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Obraz miesi¹ca
Spory personalne, kompetencyjne, czy wreszcie spory o zakres i model w³adzy
samorz¹dowej, zosta³y niew¹tpliwie w obwodzie narzucone przez rz¹d obwodowy.
W regionie kaliningradzkim nie ma pola, na którym te spory nie uleg³yby zaostrzeniu i to
w sytuacji, gdy ruszy³a kampania wyborcza do Dumy Pañstwowej, traktowana jako element
kampanii o wybór nowego prezydenta FR. Z trudem uda³o siê nam usystematyzowaæ
chronologiê i obszary tych konfliktów: okrêgi miejskie w Ba³tijsku i Czerniachowsku,
Swiet³ogorsku, Pioniersku, £aduszkinie, Swiet³ym, i wreszcie, zupe³nie inaczej
potraktowany, okrêg miejski Miasto Kaliningrad. Po stronie obozu reformy i naprawy
wystêpuje oczywicie sam gubernator Gieorgij W. Boos, wspomagany przez ca³y aparat
w³adzy pañstwowej, a przede wszystkim wicepremiera Jurija Szalimowa, ministra rozwoju
terytoriów i wspó³dzia³ania z organami samorz¹du lokalnego Michai³a Pluchina,
wiceministra tego¿ resortu, a zarazem szefa specjalnej komisji kontrolnej Niko³aja
Gorbatienki, przewodnicz¹cego Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej Siergieja Bu³ycziowa,
deputowanego Aleksandra Kuzniecowa, przedstawicielkê gubernatora w dumie Tamarê
Kuziajew¹, czy wreszcie prokuratora obwodu Aleksieja Samsonowa. To oni okrelali
charakter i skalê dzia³añ, które formalnie skierowane by³y przeciwko merom a nawet
radom.Skala zarzutów, g³ównie za przekroczenie uprawnieñ lub niedope³nienie
obowi¹zków s³u¿bowych, kierowanych przeciwko przedstawicielom samorz¹du
powiêksza³a siê w miarê narastania konfliktu. Charakterystyczne, ¿e terytorialnie s¹ to
obszary o szczególnej atrakcyjnoci z uwagi na po³o¿enie przysz³ej strefy gier hazardowych
i strefy rekreacyjno-turystycznej. Dopiero w po³owie sierpnia wicepremier Szalimow
owiadczy³, ¿e z³o¿ona sytuacja wokó³ samorz¹du wymaga rozdzielenia funkcji szefa
(g³owy) jednostki samorz¹dowej i szefa (mera) jej administracji. Szefem (g³ow¹) wiejskiej,
rejonowej, miejskiej jednostki powinien byæ przewodnicz¹cy organu przedstawicielskiego
(rady deputowanych), wybierany w wyborach powszechnych lub przez radê, natomiast
szefem (merem) administracji powinna byæ osoba zatrudniona na podstawie kontraktu
(city-menad¿er). Rozwi¹zanie przyjête dla Kaliningradu mia³oby zatem staæ siê modelem
samorz¹dowym w regionie. Ale niestety, wobec nieusuwalnoci merów, w³adze regionalne
zdecydowa³y siê na zmiany organizacyjno-strukturalne, wykorzystuj¹c organy cigania,
co z kolei wywo³a³o falê postêpowañ s¹dowych. Nie znamy jeszcze wszystkich
rozstrzygniêæ s¹dowych. Komisja Wyborcza Obwodu Kaliningradzkiego na pocz¹tku
wrzenia br. zamieci³a schemat jednostek samorz¹dowych: 1. Bagrationowski Okrêg
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Miejski, 2. Ba³tijski Okrêg Miejski, 3. Gwardiejski Rejon Samorz¹dowy (Gwardiejskoje
gorodskoje posielenije, Znamienskoje sielskoje posielenije, Zorinskoje sielskoje posielenije,
Oziorskoje sielskoje posielenije, S³awskoje sielskoje posielenije),
4. Gurjewski Okrêg Miejski, 5. Gusiewski Okrêg Miejski, 6. Zielenogradski Rejon
Samorz¹dowy (Zielenogradskoje gorodskoje posielenije, Kowrowskoje sielskoje
posielenije, Krasnotorowskoje sielskoje posielenije, Sielskoje Posielenije Kurszskaja kosa),
7. Miasto Kaliningrad (Ba³tijskij rajon, Leningradskij rajon, Moskowskij rajon, Oktiabrskij
rajon, Centralnyj rajon), 8. Krasnoznamienski Okrêg Miejski, 9. Niemenski Okrêg Miejski,
10. Niestierowski Okrêg Miejski, 11. Oziorski Okrêg Miejski, 12. Pionierski Okrêg
Miejski, 13. Polesski Okrêg Miejski, 14. Prawdinski Rejon Samorz¹dowy (Prawdinskoje
gorodskoje posielenije, Gorodskoje posielenije ¯eleznodoro¿noje, Domnowskoje sielskoje
posielenije, Mozyrskoje sielskoje posielenije), 15. Swiet³ogorski Okrêg Miejski
(Gorodskoje posielenije Swiet³ogorsk, Gorodskoje posielenije Donskoje, Gorodskoje
posielenije Primorje), 16. Swiet³owski Okrêg Miejski, 17. S³awski Okrêg Miejski, 18.
Sowietski Okrêg Miejski, 19. Czerniachowski Okrêg Miejski, 20. £aduszkinski Okrêg
Miejski, 21. Mamonowski Okrêg Miejski, 22. Jantarnyj Okrêg Miejski.
Zmianom samorz¹dowym towarzyszy³o wyrane wzmocnienie partii Jedna Rosja,
której struktury coraz wyraniej przerastaj¹ aparat pañstwa i samorz¹du terytorialnego.
W przypadku wyborów do Dumy Pañstwowej zdecydowano o mo¿liwoci po³¹czenia
partyjnych list wyborczych Republiki Adygei z Obwodem Kaliningradzkim. Poniewa¿
Duma Pañstwowa sk³adaæ siê bêdzie z deputowanych wybranych z list partyjnych, to na
rzecz Obwodu Kaliningradzkiego zaliczone zostan¹ g³osy oddane zagranic¹. Tym samym
region mo¿e uzyskaæ co najmniej 2 deputowanych, a kto wie czy nie wiêcej. Wstêpne
badania opinii publicznej prognozuj¹ 60 procentow¹ frekwencjê wyborcz¹, a wiêc znacznie
wy¿sz¹ ni¿ w poprzednich wyborach (46,6%), a przede wszystkim 2-krotn¹ przewagê
Jednej Rosji nad jak¹kolwiek inn¹ parti¹ w regionie. Trudno siê zatem dziwiæ, ¿e
konsolidacja Jednej Rosji przybiera na znaczeniu nie tylko w regionie, a ponadto trwa
proces porz¹dkowania kadr kierowniczych na wszystkich szczeblach w³adzy.
Chocia¿ region nie wykona³ w pierwszym pó³roczu zak³adanego planu dochodów
i, co gorsza, nie wykona³ te¿ zak³adanego planu dobrowolnych przesiedleñ w 2007 r. to
jednak nadal w³adze s¹ pe³ne optymizmu i licz¹ na coraz silniejszy nap³yw kapita³u do
obwodu i, co za tym idzie, podniesienie atrakcyjnoci osiedleñczej.
Po raz kolejny odby³y siê na wysokim szczeblu rozmowy w sprawie noników energii
dla regionu. Jeszcze przed zapowiadan¹ reorganizacj¹ RAO JES Rosii na dojæ do
oddania do u¿ytku drugiego bloku TEC-2, rekonstrukcji starych elektrowni ma³ej mocy
i przede wszystkim modernizacji sieci przesy³owych. Na polecenie wicepremiera Dmitrija
Miedwiediewa Gazprom ma 2-krotnie zwiêkszyæ dostawy gazu ziemnego do regionu.
Trwa rozbudowa przechowalni gazu. Ale w tych dwóch sprawach nadal wiêcej jest
w¹tpliwoci ni¿ jednoznaczych ustaleñ, bowiem Gazprom dowodzi, ¿e region nie
wykorzystuje od kilku lat zakontraktowanych iloci gazu, a chce przy tym rozbudowywaæ
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przechowalniê gazu znacznie ponad swe potrzeby, nie licz¹c siê z cenami gazu w Europie.
W miecie Kaliningrad zarejestrowanych jest 17 sporód 45 przedsiêbiorstwrezydentów SSE z ³¹czn¹ kwot¹ zadeklarowanych inwestycji na ponad 8 mld rubli. Stale
wzrasta wielkoæ kapita³u zagranicznego inwestuj¹cego g³ównie w Kaliningrad. Nasila
siê boom budowlany, a mimo to trzeba zbudowaæ oko³o 5 mln m2 powierzchni mieszkañ,
by osi¹gn¹æ standardy europejskie, a przede wszystkim w daj¹cej siê przewidzieæ
przysz³oci rozwi¹zaæ problem mieszkañ socjalnych.
Bardzo niepokoj¹ce zjawiska zachodz¹ w sferze szeroko rozumianego bezpieczeñstwa.
Niezale¿nie od wzrostu dochodów mieszkañców, nasila siê zachorowalnoæ na choroby
weneryczne i plaga narkotyków. Nadal ma miejsce zjawisko zabójstw na zamówienie,
które dotyka g³ównie przedsiêbiorców z bran¿y budowlanej, i to mimo wyranych sukcesów
organów cigania w walce z przestêpczoci¹ zorganizowan¹ , a przede wszystkim w wykrywaniu przestêpstw o charakterze gospodarczym. W pierwszym pó³roczu 2007 r. zdo³ano
odzyskaæ 189 mln d³ugów podatkowych, tj. prawie o 60 mln wiêcej ni¿ rok temu. Jednak
w wyniku amnestii podatkowej (darowanie kary po dobrowolnym wp³aceniu 13%
dochodów, od których nie zap³acono nale¿nych podatków) do 24 sierpnia 2007 r. uzyskano
zaledwie 300 tys. rubli. Dogodnym obszarem przestêpstw staje siê styk projektów
narodowych i wykonawców prywatnych oraz obrót nieruchomociami. Kaliningradzcy
prokuratorzy ujawnili liczne naruszenia prawa przy realizacji: programu federalnego
Dostêpne i komfortowe mieszkania obywatelom Rosji (137), Owiata (28), czy
Rozwój kompleksu agro-przemys³owego. Bardziej spektakularne wydarzenia dotycz¹
jednak obrotu nieruchomociami i wykorzystania ziemi rolniczej. Z zwi¹zku z utworzeniem
dwóch stref: gier hazardowych i rekreacyjno-turystycznej, niepomiernie wzros³o
zainteresowanie ziemi¹ na wybrze¿u i tym samym iloci wszelkich prób pozyskania
atrakcyjnych dzia³ek, co uwidoczni³o siê chocia¿by w przypadku konfliktów wokó³
samorz¹dów. Inspektorzy ziemscy szczebla federalnego i samorz¹dowego przeprowadzili
od kwietnia do lipca br. oko³o 600 kontroli wykorzystania ziemi i ujawnili 450 przypadków
naruszeñ prawa. Przy okazji wysz³o na jaw, ¿e tylko w okrêgu bagrationowskim a¿ 80%
gruntów o przeznaczeniu rolniczym nie jest uprawianych. To jeden z objawów ca³kowitej
klêski w rolnictwie regionu.
W stosunkach obwodu z najbli¿szymi s¹siadami odnotowaæ nale¿y wyrane
zagêszczenie kontaktów organizacji pozarz¹dowych, a tak¿e instytucji pañstwowych
i samorz¹dowych  Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego podpisa³ umowê
o wspó³pracy z Kaliningradzk¹ Dum¹ Obwodow¹.
29 sierpnia odby³o siê seminarium w Swiet³ogorsku w sprawie unijnego programu
s¹siedztwa, w ramach którego realizowane bêd¹ w regionie projekty skierowane na rozwój
gospodarki, kultury, owiaty i turystyki.
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Sytuacja spo³eczno-polityczna
Konflikty wokó³ samorz¹du, czy spór o model w³adzy?
Od kilku miesiêcy informujemy o konfliktach miêdzy organami w³adzy pañstwowej
Obwodu Kaliningradzkiego i w³adzami samorz¹dowymi niektórych okrêgów miejskich,
a tak¿e wewn¹trz tych samorz¹dów: miêdzy organami w³adzy przedstawicielskiej (rady
deputowanych) i wykonawczej (administracja). Przyczyny tych konfliktów s¹ bardzo ró¿ne i po czêci s¹ one elementem dziejów przemian demokratycznych Rosji. Jedna z nich,
choæ nie najwa¿niejsza, tkwi zapewne we wci¹¿ niedoskona³ej i czêsto zmienianej strukturze samorz¹dów lokalnych w obwodzie, wynikaj¹cej z niejednolitej interpretacji przepisów ustawy federalnej O ogólnych zasadach organizacji samorz¹du lokalnego w Federacji Rosyjskiej i uchwalanych na jej podstawie ustaw regionalnych.
Na pocz¹tku lat 90. ubieg³ego stulecia ówczesne w³adze obwodu przekszta³ci³y
istniej¹ce w obwodzie rejony administracyjne w jednostki municypalne, tworz¹c tym samym w zasadzie jednostopniowy samorz¹d lokalny na szczeblu rejonowym i miejskim.
Duma Obwodowa i Rz¹d Obwodu Kaliningradzkiego s¹ organami w³adzy pañstwowej podmiotu Federacji Rosyjskiej, jakim jest obwód. Obwód posiada swój Statut (Ustawê Zasadnicz¹), uchwalany przez Dumê Obwodow¹ i zatwierdzany przez szefa administracji (gubernatora), obecnie szefa rz¹du lokalnego (gubernatora). Ogniwa samorz¹du
lokalnego (municypalitety) tak¿e maj¹ swoje statuty, uchwalane przez rady deputowanych i zatwierdzane przez szefów administracji (merów).
W zdecydowanej wiêkszoci jednostek samorz¹dowych obwodu szefowie administracji s¹ jednoczenie szefami (ros. g³owa) miast czy rejonów, czyli osobami obdarzonymi z mocy prawa funkcj¹ najwy¿szej osoby urzêdowej w gminie wiejskiej, miecie czy
rejonie. Oznacza to, ¿e sprawuj¹ w³adzê wykonawcz¹ i zarazem reprezentacyjn¹, maj¹
prawo zaskar¿ania aktów normatywnych uchwalonych przez radê deputowanych, kieruj¹
prac¹ administracji.
Szefowie miast i rejonów, czyli szefowie administracji (merowie), s¹ wybierani w
wyborach powszechnych, podobnie jak deputowani rad. Przewodnicz¹cy organów przedstawicielskich (rad deputowanych) samorz¹dów lokalnych s¹ wybierani przez radê sporód swoich cz³onków i maj¹ ograniczone kompetencje, kieruj¹ pracami rady. Statuty
niektórych ogniw samorz¹du lokalnego dopuszczaj¹ mo¿liwoæ wyboru szefa gminy,
miasta, rejonu sporód deputowanych, a nie w wyborach powszechnych, ale w praktyce
takie rozwi¹zanie by³o przyjête tylko w jednym samorz¹dzie, a i to w ostatnich trzech
latach.
W latach 19962005 w wyborach powszechnych by³ wybierany tak¿e szef administracji (gubernator) obwodu. Obecnie jest on mianowany przez prezydenta FR po zaakceptowaniu kandydatury przez Dumê Obwodow¹. Prezydent mo¿e odwo³aæ gubernatora
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bez zasiêgania opinii deputowanych Dumy Obwodowej.
