prawda publikuje ca³y szereg wypowiedzi pracowników zarz¹du
i kierowców spó³ki akcyjnej, z których wynika, ¿e sta³a im siê oczywista krzywda z winy
urzêdników pañstwowych obwodu.
KP, nr 102 z 6 VI.

Sowietsk tonie w potoku pojazdów
Sowietsk jest jedynym miastem w Rosji, w rodku którego znajduje siê przejcie przez
granicê pañstwow¹. W ramach programu federalnego w Sowietsku rozpoczê³a siê budowa drogi objazdowej wokó³ miasta. Ale powiedzieæ dok³adnie, kiedy po nowej trasie
bêdzie puszczony ruch samochodów, id¹cy ku rosyjskolitewskiej granicy i od niej, nie
podejmuje siê nikt. A tymczasem by³a Tyl¿a nadal jest niszczona. Po starych jezdniach
tego historycznego miasta w roku ubieg³ym przejecha³o 600 tys. samochodów, z których
80 tysiêcy  to ciê¿arówki.
Otwarcie nowego punktu przejcia granicy, który zast¹pi przejcie SowietskPanemunie, zbudowane w 1991 roku, ma zgodnie z planem nast¹piæ w 2009 roku. Prawdopodobnie nast¹pi to kilka lat póniej. Szef okrêgu miejskiego w Sowietsku Wiaczes³aw
Swiet³ow przyznaje, ¿e samorz¹d miejski nie ma w swoim bud¿ecie potrzebnych oko³o
40 mln rubli na przeprowadzenie koniecznego remontu zniszczonych ulic i liczy na to, ¿e
otrzyma wsparcie finansowe od w³adz obwodowych i federalnych.
RG, nr 120 z 7 VI.

W Chrabrowie uruchomiono nowy terminal tranzytowy
Nowy terminal miêdzynarodowego portu lotniczego Chrabrowo ko³o Kaliningradu
przyj¹³ 19 czerwca pierwszych pasa¿erów tranzytowych, udaj¹cych siê z miast Rosji do
Europy rejsami kompanii lotniczej KDawia (Kaliningrad awia). Dwuetapow¹ budowê nowego terminalu pasa¿erskiego rozpoczêto w 2004 roku. Pierwszy etap w³anie
zosta³ zakoñczony, drugi trwaæ bêdzie do koñca 2008 roku. Po jego zakoñczeniu mo¿na
bêdzie uruchomiæ loty na nowych liniach i zwiêkszyæ czêstotliwoæ wykonania rejsów na
okrelonych marszrutach. Ale ju¿ teraz kaliningradzka kompania lotnicza przesz³a od
statusu przewonika lokalnego do poziomu du¿ej miêdzynarodowej kompanii lotniczej.
Przedstawiciel KDawia zauwa¿y³, ¿e nowy terminal miêdzynarodowy pracuje na zasadzie hub&spoke (o i szprychy), by zminimalizowaæ pasa¿erowi tranzytowemu ³¹czny
czas pobytu w drodze. Codziennie miêdzy 10.00 i 11.00 samoloty KDawia przybywaj¹
do portu lotniczego Chrabrowo, a od 12.30 w odstêpach 510 minutowych  wylatuj¹ do
Europy. Ruch powrotny samolotów tej kompanii z Europy do Rosji odbywa siê tak¿e
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z po³¹czeniem w porcie kaliningradzkim miêdzy 18.00 i 19.00 czasu lokalnego. Sieæ
po³¹czeñ kompanii lotniczej obejmuje Londyn, Berlin, Hanower, Barcelonê, Hamburg,
Düsseldorf, Monachium, Pragê, Ateny, Rzym, Mediolan, Kijów, Moskwê, S. Petersburg,
Czelabinsk, Ufê, Ni¿nyj Nowgorod, Omsk, Tiumeñ, Samarê, Kazañ, Wo³gograd.
Wszystkie loty odbywaj¹ siê na samolotach Boeing 737-300. Park statków powietrznych KDawia sk³ada siê z 12 maszyn.
23 czerwca kierownictwo kompanii zafundowa³o kaliningradczykom gigantyczny koncert z udzia³em megagwiazd muzyki wiatowej  Joe Cocker, Scorpions i Sweet. Goæmi
wiêta byli znani politycy, ambasadorowie pañstw zagranicznych, gubernatorzy regionów i przedstawiciele elity biznesowej FR.
Dyrektorem wykonawczym spó³ki KDawia od 2003 r. jest Ickow Leonid £azariewicz, lat 47, w przesz³oci zastêpca dyrektora komercyjnego SA Aerof³ot, dyrektor
generalny SA Aerof³ot Tur.
Kompania KDawia wkrótce stanie siê faktycznym w³acicielem g³ównego w obwodzie terminalu pasa¿erskiego w porcie lotniczym Chrabrowo. Minister rozwoju infrastruktury rz¹du obwodowego Aleksandr Rolbinow przyzna³ w czasie konferencji prasowej, ¿e rz¹d nie posiada korporacyjnych dwigni oddzia³ywania na tê kompaniê lotnicz¹
i pozostaj¹ mu jedynie dwignie administracyjne, które skutecznie mo¿na stosowaæ, by
poprawiæ przewonika, je¿eli zaistnieje taka potrzeba. Jakie to s¹ dwignie minister nie
ujawni³. Wiadomo jednak, ¿e w przesz³oci by³y one stosowane, gdy dochodzi³o do ró¿nicy zdañ miêdzy kierownictwem spó³ki i w³adz¹ administracyjn¹ obwodu w sprawie
czêstotliwoci i regularnoci lotów do stolicy Rosji, czy te¿ cen biletów ulgowych dla
mieszkañców.
www.kaliningrad.ru z 7 VI; www.regnum.ru z 13 i 19 VI; KPwK, nr 85 z 16 VI;
www.westrus.ru z 19 VI; SK, nr 26 z 27 VI3 VII; www.kaliningrad.kp.ru z 28 VI.

Polacy z Wester pójd¹ w Rosjê
Kierownictwo detalicznej sieci handlowej artyku³ów spo¿ywczych i alkoholu
Wester w Kaliningradzie ujawni³o zamiar wejcia do pi¹tki najbogatszych detalistów
w Rosji. Obrót towarowy tej sieci wyniós³ w 2006 roku 426 mln dolarów. W roku bie¿¹cym kompania zamierza doprowadziæ obrót do 789 mln dolarów i otworzyæ 26 hiperi supermarketów w tylu¿ regionach Rosji i krach WNP. Plany dalekosiê¿ne mówi¹ o
obrotach wielkoci 4,6 mld dolarów w 2010 roku i 10 mld dolarów w 2014 roku. Zadanie
strategiczne kaliningradczyków  doprowadziæ swój dochód z 1 m2 powierzchni handlowej do 12 tys. dolarów rocznie. Teraz ten wskanik zbli¿a siê do 9 tys. dolarów.
W latach najbli¿szych kompania zamierza doprowadziæ swoj¹ dru¿ynê zarz¹dzaj¹c¹
do 1400 osób. Najwy¿sza kadra kierownicza bêdzie siê sk³adaæ ze 150 dyrektorów, 250
ich zastêpców i tysi¹ca kierowników hiper  i supermarketów. Do dyrektoriatu bêd¹
ci¹gane tak¿e kadry zagraniczne, maj¹ce dowiadczenie w budowie spo¿ywczych sieci
detalicznych. G³ówn¹ rezerwê kadrow¹ dla swego topmenad¿erstwa Wester zamierza
ci¹gaæ z Polski, do której z Kaliningradu maksimum pó³ godziny jazdy. Prócz tego,
Polacy dobrze dali siê poznaæ w rozkrêcaniu sieci handlowych od zera  powiedzia³
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dyrektor generalny kompanii Aleksandr Astriejko. W roku ubieg³ym Wester ju¿ pozyska³ Francuza z polskiego Auchan Erica Muzeau.

www.kaliningrad.ru z 7 VI; www.dp.ru z 7 VI; www.kommersant.ru z 7 VI.

Mierzejê skontrolowali, co dalej?
Do tej pory nie wiadomo, jakie wnioski z wyników kontroli przestrzegania ustawodawstwa w zakresie ochrony przyrody na terenie Parku Narodowego Mierzeja Kuroñska wyci¹gnê³o kierownictwo Rosprirodnadzoru  pisze Wadim Smirnow w KP
z 9 czerwca.  Inspekcja, przypominamy, prowadzona by³a od 13 do 20 maja. Jak mówi
siê w oficjalnym komunikacie, umieszczonym na stronie internetowej Rosprirodnadzoru,
zosta³o ustalone, ¿e w czasach pracy poprzedniego kierownictwa mierzei niejednokrotnie
naruszono re¿im parku narodowego  dzia³ki funduszu lenego zajêto przez nielegalne
budowle, niektórym osobom prawnym grunty oddawano w dzier¿awê za symboliczn¹
op³atê, s³u¿bowe budynki wykorzystywano przez pracowników parku do prywatnego zamieszkania.
S¹ to jedynie informacje ogólne, publicznie o konkretnych figurantach kontroli
i jakichkolwiek sankcjach wobec nich na razie nie informuje siê. Jak wyjani³ naszej
gazecie pe³ni¹cy obowi¹zki dyrektora administracji parku narodowego Jewgienij Sniegiriow, «w Moskwie s¹ wszystkie dokumenty, wnioski nast¹pi¹ obowi¹zkowo, ale widocznie trochê póniej».
Dodamy, ¿e najprawdopodobniej po wiêtach na Mierzejê Kuroñsk¹ przyjad¹ specjalici niemieckiej kompanii konsultingowej Roland Berger Strategy Consaltants GmbH.
Razem z ekspertami RosOEZ [Rosyjska Agencja ds. Specjalnych Stref Ekonomicznych],
szeregu rosyjskich i zagranicznych firm czeka ich opracowanie koncepcji rozwoju naszej
strefy turystycznej. Dokument koñcowy powinien byæ gotów do sierpnia  informuje
Smirnow.
KP, nr 105 z 9 VI; www.kaliningradka.ru z 27 VI.