Szefa jednostki samorz¹du lokalnego mo¿na odwo³aæ w drodze referendum lub decyzj¹ s¹du powszechnego. A to ju¿ s¹ procedury bardzo skomplikowane, tak¿e wówczas,
gdy gubernator usi³uje wp³ywaæ na sk³ad i decyzje samorz¹du lokalnego.
Ju¿ pierwszy wybrany w wyborach powszechnych szef administracji pañstwowej (gubernator) obwodu Leonid Gorbienko usi³owa³ doprowadziæ do wiêkszego podporz¹dkowania sobie ówczesnych samorz¹dowych w³adz wykonawczych, tworz¹c miêdzyrejonowe struktury obwodowej pañstwowej w³adzy wykonawczej i ograniczaj¹c kompetencje
w³adz samorz¹dowych  m.in. w takich dziedzinach ¿ycia jak owiata, ochrona zdrowia,
czy podzia³ rodków bud¿etowych.
Struktury powo³ane przez gubernatora Gorbienkê zlikwidowa³ jego nastêpca W³adimir Jegorow, urzêduj¹cy w latach 20002005. Administracja gubernatora W. Jegorowa
usi³owa³a wypracowaæ nowy schemat struktury samorz¹dów lokalnych, kieruj¹c siê postanowieniami ustawy federalnej Nr 131FZ O ogólnych zasadach organizacji samorz¹du lokalnego w Federacji Rosyjskiej z 6 padziernika 2003 roku.
Jednak i wówczas twórcom samorz¹du lokalnego w obwodzie zabrak³o konsekwencji. Zamiast zapowiadanych pocz¹tkowo 126 jednostek municypalnych (w ka¿dej miejscowoci licz¹cej ponad tysi¹c mieszkañców mia³o powstaæ ogniwo podstawowe samorz¹du  wiejskie lub miejskie), w listopadzie-grudniu 2004 roku utworzono jedynie 39
jednostek, w tym tylko cztery dwustopniowe rejony samorz¹dowe (gwardiejskij, zielenogradskij, prawdinskij i ba³tijskij), jednak ten ostatni, z³o¿ony tylko z dwóch jednostek
podstawowych typu miejskiego (ros. gorodskoje posielenije) zosta³ wkrótce przekszta³cony w okrêg miejski. Te cztery rejony liczy³y razem tylko 17 ogniw samorz¹dowych
pierwszego stopnia o nazwie rosyjskiej gorodskoje wzglêdnie sielskoje posielenije utworzonych w ma³ych i rednich miastach lub wiêkszych wsiach.
Pozosta³ym dziesiêciu dotychczasowym rejonom samorz¹dowym (s³awskiemu, niemeñskiemu, czerniachowskiemu, gusiewskiemu, gurjewskiemu, krasnoznamenskiemu,
niestierowskiemu, oziorskiemu, bagrationowskiemu i polesskiemu) nadano status jednostopniowych samorz¹dów lokalnych (municypalitetów) o nazwie okrêg miejski (ros. gorodskoj okrug). Taki sam status otrzyma³o 450-tysiêczne miasto Kaliningrad (podzielone, co prawda, na piêæ czysto administracyjnych rejonów (dzielnic) miejskich), a wraz
z nim tak¿e inne wiêksze i mniejsze miasta: Sowietsk, Swiet³yj, Swiet³ogorsk, Pionierskij, Mamonowo, £aduszkin, Jantarnyj.
Ta struktura przetrwa³a do wiosny 2007 roku, kiedy to obecna pañstwowa administracja obwodu (rz¹d obwodu) z gubernatorem Gieorgijem Boosem na czele zwróci³a siê do
S¹du Statutowego Obwodu Kaliningradzkiego z wnioskiem o uznanie, ¿e ustawy regionalne z 2004 roku o utworzeniu dziesiêciu (plus Ba³tijsk) okrêgów miejskich s¹ niezgodne ze Statutem (Ustaw¹ Zasadnicz¹) Obwodu Kaliningradzkiego. S¹d Statutowy podzieli³ stanowisko rz¹du obwodowego i uzna³, ¿e zaskar¿one ustawy regionalne o utworzeniu
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ww. jedenastu okrêgów miejskich, obejmuj¹cych swym zasiêgiem ca³e dotychczasowe
rejony, s¹ rzeczywicie niezgodne ze Statutem Obwodu i opublikowa³ swoje orzeczenia
w formie urzêdowej. O skutkach orzeczenie bêdziemy jeszcze pisaæ opisuj¹c przypadki
szczególne.
Po orzeczeniach S¹du Statutowego rz¹d obwodowy przyst¹pi³ do naprawiania
b³êdów w³adz obwodowych poprzednich kadencji. Na wniosek gubernatora Kaliningradzka
Duma Obwodowa obecnej, czwartej kadencji popiesznie uchwali³a ustawê regionaln¹
o utworzeniu rejonu samorz¹dowego w Swiet³ogorsku, w sk³ad którego wesz³y trzy nowe
miejskie ogniwa podstawowe samorz¹du lokalnego (gorodskije posielenija)  w Swiet³ogorsku, Donskoje i Primorje. Podzia³owi temu sprzeciwi³y siê wkrótce nie tylko
w³adze dotychczasowego okrêgu miejskiego w Swiet³ogorsku, ale i mieszkañcy dwóch
ostatnich miejscowoci, którzy szybko zorientowali siê, ¿e nadany ich miejscowociom
przez w³adze obwodowe zaszczytny status miejski nie rekompensuje utraconych ulg
i przywilejów, z jakich w Rosji korzystaj¹ osoby zamieszka³e na wsi. Popiech sprawi³, ¿e
w³adze obwodowe nie zasiêgnê³y w tym przypadku wymaganej przez prawo opinii mieszkañców. Zabrak³o im tak¿e konsekwencji w dzia³aniu  utworzono rejon samorz¹dowy,
zachowuj¹c jego dotychczasow¹ nazwê  Swiet³ogorskij gorodskoj okrug. Skoñczy³o siê
na uchyleniu, teraz ju¿ przez S¹d Obwodu Kaliningradzkiego, i tej ustawy regionalnej.
Gdy S¹d Statutowy Obwodu Kaliningradzkiego uzna³ za niezgodne ze Statutem (Ustaw¹ Zasadnicz¹) Obwodu Kaliningradzkiego utworzenie z dawnych rejonów dziesiêciu
samorz¹dowych okrêgów miejskich, wicepremier Jurij Szalimow owiadczy³, ¿e zamiast
nich powstanie dwustopniowy system municypalny, a w miejsce dawnych 97 sowieckich
rad wiejskich (ros. sielskij sowiet) zostanie utworzonych 76 wiejskich jednostek samorz¹dowych pierwszego stopnia (ros. sielskoje posielenije) oraz 5 powiêkszonych rejonów
sam orz¹dowych, wybory do których przeprowadzone zostan¹ w 2008 roku.
Rozpowszechniona w SMI zapowied zmian tak¿e w innych nie istniej¹cych ju¿ de
jure okrêgach miejskich, a szczególnie chêæ powiêkszenia (ros. ukrupnienije) przysz³ych
rejonów samorz¹dowych, któr¹ opisalimy w poprzednich numerach miesiêcznika, wywo³a³a uzasadnione obawy wielu szefów i deputowanych dotychczasowych okrêgów
o utratê intratnych stanowisk i funkcji przed up³ywem kadencji. To wzmog³o opór przeciwko ju¿ podjêtym i oczekiwanym decyzjom w³adz obwodowych, za gubernator
G. Boos owiadczy³, ¿e jako cz³owiek bogaty i niezale¿ny finansowo przyjecha³ do obwodu, by uczyniæ ¿ycie lepszym, nauczyæ merów pracy, a jeli nie spe³niaj¹ wymagañ, to
ich usuwaæ. W podobnym tonie wypowiada³ siê te¿ przewodnicz¹cy Kaliningradzkiej
Dumy Obwodowej Siegiej Bu³ycziow. W³adze regionalne zapowiedzia³y tak¿e uruchomienie dodatkowych kontroli i inspekcji organów samorz¹dowych, z w³¹czeniem do nich
nowej struktury  Komitetu ledczego FR Obwodu Kaliningradzkiego. W³anie ten ostatni
w¹tek korupcji zacz¹³ dominowaæ w ocenach sytuacji wokó³ samorz¹dów, i pewnie
nabierze on znaczenia w toku kampanii wyborczej Jednej Rosji. Doc. W³adimir Abra7

mow, powo³uj¹c siê na badania Fundacji Indem twierdzi, ¿e 90 procent korupcji zwi¹zanych jest z najni¿szym, municypalnym poziomem samorz¹du, który jest s³aby kadrowo, a w pracy samorz¹dowej stosuje dawne wzory radzieckie, albo najgorsze w³asne
dowiadczenia drapie¿nego biznesu prywatnego.
Szef by³ego okrêgu miejskiego w Ba³tijsku Fiodor Jaroszewicz jako pierwszy zainicjowa³, przy poparciu swoich zwolenników wród deputowanych, przeprowadzenie referendum lokalnego w sprawie zmian statusu okrêgu. Wywo³any przez niego konflikt na
linii w³adze polityczne i pañstwowe obwodu  samorz¹d lokalny w Ba³tijsku trwa do
dzisiaj i przybiera coraz ostrzejsze formy. Sta³ siê jednoczenie zarzewiem konfliktu w
innych dotychczasowych okrêgach miejskich, którego w³adze obwodu przegraæ nie mog¹
i nie chc¹. Ale przys³owiowe mleko ju¿ siê rozla³o i jest to bardzo niekorzystne z politycznego punktu widzenia, bowiem konflikty wokó³ samorz¹du na³o¿y³y siê na kampaniê
przed grudniowymi wyborami do Dumy Pañstwowej.
Proponujemy przeledziæ jak to widz¹ i komentuj¹ liczne i nie zawsze bezstronne
regionalne rodki masowego przekazu:
1. Okrêgi miejskie w Ba³tijsku i Czerniachowsku
 Gubernatorskiego walca nie da siê zatrzymaæ [Przewodnicz¹cy Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej Siergiej Bu³ycziow, od niedawna tak¿e lider partii Jedna Rosja
w obwodzie, w wywiadzie dla Kaliningradzkiej Prawdy owiadczy³, ¿e «je¿eli szefowi
jednostki municypalnej nie uda³o siê u³o¿yæ stosunków z gubernatorem, to nie sta³o siê
tak bez powodu. W takich przypadkach ludzie podaj¹ siê do dymisji. Co, niestety, nie
nast¹pi³o ani w Czerniachowsku, ani w Ba³tijsku. Pretensje gubernatora s¹ uzasadnione.
A je¿eli walec gubernatorski ju¿ siê potoczy³, to na chwytanie siê powietrza jest ju¿ za
póno. Trzeba odejæ»], KP, nr 141 z 2 VIII;
 Nigdzie nie odejdê!  [Zapewnienie tej treci F. Jaroszewicz z³o¿y³ w czasie zwo³anego przez siebie spotkania z dziennikarzami. «Wokó³ mnie snuj¹ intrygi  powiedzia³
on.  Niektórym zale¿y, bym zwolni³ miejsce dla moskwian. Ale ja odchodziæ nie zamierzam!» Tê wypowied mera Ba³tijska, wed³ug K. Konstantinowej z tygodnika Strana
Kaliningrad, skomentowa³ wicepremier rz¹du obwodowego Jurij Szalimow: «Niektórzy
szefowie jednostek municypalnych za swoje niepowodzenia wini¹ rz¹d obwodowy. Zamiast tego, by gadaæ, niech lepiej pracuj¹»], SK, nr 31 z 17 VIII;
 Nie jeste w temacie [Wicepremier rz¹du obwodowego Jurij Szalimowa powiedzia³ tak w bezporedniej rozmowie z szefem Ba³tijska Fiodorem Jaroszewiczem. Na
³amach tygodników Dwornik i Wiestnik Ba³tijska Aleksiej Szabunin stwierdza, ¿e
rzeczywistym powodem popadniêcia mera Ba³tijska w nie³askê w³adz obwodowych jest
jego upieranie siê przy idei przeprowadzenia referendum w sprawie zmian (czyt. utrzymania) statusu okrêgu miejskiego. F. Jaroszewicz powiedzia³ dziennikarzowi, ¿e zanim
gubernator publicznie skarci³ go za to i zaocznie wezwa³ do odejcia ze stanowiska na
w³asn¹ probê, J. Szalimow namawia³ go do odst¹pienia od zamiaru zorganizowania
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referendum. Gdy to nie pomog³o, wówczas dopiero nast¹pi³ najazd gubernatora z ekip¹
rz¹dowo-prokuratorsk¹ i odsuniêcie Jaroszewicza od ³ask, nag³onienie sprawy w regionalnych rodkach przekazu, nas³anie licznych kontroli, usuniêcie z partii i podjêcie przez
Jedn¹ Rosjê inicjatywy w sprawie zorganizowania innego referendum  o usuniêcie
mera okrêgu z zajmowanego stanowiska. A gdyby i to nie powiod³o siê  to sprawa s¹dowa i orzeczenie o naruszeniu prawa przez szefa okrêgu], D-k, nr 29 z 31 VII, Wiestnik
Ba³tijska, gazeta tygodniowa Ba³tyckiego Okrêgu Miejskiego, nr 33 z 9 VIII;
 Niemi³ych gubernatorowi merów kierownictwo Obwodu Kaliningradzkiego zamierza pognêbiæ [Stwierdzenie o treci wszystkich merów bêdziemy gnêbiæ autorzy
owiadczenia s³u¿by prasowej jednostki municypalnej Czerniachowskiej gorodskoj
okrug, opublikowanego na ³amach tygodnika Wiestnik Ba³tijska z 9 sierpnia, przypisuj¹ wicepremierowi rz¹du obwodowego Jurijowi Szalimowowi. Pisz¹ oni, ¿e wicepremier zebra³ za zamkniêtymi drzwiami w najdro¿szej restauracji miasta przedsiêbiorców
i deputowanych Czerniachowska, by wyznaczyæ s³abe punkty, podzieliæ role wród zabieraj¹cych g³os i uzgodniæ momenty organizacyjne przygotowywanego na polecenie gubernatora wyjazdowego posiedzenia rz¹du w tym miecie. Jednak zaproszeni zignorowali
organizatorów  przyby³o nie wiêcej ni¿ trzydzieci osób ze 120 zaproszonych (wed³ug
innych róde³ przyby³o 80 osób). Celem przysz³ego wyjazdu ekipy rz¹dowej do Czerniachowska, tak¿e wed³ug autorów owiadczenia, by³o urz¹dzenie publicznej ch³osty, na
wzór Ba³tijska, dla szefa okrêgu czerniachowskiego Andrieja Winogradowa.
Przebieg tej narady i cytowana wy¿ej wypowied S. Bu³ycziowa o walcu gubernatorskim z 2 sierpnia da³y merowi Czerniachowska powód do stwierdzenia, ¿e «obecne przeladowania merów tylko z formy s¹ kryminalne, w rzeczywistoci za s¹ czysto polityczne». «Rozprawa z wybranymi w wyborach powszechnych szefami samorz¹dów, pozbawianie samorz¹dów przys³uguj¹cych im wielomilionowych dotacji  to jedynie pierwsza jaskó³ka w realizacji wielkiego planu na rzecz zniszczenia w obwodzie samorz¹du
lokalnego w dzisiejszej jego postaci  czytamy w owiadczeniu samorz¹dowej s³u¿by
prasowej.  Rozwi¹zanie przez KDO Miejskiej Rady Deputowanych w Pioniersku, intryga, która doprowadzi³a do usuniêcia ze stanowiska Olega Wiernikowskiego (mera
okrêgu w Swiet³ogorsku) i wiadome gmatwanie sytuacji wyborczej w Swiet³ogorsku,
skandal wokó³ og³oszonego referendum w Ba³tijsku, wszczêcie spraw karnych wobec
merów Czerniachowska i Ozierska, uchylenie przez S¹d Statutowy dobrze zapowiadaj¹cego siê systemu okrêgów miejskich, a teraz jeszcze i groby fizycznego usuniêcia szefów
jednostek municypalnych, które zabrzmia³y z ust drugiej osoby w obwodzie [przewodnicz¹cego KDO], s¹ widocznymi sk³adnikami takiego planu»  pisz¹ autorzy owiadczenia], WB, nr 33 z 9 VIII.