W Sowietsku odby³o siê pierwsze strefowe forum ekonomiczne z udzia³em Ziomkostwa Kaliningradczycy
O perspektywach rozwoju pó³nocnego wschodu Obwodu Kaliningradzkiego, który
wed³ug niektórych uczestników forum ekonomicznego w Sowietsku znajduje siê w sytuacji niezbyt lubianej synowej, rozmawiali przedstawiciele w³adz pañstwowych i samorz¹dowych obwodu z udzia³em biznesmenów i przedstawicieli Ziomkostwa Kaliningradczycy z Moskwy. Pó³nocno-wschodnie rejony samorz¹dowe obwodu maj¹ ogromn¹
chêæ rozwoju, pozyskania inwestorów, ale problemów maj¹ tyle, ¿e bez pomocy z zewn¹trz nie poradz¹ sobie. Brakuje, na przyk³ad, energii elektrycznej czy mieszkañ dla
wykwalifikowanych pracowników przy jednoczesnym du¿ym bezrobociu. Wyjciem, jak
mówiono w czasie obrad forum, by³by rozwój ma³ej energetyki, energooszczêdnoæ i budowa autonomicznych róde³ zarówno energii elektrycznej, jak i cieplnej. Ale bez zbudowania drugiego bloku Kaliningradzkiej TEC-2 mimo wszystko nie obejdzie siê.
Dla tych terenów nie mniej wa¿ny jest problem wizowy. Hamuje on rozwój turystyki.
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Na pó³nocnym wschodzie obwodu jest wiele miejsc historycznych, ciekawych chocia¿by
z punktu widzenia turystów nostalgicznych. Prócz tego, istniej¹ce unikalne pomniki przyrody i krajobrazu mog¹ staæ siê piêknymi miejscami wypoczynku dla turystów rosyjskich
i zagranicznych. Co zrobiæ, gdy na przeszkodzie staje 57 kilometrowa strefa przygraniczna. W Oziersku, na przyk³ad, opracowano projekt utworzenia ciekawej trasy rowerowej, ale ona przechodzi akurat wzd³u¿ granicy. I chocia¿ proces uzyskania zezwoleñ na
wejcie do tej strefy nie jest bardzo skomplikowany, to i tak firmy turystyczne rezygnuj¹
z organizacji takich wycieczek, które przysparzaj¹ wiêcej pracy i trudnoci.
Jeszcze bardziej skomplikowana jest sytuacja w rejonie krasnoznamienskim. Byli
mieszkañcy miasta Schirwindt nie mog¹ trafiæ do swojej ma³ej ojczyzny. Miasteczko by³o
ca³kowicie zniszczone w czasie wojny i teraz te ziemie nale¿¹ do Ministerstwa Obrony
FR. Obcokrajowcom wstêp tam jest wzbroniony. Ostatnio mit miasta zyska³ nowy wymiar w powieci autobiograficznej znanego aktora rosyjskiego Aleksandra Szirwindta.
Wielu problemów w³adze samorz¹dowe samodzielnie nie s¹ w stanie rozwi¹zaæ. Pomoc obieca³ im przewodnicz¹cy Ziomkostwa Kaliningradczycy, dyrektor przedstawicielstwa obwodu w Moskwie W³adimir Szumiejko. Oczekuje siê, ¿e do pomocy, oprócz
rz¹du obwodowego, w³¹czy siê tak¿e zastêpca pe³nomocnego przedstawiciela prezydenta
w PZOF Aleksandr Dacyszyn.
RG, nr 122 z 8 VI, nr 124 z 14 VI; K-d, nr 23 z 13-18 VI.

Spis rolny w regionie wykaza³ limaki, strusie, ba¿anty
Podsumowano wstêpne wyniki powszechnego spisu rolnego z roku 2006 w Obwodzie Kaliningradzkim. Pe³ne wyniki bêd¹ znane dopiero na pocz¹tku 2008 roku! Jak
wyjani³ Wiktor Wasiljew, szef urzêdu terytorialnego statystyki pañstwowej, tak d³ugi
okres podsumowywania wyników spisu wywo³any jest koniecznoci¹ sprawdzenia materia³u. Rzecz w tym, ¿e w niektórych jednostkach municypalnych ujawniono niezgodnoæ
danych, zebranych w toku spisu, z tymi danymi, które zawarte s¹ w ksiêgach ewidencyjnych gruntów w administracjach wiejskich. A dok³adnoæ i pewnoæ co do liczb ma wielkie znaczenie. Z tym siê wi¹¿e w³asnoæ, podatki, itd. Zdaniem Wasiljewa, w czasie spisu
ujawniono wiele nie ujêtych w ewidencjach dzia³ek gruntów.
Komisarze spisowi doliczyli siê w obwodzie 480 organizacji rolnych, 4811 gospodarstw ch³opskich (farmerskich) i indywidualnych przedsiêbiorców w bran¿y rolniczej.
W obwodzie istnieje 73101 gospodarstw pomocniczych (przydomowych), 12052 obywateli posiada dzia³ki przeznaczone do indywidualnego budownictwa mieszkaniowego, 17336
mieszkañców otrzyma³o udzia³y gruntów z przeznaczeniem pod uprawy sadownicze, ogrodnicze i budownictwo rekreacyjne, za 201 osób utrzymuje zwierzêta hodowlane, nie posiadaj¹c u¿ytków rolnych. W obwodzie dzia³aj¹ 633 zwi¹zki niekomercyjne (sadownicze, ogrodnicze, hodowlane i zrzeszaj¹ce w³acicieli domków letniskowych), z nich 535
zajmuje siê produkcj¹ rolnicz¹.
Odnotowano takie rodzaje dzia³alnoci rolniczej, jak zbieranie limaków, hodowla
strusi, ba¿antów, koni zarodowych, uprawa krzewów i drzew ozdobnych.
RG, nr 124 z 14 VI, RG-N, nr 125 z 1521 VI.
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Nad morze obwodnic¹
W roku bie¿¹cym rozpocznie siê budowa szybkiej drogi samochodowej, która po³¹czy Kaliningrad z miejscowociami nadmorskimi i same miejscowoci Zielenogradsk,
Swiet³ogorsk, Jantarnyj, Swiet³yj i Ba³tijsk. W roku 2009 bêdzie gotowy odcinek z Kaliningradu do Zielenogradska z odnog¹ do Chrabrowa, do 2011 roku ma byæ gotowa magistrala biegn¹ca z Kaliningradu przez Swiet³yj (z odnog¹ do Ba³tijska), Jantarnyj, Swiet³ogorsk do Zielenogradska. Ta zamkniêta obwodnica bêdzie przebiegaæ w odleg³oci 34
km od morza. Szacuje siê, ¿e budowa tej autostrady o d³ugoci 170-180 km bêdzie kosztowaæ 38,5 miliardów rubli, przy redniej cenie jednego kilometra 214 mln rubli (bez
mostów). Do ka¿dej z wy¿ej wymienionych miejscowoci doprowadz¹ wygodne odga³êzienia. Tempo tej wielkiej inwestycji drogowej z pewnoci¹ zostanie przyspieszone po
otwarciu w 2009 roku strefy gier hazardowych w pobli¿u miasta Jantarnyj (dawne Palmniken) i rozpoczêciu budowy portu g³êbokowodnego w Ba³tijsku. Nowej drodze ju¿ nadano nazwê obwodnica nadmorska. Wiêksz¹ czêæ robót drogowych przy tej obwodnicy
sfinansuje bud¿et federalny. Bêdzie to trasa klasy A, na której bêdzie dozwolona szybkoæ
ruchu pojazdów do 120 km na godzinê.
KP w K, nr 84 z 15 VI; RG, nr 126 z 15 VI.

Utworzono Zjednoczon¹ Korporacjê Stoczniow¹  nowe podporz¹dkowanie
stoczni w Swiet³ym, Ba³tijsku, Kaliningradzie
9 czerwca premier rz¹du FR Michai³ Fradkow, realizuj¹c postanowienia dekretu
prezydenta W³adimira Putina z marca br., podpisa³ rozporz¹dzenie o utworzeniu Zjednoczonej Korporacji Stoczniowej [ros. OSK]. Dokument przewiduje tak¿e utworzenie trzech
100% córek OSK, w tym SA typu otwartego Zachodnie Centrum Stoczniowe z siedzib¹ w S. Petersburgu. Do kapita³u za³o¿ycielskiego tej spó³ki rz¹d federalny wniós³
m.in. znajduj¹ce siê we w³asnoci federalnej 100% akcji minus 1 akcja SA Swiet³owskie Przedsiêbiorstwo ERA (Swiet³yj, Obwód Kaliningradzki) i rodki pieniê¿ne w
kwocie 25 mln rubli.
Zgodnie z rozporz¹dzeniem, 33 Stocznia Remontowa Ministerstwa Obrony FR
(Ba³tijsk) przekszta³ca siê w otwart¹ spó³kê akcyjn¹ z id¹cym w lad za tym wniesieniem
akcji w postaci wk³adu FR do kapita³u za³o¿ycielskiego SA Zachodnie Centrum Stoczniowe. Do tej samej spó³ki wniesie 51% akcji w³asnoci federalnej SA Nadba³tycka
Stocznia Jantar (Kaliningrad).
100% akcji nowej korporacji stoczniowej stanowiæ bêdzie w³asnoæ FR. Szczegó³y na
ni¿ej wymienionych stronach internetowych:
www.kaliningrad.ru z 1 VI; www.akm.ru z 15 VI.