W tej samej gazecie opublikowana zosta³a Odezwa za³óg pracowniczych siedmiu
przedsiêbiorstw municypalnych Ba³tijska, adresowana do pe³nomocnego przedstawiciela
Prezydenta FR w PZOF J. Klebanowa, kopie której skierowano do G. Boosa, S. Bu³yczio9

wa i Prokuratora Generalnego FR Jurija Czajki. W odezwie czytamy, ¿e «w ostatnim
czasie w g³ównych regionalnych rodkach masowej informacji Obwodu Kaliningradzkiego zorganizowano celow¹ kampaniê na rzecz dyskredytacji organów samorz¹du lokalnego okrêgu miejskiego w Ba³tijsku».
Przewodnicz¹ca Terytorialnej Komisji Wyborczej w Ba³tijsku Irina Aleksiejewa wyjania mieszkañcom na ³amach gazety Co to takiego referendum? i informuje, ¿e szef
i rada deputowanych okrêgu wyznaczyli na dzieñ 9 wrzenia br. referendum, w którym
postanowili zapytaæ mieszkañców czy chc¹ zmniejszenia granic okrêgu miejskiego, wzglêdnie czy chc¹ utworzenia zamiast niego kilku jednostek samorz¹dowych, czy mo¿e opowiadaj¹ siê za zachowaniem statusu Ba³tijskogo gorodskogo okruga (BGO).
Gazeta okrêgu miejskiego publikuje tak¿e obszern¹ wypowied mieszkanki Ba³tijska
Ludmi³y Gontar pod tytu³em ¯eby nas szanowano... oraz krótkie wypowiedzi dziewiêciu innych mieszkañców okrêgu. Wszyscy oni s¹ przeciwni zmianom obecnego statusu
okrêgu], WB, nr 33 z 9 VIII, zob. te¿ KP, nr 145 z 8 VIII;
 Gra bez atutów. Wymagania wobec urzêdników szczebla municypalnego bêd¹
rosn¹æ [Opiniê tê wypowiedzia³ J. Szalimow w czasie rozmowy z dziennikarzami
w Przedstawicielstwie Zachodnim Rosyjskiej Gazety po tym, jak S¹d Statutowy OK
uzna³ za niezgodne ze Statutem (Ustaw¹ Zasadnicz¹) OK utworzenie z dawnych rejonów
dziesiêciu samorz¹dowych okrêgów miejskich. Wyjani³ te¿, ¿e zamiast nich powstanie
zgodny z prawem dwustopniowy system municypalny. W miejsce dawnych 97 sowieckich rad wiejskich [ros. sielskij sowiet] ma byæ utworzonych 76 wiejskich jednostek
samorz¹dowych pierwszego stopnia [ros. sielskoje posielenije]. Z okreleniem statusu
jednostek miejskich tego stopnia [ros. gorodskoje posielenije] problemu nie bêdzie, zapewni³ wicepremier. Do regulowania zagadnieñ miêdzymunicypalnych i realizacji usprawnieñ pañstwowych przez samorz¹dy wystarczy utworzenie piêciu powiêkszonych rejonów samorz¹dowych: i wydatków mniej, i urzêdnicy bêd¹ mieli co robiæ. Szalimow przyzna³, ¿e na reorganizacjê systemu samorz¹dowego w³adzom obwodu pozosta³o niewiele
czasu. Gdy obecne w³adze uporaj¹ siê z reorganizacj¹, wówczas, zapewne w 2008 roku,
odbêd¹ siê wybory do w³adz nowo utworzonych ogniw samorz¹dowych.
Na pytanie dziennikarza o to, czy ludzie nie rusz¹ gremialnie do obsadzania nowych
stanowisk, jak to ju¿ mia³o miejsce w nowo upieczonym rejonie swiet³ogorskim, gdzie
niektórzy kandydowali jednoczenie na stanowiska szefów i deputowanych Swiet³ogorska, Donskoje i Primorja, aby tylko trafiæ gdziekolwiek, wicepremier odpowiedzia³: «Dzieje
siê tak na skutek braku zrozumienia. Ludzie nie spostrzegli jeszcze, ¿e swobodne rozporz¹dzanie gruntami, maj¹tkiem publicznym, rodkami bud¿etowymi im nie wyjdzie, ¿e
te czasy ju¿ minê³y. Trzeba pracowaæ na rzecz rozwoju regionu i swego terenu, kierowaæ
na to sw¹ si³ê i energiê. Dzisiaj rz¹d obwodu, urz¹d pe³nomocnego przedstawiciela Prezydenta Rosji w PZOF prowadz¹ twarda politykê, pilnuj¹ tego, by pieni¹dze bud¿etowe nie
by³y czyj¹ prywatn¹ sakiewk¹, lecz by³y wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem dla
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dobra wspólnego»], Panorama Pobierie¿ja, gazeta informacyjno-analityczna Wybrze¿a
Kalinigradzkiego, wydawana przez Spó³kê z o.o. Panorama Pobierie¿ja przy wsparciu
rz¹du obwodowego, nr 16 z 28 VIII;
 Ba³tycki syndrom. W Ba³tyckim Okrêgu Miejskim rozmawiaj¹ o taryfach, przysz³ej zimie i ca³ych dwóch referendach [Aleksandr Gmyrin informuje w KP, ¿e
w Ba³tijsku kontynuuje prace komisja z udzia³em przedstawicieli rz¹du obwodowego
i organów ochrony prawa. W ci¹gu dwóch tygodni ponad 250 obywateli zwróci³o siê do
niej ze skargami, g³ównie na temat stosunków gruntowych i funkcjonowania gospodarki
komunalnej i mieszkaniowej. Zdaniem przewodnicz¹cego komisji Niko³aja Gorbatienki,
wiceministra ds. rozwoju terytoriów i wspó³dzia³ania z organami samorz¹du lokalnego,
s³owa gubernatora G. Boosa o tym, ¿e miastu grozi bankructwo, z czym kategorycznie nie
zgadza siê mer F. Jaroszewicz, potwierdzaj¹ analizy specjalistów. Tylko Municypalne
Przedsiêbiorstwo Unitarne Tiep³osiet winne jest czterem przedsiêbiorstwom za dostawê ciep³a w czasie ubieg³ej zimy 52,5 mln rubli. D³ug ten powsta³ na skutek sztucznie
utrzymywanych niskich taryf (33 mln) i zad³u¿enia ludnoci za dostarczone ciep³o
(prawie 20 mln). I je¿eli ten problem, chocia¿ przykry, jest jednak mniej lub bardziej
zrozumia³y, to w p³aszczynie politycznej wydarzenia w Ba³tijsku omal¿e codziennie przynosz¹ nowe sensacje, pisze prorz¹dowy dziennikarz. Upieranie siê mera Jaroszewicza
i wiêkszoci deputowanych rady okrêgu, przy jednoczesnym negatywnym stanowisku
prokuratora, w sprawie referendum o utrzymanie dotychczasowego statusu okrêgu mo¿e
doprowadziæ do rozwi¹zania rady przez Dumê Obwodow¹, jak to siê ju¿ sta³o w Pioniersku. A sam szef okrêgu F. Jaroszewicz, oprócz tego, ¿e mo¿e byæ pozbawiony swojego
stanowiska, daje dodatkowy powód do ca³kowitego zniesienia wyborów szefów municypalietów. Troskliwy obserwator Gmyrin nie zauwa¿y³, ¿e tak ju¿ siê dzieje z woli rz¹du
obwodowego i partii w³adzy Jedna Rosja. W tegorocznych wyborach grudniowych szef
najwiêkszego miasta w obwodzie wybrany zostanie, co prawda, jeszcze przez ludnoæ,
ale nie bêdzie to ju¿ jednoczenie mer Kaliningradu, czyli szef administracji miejskiej.
Mer zostanie wybrany przez radê sporód kandydatów bior¹cych udzia³ w konkursie na to
stanowisko, co w praktyce mo¿e byæ równoznaczne z wytypowaniem go przez gubernatora obwodu], KP, nr 144 z 7 VIII;
 W Obwodzie Kaliningradzkim piêciu deputowanych  jednorossów zawiesi³o
swoje cz³onkostwo w partii [Agencja Regnum poinformowa³a 10 sierpnia, ¿e deputowani Rady Okrêgowej w Ba³tijsku Gieorgij Gorie³yj, Galina Marczik, Nadie¿da Iwanowa, Swiet³ana Stiepnienko i Emilia Kasianczuk z³o¿y³y owiadczenia o zawieszeniu
swojego cz³onkostwa w Jednej Rosji, by wykluczyæ jak¹kolwiek presjê na nich ze strony w³adz partii w okresie przygotowañ do przeprowadzenia referendum o statusie municypalitetu. Wczeniej podobny krok uczyni³ szef okrêgu Fiodor Jaroszewicz, powo³uj¹c
siê na to, ¿e w³adze partii domagaj¹ siê od niego odwo³ania uchwa³y rady w sprawie
referendum. Tego samego dnia Prezydium Rady Politycznej Organizacji Obwodowej Jed11

nej Rosji wykluczy³o F. Jaroszewicza z szeregów partyjnych. Agencja Regnum
15 sierpnia poda³a ,¿e piêciu deputowanych Rady Okrêgowej w Ba³tijsku, którzy zawiesili swoje cz³onkostwo w Jednej Rosji, zaproszono na rozmowy do Rady Politycznej
Oddzia³u Regionalnego Jednej Rosji w Kaliningradzie. Informacjê tê poda³ sekretarz
Okrêgowej Rady Politycznej w Ba³tijsku Aleksandr Kuzniecow, poprzedni d³ugoletni mer
tego miasta, obecnie deputowany KDO. Wed³ug Kuzniecowa, «taka partyjna norma, jak
zawieszenie cz³onkostwa w Jednej Rosji przez cz³onka partii, w przyrodzie nie istnieje.
Je¿eli w wyniku skorygowania celownika nie wycofaj¹ swoich owiadczeñ o zawieszeniu cz³onkostwa, to zostan¹ wykluczeni z partii w zwi¹zku z naruszeniem dyscypliny
partyjnej»; Deputowanych kaliningradzkich [winno byæ Rady Okrêgowej w Ba³tijsku],
którzy wycofali siê z JR zapraszaj¹ na skorygowanie celownika, www.regnum.ru
z 10 VIII.
16 sierpnia jeden z deputowanych potwierdzi³ korespondentowi AI Regnum, ¿e
ca³a pi¹tka zignorowa³a wezwanie na rozmowy z szefem Komitetu Wykonawczego
Regionalnej Rady Politycznej Partii Jedna Rosja Walentin¹ Kalinkow¹ (www.regnum.ru
z 15 i 16 VIII). Po wykluczeniu F. Jaroszewicza z Jednej Rosji, stan liczebny partii
w Ba³tijsku zwiêkszy³ siê o trzydzieci osób. Opinia lidera partii w tym miecie Aleksandra Kuzniecowa o Fiodorze Jaroszewiczu coraz bardziej krytyczna (¯egnaj, Wspólna
Rosjo! Die³owoj Ba³tijskij wiestnik, nr 40 z 31 VIII6 IX).
Jeszcze 10 sierpnia Agencja Informacjna Regnum przypomnia³a przy tym, ¿e
w czerwcu br. S¹d Statutowy OK uzna³ za niezgodn¹ ze Statutem Obwodu ustawê OK Nr
523 z 31 marca 2005 roku O zmianie granic jednostki municypalnej Ba³tijskoje gorodskoje posielenije i nadanie mu statusu okrêgu miejskiego], www.regnum.ru z 10 VIII;
 Los szefa rozstrzygnie naród [Pod warunkiem, ¿e Okrêgowa Rada Deputowanych w Ba³tijsku podejmie uchwa³ê o rejestracji grupy inicjatywnej w sprawie przeprowadzenia referendum o udzielenie lub nie votum zaufania szefowi okrêgu, za inicjatorom uda siê nastêpnie zebraæ nie mniej ni¿ 5% podpisów ogólnej liczby wyborców popieraj¹cych wniosek o przeprowadzenie referendum. Kiedy to nast¹pi  nie wiadomo. A jest
to przecie¿ nie najtrudniejszy z warunków. Trudniejsze jest zapewnienie 50% frekwencji
w g³osowaniu, nie mówi¹c ju¿ o uzyskaniu wiêkszoci g³osów wyborców opowiadaj¹cych siê za odwo³aniem szefa (mera) okrêgu], AiF-K, nr 33 z 1521 VIII;
 Kryzysowy municypalitet. Dzisiaj w Czerniachowsku pracuje komisja rz¹dowa
pod kierownictwem gubernatora [Wspomniany ju¿ A. Gmyrin orzek³, ¿e w³adze samorz¹dowe Czerniachowska nie sprawdzi³y siê, o czym maj¹ wiadczyæ liczne skargi ludnoci, masowe niezadowolenie miejscowej elity biznesowej, pretensje kierowane pod
adresem kierownictwa okrêgu miejskiego przez przedstawicieli organów ochrony prawa.