Aleksandr Bielko dyrektorem Kaliningradzkiego Morskiego Portu Rybackiego
Pe³ni¹cym obowi¹zki dyrektora Federalnego Pañstwowego Przedsiêbiorstwa Unitarnego Kaliningradzki Morski Port Rybacki mianowany zosta³ Aleksandr Bielko,
dotychczasowy zastêpca dyrektora ds. ekonomicznych.
Stanowisko dyrektora generalnego portu nie by³o obsadzone od czasu awansowania
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Andrieja Krajniego na stanowisko p.o. szefa Rosyjskiej Agencji Federalnej ds. Rybo³ówstwa (Rosrybo³owstwo).
Aleksandr Bielko urodzi³ siê w 1960 roku w Mo³odecznie na Bia³orusi,. Jest
absolwentem Kaliningradzkiego Uniwersytetu Pañstwowego (specjalnoæ historia)
i Moskiewskiego Wojskowego Instytutu Federalnej S³u¿by Granicznej (specjalnoæ prawoznawstwo, prawo gospodarcze). Pracowa³ jako dokermechanizator, naczelnik magazynu PPK-1 w Kaliningradzkim Morskim Porcie Handlowym, póniej jako dyrektor
generalny SA Zaprybzbyt, dyrektor generalny SA Morstransba³tika. W porcie rybackim pracuje od 2003 roku.
www.regnum.ru z 19 VI.

Jeszcze jeden rezydent Szczególnej Strefy Ekonomicznej
Pod numerem 41 w rejestrze Szczególnej Strefy Ekonomicznej w Obwodzie Kaliningradzkim zarejestrowano kolejnego rezydenta:
 Spó³ka z o.o. Rosp³ast; produkcja wyrobów z polistyrenu, wykorzystywanych
w ró¿nych dziedzinach gospodarki, a tak¿e oprzyrz¹dowania (matryc) do ich wytwarzania, miejscowoæ Wiesie³owka w Swiet³owskim Okrêgu Miejskim, wielkoæ inwestycji
231,6 mln rubli.
Ogó³em w SSE na dzieñ 24 czerwca br. by³o 40 rezydentów z ³¹czn¹ wielkoci¹
deklarowanych inwestycji kapita³owych oko³o 21,6 mld rubli.
W zwi¹zku ze zmian¹ formy organizacyjno-prawnej rezydenta SSE pod numerem 34
 spó³ka z o.o. A³koNafta, ta kompania, ale ju¿ jako spó³ka akcyjna typu zamkniêtego
[ros. ZAO] A³koNafta w wykazie rezydentów zarejestrowana jest obecnie pod numerem 40.
Zgodnie z ustaw¹ federaln¹ O Szczególnej Strefie Ekonomicznej w Obwodzie Kaliningradzkim (art. 7, ust. 6) zatwierdzono tryb przeprowadzania kontroli dzia³alnoci
rezydenta SSE. Komisja z³o¿ona z przedstawicieli Administracji SSE w OK i Federalnej
Agencji ds. Zarz¹dzania Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi sprawdzi, czy realizacja
przez rezydenta projektu inwestycyjnego jest zgodna ze zg³oszon¹ deklaracj¹ inwestycyjn¹. W przypadku niezgodnej dzia³alnoci rezydenta z wymogami ustawowymi, a tak¿e
przy naruszeniu wielkoci i terminów inwestowania, Administracja SSE kieruje odpowiednie materia³y do S¹du Arbitra¿owego, który ma prawo wydaæ orzeczenie o skreleniu takiego rezydenta z rejestru. Szef Administracji SSE minister gospodarki rz¹du obwodowego Feliks £apin zatwierdzi³ harmonogram przeprowadzenia kontroli, które rozpoczn¹ siê ju¿ w lipcu. Do koñca tego roku 31 kompanii ma potwierdziæ swój status
rezydenta, m.in. poprzez wywi¹zanie siê z deklarowanych inwestycji.
www.gov.kaliningrad.ru z 21 i 27 VI .

Do koñca tego roku Kaliningrad bêdzie mia³ strategiê rozwoju
Zaanga¿owani przez Fundacjê Orodek Planowania Strategicznego  Region
z S. Peterburga specjalici maj¹ opracowaæ strategiê rozwoju Kaliningradu. W czasie
pierwszego spotkania z deputowanymi Rady Miejskiej w Kaliningradzie dyrektor Depar50

tamentu ds. Wspó³dzia³ania z Regionami ww. orodka Siergiej Majorow orzek³, ¿e
Kaliningrad na dzieñ dzisiejszy, ale i w najbli¿szym czasie bêdzie forpoczt¹ Rosji
w Europie. Po spotkaniu w w³adzami miasta specjalici orodka przyst¹pili do zbadania
sytuacji w miecie  warunków mieszkaniowych, rodowiska przyrodniczego, technologii komunikacyjnych, stref przemys³owo-technologicznych, etc. W dniu 2 lipca na kolejnym posiedzeniu Rady ds. Rozwoju Strategicznego Miasta Kaliningrad podsumowane
zostan¹ pierwsze wyniki, a do koñca roku zostanie przedstawiony ostateczny plan rozwoju miasta do 2025 roku. Na opracowanie strategii z bud¿etu miejskiego przeznaczono
6 mln rubli.
www.kaliningrad.ru z 22 VI.

Opónienia w p³atnociach, g³ównie federalnych
Na pocz¹tku lata ³¹czne zad³u¿enie w wyp³acaniu wynagrodzenia w Rosji w g³ównych dziedzinach dzia³alnoci gospodarczej wynosi³o 4471 mln rubli. W porównaniu do
1 maja zad³u¿enie wzros³o o 36 mln rubli (o 0,8%). £¹cznie w Rosji sezon letni zaczyna³o
bez wynagrodzenia 400 tys. obywateli.
W Obwodzie Kaliningradzkim w ci¹gu miesi¹ca maja zad³u¿enie zmniejszy³o siê
z prawie 11 mln rubli do 9,6 mln rubli. Jednak nadal najwiêkszymi d³u¿nikami pozostawa³y w³adze federalne. Ich d³ug wobec pracobiorców wynosi³ wed³ug stanu na dzieñ
1 czerwca 7,1 mln rubli, o 8,2% wiêcej, ni¿ by³o 1 maja.
D³ugi, które powsta³y na skutek braku w³asnych rodków w przedsiêbiorstwach obwodu, wynios³y w dniu 1 czerwca 2,4 mln rubli. Oko³o 100 tys. rubli zad³u¿one by³y
wobec swoich pracowników bud¿ety lokalne (miejskie i rejonowe), bud¿et regionalny
zad³u¿eñ p³acowych nie mia³.
www.kaliningradka.ru z 23 VI; RG, nr 135 z 27 VI.

Kaliningrad  Polska
Wizy sta³y siê p³atne
Od 1 czerwca wizy dla kaliningradczyków do Litwy i Polski sta³y siê p³atne, tak samo
jak dla wszystkich pozosta³ych Rosjan. Przewiduje to umowa miêdzy Rosj¹ i Uni¹ Europejsk¹ o uproszczeniu wydawania wiz obywatelom FR i UE, która wesz³a w ¿ycie
1 czerwca 2007 r. W ci¹gu pierwszego miesi¹ca ¿ycia wed³ug nowego trybu wizowego
u wielu kaliningradzcyków powsta³y pytania, które Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie stara siê wyjaniaæ za porednictwem lokalnych rodków masowej informacji,
w³asnej strony internetowej i specjalnej linii telefonicznej.
Na przyk³ad, w Rosyjskiej Gazecie z 15 lipca znalaz³y siê informacje o tym, jakie
formalnoci obowi¹zuj¹ przy ubieganiu siê o wizê tranzytow¹ przez Polskê przy wyjedzie do Bia³orusi i Ukrainy, a tak¿e kto ma prawo do wizy bezp³atnej.
Z kolei w poczytnym tygodniku Kaskad z 1318 czerwca, oprócz Nowej informacji o wizach Rzeczypospolitej Polskiej (Republiki Litewskiej te¿) i pe³nego tekstu
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umowy wizowej miedzy FR i UE, znalaz³ siê tak¿e obszerny wywiad z konsulem generalnym RP w Kaliningradzie Jaros³awem Czubiñskim, w którym dyplomata polski odpowiada na liczne pytania sformu³owane w imieniu kaliningradczyków przez dziennikarkê
Jewgienijê Iwankow¹.
W Kaliningradzkiej Prawdzie z 1 czerwca Andriej Zabie³kin pisze obszernie o tym,
co przyniesie wejcie w ¿ycie nowej umowy wizowej miêdzy UE i FR dla tych kaliningradczyków, którzy zajmowali siê handlem przygranicznym w ograniczonym zakresie.
Dziennikarz doszed³ do wniosku, ¿e zwi¹zany z nowym trybem wizowym wzrost kosztów sprowadzania z Polski czy Litwy towarów rynkowych, w tym spo¿ywczych, doprowadzi do wzrostu cen tych towarów na targowiskach kaliningradzkich o 2030%. Jego
zdaniem, najbardziej jednak nowy tryb wizowy uderzy³ w tych kaliningradczyków i obywateli polskich, którzy uprawiali turystykê wahad³ow¹, czyli w kaliningradzkich tak
zwanych cze³nokow i polskie mrówki.
Dziennikarz pisze tak¿e, ¿e wielu z nich zastanawia siê ju¿ jak obejæ te nowe przepisy, by dalej móc uzyskaæ wizê wielokrotn¹ i to bez wymaganego zaproszenia z drugiej
strony granicy.
Odnosi siê jednak wra¿enie, ¿e w miarê up³ywu czasu kaliningradzkie rodki przekazu bêd¹ coraz mniej powiêcaæ uwagi tej problematyce.
Ni¿ej prezentujemy tytu³y artyku³ów powiêconych tej problematyce tylko w pierwszej po³owie miesi¹ca czerwca:

 Polska  zagranica. Od dnia dzisiejszego wchodz¹ w ¿ycie nowe przepisy wizowe, KPP, nr 99 z 1 VI;
 Nasz czas up³yn¹³. Sprawdcie swoje wizy polskie  je¿eli one nie odpowiadaj¹ obowi¹zuj¹cym od 1 czerwca przepisom, was nie przepuszcz¹ przez granicê, KP, nr 102 z 6 VI;
 Oficjalny komunikat Konsulatu Generalnego Rzeczypospolitej Polskiej [dotyczy wydawania wiz tranzytowych], KP, nr 102 z 6 VI;
 Polacy odst¹pili [od zawracania z granicy tych kaliningradczyków, którzy, maj¹c wizê
roczn¹, w ci¹gu szeciu miesiêcy od jej wydania ani razu nie przekroczyli granicy], www.kaliningrad.kp.ru z 8 VI; KPwK, nr 82 z 8 VI.
 Kaliningradczycy mog¹ odwiedzaæ Polskê ze starymi wizami, www.kaliningrad.ru
z 9 VI; www.knia.ru z 9 VI;
 Polscy pogranicznicy poszli naprzeciw kaliningradczykom, www.kaliningrad.ru z 9 VI;
 Jedna zupe³na strefa przygraniczna. UE nie obieca³a zniesienia wiz dla kaliningradczyków, ale mo¿e zmieniæ je na specjalne przepustki, KP, nr 105 z 9 VI;
 Wspólnie znajdziemy preferencje dla kaliningradczyków. Konsul generalny Polski
w Kaliningradzie Jaros³aw Czubiñski jest przekonany, ¿e ju¿ za miesi¹c ludzie ostatecznie zorientuj¹ siê w nowych przepisach uzyskiwania wiz, K-d, nr 23 z 1318 VI;
 Nowa informacja o wizach Rzeczypospolitej Polskiej, K-d, nr 23 z 1318 VI;
 Umowa miedzy Federacj¹ Rosyjsk¹ i Wspólnot¹ Europejsk¹ o uproszczeniu wydawania
wiz obywatelom Federacji Rosyjskiej i Unii Europejskiej, K-d, nr 23 z 1318 VI;
 Do Polski  na podstawie starej wizy [skrócona informacja o tym, ¿e wizy polskie wydane
przed dniem 1 czerwca s¹ nadal wa¿ne], SK, nr 24 z 13-19 VI.
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Program unijny w zakresie kszta³cenia konserwatorów dzie³ kultury
W Obwodzie Kaliningradzkim startuje finansowany przez Uniê Europejsk¹ w ramach
programów TACIS i INTERREG projekt kszta³cenia studentów kaliningradzkich w dziedzinie restauracji pomników kultury i zabytków. Bud¿et projektu  oko³o 150 tys. euro.
Planuje siê, ¿e studentów Wydzia³u Budownictwa Kaliningradzkiego Pañstwowego
Uniwersytetu Technicznego i Kaliningradzkiego Kolegium Urbanistycznego fachu restauratorskiego i konserwatorskiego uczyæ bêd¹ eksperci z Polski: z Uniwersytetu im.
Miko³aja Kopernika w Toruniu, Europejskiej Fundacji Ochrony Zabytków, Politechniki
Gdañskiej.
Studenci kaliningradzcy na zajêciach w Polsce poznaj¹ przyk³ady odbudowy
kocio³ów i zamków i ich restauracji. Nauka trwaæ bêdzie jeden rok i zakoñczy siê opracowaniem przez studentów czterech projektów w zakresie restauracji dwóch polskich
i dwóch kaliningradzkich zabytków.
Swoich restauratorów w Obwodzie Kaliningradzkim nie ma, a przecie¿ oni s¹
bardzo potrzebni. Do wykonania prac restauracyjnych tradycyjnie wypada sprowadzaæ
ekspertów z Moskwy, Sankt Petersburga czy z zagranicy. Studenci, którzy przejm¹ dowiadczenia od specjalistów polskich, od razu, naturalnie, restauratorami nie stan¹ siê 
do tego potrzebne jest bardziej d³ugotrwa³e szkolenie i d³uga praktyka. Ale trzeba przecie¿ od czego zacz¹æ  powiedzia³ dziennikarzowi Kaliningradzkiej Prawdy przedstawiciel Kaliningradzkiego Biura Wsparcia Kaliningrad, program wspó³pracy
UERosja.
KP-P, nr 99 z 1 VI.

Zapomnieæ o wszystkim, czyli o dekomunizacji w Polsce i stosunku do Rosji
W kaliningradzkim dodatku Zapad Rossii do Rossijskiej gaziety z 8 czerwca,
ukaza³ siê obszerny artyku³ pióra Ariadny Rokossowskiej, w którym autorka opisuje jak
w Polsce wziêli siê za dekomunizacjê.
W rozdziale Zapomnieæ o ¿o³nierzach radzieckich przytacza rozmowê z Przemys³awem Miszczkiewiczem, liderem ruchu spo³ecznego Pokolenia, który zabiega o przeniesienie pomnika ¿o³nierzy radzieckich z Placu Wolnoci w Katowicach na cmentarz
wojenny i ustawienie na tym miejscu pomnika Ronalda Reagana.
W rozdziale Zapomnieæ o Stalinogrodzie prezentuje ostro¿ne stanowisko w³adz
miejskich Katowic w tej sprawie, powo³uj¹c siê na wypowied sekretarza prasowego
Urzêdu Miejskiego Waldemara Bojaruna, i opisuje historiê zwi¹zan¹ z pomnikami na
Placu Wolnoci, pocz¹wszy od XIX wieku do chwili obecnej, i to, ¿e w latach 19531956
Katowice nosi³y nazwê Stalinogród.
W rozdziale Zapomnieæ o Armii Ludowej autorka opisuje negatywny stosunek Instytutu Pamiêci Narodowej, który aktywnie uczestniczy w dekomunizacji Polski, do
wszystkiego, co jest zwi¹zane z histori¹ PRL, w tym do Armii Ludowej i Gwardii Ludowej, proponuj¹c w³adzom samorz¹dowym m.in. zmianê nazw placów i ulic. Przytacza
tak¿e opinie i argumenty przeciwko tym zamierzeniom IPN.
Podaje te¿ wyniki badañ spo³ecznych na temat stosunku Polaków do pomników
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¿o³nierzy radzieckich, przeprowadzonych przez TNS OBOP dla Gazety Wyborczej.
Wynika z nich, ¿e wiêkszoæ Polaków (57%) opowiedzia³o siê w tym badaniu za pozostawieniem pomników tam, gdzie one stoj¹ dzisiaj.
RG, nr 122 z 8 VI.
Nie wszystko na sprzeda¿  wywiad z Danielem Olbrychskim
Znany i ceniony w ca³ej Rosji nie gorzej ni¿ w Polsce aktor Daniel Olbrychski opowiedzia³ Ariadnie Rokossowskiej o swoich rosyjskich przyjacio³ach, którzy na przestrzeni kilku dziesiêcioleci pozostaj¹ idolami Polaków. W rozmowie aktora z dziennikark¹ mowa by³a nie tylko o Bu³acie Okud¿awie, W³adimirze Wysockim, czy Andrieju
Koncza³owskim i jego m³odszym bracie Nikitie Micha³kowie, o sztuce, wielkiej literaturze i aktorstwie, lecz tak¿e o stosunku wzajemnym Polaków i Rosjan, o zasz³ociach
historycznych i aktualnej polityce, w tym o rozliczaniu siê z przesz³oci¹.
Na pytanie koñcowe, czy w Polsce istnieje wrogoæ w stosunku do Rosjan, z ust
Daniela Olbrychskiego pad³a nastêpuj¹ca odpowied: Sadzê, ¿e z ca³¹ odpowiedzialnoci¹ mogê powiedzieæ w imieniu tego narodu, który znam oko³o szeædziesiêciu lat:
wrogoci nie ma. S³owo wrogoæ mo¿na wykluczyæ ze s³ownika naszych stosunków.
RG-N, nr 121 z 814 VI.

Ksiêga Pamiêci wys³ana zosta³a do Polski
20. tom Ksiêgi Pamiêci Nazwiemy po imieniu, opracowany przez historyków kaliningradzkich, przekazany zosta³ przez szefa zespo³u autorskiego Siergieja Gurowa konsulowi generalnemu RP w Kaliningradzie Jaros³awowi Czubiñskiemu.
Ten jubileuszowy tom Ksiêgi Pamiêci zawiera imiona i nazwiska 5526 ¿o³nierzy
i oficerów Armii Czerwonej, którzy polegli w walkach z faszyzmem w by³ych Prusach
Wschodnich. Osobliwoci¹ tego tomu sta³a siê informacja o 3114 ¿o³nierzach poleg³ych
na terytorium dzisiejszej Polski. Ich nazwiska umieszczono w kolejnoci alfabetycznej.
W krótkiej informacji wskazuje siê stopieñ wojskowy, nazwê jednostki i miejsce mierci
¿o³nierza. Zdaniem S. Gurowa, zebrany materia³ pomo¿e krewnym poleg³ych przybyæ na
miejsce mierci i pochówku swoich bliskich. W tej sprawie zacytowano wypowied konsula generalnego Jaros³awa Czubiñskiego: Zmiana trybu wydawania wiz nie mo¿e przeszkodziæ obywatelom Rosji w odwiedzaniu miejsc ostatniego spoczynku swoich krewnych.  Tak jak dotychczas bêdziemy pomagaæ Rosjanom, którzy zdecyduj¹ siê odwiedziæ cmentarze wojenne. Pragnê zauwa¿yæ, ¿e wród Polaków na przestrzeni wieków
ukszta³towa³ siê pe³en szacunku stosunek do cmentarzy, bez wzglêdu na to kto by na nich
nie spoczywa³. Ziemia zrównuje przyjació³ i wrogów, przeciwników i towarzyszy broni.
O cmentarze wojskowe dbaj¹ w³adze samorz¹dowe. Na przyk³ad, na najwiêkszym
w Europie cmentarzu wojennym w Braniewie teraz odbywa siê przesadzanie kwiatów
i krzewów. Na poprawê wygl¹du zewnêtrznego cmentarza wyasygnowano niezbêdne rodki
finansowe. Po pewnej przebudowie krajobraz najwiêkszego cmentarza wojennego bêdzie
wygl¹daæ tak godnie, jak na to zas³uguje pamiêæ ludzi, którzy polegli w walce z naszym
wspólnym wrogiem w latach II wojny wiatowej.
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Konsul generalny RP zapewni³ Siergieja Gurowa, ¿e w krótkim czasie wspólnie
z przedstawicielami Obwodu Kaliningradzkiego wrêczy egzemplarze Ksiêgi Pamiêci
szefom samorz¹dów lokalnych s¹siednich województw.
SB, nr 93 z 9 VI.