To musia³o w koñcu wywo³aæ adekwatne reakcje rz¹du obwodowego i o ¿adnych nieuzasadnionych uprzedzeniach ze strony w³adz obwodu wzglêdem niektórych szefów
samorz¹dów nie ma mowy. Lecz je¿eli kto jest oskar¿ony o zbudowanie we w³adzach
12

okrêgu uk³adu rodzinnego i przekszta³cenie bud¿etu w omal¿e w³asn¹ sakiewkê, jak to
zarzuca siê merowi Czerniachowska Andriejowi Winogradowowi, to w³adza obwodowa
nie mo¿e na to patrzeæ przez palce, przekonuje Gmyrin. Czerniachowsk znalaz³ siê
w sytuacji kryzysowej, gdy¿ przeciwko jego merowi wszczêto ju¿ dwie sprawy karne,
w zwi¹zku z czym s¹d zawiesi³ go czasowo w pe³nieniu obowi¹zków s³u¿bowych mera
okrêgu. Przyjazd gubernatora z ekip¹ rz¹dow¹ ma, zdaniem wicepremiera J. Szalimowa,
pomóc w obiektywnej ocenie sytuacji i podjêciu konkretnych dzia³añ na rzecz wyprowadzenia municypalitetu z kryzysu. Tym bardziej, ¿e tu, podobnie jak i w Ba³tijsku, ludzie
zatroskani s¹ z powodu nadchodz¹cej zimy. Poprzedni¹ prze¿yli oni z wielkimi problemami], KP, nr 145 z 8 VIII;
 Gubernator w Czerniachowsku [8 sierpnia gubernator Gieorgij Boos odwiedzi³
Zak³ad Naprawy Samochodów, nieczynny prywatny basen p³ywacki, problemow¹ miejscowoæ ¯eleznodoro¿nyj, po czym przez trzy godziny rozmawia³ z mieszkañcami Czerniachowska w lokalnym Domu Kultury i dowiedzia³ siê, ¿e powsta³a grupa inicjatywna
ds. przeprowadzenia referendum o odwo³anie mera okrêgu], KP, nr 146 z 9 VIII;
 Sprawy rodzinne czy kryminalne? [W dniu wizyty gubernatora mer Czerniachowska poinformowa³, ¿e w tych minutach prowadzi siê przeszukanie w biurze Spó³ki
z o.o. Czerniachowska Kompania Inwestycyjno-Budowlana. Zdaniem mera, rewizja
prowadzona jest na zamówienie polityczne, gdy¿ jednym z za³o¿ycieli firmy jest jego
¿ona Ludmi³a Woronienko, deputowana Rady Okrêgu w Czerniachowsku. Na spotkaniu
z gubernatorem wielu mieszkañców zarzuca³o merowi Winogradowowi, ¿e firma jego
¿ony bezpodstawnie otrzyma³a zamówienia na wykonanie robót zleconych przy przebudowie sieci wodoci¹gowych w miejscowociach okrêgu, chocia¿ nie dysponuje ona ani
mocami produkcyjnymi, ani specjalistami, ani technik¹. Wicepremier J. Szalimow powiedzia³ póniej dziennikarzom, ¿e nie by³a to ¿adna rewizja, lecz tylko zatrzymanie dokumentów, które pomog¹ wyjaniæ dlaczego w Czerniachowsku wygrywaj¹ konkursy
firmy wystêpuj¹ce w roli zwyk³ych poredników. Doda³ te¿, ¿e czynnoci wyjaniaj¹ce
prowadz¹ nie miejscowe organy ochrony prawa, lecz grupy specjalne milicji i prokuratury
z Kaliningardu], KP-P, nr 147 z 10 VIII;
 «Mianujcie nam dobrego mera!» W toku podró¿y gubernatora czerniachowcy
wreszcie wypowiedzieli o w³adzy lokalnej wszystko, co myl¹ [Aleksandr Gmyrin opublikowa³ obszern¹ relacjê z przebiegu wizyty gubernatora w Czerniachowsku i jego spotkania z mieszkañcami. Wiêkszoæ z nich mia³a zastrze¿enia i pretensje do pracy szefa
okrêgu A. Winogradowa: nie s³ucha ich w³adza, nie czyni tego, drugiego, trzeciego, coraz
czêciej o sobie, kochana, myli. Niektórzy z uczestników spotkania bronili mera, ale ich
g³os gin¹³ w tumulcie niezadowolonych. Sam Winogradow odparowywa³ wszystkie zarzuty i twierdzi³, ¿e opozycjonici zostali zawczasu przegotowani do takich wyst¹pieñ,
¿e zabierali g³os wed³ug zawczasu sporz¹dzonych wistków papieru, ale owiadczy³,
¿e je¿eli ludzie powiedz¹ mu w referendum nie  to on odejdzie. (Podobn¹ postawê
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prezentuje tak¿e mer Ba³tijska F. Jaroszewicz). Jedna z zabieraj¹cych g³os kobiet zwróci³a siê emocjonalnie do gubernatora, wo³aj¹c: «Je¿eli pomylilimy siê z wyborem szefa,
poprawcie nas, Gieorgiju Walentinowiczu! Zabierzcie Winogradowa i mianujcie nam
dobrego mera!»], KP, nr 148 z 11 VIII;
 Andriej Winogradow unikn¹³ publicznej ch³osty [Siergiej Jurjew zrelacjonowa³
w Komsomolskiej Prawdzie  Kaliningrad przebieg wizyty gubernatora w Czerniachowsku. Jest to relacja nieco przychylniejsza dla mera A. Winogradowa, ni¿ te w Kaliningradzkiej Prawdzie], KPwK, nr 115 z 10 VIII;
 Stanowiska nie odda. Szef Czerniachowska Andriej Winogradow nie boi siê
referendum [Galina Bie³og³azowa pisze w Rosyjskiej Gazecie, ¿e gubernator powstrzyma³ siê od oceny tego, co siê dzieje w okrêgu, ale poleci³ ministrowi Pluchinowi uruchomiæ w Czerniachowsku spo³eczn¹ izbê przyjêæ, by g³êbiej zbadaæ sytuacjê przed
podjêciem decyzji. Dziennikarka RG przypomnia³a, ¿e po takiej wizycie gubernatora
w £aduszkinie tamtejszy szef okrêgu miejskiego odszed³ ze stanowiska na w³asn¹ probê. Wybory nowego mera zaplanowano na 19 sierpnia br.], RG, nr 174 z 10 VIII;
 Odsuniêty od ³ask mer Czerniachowska spotka³ siê tete-a-tete z gubernatorem
kaliningradzkim [Poinformowa³ o tym sam A. Winogradow w owiadczeniu dla prasy.
Spotkanie z G. Boosem odby³o siê w dniu nastêpnym po jego wizycie w Czerniachowsku.
«Rozmawialimy oko³o czterdziestu minut, analizuj¹c g³ównie nie³atw¹ sytuacjê z d³ugami bud¿etu w zakresie wynagrodzeñ i za dostarczone ciep³o. Zg³osi³em gubernatorowi
kilka propozycji wyjcia z powsta³ego wokó³ mnie kryzysu. Gieorgij Walentinowicz [Boos]
obieca³ je przemyleæ»  powiedzia³ mer Czerniachowska.
Tymczasem AI Regnum przypomnia³a, ¿e Prokuratura Obwodu Kaliningradzkiego
wszczê³a dwie sprawy karne przeciwko Winogradowowi z art. 285 KK FR (niecelowe
wykorzystanie rodków bud¿etowych) i art. 293 KK FR (niedbalstwo, które poci¹gnê³o
za sob¹ spowodowanie strat w du¿ym rozmiarze) i ¿e na jej wniosek s¹d zawiesi³ mera
Czerniachowska w pe³nieniu obowi¹zków s³u¿bowych], www.regnum.ru z 14 VIII;
 Winogradow trzyma obronê. Mer Czerniachowska nie zgadza siê z pretensjami
w³adz obwodowych [Irina Sattarowa opisuje przebieg wizyty gubernatora w Czerniachowsku, zwracaj¹c uwagê na to, ¿e tym razem unikniêto b³êdów pope³nionych uprzednio w Ba³tijsku i umo¿liwiono Winogradowowi uczestniczenie w spotkaniu z mieszkañcami. Autorka ujawnia przy tym szczegó³y najpowa¿niejszych zarzutów stawianych
merowi Czerniachowska: kupi³ dla miasta kot³owniê po wyranie zawy¿onej cenie 
20 mln rubli zamiast 16, wyda³ 2 mln rubli z federalnego programu celowego nie na
odbudowê zamku, lecz na awanse dla pracowników przedsiêbiorstw municypalnych.
Ujawnia tak¿e dziesiêæ faktów z biografii Winogradowa: 1) Andriej Olegowicz Winogradow ma 46 lat i pochodzi z Kurska, 2) w 1984 roku ukoñczy³ Instytut Medyczny w Kursku, zdobywaj¹c zawód farmaceuty, 3) w Czerniachowsku mieszka od 1987 roku,
4) ¿onaty, ma dwoje dzieci, 5) od 1991 r.  biznesmen, 6) w 2000 roku stan¹³ na czele
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miejscowego oddzia³u Jednej Rosji, 7) w 2006 r. wspólnie z ¿on¹ wzi¹³ udzia³ w audycji telewizyjnej Niech mówi¹, gdzie postanowili omówiæ t³o polityczne swego rozwodu: do tej pory s¹ razem, 8) ¿ona Winogradowa Ludmi³a Woronienko  prywatny przedsiêbiorca, deputowana Rady Okrêgowej w Czerniachowsku i przewodnicz¹ca jej Komisji
Bud¿etowej, 9) Winogradow w³ada jêzykiem angielskim i polskim, 10) Pasjonuje siê
sportem i histori¹ Rosji.
Ciekawa jest tak¿e treæ owiadczenia gubernatora G. Boosa, wyg³oszonego w czasie
spotkania z mieszkañcami Czerniachowska i odnotowanego w tygodniku Kaskad przez
Irinê Sattarow¹: «Nie jestem po to, by z merami dzieci chrzciæ, mam z nimi pracowaæ.
Przyjecha³em tu [do obwodu] ¿eby uczyniæ ¿ycie w obwodzie lepszym. Wraz z rodzin¹
mamy ju¿ wszystko. Nie jestem cz³owiekiem maj¹cym zapewniony byt, jestem bogatym
cz³owiekiem. Ale jeszcze mogê pos³u¿yæ mojej Ojczynie. I chcê to zrobiæ w Obwodzie
Kaliningradzkim. Dwa lata uczy³em merów. Teraz bêdê uczyæ i wymagaæ. Je¿eli wymagañ nie spe³niaj¹, to i usuwaæ. Ale ju¿ po spotkaniu, na którym domagano siê od gubernatora odwo³ania mera, Gieorgij Boos uspokoi³ przedstawicieli prasy s³owami: «Mianowaæ szefa, zwolniæ szefa  nie mogê. Przecie¿ te¿ jestem urzêdnikiem. Niech nawet regionalnym, ale urzêdnikiem. A nie powinien urzêdnik mieæ zbyt wiele w³adzy»
Sattarowa stwierdza w konkluzji, ¿e nadal nie ma jasnoci w sprawie  mo¿e mimo
wszystko gubernator usuwaæ merów, czy nie mo¿e?], K-d, nr 32 z 1420 VIII;
 To nie cyrk i nie zabawa [Wicepremier Jurij Szalimow uwa¿a, ¿e w Ba³tijsku
i Czerniachowsku trzeba zaprowadziæ porz¹dek. 15 sierpnia poinformowa³ dziennikarzy
o sytuacji w tych okrêgach. Zacz¹³ od Ba³tijska: «Organy ochrony prawa przedstawi³y
informacjê o dziewiêciu obiektach, zezwolenia na eksploatacjê których podpisa³ osobicie Fiodor Jaroszewicz. To s¹ stacje pomp, sieci elektryczne, itd. Dokumenty mówi¹
o tym, ¿e obiekty te zosta³y przyjête z wielkimi naruszeniami przepisów. Specjalici administracji okrêgu odmawiaj¹ jakichkolwiek komentarzy. Rodzi siê wra¿enie, ¿e kto
wyda³ im cenne wytyczne». Pikanterii tej sytuacji, wed³ug s³ów wicepremiera Obwodu,
dodaje to, ¿e obiekty te nale¿¹ do Spó³ki z o.o. Ba³tijskij kurort  firmy, prezesem której
by³ Jaroszewicz przed objêciem stanowiska szefa okrêgu. Teraz firm¹ kieruje Siergiej
Sierow, prywatnie ziêæ Jaroszewicza. Dalej by³a mowa o wielomilionowych zad³u¿eniach
merostwa okrêgu, o tym, jak urzêdnicy utrudniaj¹ pracê komisji rz¹dowo-prokuratorskiej,
a sam Jaroszewicz nie próbuje nawet skontaktowaæ siê z gubernatorem, by jako wyjaniæ swoje stanowisko. Za to mer Czerniachowska Winogradow takie próby podejmuje
i gubernator spotka³ siê z nim. Ale sygna³ów o tym, ¿e sytuacja w tym miecie zmierza ku
lepszemu, te¿ na razie nie ma. Szalimow zapewni³, ¿e kontrole w obydwu miastach  to
nie cyrk i nie zabawa. Ich wyniki zdecyduj¹ o dalszych losach merów tych miast], KP, nr
151 z 16 VIII; www.kaliningradka.ru z 16 VIII;
 Dziwactwa i niedorzecznoci. Na co gotowi s¹ pójæ bêd¹cy w nie³asce szefowie
miast, by pozostaæ przy w³adzy?[Nie darz¹cy, jak siê wydaje, od samego pocz¹tku kon15

fliktu wielkim uznaniem merów Ba³tijska i Czerniachowska dziennikarz Kaliningradzkiej Prawdy Aleksandr Gmyrin vel Olgin starannie wyliczy³ wszystkie dziwactwa
i niedorzecznoci, których dopucili siê, jego zdaniem, szefowie obydwu samorz¹dów.
Nas natomiast bardziej zainteresowa³a przytoczona przez Gmyrina wypowied nowego przewodnicz¹cego Komisji Wyborczej Obwodu Kaliningradzkiego Siergieja £uniewa, który wyrazi³ przypuszczenie, ¿e gry polityczne, które rozwin¹ siê w Ba³tijsku
w zwi¹zku z referendum i przysz³ymi wyborami samorz¹dowymi, bêd¹ niebagatelne.
Terytoria z infrastruktur¹ i dogodnym po³o¿eniem, z bezporednim wyjciem do Ba³tyku
 to ³akomy k¹sek dla wielkiego biznesu, tu przeplata siê mnóstwo najprzeró¿niejszych
interesów  twierdzi przewodnicz¹cy £uniew (emerytowany oficer). W Czerniachowsku
wydarzenia rozwijaj¹ siê wed³ug podobnego scenariusza. Tu tak¿e grupa inicjatywna
z³o¿y³a wniosek o wyra¿enie votum zaufania dla obecnego mera w drodze referendum.
Jednak Winogradow popiesznie owiadczy³, ¿e wyniki referendum, zgodnie z prawem,
nosz¹ jedynie charakter polecaj¹cy, chocia¿, kilka dni wczeniej g³osi³ otwarcie, ¿e
je¿eli wyborcy tego za¿¹daj¹, to on poda siê do dymisji. Nie wiadomo wiêc, któremu
z jego owiadczeñ mo¿na daæ wiarê], KP, nr 151 z 16 VIII.
 Wobec merów zostan¹ przedsiêwziête rodki. Dlatego szefowie niektórych jednostek municypalnych obwodu znaleli siê w nie³asce [Siergiej Jurjew w Komsomolskiej
Prawdzie  Kaliningrad przypomnia³, ¿e pierwszym odsuniêtym od ³ask by³ mer Swiet³ogorska Oleg Wiernikowskij. Wieæ niesie, ¿e i on negatywnie odnosi³ siê do idei w³adz
obwodowych utworzenia wspólnego municypalitetu nadmorskiego. A wiosn¹ 2006 roku
Wiernikowskiego zatrzymano za przemyt broni  pistoletu pneumatycznego i kilkuset
naboi ró¿nych kalibrów. I chocia¿ oskar¿ony twierdzi³, ¿e by³a to prowokacja, to i tak
otrzyma³ wyrok w zawieszeniu i opuci³ stanowisko mera.
Póniej na czarnej licie znalaz³ siê Andriej Winogradow, któremu nie pomog³y ani
ods³oniêcie pomnika wielkiego dowódcy rosyjskiego z czasów wojny z Napoleonem Bark³aja de Tolli, ani znany w ca³ym obwodzie koniak miejscowego rozlewu, ani konie ze
s³ynnej stadniny trakeñskiej ko³o Czerniachowska.
Na tle g³onych skandali z szefami samorz¹dów mniejszym echem odbi³a siê dymisja
szefa okrêgu w £aduszkinie Stanis³awa Dembickiego. W czasie wyjazdowego posiedzenia rz¹du obwodowego w tym jednym z najmniejszych okrêgów miejskich wiele pretensji mieli mieszkañcy do swego szefa. Sprawa zosta³a rozstrzygniêta po cichu, a gubernator przyzna³, ¿e Dembickij ju¿ wczeniej prosi³ o zwolnienie z uwagi na stan zdrowia.
Szef Ba³tijska Fiodor Jaroszewicz wzorowym zachowaniem nie wyró¿nia³ siê  a to
zezwoli³ na budowê stacji paliw obok domów mieszkalnych, a to referendum na temat
przysz³ego statusu okrêgu wyznaczy³, a to tañczy³ o poranku noworocznym z wyzwolonymi dziewicami, a to doprowadzi³ do ogromnych d³ugów za ogrzewanie miasta, gro¿¹cych okrêgowi bankructwem. Kilkuset mieszkañców, przyby³ych 11 lipca na spotkanie
z gubernatorem, za¿¹da³o natychmiastowej dymisji swojego szefa i Gieorgij Boos we16

zwa³ go publicznie, choæ zaocznie, do dobrowolnego podania siê do dymisji i zagrozi³, ¿e
w przeciwnym razie zainicjuje referendum o odwo³anie mera.