M³odzi muzycy kaliningradzcy zdobywaj¹ nagrody na konkursach w Polsce
Trzy zespo³y uczniów Kaliningradzkiej Dzieciêcej Szko³y Muzycznej im. Glinki
powróci³y z nagrodami z VI Konkursu Muzycznych i Wokalnych Zespo³ów Szkolnych
w Olsztynie. Zespo³y skrzypków i bajanistów-akordeonistów zosta³y laureatami konkursu, za zespó³ pieni ludowej Sudaruszka wyró¿niony zosta³ przez jury konkursu dyplomem.
W VI Sopockich Kameraliach Gitarowych wzi¹³ udzia³ zespó³ gitarzystów ze Szko³y
Muzycznej im. Gliera w Kaliningradzie, zwyciê¿aj¹c studentów Gdañskiej Akademii
Muzycznej i Konserwatorium Warszawskiego. Informacjê tej treci za porednictwem
Kaliningradzkiej Prawdy przekaza³a Natalija Niko³ajewa.
KP-P, nr 99 z 1 VI, nr 104 z 8 VI.

Czy Polacy znaj¹ rosyjski?, czyli o dyktandzie rosyjskim w Gdañsku
Irina Klimowicz informuje, ¿e kaliningradczycy ju¿ po raz czwarty pisali dyktando po
polsku, teraz nadesz³a kolej, by tak¿e s¹siedzi obwodu poæwiczyli siê z zakresu znajomoci ortografii, ale ju¿ po rosyjsku.
Konkurs dla uczniów klas starszych zosta³ zorganizowany na bazie Uniwersytetu
Gdañskiego. Zadania przygotowali pedagodzy Rosyjskiego Uniwersytetu Pañstwowego
im. I. Kanta w Kaliningradzie. W konkursie wziêli udzia³ uczniowie z piêædziesiêciu
szkó³ województwa pomorskiego, którzy zwyciê¿yli w eliminacjach.
KP-P, nr 107 z 15 VI.

Reporta¿e o województwie wiêtokrzyskim i Gdañsku
Kaliningradzka Prawda z 15 czerwca opublikowa³a dwa fotoreporta¿e promuj¹ce
walory turystyczne województwa wiêtokrzyskiego i Gdañska. Autorkami tych interesuj¹cych prezentacji s¹ dziennikarki gazety Irina Klimowicz i Julija Szywrina. Reporta¿e
zawieraj¹ ciekawe zdjêcia z Parku Okresu Jurajskiego nad rzek¹ Kamienn¹ i Starego
Miasta w Gdañsku.
KP-P, nr 107 z 15 VI.
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Kaliningrad  Niemcy
Przeprawa promowa Ba³tijsk  Sasnitz pod kontrol¹ prezydenta Rosji
Rosyjscy i niemieccy kolejarze zakoñczyli uzgadnianie projektu przeprawy promowej
Ba³tijskSasnitz. Rosyjska Kolej ¯elazna i Deutsche Bahn gotowe s¹ rozpocz¹æ przewozy w najbli¿szym czasie. Do rozwi¹zania pozostaje jeszcze zorganizowanie punktu przejcia granicy w Ba³tijsku, za co odpowiedzialne s¹ Federalna S³u¿ba Celna i Ministerstwo
Transportu FR. W filii kaliningradzkiej Federalnego Pañstwowego Przedsiêbiorstwa
Unitarnego Rosmorport maj¹ nadziejê, ¿e przeprawa Ba³tijskSasnitz, która stanowi
fragnent miêdzynarodowego korytarza transportowego Nr 2, ³¹cz¹cego Europê Zachodni¹, Rosjê i kraje Azji i Dalekiego Wschodu, powinna zacz¹æ funkcjonowaæ ju¿ w lipcu
br. Jednak dok³adnej daty otwarcia na razie nie mog¹ podaæ. Prezes Narodowego Stowarzyszenia Transportowców Rosji Gieorgij Dawydow powiedzia³ korespondentowi gazety
Gudok, ¿e projekt kolejowej przeprawy promowej miêdzy portami Rosji i Niemiec znajduje siê pod kontrol¹ W³adimira Putina. Dla portu w Ba³tijsku realizacja tego projektu,
zdaniem ekspertów, mo¿e doprowadziæ do tego, ¿e w najbli¿szym czasie prze³adunek
towarów mo¿e osi¹gn¹æ wielkoæ 6,5 mln ton rocznie. A je¿eli przeprawa bêdzie pomylnie rozwijaæ siê, to w przysz³oci wielkoæ przewozów na linii, g³ówn¹ zalet¹ której jest
znacz¹ca (w porównaniu z innymi trasami) oszczêdnoæ czasu dostaw ³adunków z Europy Zachodniej do Rosji i z powrotem, mo¿e wzrosn¹æ i do 20 mln ton rocznie.
Z rozszerzeniem kolei ¿elaznej 1520 mm, o czym w ostatnim tygodniu maja mówi³o
siê i w Rosji, i w Niemczech, ten projekt zyska jeszcze wiêksze znaczenie.
KP, nr 100 z 2 VI; KP w K, nr 80 z 5 VI; RG, nr 135 z 27 VI, nr 138 z 29 VI.

Koncepcja strefy turystyczno-rekreacyjnej w sierpniu br.
Niemiecka kompania konsultingowa Roland Berger Strategy Consaltants GmbH
opracuje koncepcjê rozwoju strefy turystyczno-rekreacyjnej na Mierzei Kuroñskiej.
W po³owie czerwca specjalici tej firmy maj¹ zbieraæ dane wyjciowe na miejscu w regionie. Firma ta ma przygotowaæ koncepcje dla wszystkich siedmiu istniej¹cych w Rosji
stref turystyczno-rekreacyjnych.
Specjalistom Roland Berger pomagaæ bêd¹ eksperci z Akademii Gospodarki Narodowej przy rz¹dzie FR, Instytutu Gospodarki Okresu Przejciowego, Biura Architektonicznego Albert Spencer&Partner GmbH i Biura Komunikacji Marketingowych Abold
(RFN), Miêdzynarodowego Orodka Badañ Spo³eczno-Ekonomicznych Leontjewskiej
Centr i Kompanii Deloitte Corporate Finance (Austria). Ich wspólny bud¿et  90 mln
rubli.
Kompania Roland Berger Strategy Consaltants GmbH istnieje od 1967 roku. Jej
eksperci w ró¿nym czasie stworzyli koncepcje rozwoju stref sanatoryjno-turystycznych w
Istrii (Chorwacja), prefekturze Okinawa (Japonia), Weimarze i landzie Schlezwig-Holstein (Niemcy).
KP, nr 101 z 5 VI, nr 109 z 19 VI.
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Mer Sawienko z wizyt¹ w Berlinie
Mer Kaliningradu Jurij Sawienko uda³ siê do Berlina, gdzie wyst¹pi w charakterze
gocia honorowego w czasie Niemiecko-Rosyjskich Dni wi¹tecznych. W ramach tych
dni zaplanowano m.in. prezentacjê Kaliningradu i zawody konne miêdzy Rosj¹ i Niemcami na hipodromie Karl Horst. Zwyciêzcy wycigów Jurij Sawinko wrêczy nagrodê miasta
Kaliningradu  puchar z grawerunkiem o tematyce miejskiej.
Podczas nieobecnoci mera jego obowi¹zki pe³niæ bêdzie wicemer Aleksandr Kowalenko.
SK, nr 24 z 13-19 VI; KP, nr 106 z 14 VI.

lad Fryderyka Wilhelma II. Uczony niemiecki odkry³ tajemnicê skarbu
W Obwodowym Muzeum Historyczno-Artystycznym w Kaliningradzie profesor Dieter
Harmening  specjalista w dziedzinie mistyki redniowiecznej  zinterpretowa³ tajemnicê znaleziska archeologów kaliningradzkich W³adimira Ku³akowa i Anatolija Wa³ujewa.
W czasie prac archeologicznych na miejscu by³ego Zamku Królewskiego w Kaliningradzie znaleli oni 30 czerwca 2005 roku srebrne pude³ko z 11 przedmiotami mistycznymi
w rodku. Dieterowi Harmeningowi uda³o siê ustaliæ, ¿e znaleziony skarb nale¿a³ do
króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II. Profesor przypuszcza, ¿e to on lub kto z jego
wity zakopa³ w odleg³oci szeciu metrów od o³tarza koronacyjnego ten skarb alchemików-czarnoksiê¿ników w Königsbergu. W przedmiotach, które znajduj¹ siê w pude³ku:
medalioniki, blaszki metalowe w kszta³cie kwadratów i okr¹g³e, niezwyk³y piercieñ,
zawarta jest jakoby suma wiedzy europejskich alchemików XVXVII stulecia, któr¹ trzeba
rozszyfrowaæ. Na p³askich przedmiotach ze srebra wysokiej próby znajduj¹ siê napisy
kabalistyczne, na przyk³ad Nisan  maj. Piercieñ  to relikwia, skupienie wszelkich
podwalin wiedzy okultystów, alchemików i mistyków staro¿ytnego Zakonu Krzy¿a i Ró¿y.
www.kaliningrad.kp.ru z 21 VI.