Przewodnicz¹cy Komisji Wyborczej Obwodu Siergiej £uniew interpretuje przepisy
ustawy o samorz¹dzie loklanym w ten sposób, ¿e szefa jednostki municypalnej uznaje siê
za odwo³anego, je¿eli w referendum opowie siê za tym wiêcej ni¿ po³owa zarejestrowanych wyborców. Natomiast szef Komisji ds. Ustawodawstwa Dumy Pañstwowej Pawie³
Kraszennikow twierdzi, ¿e skutków prawnych referendum mieæ nie bêdzie, odwo³aæ szefa organu municypalnego mo¿e tylko s¹d.
W³adimir Abramow, docent Katedry Politologii Uniwersytetu im. I. Kanta w Kaliningradzie, powiedzia³ dziennikarzowi Komsomo³ki: «Sytuacja z merami w obwodzie  to
kontynuacja tendencji ogólnorosyjskiej. Wed³ug s³ów Gieorgija Satarowa, prezesa Fundacji Indem, 90% korupcji  na najni¿szym, municypalnym poziomie. S¹dzê, ¿e nie
jest on daleki od prawdy. Jeszcze jednym problemem jest s³aby sk³ad kadrowy zarz¹dów
okrêgów, które albo próbuj¹ kontynuowaæ dowiadczenia radzieckie, albo wykorzystuj¹
w swojej pracy nawyki nabyte w biznesie, g³ówny z których sprowadza siê do uzyskania
zysku kosztem zaspokojenia potrzeb ludnoci. Nie nale¿y te¿ zapominaæ, ¿e Gieorgij Boos
jest zwolennikiem rodków radykalnych, cackaæ siê z merami on nie bêdzie»], KPwK, nr
118 t/33 z 1623 VIII. Dla przyk³adu, anonimowy autor wymienia w tygodniku Jewrorubl (Eurorubel) nazwiska merów, którzy od kwietnia 2006 roku do chwili obecnej
znaleli siê pod prêgierzem organów ochrony prawa i w³adz obwodowych. Oprócz wy¿ej
wymienionych, wskazuje te¿ osobê mera Ozierskiego Okrêgu Miejskiego Siergieja Kuzniecowa, przeciwko któremu toczy siê sprawa s¹dowa o pobicie. Mer zaprzecza owym
zarzutom i twierdzi, ¿e on jedynie z³owi³ z³odziei swego samochodu i doprowadzi³ ich do
milicji, ale nikogo nie pobi³. Czarna lista merów. Kto nastêpny?; Jewrorubl, tygodnik
Spó³ki z o.o. KaliningradMedia i Domu Wydaw. Kozaczienko, nr 30 z 1622 VIII;
 Sztuczny konflikt [Konstantin Inkier przeprowadzi³ wywiad z merem Czerniachowska Andriejem Winogradowem, który powiedzia³, ¿e dzisiaj wielu merów nie zgadza siê z nadchodz¹cymi zmianami systemu samorz¹du lokalnego. Winogradow uwa¿a,
¿e dotychczasowy system, w którym szef samorz¹du lokalnego jest wybierany w wyborach powszechnych i dysponuje, chocia¿ niewielk¹, to jednak samodzielnoci¹  nie jest
obecnie w modzie. W dzisiejszych warunakch politycznych, gdy gubernatorzy ju¿ nie s¹
wybierani, lecz faktycznie powo³ywani odgórnie, widocznie pojawi³a siê koniecznoæ
mianowania tak¿e merów. Winogradow twierdzi, ¿e niedawna zmiana Statutu Kaliningradu zapocz¹tkowa³a ten proces w obwodzie. Kolejnym krokiem ma byæ rozdrobnienie
22 jednostek municypalnych na mnóstwo ma³ych, z regu³y ubogich, szczególnie na wsi,
municypalitecików ni¿szego szczebla. S¹d Statutowy OK ju¿ podj¹³ taka decyzjê. Nic
dobrego, zdaniem Winogradowa, oprócz zwiêkszenia liczby urzêdników i deputowanych,
to nie przyniesie. Za to rz¹dziæ odgórnie bêdzie o wiele prociej. Przerwie siê finansowanie i macie  Czego ³askawy Pan sobie ¿yczy? Krok trzeci  powiêkszenie obecnych
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rejonów. On te¿ od dawna jest nag³aniany. Na przyk³ad okrêg gusiewski zamierzaj¹
po³¹czyæ z niestierowskim i krasnoznamienskim, czerniachowski z oziorskim, i tak dalej
[zob.Biuletyn Nr 7], Jewrorubl, nr 30 z 1622 VIII;
 W Ba³tijsku niespokojnie [Wywiad K. Inkiera z szefem Ba³tijska Fiodorem Jaroszewiczem. Trzeba przyznaæ, ¿e na postawione trudne pytania mer Jaroszewicz odpowiada ze znajomoci¹ rzeczy i bardzo przekonywuj¹co. Oto przyk³ad:
 K. Inkier:  Jak Pan uwa¿a, w czym tkwi przyczyna Pañskiego konfliktu z rz¹dem
obwodowym? Na ile zgadza siê Pan z nag³onionymi pretensjami do Pana jako administratora?
 F. Jaroszewicz:  Osobicie nie mam konfliktu z rz¹dem obwodowym. Najprawdopodobniej, jest jaka nerwowoæ w stosunku do samorz¹du lokalnego, wywo³ana popiesznymi i czasem gor¹czkowymi ruchami w³adzy regionalnej. Na przyk³ad, na skutek
nieprzemylanego wyst¹pienia urzêdników obwodowych do S¹du Statutowego powsta³a
pustka prawna. S¹d uzna³ ustawê o statusie naszego municypalitetu i jego granicach za
niezgodn¹ ze Statutem Obwodu. Teraz, jak to siê mówi, uwaga, pytanie: na podstawie
jakiego prawa mamy ¿yæ dalej? I nie tylko my  ponad dziesiêæ municypalitetów tak¿e
zosta³o pozbawionych statusów. Tymczasem takie uznanie S¹du Statutowego nie zobowi¹zuje w³adz municypalnych do jakichkolwiek dzia³añ. Nowe ustawy obwodowe 
w miejsce uznanych za bezprawne  powinny przygotowaæ w³adze obwodowe. To oznacza, ¿e to rz¹d obwodowy powinien opracowaæ projekty ustaw, a Duma Obwodowa  je
uchwaliæ. Ale przedtem nale¿y uzyskaæ od ludnoci, zamieszkuj¹cej na terytoriach municypalnych, zgodê na nowe statusy i zmianê granic. Tak nakazuje ustawa o samorz¹dzie
lokalnym. Opiniê ludnoci mo¿na poznaæ tylko w drodze referendum, które i og³osilimy
na 9 wrzenia. Nasze referendum nie jest przeciwko orzeczeniu S¹du Statutowego. Po
prostu, je¿eli nowa ustawa o statusie bêdzie podjêta bez referendum, to spotka j¹ ten sam
los, co i ustawê o przekszta³ceniu Swiet³ogorskiego Okrêgu Miejskiego w rejon municypalny, która zosta³a uchylona przez powszechny S¹d Obwodu Kaliningradzkiego, wskazuj¹cy, ¿e zosta³a ona podjêta bez ujawnienia opinii ludnoci. Nawiasem mówi¹c, S¹d
Statutowy, uchylaj¹c ustawê o naszym statusie, tak¿e wskaza³ na brak opinii ludnoci
przy jej przyjmowaniu. Jako ³¹czenie stosunków wzajemnych z tak zwanymi pretensjami administracyjnymi, tak sadzê, nie jest tu uprawnione. I o czym, w³aciwie, mówimy?
Nie ma ani jednego orzeczenia s¹du, które wskazywa³oby na brak efektywnoci w zarz¹dzaniu municypalitetem. Te nag³onione pretensje, co to zosta³y rozpowszechnione
w rz¹dowych SMI po nag³ym najedzie na Ba³tijsk, w wiêkszoci swej s¹ go³os³owne lub
w ogóle nie odpowiadaj¹ rzeczywistoci...
 K. Inkier:  Czy planuje Pan przedsiêwziêcie jakich rodków na swoj¹ obronê?
Byæ mo¿e wspólnie z innymi merami?
 F. Jaroszewicz:  Na razie nie widzê potrzeby podejmowania czegokolwiek i w
ogóle bronienia siê. Przed czym lub przed kim? Je¿eli bêd¹ pretensje, na przyk³ad, na
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podstawie rezultatów kontroli, które teraz prowadz¹ liczni sprawdzaj¹cy, do ka¿dej z nich
ustosunkujê siê konkretnie. Bêd¹ uzasadnione uwagi, podejmiemy dzia³ania zmierzaj¹ce
do poprawy. A nie uzasadnione zaskar¿ymy, do tego istnieje procedura, w tym tak¿e s¹dowa], Jewrorubl, nr 30 z 1622 VIII;
 Mera bêd¹ s¹dziæ. Mieszkañcy rejonu prosz¹ o zaprowadzenia porz¹dku w Czerniachowsku [Tatjana Konstantinowa pisze w tygodniku Strana Kaliningrad o dwóch
obozach w ³onie Okrêgowej Rady Deputowanych w Czerniachowsku (s³owo rejon w tytule artyku³u  to nie przypadek, gdy¿ s³owo okrêg nie przyjê³o siê jeszcze powszechnie
ani wród mieszkañców dawnego rejonu, ani wród dziennikarzy). Obóz mniejszociowy
zwalcza mera A. Winogradowa, wiêkszociowy zawziêcie go broni. W artykule jest te¿
mowa o przebiegu spotkania gubernatora obwodu z mieszkañcami Czerniachowska oraz
wypowiedziach A. Winogradowa i prokuratora obwodu Aleksieja Samsonowa. Warto je
poznaæ:
 A. Winogradow:  W roku ubieg³ym obwód przydzieli³ nam 112 mln rubli (dotacji),
a w tym  42. St¹d wszystkie problemy. Przed Nowym Rokiem, by wyp³aciæ wynagrodzenie dozorcom, pracownikom przedszkoli i innym bud¿etowcom, tymczasowo po¿yczylimy le¿¹ce na rachunkach municypalitetu pieni¹dze obwodowe. Wszyscy merowie tak
robi¹. Tylko na jeden dzieñ wziêlimy rodki, ale przeciwko mnie wszczêto sprawê karn¹.
W Czerniachowsku s¹ programy remontu zniszczonych mieszkañ i dróg, one s¹ znane
rz¹dowi obwodowemu. Ale kto w sposób zamierzony wprowadza gubernatora w b³¹d
z powodu naszych spraw. Niech wszystko rozstrzygn¹ ludzie. Je¿eli zag³osuj¹ w referendum, bym opuci³ stanowisko, odejdê.
 A. Samsonow:  W tym roku w Czerniachowsku ujawniono ponad trzy tysi¹ce
naruszeñ przepisów ustawodawstwa federalnego przez kierownictwo municypalitetu.
W ¿adnym innym rejonie takiej liczby nie ma! Prokuratura ju¿ skierowa³a do s¹du ponad
600 pozwów w obronie interesów obywateli, bêd¹ nastêpne. W chwili obecnej zebrano
materia³ do dwóch spraw karnych w stosunku do Andrieja Winogradowa, trwa zapoznawanie siê z nimi, po czym je przeka¿¹ do s¹du. Najpowa¿niejszy zarzut  niecelowe wykorzystanie rodków bud¿etowych], SK, nr 33 z 1521 VIII;
 Egzamin dla merów [Prorz¹dowa Kaliningradskaja wiecziorka krok po kroku
opisuje wizytê gubernatora G. Boosa w Czerniachowsku  bez rewelacji], KW, nr 28
z 1825 VIII;
 Postanowienie S¹du Statutowego Obwodu Kaliningradzkiego Nr 4-P z 10 VIII 2007
r. [Kaliningradzka Prawda opublikowa³a pe³ny tekst postanowienia (uchwa³y) S¹du
Statutowego OK z 10 VIII 2007 r. w sprawie zgodnoci ze Statutem Obwodu ustawy OK
z 21 XII 2004 roku Nr 477 O nadaniu jednostce municypalnej Ba³tijskij gorodskoj
okrug statusu rejonu municypalnego i o ustaleniu jego granic oraz nadaniu statusu jednostkom municypalnym znajduj¹cym siê na jego terytorium. S¹d Statutowy OK orzek³,
¿e ustawa OK Nr 477 z 21 XII 2004 r. jest niezgodna ze Statutem (Ustaw¹ Zasadnicz¹)
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Obwodu Kaliningradzkiego. Uchwa³a S¹du Statutowego jest ostateczna, zaskar¿eniu nie
podlega i wchodzi w ¿ycie w dniu jej og³oszenia, czyli 17 sierpnia br. Uchwa³a S¹du
Statutowego oznacza, ¿e Ba³tijsk i Primorsk staj¹ siê ponownie samorz¹dami pierwszego
stopnia, czyli gorodskimi posielenijami, a szef i rada okrêgu miejskiego staj¹ siê zbêdni.],
KP-P, nr 152 z 17 VIII;
 Lekcje municypalne o znaczeniu obwodowym [Tygodnik Kaliningradskaja wiecziorka opublikowa³ wersjê gazetow¹ programu telewizyjnego Wielka przemiana,
prowadzonego z inicjatywy Oddzia³u Regionalnego Partii Jedna Rosja w studio Pañstwowej Kompanii Radiowo-Telewizyjnej Kaliningrad przez Ludmi³ê Jefriemow¹.
W programie tym wicepremier Jurij Szalimow opowiada³ widzom o z³o¿onej sytuacji,
która powsta³a w szeregu municypalitetów, nazwanej przez dziennikarkê kryzysem w³adzy lokalnej. Wyjciem z tego kryzysu mo¿e byæ rozdzielenie funkcji szefa jednostki (ros.
g³owa) municypalnej i szefa (mera) jej administracji. Szefem (g³ow¹) miejskiej, wiejskiej
czy rejonowej jednostki municypalnej powinien byæ przewodnicz¹cy organu przedstawicielskiego, czyli rady deputowanych, wybierany w wyborach powszechnych lub przez
radê, natomiast szefem administracji (merem) powinna byæ osoba zatrudniona na podstawie kontraktu (city-menager), by w przypadku rozwoju sytuacji negatywnej ten kontrakt
mo¿na by³o rozwi¹zaæ we w³aciwej porze], KW, nr 28 z 1825 VIII;
 Ziemia nad morzem w Ba³tijsku by³a rozdawana niezgodnie z prawem [Anna
Sazonowa pisze w Rosyjskiej Gazecie, ¿e dzia³ki gruntów pod budownictwo prywatne
i w dzier¿awê rozdawane by³y obywatelom i organizacjom przez Administracjê Ba³tijska
z naruszeniem prawa, co zosta³o stwierdzone przez prokuratorów miejscowych i Prokuratury Obwodowej. Chodzi o brak niektórych wymaganych przez prawo dokumentów. £¹cznie prokuratorzy oprotestowali 28 niezgodnych z prawem decyzji administracyjnych.
W Ba³tijsku funkcjonuje obecnie administracja zewnêtrzna z ramienia rz¹du obwodowego], RG, nr 184 z 23 VIII;
 Jaroszewiczowi grozi siedem lat. Szef Ba³tijska jest podejrzany o naruszenie ustawodawstwa urbanistycznego [Szef Ba³tijska zosta³ kolejnym sporód merów okrêgów
miejskich figurantem sprawy karnej, któr¹ wszcz¹³ przeciwko niemu prokurator obwodu
Aleksiej Samsonow. Przedstawicielka Prokuratury Obwodowej Oksana Ponomariowa
kategorycznie odrzuci³a przypuszczenie, ¿e rozpoczêcie postêpowania karnego wi¹¿e siê
z niechêci¹ Jaroszewicza do dobrowolnego opuszczenia zajmowanego stanowiska. «Prokuratura znajduje siê poza polityk¹. Nas interesuj¹ konkretne naruszenia ustawodawstwa
urbanistycznego. Ca³y szereg obiektów w okrêgu, jak siê wyjani³o, zbudowano bez odpowiednich ku temu podstaw. I, jest to ca³kiem mo¿liwe, wykaz bêdzie powiêkszaæ siê
w miarê ledztwa»  powiedzia³a Ponomariowa.
Teraz, jak zapewniaj¹ przedstawiciele organów ochrony prawa, ledztwo w ramach
artyku³u KK FR Nadu¿ycie uprawnieñ s³u¿bowych przez szefa organu samorz¹du lokal20

nego bêdzie kontynuowane, nawet je¿eli F. Jaroszewicz opamiêta siê i poda siê do dymisji], KPwK, nr 122 z 24 VIII;
 «To jest kolejne know-how...» Fiodor Jaroszewicz zosta³ figurantem sprawy karnej [Naczelnik Oddzia³u Dochodzeniowego ds. Szczególnie Wa¿nych Prokuratury Obwodowej Eduard Biriukow powiedzia³ korespondentowi Kommersanta, ¿e na razie zarzutu Fiodorowi Jaroszewiczowi nie przedstawiono. «Jest on podejrzany. Mówienie
o tym, co mu siê zarzuca, jest przedwczesne. Dopiero bêdziemy dokonywaæ oceny jego
czynów, ale mogê powiedzieæ, ¿e rzecz dotyczy budownictwa na terytorium okrêgu, naruszenia przepisów Kodeksu Urbanistycznego. Bardziej szczegó³owe mówienie na razie
nie ma sensu, trwa pierwszy dzieñ ledztwa»  zauwa¿y³ prokurator], TR-VIP, nr 28
z 2430 VIII;
 Sprawa przeciwko merowi. Szef Ba³tijska pracuje, znajduj¹c siê w ledztwie
[Jak wy¿ej], RG, nr 186 z 24 VIII;
 Przeciwko Fiodorowi Jaroszewiczowi wszczêto sprawê karn¹ [Jak wy¿ej], SK,
nr 35 z 29 VIII4 IX;
 Od rozprê¿enia do krymina³u. Za naczelnika grodu ba³tyckiego na serio zabra³y
siê organy ochrony prawa [Sprawa karna wszczêta zosta³a na podstawie art. 285 ust. 2
KK FR Nadu¿ycie stanowiska s³u¿bowego. Pracownicy merostwa Ba³tijska, zwolennicy Jaroszewicza, widz¹ ukryte t³o w tym kryminalnym przeladowaniu mera okrêgu, jednak w Prokuraturze Obwodowej takie pos¹dzenia kategorycznie s¹ odrzucane], KP, nr
158 z 25 VIII;
 Referendum o statusie i granicach okrêgu miejskiego w Ba³tijsku uznano za bezprawne [Po uprzednim odrzuceniu przez deputowanych Rady Okrêgowej wiêkszoci¹
g³osów protestu prokuratora przeciwko uchwale rady w sprawie og³oszenia referendum,
prokuratura wnios³a skargê do s¹du, który w dniu 24 sierpnia br. uzna³ za niezgodne
z prawem dwie uchwa³y rady o zainicjowaniu referendum i wyznaczeniu jego daty na
dzieñ 9 wrzenia], www.knia.ru z 27 VIII;
 Trzy pytania bez odpowiedzi. Referendum o statusie Ba³tijska s¹d uzna³ za niezgodne z prawem [S¹d Miejski w Ba³tijsku uzna³ za niezgodn¹ z prawem inicjatywê
miejscowych deputowanych o przeprowadzeniu referendum w sprawie zmiany granic jednostki municypalnej. Orzeczenie s¹du powinno byæ wykonane niezw³ocznie. W s¹dzie
uznano, ¿e pytania referendum sformu³owano ca³kiem mglicie, w szczególnoci, nie
okrelono o ile powinno zmniejszyæ siê terytorium okrêgu miejskiego, jakie miejscowoci
powinny byæ wy³¹czone ze sk³adu municypalitetu. Tak samo nie wiadomo na utworzenie
jakiej iloci jednostek municypalnych w granicach okrêgu ma daæ zgodê ludnoæ w czasie
referendum], RG, nr 189 z 29 VIII; Die³owoj Ba³tijskij wiestnik, tygodnik Spó³ki z o.o.
Dom Wydawniczy Ba³tijskij bierieg, nr 40 z 30 VIII6 IX;
 Jaroszewicz pozosta³ bez referendum [W administracji Ba³tijska werdykt s¹du
wywo³a³ konsternacjê. «Trudno zrozumieæ, jakie to prawa wyborcze naruszylimy 
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dziwiono siê w dziale prawnym administracji okrêgu.  Orzeczenie s¹du co najmniej jest
dziwne. Odwrotnie, odwo³anie referendum jawnie narusza prawa konstytucyjne ludzi do
wyra¿enia woli. Jak tylko otrzymamy orzeczenie, z uzasadnieniem, to na pewno zaskar¿ymy je w wy¿szej instancji»  powiedzieli prawnicy administracji okrêgu], KPwK, nr 124
z 28 VIII;
 «Dzia³aæ bêdziemy twardo!» Prokurator obwodu odpowiada na pytania, które
teraz intryguj¹ kaliningradczyków [Wiêkszoæ pytañ i odpowiedzi dotyczy³a nowo utworzonej struktury o nazwie Komitet ledczy FR Obwodu Kaliningradzkiego i Walki z Korupcj¹. Na pytania dotycz¹ce wyników kontroli w Ba³tijsku i Czerniachowsku Aleksiej
Samsonow odpowiedzia³ m.in., ¿e: «Postanowienie o wszczêciu sprawy karnej przeciwko szefowi okrêgu w Ba³tijsku, dotycz¹cej nadu¿ycia stanowiska s³u¿bowego, podpisa³em w ubieg³ym tygodniu (2026 sierpnia). Jest to zwi¹zane z obiektami w Parku im.
Go³owko, gdzie ponad 40 hektarów gruntów oddano w dzier¿awê SA Ba³tijskije kurorty. Gdy Fiodor Jaroszewicz nie by³ jeszcze szefem administracji Ba³tijska [tê funkcjê
pe³ni ju¿ trzeci rok], to on kierowa³ t¹ firm¹. Teraz ona nale¿y do jego ziêcia. Budownictwo w parku by³o prowadzone z du¿ymi naruszeniami obowi¹zuj¹cych norm prawnych,
i wszystkie obiekty na tym terenie oddane zosta³y do u¿ytku na podstawie postanowieñ
mera. Prokuratura dopatrzy³a siê w tym nadu¿ycia stanowiska s³u¿bowego, poniewa¿
szef jednostki municypalnej dzia³a³ w interesie swego ziêcia».
Prokurator obwodu przyzna³, ¿e by³y prokurator okrêgu miejskiego nie stan¹³ na wysokoci zadania i nie dopilnowa³ wielu spraw sporód tych, które teraz wychodz¹ na jaw.
Dlatego w maju br. zosta³ odwo³any, a na jego miejsce powo³ano nowego, który zacz¹³
aktywniej wykonywaæ swoje obowi¹zki], KP, nr 160 z 29 VIII,
 Problemy w³adzy [Cytowany ju¿ wczeniej Aleksandr Gmyrin, autor licznych
i niezbyt pochlebnych dla mera Ba³tijska artyku³ów, tym razem nie pozostawia ju¿ na
Fiodorze Jaroszewiczu przys³owiowej suchej nitki. Jego zdaniem, naczelnik grodu Jaroszewicz, «rozzuchwalony na skutek swojej, praktycznie nieograniczonej w³adzy», w chwili
pierwszego zagro¿enia «rzuci³ siê pêdem po pomoc mieszkañców, gdy tylko wy¿ej postawiona w³adza lekko go skarci³a i po ojcowsku pogrozi³a mu palcem». Gmyrin ze zgorszeniem stwierdza, ¿e, niestety, czêci mieszkañców Ba³tijska zawróci³y w g³owie idee ma³omiasteczkowego ³¿e-patriotyzmu. W myl zasady  drañ, ale mimo wszystko to swój
drañ, rodzimy  niektórzy obywatele, a nawet ca³e organizacje rzuci³y siê do obrony
swego podpadniêtego szefa grodu i okrêgu  czytamy w artykule tego autora, opublikowanym w Dzie³owoj Ba³tijskij wiestnik.
W podobnym duchu utrzymany zosta³ artyku³ Aleksandra Olgina pt. Dziwactwa
i niedorzecznoci, opublikowanym w tym samym tygodniku. Dziwnym zbiegiem okolicznoci artyku³ A. Olgina jest identyczny z artyku³em A. Gmyrina, opublikowanym
w Kaliningradzkiej Prawdzie z 16 VIII br. i omówionym przez nas wy¿ej. W obydwu
przypadkach autorzy stawiaj¹ na koñcu artyku³u pytanie: Czemu wierzyæ? Die³owoj
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Ba³tijskij wiestnik, nr 40 z 31 VIII6 IX, zob. KP, nr 151 z 16 VIII. Po lekturze powy¿szych informacji miejscowych SMI nasuwa siê ca³kiem inne pytanie: Komu wierzyæ?
Gmyrinowi czy Olginowi, Boosowi czy Jaroszewiczowi, Szalimowowi czy Winogradowowi, prokuratorom i sêdziom czy deputowanym? Wszystko wskazuje na to, ¿e na pe³n¹
odpowied na to pytanie przyjdzie siê jeszcze d³ugo poczekaæ. Ale niektóre fragmenty
odpowiedzi nasuwaj¹ siê ju¿ dzisiaj. Reorganizacja systemu samorz¹dów lokalnych
w trakcie trwania kadencji w³adz narusza interesy cz³onków tych w³adz. I to jest jeden
z czynników obecnego konfliktu, który dotyka w³adze pañstwowe i samorz¹dowe. Innym, nie mniej istotnym, jest z pewnoci¹ niedofinansowanie samorz¹dów lokalnych.
Wszystkie samorz¹dy w obwodzie s¹ dotowane przez bud¿et obwodowy, który sam jest
w znacznej mierze dotowany przez bud¿et federalny. Nie ma jednolitego systemu finansowania samorz¹dów lokalnych. Brak w³asnych rodków finansowych i finansowa zale¿noæ od w³adz pañstwowych szczebla obwodowego pozbawia samorz¹dy lokalne roli prawdziwego gospodarza swego terenu. Sprawdza siê wiêc przys³owie ludowe o tym, ¿e kto
ma pieni¹dze  ten i muzykê zamawia.
2. Okrêg Miejski w Swiet³ogorsku
 «Sêdzia by³ purpurowego, winiowego koloru...». Odwo³anie wyborów w Swiet³ogorsku uznane zosta³o za bezprawne. [Wiosn¹ br. Swiet³ogorsk sta³ siê poligonem
reformy municypalnej w Obwodzie Kaliningradzkim. Rz¹d obwodowy uzna³ za niezbêdne przekszta³cenie kurortu o znaczeniu federalnym z okrêgu miejskiego w rejon samorz¹dowy. Formaln¹ przyczyn¹ takiej decyzji sta³o siê orzeczenie S¹du Obwodu Kaliningradzkiego, który za¿¹da³ doprowadzenia ustawodawstwa obwodowego do zgodnoci
z federalnym, czyli ustaw¹ Federacji Rosyjskiej Nr 131-FZ z 6 padziernika 2003 r.
O ogólnych zasadach organizacji samorz¹du lokalnego w Federacji Rosyjskiej, która
wesz³a w ¿ycie 1 stycznia 2006 r. Okrêg Miejski w Swiet³ogorsku, w myl za³o¿eñ tej
ustawy, nale¿a³o poci¹æ na jednostki podstawowe samorz¹du (gminy, ros. posielenija)
i utworzyæ w ka¿dej z nich swoje organy samorz¹dowe. W tym celu rz¹d obwodowy
opracowa³, a Duma Obwodowa przyjê³a, pakiet z³o¿ony z 4 projektów ustaw, które reglamentowa³y dzia³alnoæ i w pierwszej kolejnoci tryb kszta³towania w³adzy lokalnej. Nieco wczeniej deputowani Swiet³ogorskiego Okrêgu Miejskiego stwierdzili wyganiêcie
uprawnieñ szefa (mera) okrêgu Olega Wiernikowskiego, skazanego przez s¹d na trzy lata
pozbawienia wolnoci za próbê przemytu broni i amunicji (kara w zawieszeniu). Wybory
nowego mera by³y wyznaczone na 29 lipca. Na stanowisko szefa (mera) okrêgu pretendowa³o 12 kandydatów  dziesiêciu zg³osi³o swoje kandydatury indywidualnie i po jednym
partie Jedna Rosja i LDPR.
Jednak 27 kwietnia do S¹du Obwodu Kaliningradzkiego zwróci³a siê grupa mieszkañców okrêgu z wnioskiem o uznanie ustaw obwodowych o utworzeniu gmin Primorje
i Donskoje za niezgodne z prawem. Mieszkañcy tych miejscowoci wiejskich poczuli siê
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poszkodowani na skutek nadania ich wsiom statusu miejskiego (gorodskoje posielenije)
bez zasiêgniêcia ich opinii. 14 lipca sêdzia S¹du Obwodowego An¿elika Strukowa uchyli³a te cztery ustawy regionalne (Nr 130, 131, 132, 133 o utworzeniu rejonu swiet³ogorskiego oraz gorodskich posielenij (gmin miejskich) w Swiet³ogorsku, Primorje i Donskoje) i ju¿ 19 lipca uchwa³y o przeprowadzeniu wyborów w³adz tych czterech samorz¹dów
by³y odwo³ane. Teraz wsie nadal pozostaj¹ wsiami, a okrêg miejski okrêgiem miejskim,
tyle ¿e bez g³owy, czyli bez szefa. Duma Obwodowa ma pó³ roku czasu, by rozstrzygn¹æ ponownie, czym ma byæ Swiet³ogorsk, i nadaæ mu inny status, ni¿ okrêg miejski.
Dla wielu pozbawiony szefa Swiet³ogorsk jest ³akomym k¹skiem. Obywatel Ludwig £agutko uzna³, ¿e bêd¹cy w zawieszeniu, a w³aciwie w pró¿ni prawnej, okrêg
miejski nie mo¿e pozostawaæ bez szefa i zwróci³ siê do S¹du Miejskiego w Swiet³ogorsku
o nakazanie przeprowadzenia wyborów szefa tego okrêgu. Sêdzia Ganin, przy braku sprzeciwu ze strony prokuratora, podzieli³ opiniê £agutki i orzek³, ¿e wybory szefa okrêgu
miejskiego powinny odbyæ siê w ci¹gu 30 dni od momentu og³oszenia orzeczenia s¹du.