Kaliningrad  Litwa
Wizy zast¹pi¹ specjalnymi przepustkami?  inicjatywa litewska w sprawie
ma³ego ruchu granicznego
Gazety kaliningradzkie informuj¹ swoich czytelników o inicjatywie litewskiego MSZ
w sprawie ustanowienia dla mieszkañców 30-kilometrowej strefy przygranicznej po obu
stronach granicy rosyjsko-litewskiej uproszczonego trybu wyjazdów wzajemnych. Kaliningradzkie SMI nazywaj¹ ten dokument przekroczenia granicy przepustk¹.
Wed³ug wyjanieñ Kristine Hochmann, oficjalnej przedstawicielki cz³onka Komisji
Europejskiej ds. stosunków zewnêtrznych i europejskiej polityki s¹siedztwa Benity Ferrero-Waldner, udzielonych korespondentowi KP, zezwala na to Regulamin Nr 1931/
2006 Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej, który uzupe³nia konwencjê
z Schengen. Na jego podstawie Litwa i Polska maj¹ prawo prowadziæ rokowania z Rosj¹,
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jednak przed podpisaniem przygotowanych umów powinny uzyskaæ zgodê Komisji
Europejskiej. Strona rosyjska w rozmowach z Uni¹ Europejsk¹ nalega na rozszerzeniu
strefy z 30 do 50 km, bior¹c pod uwagê niewielkie rozmiary Obwodu Kaliningradzkiego.
Zdaniem pani Hochmann, zgodnie z ogólnymi przepisami strefa ma³ego ruchu granicznego nie powinna wychodziæ poza 30-kilometrowy obszar. Ponadto w ka¿dym przypadku
w umowie nale¿y wskazaæ miejscowe rejony administracyjne, które ona obejmuje.
Na terytorium Unii Europejskiej ten tryb nie by³ jeszcze nigdzie stosowany. Teraz
podobne rokowania s¹ prowadzone miêdzy Wêgrami i Ukrain¹.
Komsomolska Prawda  Kaliningrad z 9 czerwca informuje, ¿e po tygodniu obowi¹zywania nowych przepisów wizowych, wynikaj¹cych z umowy miêdzy UE i Rosj¹,
Konsulat Generalny Litwy w Kaliningradzie z³agodzi³ nieco wydawanie wiz dla kaliningradczyków, którzy wybieraj¹ siê do Litwy na pobyt jednorazowy do 30 dni, g³ównie
w celach turystycznych lub wypoczynkowych. Osoby te zamiast wymaganego zaproszenia mog¹ okazaæ dokument potwierdzaj¹cy posiadanie rodków finansowych w iloci
40 euro na ka¿dy dzieñ pobytu w Litwie. Mog¹ to byæ czeki drogowe, wzglêdnie zawiadczenie z banku o posiadaniu niezbêdnej kwoty na rachunku obs³ugiwanym przy u¿yciu
karty kredytowej.
Inne dokumenty, przewidziane w pakiecie standardowym, i op³ata wizowa s¹ obowi¹zkowe.
SB, nr 93 z 9 VI; KP, nr 105 z 9 VI; KP w K, nr 87 z 9 VI, nr 92-t/26 z 28 VI5 VII;
www.kaliningrad.kp.ru z 9 VI.

Spraw¹ zaginiêcia w Kaliningradzie biznesmena litewskiego Stanislovasa
Juciusa zainteresowa³ siê Sejm Republiki Litewskiej
Deputowani z frakcji Nowy Zwi¹zek (socjal-libera³owie) skierowali apel do ministra spraw zagranicznych Litwy Piatrasa Vaitekunasa z prob¹ o przedstawienie pe³nej
informacji o zaginiêciu w Kaliningradzie przedsiêbiorcy litewskiego Stanislovasa Juciusa. Do deputowanych z prob¹ o pomoc w odnalezieniu mê¿a zwróci³a siê Jovita
Juciuvene.
Stanislovas Jucius zagin¹³ 18 kwietnia rano. Jest on za³o¿ycielem i prezesem Klubu
Biznesu Litewskiego w Kaliningradzie i dyrektorem generalnym kompanii Roslitstroj.
Wed³ug KPwK, gazeta litewska Lietuvos rytas napisa³a, ¿e zaginionego biznesmena jakoby widziano na Cyprze. Informacj¹ t¹ zainteresowali siê funkcjonariusze Interpolu. Kaliningradzka milicja i prokuratura nie poczyni³y ¿adnych postêpów w sprawie
wyjanienia okolicznoci zaginiêcia Juciusa.
www.kaliningrad.ru z 13 VI; KPwK, nr 84 z 15 VI.

Rosyjsko-litewska ustawa wzornictwa
W Muzeum Historyczno-Artystycznym w Kaliningradzie otwarto rosyjsko-litewsk¹
wystawê wzornictwa pt. Przestrzeñ snów, prezentuj¹c¹ wizje przestrzeni domowej
i odzie¿y. W czasie wystawy odby³ siê pokaz i sprzeda¿ kolekcji odzie¿y kobiecej
i mêskiej zaprojektowanej przez projektantkê kaliningradzk¹ Swiet³anê Gnatusz, która
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urodzi³a siê i wyros³a w Azji rodkowej. St¹d w jej kolekcji dominowa³o wzornictwo
natchnione Wschodem.
www.kaliningrad.ru z 20 VI.
Platforma naftowa D-6 na szelfie Zalewu Kuroñskiego uznana zosta³a za
ekologicznie bezpieczn¹
Rosyjscy i litewscy eksperci wspólnie uznali, ¿e platforma naftowa D-6, pracuj¹ca
na szelfie Morza Ba³tyckiego w pobli¿u granic Parku Narodowego Mierzeja Kuroñska,
nie stwarza zagro¿enia dla rodowiska naturalnego.
Wnioski swoje przedstawili 15 czerwca w Wilnie na posiedzeniu mieszanej rosyjskolitewskiej komisji ds. wspó³pracy w dziedzinie ochrony rodowiska naturalnego.
www.regnum.ru z 20 VI.

Kaliningrad  wiat
35 euro  to nie problem  ale jak dla kogo
Jak informuje Jewgienija Iwankowa w tygodniku Kaskad, dyplomaci rosyjscy nie
uwa¿aj¹, by proces wydawania polskich i litewskich wiz po dniu 1 czerwca br. w jaki
sposób utrudni³ ¿ycie kaliningradczykom. Oficjalne organy traktuj¹ wejcie w ¿ycie umowy wizowej miêdzy Rosj¹ i UE jako sukces dyplomacji rosyjskiej. Powiadaj¹, ¿e teraz
pojawi³a siê ca³a grupa osób, które mog¹ otrzymaæ wizê narodow¹ Polski lub Litwy
w trybie z³agodzonym. S¹ to dziennikarze, cz³onkowie delegacji oficjalnych, przedsiêbiorcy, dzia³acze kultury i nauki, sportowcy, obywatele, którzy w s¹siednich krajach maj¹
swoich krewnych.
Jednak je¿eli chodzi o tak zwanych zwyk³ych kaliningradczyków, to oni maj¹ w tej
sprawie odmienne zdanie. Stosowanie wspólnego trybu dla ca³ej Rosji w ich przypadku
oznacza skomplikowanie procesu uzyskiwania wiz i mo¿e mieæ negatywne skutki zarówno dla mieszkañców obwodu, jak i dla ich s¹siadów z Polski i Litwy. Jako przyk³ad przytacza siê wzrost kosztów wyjazdu na wypoczynek sobotnio-niedzielny do Miko³ajek czy
litewskiej Pa³angi. Je¿eli wczeniej wyjazd do Miko³ajek kosztowa³ rednio 5070 euro,
to teraz do tej kwoty doliczyæ trzeba co najmniej 35 euro. Podobnie jest przy wyjazdach do
Pa³angi czy Druskienik.
Przy przejazdach poci¹giem do Bia³orusi lub Ukrainy tranzytem przez Litwê trzeba
p³aciæ za wizê tranzytow¹ 35 euro, chocia¿ wczeniej by³a ona bezp³atna. [Przy wyjazdach do Rosji i z powrotem nadal obowi¹zuje uproszczony dokument przejazdu kolej¹,
który jest bezp³atny]. Regionalne SMI mówi¹ wrêcz o naruszeniu praw kaliningradczyków. Co prawda, zdaniem Iwankowej, w kaliningradzkim Przedstawicielstwie MSZ
Rosji nie widz¹ w tym szczególnego problemu. Autorka cytuje nastêpuj¹c¹ wypowied
w tej sprawie pierwszego sekretarza przedstawicielstwa Borysa Szeriemietjewa: «Nie
uwa¿am, by prawa kaliningradczyków by³y naruszone, poniewa¿ w analogicznej sytuacji
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znajduj¹ siê wszyscy Rosjanie. ¯eby pojechaæ na Ukrainê lub Bia³oru kolej¹, trzeba
uzyskaæ dwukrotn¹ lub wielokrotn¹ wizê litewsk¹. Do tego jeszcze dostaæ siê do krajów
trzecich mo¿na przez Moskwê lub Sankt Petersburg, lub skorzystaæ z komunikacji lotniczej, koszt której nie jest o wiele dro¿szy, ni¿ bilet na poci¹g». Ponadto Szeriemietjew
uwa¿a, ¿e obecnie obowi¹zuj¹cy tryb jeszcze mo¿e byæ poddany zmianom. W Konsulacie
Generalnym Litwy w Kaliningradzie ju¿ próbuj¹ znaleæ furtkê w ustawodawstwie po to,
by chocia¿ czêciowo z³agodziæ sytuacjê dla mieszkañców obwodu.
Póniej ludzie przyzwyczaj¹ siê  sugeruje tytu³ artyku³u Wadima Smirnowa
w Kaliningradzkiej Prawdzie z 1 czerwca. Autor przytacza wypowied wicekonsula
odpowiedzialnego za sprawy wizowe w Konsulacie Generalnym Litwy w Kaliningradzie
Arvidasa Mikniavièiusa: «Sadzê, ¿e za dwatrzy miesi¹ce bêdziemy mieli znów wielu
klientów. Proszê sobie wyobraziæ, ¿e na przyk³ad piwo podro¿a³o o 20%. Przez pierwszy
tydzieñ wy go nie kupujecie, drugi i trzeci  te¿. Ale póniej do jego ceny przyzwyczajacie
siê, idziecie do sklepu i znów bierzecie buteleczkê, nie myl¹c, ¿e jest to zbyt drogo.
Dok³adnie tak bêdzie i z wizami  ludzie przyzwyczaj¹ siê». W rezultacie, zdaniem Minkiavièiusa, liczba wydawanych wiz zmniejszy siê w przybli¿eniu o 15%  a to nie jest
odczuwalne. Konsulat litewski postara siê wydawaæ wizy nie po dziesiêciu dniach, lecz
bardziej operatywnie. Tak¿e konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie Jaros³aw Czubiñski zapewni³ dziennikarza, ¿e podleg³a mu s³u¿ba wizowa gotowa
jest wydawaæ dziennie nawet po siedemset wiz, je¿eli bêdzie odpowiednie zapotrzebowanie. Na razie przez pewien czas chêtnych do zaopatrzenia siê w wizê do Polski stanie siê
mniej, poniewa¿ przed 1 czerwca bardzo wielu kaliningradczyków zd¹¿y³o otrzymaæ wizy
wed³ug starych przepisów.
Napiêcie spowodowane zmian¹ przepisów wizowych stopniowo opada tak¿e w rodowisku dziennikarskim obwodu. W pierwszej po³owie czerwca, oprócz wymienionych
w poprzednich rozdzia³ach miesiêcznika, odnotowalimy nastêpuj¹ce artyku³y:
 Póniej ludzie przyzwyczaj¹ siê, KP-P, nr 99 z 1 VI;
 Ostatni wagon odchodz¹cego poci¹gu, KP-P, nr 99 z 1 VI;
 Kaliningradzki Schengen, www.kaliningrad-online.ru z 4 VI;
 35 euro  to nie problem, K-d, nr 22 z 5-11 VI;
 Litwa nadal dostêpna dla wszystkich, K-d, nr 23 z 13-18 VI;
 Wszêdzie po 35 euro, KP w K, nr 81 z 6 VI;
 Tranzyt na podstawie wizy, RG, nr 120 z 7 VI.