Orzeczenie sêdzia wyda³ pomimo wywieranej na niego presji, co zreszt¹ przyp³aci³ znalezieniem siê w reanimacji ju¿ po 15 minutach od og³oszenia wyroku, o czym obszernie
informuje Maksim Uliaszew w tygodniku Tridiewiatyj region VIP. Za realizacjê orzeczenia odpowiedzialnymi s¹d uczyni³ Radê Deputowanych Okrêgu i Okrêgow¹ Komisjê
Wyborcz¹ w Swiet³ogorsku. Przewodnicz¹cy rady Eduard Kotkowskij jednoosobowo zaskar¿y³ orzeczenie S¹du Miejskiego w S¹dzie Obwodowym. Obywatel £agutko ostrzeg³,
¿e je¿eli S¹d Obwodowy uchyli orzeczenie S¹du Miejskiego, to z³o¿y skargê do S¹du
Najwy¿szego FR, wzglêdnie do S¹du Konstytucyjnego FR, gdy¿ walczy o swoje prawa,
gwarantowane przez Konstytucjê FR i potwierdzone w ustawach federalnych O podstawowych gwarancjach praw wyborczych... i O zapewnieniu konstytucyjnych praw obywateli FR do wybierania i bycia wybranym do organów samorz¹du lokalnego. Tym w³anie kierowa³ siê £agutko, gdy zwraca³ siê do s¹du, powo³uj¹c siê przy tym na postanowienie (uchwa³ê) Dumy Obwodowej Nr 30 z 1999 roku o okreleniu granic Swiet³ogorskiego Okrêgu Miejskiego, które ma moc prawn¹ po dzieñ dzisiejszy, z czym zgodzi³ siê
tak¿e s¹d w Swiet³ogorsku. Pod koniec sierpnia S¹d Obwodu Kaliningradzkiego utrzyma³ w mocy orzeczenie S¹du Miejskiego w Swiet³ogorsku o przeprowadzeniu wyborów
mera okrêgu. TR-VIP, nr 29 z 31 VIII6 IX;
Sytuacji w Swiet³ogorsku powiêcone zosta³y tak¿e nastêpuj¹ce artyku³y:
 W³adza w Swiet³ogorsku [R. Iskandarowa analizuje sytuacjê prawn¹ Okrêgowej
Rady Deputowanych i czasowo pe³ni¹cego obowi¹zki szefa okrêgu S. Rudobielca oraz
wa¿noæ podejmowanych przez nich decyzji w ró¿nych okresach sprawowania w³adzy
w roku bie¿¹cym], Panorama pobierie¿ja, nr 16 z 28 VIII;
 Nadmorskie za³amanie polityczne [Irina Sattarowa prezentuje historiê i problemy zwi¹zane z prób¹ zmian struktury samorz¹du lokalnego w Swiet³ogorsku], K-d, nr 32
z 1420 VIII;
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 Rozkazano wybieraæ! [Krótka informacja o tym, ¿e po orzeczeniu S¹du Obwodowego Komisja Wyborcza Obwodu ma 23 dni na wyznaczenie daty wyborów mera Okrêgu Miejskiego w Swiet³ogorsku], K-d, nr 35 z 410 IX.
3. Okrêg Miejski w Pioniersku
Cierpliwoæ pêk³a. Duma Obwodowa, zgadzaj¹c siê z propozycj¹ gubernatora,
przyjê³a ustawê o rozwi¹zaniu Rady Deputowanych Okrêgu Miejskiego w Pioniersku
[Szef tego okrêgu Rimma Sagajewa i deputowani rady okrêgu od dawna znajduj¹ siê
w stanie konfliktu. Dosz³o do tego, ¿e rada usi³owa³a przeprowadziæ referendum o jej
odwo³anie i odmówi³a uchwalenia Statutu Okrêgu i bud¿etu rocznego. Przez ostatnie pó³
roku okrêg ¿y³ bez bud¿etu. Rz¹d obwodowy uzna³, ¿e ³atwiej bêdzie rozwi¹zaæ radê
i wybraæ now¹, ni¿ pogodziæ szefa i deputowanych. Tym bardziej, ¿e podstawy do rozwi¹zania rady istniej¹. Kilka aktów prawnych przez ni¹ uchwalonych S¹d Miejski w Swiet³ogorsku uzna³ za niezgodne z prawem i zobowi¹za³ radê do ich zmiany. Gdy rada nie
zastosowa³a siê do orzeczenia s¹du, gubernator Gieorgij Boos zainicjowa³ zwo³anie
nadzwyczajne posiedzenia Dumy Obwodowej w dniu 2 sierpnia, nie bacz¹c na przerwê
urlopow¹, i wniós³ projekt ustawy O rozwi¹zaniu Rady Deputowanych Pionierskiego
Okrêgu Miejskiego. W obradach wziê³o udzia³ 31 deputowanych. Nie wszyscy zgodzili
siê z ide¹ rz¹du regionalnego w sprawie rozwi¹zania rady w Pioniersku. Szecioro deputowanych Dumy Obwodowej proponowa³o nawet skrelenie tego punktu z porz¹dku
obrad, jednak frakcja Jednej Rosji ich nie popar³a. W toku dyskusji niektórzy deputowani zwracali uwagê na nieuzasadniony popiech, z jakim rz¹d i frakcja partii w³adzy
d¹¿y do rozwi¹zania rady w Pioniersku. Przedstawicielka gubernatora w Dumie Obwodowej Tamara Kuziajewa uzasadni³a to d¹¿eniem do przeprowadzenia wyborów do nowej rady w dniu 2 grudnia, wraz z wyborami do Dumy Pañstwowej FR.
Przewodnicz¹cy Komisji ds. Bezpieczeñstwa i Porz¹dku Prawnego Dumy Obwodowej W³adimir A. Nikitin stwierdzi³ nawet, ¿e obecni deputowani Pionierska w niczym
nie s¹ gorsi i nie lepsi od swoich kolegów z innych municypalitetów. «Innych nie mamy.
I jestem pewien, ¿e wiêkszoæ sporód tych, których rozwi¹zujemy, bêdzie wybrana ponownie. W zasadzie  to nie jest metoda!»  stwierdzi³ by³y przewodnicz¹cy Dumy Obwodowej poprzedniej kadencji. Deputowany W³adimir Morar sprzeciwi³ siê ocenianiu
deputowanych z Pionierska pod ich nieobecnoæ. Okaza³o siê jednak, ¿e w obradach uczestniczy pe³ni¹cy obowi¹zki przewodnicz¹cego rady okrêgowej W³adimir Krawczienko (przewodnicz¹cy rady Aleksandr Giergiert wczeniej zosta³ wykluczony z Jednej Rosji
i zrezygnowa³ ze stanowiska). Zaproszony do wypowiedzenia siê, W. Krawczienko owiadczy³, ¿e «rada jest rozwi¹zywana jedynie po to, by zamkn¹æ jej usta». Wed³ug jego s³ów,
w³anie rada jest g³ównym szermierzem walki z korupcj¹ w okrêgu i to ona czujnie ledzi
jak s¹ wydatkowane rodki bud¿etowe i rozdysponowywane grunty. Jednak, jak pisze
Wadim Smirnow w KP z 3 sierpnia, deputowanych Dumy Obwodowej nie uda³o siê
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przekonaæ. Wniosek wiceprzewodnicz¹cego Dumy Obwodowej z ramienia KPFR Jurija
Siemionowa o ostrze¿enie na pimie deputowanych Pionierska te¿ upad³, podobnie jak
i postulat wiceprzewodnicz¹cego z ramienia LDPR Walerija Sielezniowa o powo³anie
grupy roboczej, która przed statecznym podjêciem decyzji zapozna³aby siê z sytuacj¹ na
miejscu. Za rozwi¹zaniem Rady Okrêgowej Deputowanych w Pioniersku opowiedzia³o
siê w g³osowaniu 22 deputowanych, 6  przeciw, 3  wstrzyma³o siê od g³osu. KP-P, nr
142 z 3 VIII.
20 sierpnia ustawa Dumy Obwodowej o rozwi¹zaniu rady w Pioniersku wesz³a
w ¿ycie. W tym samym dniu otwarto pomieszczenia zajmowane przez radê i wyniesiono
stamt¹d dokumenty. Przy wejciu do siedziby administracji okrêgu dy¿ur pe³nili milicjanci, czego wczeniej nie by³o, i sprawdzali zawartoæ teczek wchodz¹cych i wychodz¹cych
deputowanych. By³y przewodnicz¹cy rady A. Giergiert owiadczy³ dziennikarzom, ¿e
«dwóch deputowanych zamierza prosiæ o azyl polityczny za granic¹». Wed³ug jego s³ów,
wyjechaæ z rodzinami za granicê jego kolegów sk³aniaj¹ obawy o to, ¿e tu oni mog¹ staæ
siê ofiarami rozprawy politycznej. Kto mianowicie próbuje porachowaæ siê z by³ymi
deputowanymi, Giergiert nie sprecyzowa³. Da³ jednak do zrozumienia, ¿e represje w stosunku do konkretnych osób stan¹ siê nieuchronnym nastêpstwem rozwi¹zania rady.
Jeszcze przed uprawomocnieniem siê ustawy Dumy Obwodowej p.o. przewodnicz¹cego rady W. Krawczienko z³o¿y³ pozew w s¹dzie o uznanie ustawy Dumy Obwodowej
o rozwi¹zaniu Okrêgowej Rady Deputowanych w Pioniersku za niezgodn¹ z prawem.
Jednoczenie wniós³ o zawieszenie obowi¹zywania ustawy do czasu wydania orzeczenia
przez s¹d.
W niedzielê 19 sierpnia pal¹ca tematyka prawomocnoci rozwi¹zania rady okrêgowej
poruszona zosta³a w czasie spotkania w Pioniersku ministra rz¹du obwodowego Michai³a Pluchina i deputowanego Dumy Obwodowej Siergieja Koz³owa ze 140 weteranami Pionierska. Wiceprzewodnicz¹cy Miejskiej Rady Weteranów Aleksiej Antonow owiadczy³, ¿e ustawa obwodowa o rozwi¹zaniu rady w Pioniersku jest nieuprawnionym wtr¹caniem siê w sprawy samorz¹du lokalnego. Rada Weteranów zamierza wystosowaæ apel do
w³adz obwodowych o powrót do sytuacji zgodnej z prawem.
24 sierpnia spraw¹ zaj¹³ siê S¹d Obwodowy, rozpatruj¹c dwa pozwy  nie funkcjonuj¹cej ju¿ rady okrêgowej i deputowanego W. Krawczienki, wystêpuj¹cego jako osoba
fizyczna. Gdy sêdzia Andriej Zielenskij odrzuci³ trzy wnioski proceduralne, zg³oszone
przez przedstawicieli by³ej rady okrêgu, ci opucili salê, a sêdzia odroczy³ rozpatrywanie
sprawy na dwa dni.
27 sierpnia wnioskodawcy nie stawili siê w s¹dzie, za sêdzia Zielienskij w ci¹gu
kilku minut upora³ siê ze spraw¹ i odrzuci³ wnioski by³ych deputowanych Pionierska
o uznanie ustawy Dumy Obwodowej o rozwi¹zaniu ich rady za niezgodn¹ z prawem.
Skar¿¹cym przys³uguje prawo z³o¿enia skargi kasacyjnej do S¹du Najwy¿szego FR. Maj¹
na to 10 dni.
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Sprawie tej kaliningradzkie rodki masowej informacji powiêci³y m.in. nastêpuj¹ce
artyku³y:
 Deputowanych Dumy Obwodowej pilnie zbieraj¹, KP, nr 141 z 2 VIII; www.kaliningradka.ru z 2 VIII;
 Boje pionierskie. Duma Obwodowa rozwi¹za³a radê okrêgow¹ miasta uzdrowiskowego, RG, nr 170 z 7 VIII;
 Dymisja z roszad¹. Po odsuniêciu od w³adz deputowani pionierscy obdzielili
siebie funkcjami kontroli nad merostwem [Przed 20 sierpnia, czyli przed uprawomocnieniem siê ustawy obwodowej, korzystaj¹c jeszcze z legitymacji prawnej, deputowani
Okrêgowej Rady Deputowanych w Pioniersku podjêli uchwa³ê o utworzeniu Izby Kontrolno-Obrachunkowej, która pozwala im na kontrolowanie miejscowej administracji. Przewodnicz¹cym izby na piêcioletni¹ kadencjê wybrano Aleksandra Giergierta, który jakoby
zrezygnowa³ z funkcji przewodnicz¹cego rady], RG, nr 180 z 17 VIII;
 Po co drzwi wywa¿aæ? W Pioniersku rozpala siê skandal polityczny, gro¿¹cy wylaniem siê daleko poza granice naszego obwodu, KP, nr 154 z 21 VIII;
 Gwoli obiektywizmu i pe³noci [Krytyczna relacja z przebiegu rozprawy w S¹dzie Obwodowym], KP, nr 158 z 25 VIII;
 Trzyminutowy proces [Jak wy¿ej], KP, nr 159 z 28 VIII.
4. Okrêg Miejski w £aduszkinie
Za pierwszym podejciem mieszkañcom £aduszkiñskiego Okrêgu Miejskiego nie uda³o
siê wybraæ sobie szefa okrêgu i miejscowej administracji. W g³osowaniu w dniu 19 sierpnia wziê³o udzia³ 57,4% sporód 2850 uprawnionych wyborców, ale ¿aden z czterech
kandydatów nie uzyska³ niezbêdnej do zwyciêstwa liczby g³osów (ponad 50%). Dyrektor
Bazy Wypoczynkowej Liebiedinoje Niko³aj Durniew uzyska³ 285 g³osów. O piêciu
zwolenników wiêcej mia³ szef Spó³ki z o.o. Kiena Innokientij Czernigow. G³ównymi
za konkurentami stali siê popierany przez Jedn¹ Rosjê dyrektor miejscowej szko³y
Anatolij Czieriemisin i prawnik Spó³ki z o.o. Arimas Oleg Rosso³ow, którzy uzyskali
odpowiednio 443 i 581 g³osów. Oni te¿ zmierz¹ siê ze sob¹ podczas drugiej tury g³osowania w dniu 2 wrzenia.
Stanowisko szefa okrêgu jest wolne od 2 kwietnia br., w którym to dniu przed up³ywem kadencji poda³ siê do dymisji Stanis³aw Dembickij.
Andriej Maliuta, autor artyku³u Bohater naszych czasów, opublikowanego w tygodniku Kaliningradskaja wiecziorka z 31 VIII8 IX br., powo³uj¹c siê na czynnych
i by³ych funkcjonariuszy Wydzia³u do Walki z Przestêpczoci¹ Zorganizowan¹ (ros. UBOP)
Obwodowego Urzêdu Spraw Wewnêtrznych, informuje, ¿e kandydat na szefa (mera) okrêgu
Oleg Rosso³ow nale¿y do autorytetów kryminalnych obwodu. Mistrz sportu ZSRR
w boksie Rosso³ow, pseudonim Rosso³, od 1994 roku figuruje w oficjalnym rejestrze
UBOP jako aktywny uczestnik jednej ze znanych grup przestêpczych z³o¿onej z bokse27

rów. A od 1997 roku uwa¿any jest za lidera grupy przestêpczej. Niejednokrotnie by³ podejrzewany o wspó³udzia³ w ró¿nych ciê¿kich przestêpstwach, ale za ka¿dym razem sprytnie uwalnia³ siê od odpowiedzialnoci.Nigdzie nie pracuje, chocia¿, startuj¹c w wyborach na stanowisko szefa okrêgu miejskiego, prezentuje siê jako prawnik (ros. jurist)
Spó³ki z o.o. Arimas, chocia¿ z oficjalnego zawiadczenia wynika, ¿e w firmie figuruje
tylko formalnie i nie przepracowa³ w niej ani jednego dnia, ani razu nie pobra³ wynagrodzenia i, co wiêcej, dowiedziawszy siê zapewne, ¿e takie zawiadczenie jest przygotowywane, pospiesznie zwolni³ siê 23 sierpnia br. na w³asn¹ probê.
Wiadomo ju¿, ¿e kandydaci N. Durniew i I. Cziernigow po przegranej pierwszej turze
opublikowali owiadczenia, wzywaj¹c swych wyborców do g³osowania na Rosso³owa
w drugiej turze(KP, nr 154 z 21 VIII; RG, nr 182 z 21 VIII; KW, nr 30 z 31 VIII8 IX).