Szwedzkie szkolenia bran¿owe
W ramach miêdzynarodowego projektu podnoszenia kwalifikacji i przygotowania kadr
aktywu zwi¹zków zawodowych kolejne seminarium szkoleniowe odby³o siê w Sowietsku. Organizatorami tego szkolenia byli Szwedzki Zwi¹zek Zawodowy Metalowców
i Kaliningradzka Obwodowa Federacja Zwi¹zków Zawodowych [ros. KOFP]. Czteroletni cykl szkoleniowy wszed³ ju¿ w trzeci rok realizacji projektu. Tym razem tematem
szkoleñ brzmia³ Pertraktacje jako proces, a uczestnikami byli przewodnicz¹cy organizacji zak³adowych zwi¹zków zawodowych w przedsiêbiorstwach Sowietska, Niemna
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i S³awska. Teoriê prowadzenia dialogu z pracodawc¹ s³uchacze utrwalili w grach
z podzia³em na role, tak¿e z tego powodu, by uwiadomiæ uczestnikom znaczenie kompromisu. Nastêpne seminarium zaplanowano na wrzesieñ br. Temat  m³odzie¿owa polityka zwi¹zków zawodowych.
KP-P, nr 99 z 1 VI.
Europejczycy bior¹ Rosjê i Bia³oru pod skrzyd³o  Program Wspó³pracy
Przygranicznej BENEAST
Rosja wspólnie z Bia³orusi¹ i Litw¹ zaczyna uczestniczyæ w dwuletnim programie
wspó³pracy przygranicznej BENEAST (Ba³tycka Sieæ Euroregionów  Wschód). Celem projektu jest nadanie sieci statusu organizacji miêdzynarodowej, podnoszenie kwalifikacji specjalistów, którzy zajmuj¹ siê wspó³prac¹ przygraniczn¹, i pomoc dla nich
w nawi¹zaniu dialogu z w³adz¹. W projekcie uczestnicz¹ Biura Informacyjne Rady Ministrów Pañstw Nordyckich w Sankt Petersburgu, Kaliningradzie i Wilnie, Organizacja
Pozarz¹dowa Czudskij Projekt (Obwód Pskowski FR), w³adze samorz¹dowe rejonu
wyborgskiego (Obwód Leningradzki), Stowarzyszenie Jednostek Samorz¹dowych Republiki Karelii, Kaliningradzka Duma Obwodowa, Wydzia³ ds.. M³odzie¿y Administracji
Obwodu Murmañskiego, Orodek Rosyjsko-Europejskiej Wspó³pracy Przygranicznej
i Miêdzyregionalnej w S. Petersburgu, Niekomercyjne Partnerstwo Kaliningradzkiego
Regionalnego Biura Euroregionu Szeszupa, Rada Rejonowa w Bras³awie (Obwód
Witebski (Bia³oru), Fundacja Ekologiczna Euroregion Puszcza Bia³owieska z Miñska, Wydzia³ Ekonomiczny Administracji Obwodu Grodzieñskiego (Bia³oru).
Oficjalny start projektu nast¹pi³ w maju br. podczas konferencji miêdzynarodowej
w Moskwie w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego FR. Uczestnicy konferencji omówili problemy ustawodawcze w dziedzinie wspó³pracy przygranicznej i dowiadczenia
w tworzeniu Ba³tyckiej Sieci Euroregionów (BEN). Do niej wchodzi 35 uczestników--organizacji spo³ecznych i organów w³adz lokalnych z Danii, Szwecji, Finlandii, Polski,
Litwy, £otwy, Estonii, Bia³orusi i Rosji.
Bud¿et projektu BRNEAST wynosi 508 693 euro, z tego 75% rodków przyzna³a
Unia Europejska, pozosta³e  Rada Ministrów Pañstw Nordyckich i uczestnicy projektu.
W 2008 roku zaplanowano przeprowadzenie badañ dzia³alnoci s³u¿b granicznych
i celnych Rosji i Bia³orusi w celu okrelenia drogi podniesienia efektywnoci ich dzia³añ.
www.westrus.ru z 6 VI; KP, nr 109 z 19 VI; www.benproject.org/BEN-East;
www.beneast.net; www.norden.ru.

Konsultacje spo³eczne na temat programu wspó³pracy przygranicznej
Litwa  Polska  Rosja
22 czerwca w siedzibie Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej zorganizowano
konsultacje spo³eczne na temat priorytetów Programu wspó³pracy przygranicznej
LitwaPolskaRosja (Obwód Kaliningradzki) Europejskiego instrumentu s¹siedztwa
i partnerstwa.
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W spotkaniu wziêli udzia³ przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Regionalnego i MSZ
FR, eksperci Komisji Europejskiej, przedstawiciele w³adz obwodowych i samorz¹dowych,
organizacji niekomercyjnych.
Dyskusja dotyczy³a projektu MunEM, g³ównym celem którego jest poprawa efektywnoci sektora energetycznego obwodu i podwy¿szenie bezpieczeñstwa zaopatrzenia
energetycznego za porednictwem wcielenia w ¿ycie uzgodnionego systemu zarz¹dziania
energetyk¹ na szczeblu regionalnym i lokalnym.
Jednym z kluczowych elementów projektu jest wprowadzenie stanowiska energomenad¿era w samorz¹dach lokalnych Mamonowo i Swiet³yj, w których g³ównie bêdzie
wcielany dany projekt.
Projekt bêdzie realizowany w ci¹gu dwóch lat kosztem oko³o 600 tys. euro w ramach
programu INTERREG III B/Tacis. Partnerami ze strony rosyjskiej bêd¹ Ministerstwo
GKiM i Budownictwa Rz¹du OK, Regionalny Orodek Oszczêdzania Energii OK (ros.
KREEC), administracje m. Mamonowa i m. Swiet³yj. Uniê Europejsk¹ reprezentowaæ
bêd¹ partnerzy niemieccy: Ministerstwo Finansów RFN (BMF), Ministerstwo Nauki,
Gospodarki i Transportu Szelwika-Holsztynu, s³u¿by komunalne m. Lubeki, Niemieckie
Towarzystwo Wsparcia Technicznego (GTZ), Organizacja Spo³eczna Inicjatywa Mieszkaniowa Europy Wschodniej (IWO e.V.).
www.gov.kaliningrad.ru z 21 VI.

Gazoci¹g Pó³nocny a Kaliningrad
Na stronie internetowej Kaliningrad.ru zamieszczono artyku³ Jakuba £oginowa pt.
Gazoci¹g Pó³nocnoeuropejski: stawka na blokadê z czasopisma ukraiñskiego
Zierka³o niedieli, w którym autor opisa³ obszernie uwarunkowania miêdzynarodowe,
prawne i ekologiczne, które powoduje w Regionie Ba³tyckim ta inwestycja rosyjsko-niemiecka. Ni¿ej przytaczamy jedynie koñcowy fragment tego artyku³u, w którym znalaz³a
siê wzmianka o sytuacji ekologicznej w Obwodzie Kaliningradzkim i blokowaniu przez
Rosjan Cieniny Pilawskiej:
Przy opisanej wy¿ej niedoskona³oci miêdzynarodowego prawa morskiego prawnicy, zachêceni przez rz¹dy Polski, Estonii i Szwecji, mog¹ z ³atwoci¹ dowieæ, ¿e u³o¿enie
gazoci¹gu teoretycznie mo¿e staæ siê przyczyn¹ katastrofy ekologicznej. Tym bardziej, ¿e
takie precedensy ju¿ by³y. Chodzi o to, ¿e Rosjanie nie bardzo zajmuj¹ siê ochron¹ rodowiska morskiego  wystarczy spojrzeæ na ich gospodarowanie na wybrze¿u Obwodu Kaliningradzkiego. Tak, w Kaliningradzie odpady p³ynne zrzucaj¹ wprost do morza, bez
oczyszczenia. I to przy tym, ¿e Szwecja odda³a do dyspozycji Rosji specjalny program,
który przewiduje finansowanie budowy zak³adu oczyszczania odpadów p³ynnych. Ale
czêæ pieniêdzy gdzie zniknê³a, a administracja rosyjska na tyle przeci¹ga³a wszelkie
procedury, ¿e projekt trzeba by³o zamkn¹æ. Nie lepiej wygl¹da stan spraw i w portach
rosyjskich.
W obwodzie tak¿e funkcjonuj¹ jedyne na Wybrze¿u Ba³tyckim kopalnie bursztynu 
s¹siednie Polska i Litwa nie wydobywaj¹ tego bogactwa sposobem przemys³owym, poniewa¿ to przynosi ogromne szkody rodowisku przyrodniczemu (bursztyn sprzedawany
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w Gdañsku zbieraj¹ na pla¿y po sztormie lub w drodze przemytu przywo¿¹ z Rosji). I bez
wzglêdu na protesty Komisji Helsiñskiej i niezale¿nych organizacji skandynawskich,
Rosjanie nie zaprzestaj¹ niszczenia rodowiska ba³tyckiego, co nie mo¿e nie wp³yn¹æ na
stosunek Skandynawów do projektu rury ba³tyckiej.
Sukces rosyjskich projektów energetycznych bêdzie zale¿eæ tak¿e od tego, po czyjej
stronie stan¹ inne pañstwa Europy Zachodniej i Komisja Europejska. Tak wiêc jednoczenie z wojn¹ prawn¹ na argumenty formalne i ekologiczne, na Ba³tyku jest prowadzona
jeszcze i walka ideologiczna. Na przyk³ad Rosjanie próbuj¹ przekonaæ Zachód o tym, ¿e
jakoby Ukraina, Bia³oru, Polska i kraje ba³tyckie by³ego ZSRR  to «niepewni partnerzy
w stosunkach naftowogazowych». Teraz do tego argumentu powinien byæ dodany jeszcze jeden. Rosjanie chc¹ zademonstrowaæ, ¿e wokó³ Gazoci¹gu Pó³nocnoeuropejskiego
oni wszystko czyni¹ prawid³owo, uwzglêdniaj¹ uwagi krytyczne i usuwaj¹ zagro¿enie
ekologiczne. Podczas gdy Estonia i Polska  to s¹ awanturnicy, manipuluj¹cy
formalnymi tezami prawnymi i dzia³aj¹cy poza polem prawnym.
Jednoczenie nie wolno zapominaæ, ¿e to w³anie Rosja narusza wymogi prawa miêdzynarodowego, wykorzystuj¹c to jako element szanta¿u politycznego przeciwko Polsce.
Tak, Kreml bezprawnie blokuje statkom zagranicznym przejcie tranzytowe przez Cieninê Pilawsk¹, co obok Ba³tijska. Z powodu tej blokady, któr¹ wprowadzili w latach 90.
ubieg³ego stulecia ze wzglêdów politycznych i bez logicznego wyjanienia, polski Elbl¹g
pozostaje jedynym czynnym portem morskim na Morzu Ba³tyckim... nie maj¹cym dostêpu do morza. A to stanowi przyczynê upadku ca³ego regionu, który, bez wzglêdu na korzystne po³o¿enie nadmorskie, cierpi z powodu bezrobocia i biedy. Ten przejaw dobros¹siedztwa najlepiej pokazuje, czego mog¹ oczekiwaæ krn¹brne pañstwa, w tym tak¿e
i Ukraina, je¿eli Rosjanom mimo wszystko uda siê przepchn¹æ ich kosztowny ba³tycki
projekt gazoci¹gu.
www.kaliningrad.ru z 23 VI; Zierka³o niedieli, nr 24 z 2329 VI; www.zn.ua z 23 VI.

Opracowano kaliningradzk¹ doktrynê ekologiczn¹
27 czerwca Komitet (Komisja) ds. Rozwoju Infrastruktury, Przemys³u, Budownictwa,
Turystyki, Ma³ej i redniej Przedsiêbiorczoci Dumy Obwodowej przeprowadzi³a okr¹g³y stó³ na temat polityki ekologicznej w Obwodzie Kaliningradzkim. Omawiano projekt
Doktryny ekologicznej Obwodu Kaliningradzkiego, który w perspektywie ma staæ siê
ustaw¹ regionaln¹. Informacje w tej sprawie nale¿y skonfronotowaæ z omawianym artyku³em o sytuacji ekologicznej regionu, opublikowanym z okazji Dnia Ziemi
W okr¹g³ym stole wziêli udzia³ przedstawiciele rz¹du regionalnego, agencji i inspekcji federalnych dzia³aj¹cych w obwodzie , w³adz samorz¹dowych, przedsiêbiorstw przemys³owych i rolnych, zainteresowanych organizacji spo³ecznych.
Zabieraj¹cy g³os zawracali uwagê, ¿e pod wzglêdem gêstoci zaludnienia, poziomu
zurbanizowania, stopnia gospodarczego oswojenia terytorium, powierzchni sztucznie osuszanych gruntów rolnych i lenych, gêstoci sieci drogowej, iloci rodków transportowych na jednego mieszkañca i na jednostkê powierzchni Obwód Kaliningradzki znacznie
przewy¿sza terytoria Pó³nocnego Zachodu Rosji i pañstw s¹siednich  Litwy, Bia³orusi
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i Polski. Jednoczenie w obwodzie jest najgorszy stosunek naruszonych i zachowanych
zespo³ów przyrodniczych i najmniejsze zalesienie w porównaniu z pañstwami s¹siednimi, a tym samym region ma najmniejsz¹ zdolnoæ kompensowania negatywnych zmian
antropogennych  przy o wiele g³êbszym i intensywnym oddzia³ywaniu na rodowisko
naturalne. Dlatego znaczna czêæ trenów miejskich i stref podmiejskich teraz wymaga
rekultywacji ekologicznej. Spostrze¿enia i wnioski mia³y jednak bardzo ogólny charakter.
Wiceprzewodnicz¹cy Komitetu (Komisji) Dumy ds. Rolnictwa, Wykorzystania Gruntów, Zasobów Przyrody i Ochrony rodowiska Naturalnego Feliks Aleksiejew przedstawi³ obecnym projekt Doktryny ekologicznej, jednym z punktów której jest rozdzia³
Ekologiczne bezpieczeñstwo rozwoju transportu.
Zalecenie okr¹g³ego sto³u maj¹ byæ wziête pod uwagê przy opracowaniu ostatecznej
wersji doktryny, która zostanie przedstawiona Dumie Obwodowej w formie projektu
ustawy.
www.kaliningrad.ru z 27 VI; www.auto39.ru z 27 VI.

Unia Europejska wesprze reformê administracyjn¹ w obwodzie
4 lipca br. przedstawiciele Unii Europejskiej i rz¹d Obwodu Kaliningradzkiego
oficjalnie przedstawi¹ nowy projekt reformy administracji regionu, finansowany z bud¿etu unijnego kwot¹ 6 mln euro. Beneficjantem projektu jest rz¹d obwodowy. Dzia³alnoæ
w ramach projektu ma pójæ w trzech kierunkach: a) wsparcie rz¹du regionalnego
w urzeczywistnieniu reformy administracyjnej, w szczególnoci w restrukturyzacji finansowych i bud¿etowych systemów szczebla regionalnego i lokalnego; b) poprawa atrakcyjnoci inwestycyjnej Kaliningradu i podniesienie zdolnoci konkurencyjnej regionu;
c) postêp w zakresie wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w stosunkach miedzy w³adzami i biznesem (rz¹d elektroniczny) w celu poprawy przejrzystoci, skutecznoci i efektywnoci ekonomicznej pracy rz¹du na szczeblach regionalnym
i lokalnym. Eksperci z Rosji i Unii Europejskiej (w tym z Francji, W³och, Wielkiej
Brytanii, Polski i Irlandii) przedstawi¹ rz¹dowi obwodowemu najlepsze opracowania miêdzynarodowe, istniej¹ce w tych sferach: praca bêdzie oparta na dowiadczeniach innych
regionów rosyjskich, ¿eby zagwarantowaæ, ¿e specyfika Rosji i Kaliningradu jest brana
pod uwagê.
Oprócz rozpowszechniania dowiadczeñ technicznych, w ramach projektu ze strony
UE mo¿e byæ dostarczony sprzêt wartoci 700 tys. euro w celu wspierania realizacji
inicjatyw projektu.
Realizacja projektu obliczona jest na trzy lata. Bêdzie on realizowany przez irlandzk¹
kompaniê konsultingow¹ GDSI (Galway Development Services International), która od
1992 roku prowadzi dzia³alnoæ projektow¹ w Rosji.
www.kaliningrad.ru z 28 VI; www.allmedia.ru z 28 VI.
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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), Kaskad Podrobnosti  tygodnik
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 Kaliningrad (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 wremia (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);
NW  Niewskoje wriemia (gazeta codzienna z Petersburga), www.nvspb.ru;
NK-Eurorubel  Nowyj Königsberg  Erorubel (tygodnik);
RG  ,,Rossijskaja gazieta (gazeta rz¹dowa, ukazuje sie² 4 razy w tygodniu, publikuje akty prawne w³adz
federalnych i regionalnych); RG-N  Rassijskaja gazieta  Niediela (wydanie tygodniowe);
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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