5. Okrêg Miejski w Swiet³ym
 Bezgraniczna w³adza [Sk³adaj¹c¹ siê z czterech boksów myjniê samochodów
buduje deputowany Swiet³owskiego Okrêgu Miejskiego w osiedlu Wo³oczajewka. Jak
informuje AI Regnum, budowa prowadzona jest na terenie jedynego parku dla dzieci
na podstawie zezwolenia mera okrêgu Aleksandra Grigorjewa. Mieszkañcy osiedla zwrócili siê na pimie do gubernatora z prob¹ o zapoznanie siê z sytuacj¹, poniewa¿ oni
uznaj¹ budowê za bezprawn¹], K-d, nr 32 z 1420 VIII.
6. Okrêg miejski Miasto Kaliningrad
W Kaliningradzie w sierpniu faktycznie wystartowa³a kampania wyborcza w wyborach szefa miasta, wyznaczonych na 2 grudnia br. W miecie pojawi³y siê anonimowe
ulotki ze zdjêciami i niepochlebnymi opiniami szeregu potencjalnych kandydatów na to
stanowisko. Jedni z nich nazwani zostali w ulotkach pleciuchami, inni ³garzami,
a jednego z polityków pomówiono nawet o oszukiwanie kobiet. Wród osób, które wyró¿niono najbardziej niepochlebnymi charakterystykami, znaleli siê przewodnicz¹cy
Miejskiej Rady Deputowanych Kaliningradu Aleksandr Jaroszuk, deputowani Dumy Obwodowej Vitautas £opata i Igor Rudnikow, by³y szef Rosyjskiego Komitetu ds. Rybo³ówstwa Jurij Sinielnik, deputowany, w poprzedniej kadencji przewodnicz¹cy Miejskiej Rady
Deputowanych, Jewgienij Gan.
Aleksandr Jaroszuk nie dostrzeg³ w tym incydencie niczego niezwyk³ego, bowiem
reforma samorz¹du lokalnego, zwi¹zana z wprowadzeniem stanowiska mened¿era (zarz¹dcy) miasta i wzmocnieniem funkcji kontrolnych Rady Deputowanych, «nie mog³a nie
wywo³aæ sprzeciwu osób zainteresowanych». Zdaniem politologa kaliningradzkiego W³adimira Abramowa, taki pocz¹tek kampanii wyborczej zwiastuje dosyæ burzliwy jej przebieg. «Miejscowi spece od technologii politycznych w okresie ostatnich omiu lat oddaj¹
pierwszeñstwo ró¿nego rodzaju technologiom na granicy faulu. Anonimowe ulotki ju¿
przedstawia³y polityków kaliningradzkich w postaci Mussoliniego i Pinocheta, informo28

wa³y o miertelnych zachorowaniach kandydatów, itd. Rozpasaniu fantazji w niema³ym
stopniu sprzyja ten fakt, ¿e ani razu autorów podobnej produkcji poligraficznej nie to ¿e
ukarano, lecz nawet oficjalnie nie nazwano». Tym razem Jewgienij Gan zamierza zwróciæ
siê do prokuratury, chocia¿ nie wierzy, ¿e organy ochrony prawa mog¹ znaleæ oszczerców, i zak³ada, ¿e tê akcjê przeprowadzi³ sztab jednego z konkurentów. Dodatkow¹ intrygê wywo³uje fakt, ¿e ulotek by³o ma³o i wiêksza czêæ komentatorów wydaje oceny, jak to
siê mówi, na lepo. Na ulotkach figurowa³ numer telefonu oddzia³u regionalnego partii
Inna Rosja (ros. Drugaja Rossija). Przy tym wzornictwo ulotek ca³kowicie kopiowa³o wypuszczon¹ wczeniej przez t¹ organizacjê ulotkê popieraj¹c¹ akcjê Miastu  ludowego mera. Szef oddzia³u Innej Rosji Michai³ Kostiajew, zatrzymany 17 sierpnia br.
przez milicjê, przyzna³ w rozmowie z dziennikarzem Niezawisimej gaziety, ¿e wypuci³ w stu egzemplarzach ulotkê tylko przeciwko Aleksandrowi Jaroszukowi, wykonan¹
przy u¿yciu domowej drukarki komputerowej. «Ca³a reszta  to prowokacja  owiadczy³
Kostiajew.  W ten sposób Inn¹ Rosjê chc¹ sk³óciæ z innymi grupami opozycyjnymi.
Mnie ju¿ przes³uchiwano w Oddziale do Walki z Ekstremizmem Kaliningradzkiego Urzêdu
Spraw Wewnêtrznych, obwiniaj¹c mnie tak¿e za ulotki przeciwko innym politykom. Dlatego napisa³em skargê do prokuratury». Rzecznik prasowy Prokuratury Obwodowej Oksana
Ponomariowa powiedzia³a NG, ¿e jej nic nie wiadomo o jakiejkolwiek skardze obywatela Kostiajewa: (W Kaliningradzie zatrzymano lidera regionalnego Innej Rosji,
www.kaliningrad-online.ru z 20 VIII; Sezon wyborczy w Kaliningradzie bêdzie burzliwy, www.kaliningrad.ru z 22 VIII; Fantazje anonimowo-ulotkowe. Walka o stanowisko naczelnika grodu w Kaliningradzie rozpoczê³a siê od brudnych technologii,
www.ng.ru z 22 VIII; Papierowy kontratak. Inn¹ Rosjê spróbowali sk³óciæ z potencjalnymi sojusznikami, TR-VIP, nr 28 z 2430 VIII.
Kampania wyborcza do Dumy Pañstwowej  2 grudnia br.
W dniu 2 grudnia w Obwodzie Kaliningradzkim odbêd¹ siê wybory deputowanych
Dumy Pañstwowej FR. Komisja Wyborcza Obwodu Kaliningradzkiego w nowym sk³adzie zapowiedzia³a, ¿e nie dopuci do stosowania w tej kampanii wyborczej tak zwanego
czarnego PR, do którego ju¿ dosz³o w czasie tegorocznych odwo³anych wyborów
w Swiet³ogorskim Okrêgu Miejskim, w miejscowociach Primorje i Donskoje. Ponadto
Komisja wyborcza w nowym sk³adzie zamierza zapewniæ mo¿liwoæ uczestniczenia
w wyborach inwalidom, których w obwodzie jest oko³o 73 tysi¹cy. W tym celu powo³ane
zostan¹ grupy robocze z³o¿one z cz³onków komisji, pracowników s³u¿by zdrowia, urzêdów ds. polityki spo³ecznej i pracy, firm ubezpieczeniowych, partii politycznych i organizacji spo³ecznych, które pomog¹ w dotarciu do lokalu wyborczego. Mo¿liwy bêdzie przyjazd cz³onków tych grup z urnami i kartami do g³osowania do domów osób niepe³nosprawnych.
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15 sierpnia na posiedzeniu Centralnej Komisji Wyborczej FR podjêto uchwa³ê o mo¿liwoci po³¹czenia Republiki Adygei z Obwodem Kaliningradykim we wspólny okrêg
wyborczy w wyborach do Dumy Pañstwowej Federacji Rosyjskiej. Po³¹czenia w okresie
wyborów mog¹ obj¹æ tak¿e i inne regiony. Rosyjskie partie polityczne, bior¹c udzia³
w wyborach, mog¹ tworzyæ w swoim sk³adzie regionalne grupy kandydatów, ³¹cz¹cych
interesy wyborców ró¿nych podmiotów federacji, pod warunkiem, ¿e ³¹cz¹ siê regiony
s¹siaduj¹ce ze sob¹, a ich ³¹czna liczba wyborców nie przekracza 3 mln osób. Jednak dwa
regiony maj¹ szczególne po³o¿enie geograficzne: Obwód Kaliningradzki nie ma wspólnych granic z innymi regionami Rosji, a Republika Adygeja (dawniej Czerkiesja) po³o¿ona jest wewn¹trz Kraju Krasnodarskiego. Dlatego dla nich potrzebne by³o odrêbne rozstrzygniêcie prawne. W rezultacie CKW podjê³a uchwa³ê o tym, ¿e listy partyjne Obwodu
Kaliningradzkiego mog¹ byæ ³¹czone z listami dowolnego regionu (podmiotu) FR. Jednoczenie Adygeja mo¿e po³¹czyæ siê tylko z Kaliningradem. O tym, czy listy partyjne
maj¹ byæ ³¹czone czy nie, maj¹ decydowaæ partie we w³asnym zakresie. Przy tym w ostatecznym rachunku to nowe rozwi¹zanie nie wp³ynie na ogólne wyniki g³osowania, lecz na
desygnowanie do w³adzy przedstawicieli konkretnych regionów. Mo¿e to przyczyniæ siê
do zwiêkszenia liczby deputowanych reprezentuj¹cych niewielkie regiony, takie, jak te
dwa wy¿ej wymienione.
Wed³ug lidera Partii Komunistycznej FR w Obwodzie Kaliningradzkim Igora Riewina, do tego, by kandydat którejkolwiek partii w tym obwodzie móg³ byæ wybrany do
Dumy Pañstwowej FR, jego partia powinna uzyskaæ 100120 tysiêcy g³osów. W Obwodzie Kaliningradzkim nawet Jedna Rosja mo¿e nie uzyskaæ takiej liczby zwolenników.
Po³¹czenie si³ z dwóch regionów takie mo¿liwoci zwiêksza, ale w ca³ym kraju liczba
mandatów danej partii zale¿eæ bêdzie nadal od ³¹cznej liczby uzyskanych przez ni¹ g³osów.
Obwód Kaliningradzki by³ reprezentowany w Dumie Pañstwowej przez jednego
deputowanego, wybranego w Kaliningradzkim Okrêgu Jednomandatowym, a nie z listy
partyjnej której z partii. W nadchodz¹cych wyborach okrêgi jednomandatowe zosta³y
zniesione, a Duma Pañstwowa sk³adaæ siê bêdzie wy³¹cznie z deputowanych wybranych
z list partyjnych.
Wyborom do Dumy Pañstwowej FR powiêcone szczególnie infteresuj¹ce artyku³y:
 Pomog¹ oddaæ g³os, KP, nr 149 z 14 VIII;
 Obwodowa Komisja Wyborcza przygotowuje siê do g³osowania, SB, nr 130
z 16 VIII;
 Lato przed wyborami, TR-VIP, nr 26 z 1016 VIII; [S³u¿ba Socjologiczna SA
IRS 39 region, opublikowa³a wyniki badañ przeprowadzonych na pocz¹tku lipca telefonicznie na próbie 600-osobowej na temat preferencji wyborczych kaliningradczyków
w wyborach do Dumy Pañstwowej. Badanym zadano trzy pytania i uzyskano nastêpuj¹ce
odpowiedzi:
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1. Czy zamierza Pan(i) g³osowaæ w wyborach deputowanych Dumy Pañstwowej w
grudniu 2007 roku?
 tak - 43%, nie - 32%, nie wiem - 25%
Wed³ug prognoz Obwodowej Komisji Wyborczej w g³osowaniu wemie udzia³ 60%
mieszkañców obwodu.
2. Jak¹ rosyjsk¹ partiê Pan(i) zna?
3. Na jak¹ partiê Pan(i)zamierza oddaæ g³os?
 Jedna Rosja
 43%
 23%
 LDPR (¯yrinowskiego)
 38%
 14%
 KP FR
 35%
 14%
 Patrioci Rosji
 15%
 13%
 Zwi¹zek Si³ Prawicowych
 21%
 9%
 Jab³oko
 19%
 7%
 Sprawiedliwa Rosja
 19%
 6%
 inne partie
 11%
 5%
 nie znam ¿adnej
 11%

 nie wiem

 10%],
 Dodali nam Adygejê, KP, nr 151 z 16 VIII; Kaliningrad po³acz¹ z Adygej¹,
Jewrorubl, nr 30 z 1622 VIII;
 Zwalczyæ to, nie wiem co [Wadim Smirnow z KP uwa¿a, ¿e Komisji Wyborczej Obwodu Kaliningradzkiego nie uda siê wyeliminowaæ czarnego piaru z kampanii
wyborczej w obwodzie], KP-P, nr 162 z 31 VIII, www.kaliningradka.ru z 31 VIII;
 W Komisji Wyborczej Obwodu Kaliningradzkiego rozmawiano o nadchodz¹cych
wyborach, www.kaliningrad.ru z 30 VIII;
 Na drodze ku wzorcowym wyborom. Tajne znaczki i uczciwi technolodzy polityczni ku rozkwitowi parlamentaryzmu rosyjskiego [Przewodnicz¹cy Komisji Wyborczej
OK Siergiej £uniew po powrocie z narady w CKW FR chwali³ siê dziennikarzom, jak to
w Rosji rozkwita parlamentaryzm i przekonywa³, ¿e trzeba uczyniæ wszystko, by obecne
wybory do Dumy Pañstwowej sta³y siê wzorcowe. By osi¹gn¹æ ten cel, technolodzy wyborów chc¹ zastosowaæ ca³y szereg pomys³ów: bêd¹ piêkne plakaty ilustruj¹ce proces
g³osowania, bêdzie instrukcja wyborcza, która krok po kroku poinformuje cz³onków komisji jak zorganizowaæ przebieg g³osowania i ustalania wyników, bêd¹ treningi cz³onków komisji i æwiczenia z udzia³em milicjantów i funkcjonariuszy FSB w zakresie zapobiegania nieprzewidzianym sytuacjom. Pomylano te¿ o tym, jak zapobiegaæ wynoszeniu
kart do g³osowania przez nieuczciwych wyborców po to, by póniej sprzedawaæ je organizatorom kampanii wyborczych okrelonych kandydatów. Nowoci¹ do tej pory nie spotykan¹ bêdzie sekretne oznakowanie kart do g³osowania.], TR-VIP, nr 29 z 31 VIII6 IX;
 Opuci³em Jedn¹ Rosjê! [Przewodnicz¹cy OKW Siergiej £uniew poinformowa³, ¿e przed rozpoczêciem kampanii wyborczej zawiesi³ swoje cz³onkostwo w Jednej
Rosji  nie tylko na czas wyborów, lecz na ca³y okres pe³nienia obowi¹zków szefa komisji], KPwK, nr 126 z 31 VIII.
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Naczelnik Urzêdu Federalnej S³u¿by Migracyjnej p³k Siergiej Sawin o programie przesiedleñ
Gubernator Gieorgij Boos wyst¹pi³ na ¿ywo w programie Pozycja w telewizji lokalnej, odpowiadaj¹c na pytania o regionalny program wsparcia przesiedleñ rodaków z zagranicy. Odpowied gubernatora opublikowana zosta³a tak¿e w Internecie, wzbudzaj¹c
wiele komentarzy. Pesymici wypowiadali w¹tpliwoci odnonie zdolnoci przesiedleñców do wsparcia rozwoju gospodarczego obwodu, optymici uwa¿aj¹, ¿e przy dzisiejszym tempie rozwoju gospodarki regionalnej znajd¹ siê miejsca pracy i dla miejscowych,
i dla przyjezdnych. A najbardziej rozgor¹czkowani w ogóle wezwali do zjednoczenia siê
przeciwko najazdowi obcokrajowców. Po tej audycji redakcja Kaliningradzkiej
wiecziorki opublikowa³a wywiad z pu³kownikiem milicji Siergiejem Sawinem, naczelnikiem Urzêdu Federalnej S³u¿by Migracyjnej [ros. UFMS] Rosji na Obwód Kaliningradzki, który odpowiedzia³ na kilka wa¿nych pytañ dotycz¹cych programu dobrowolnych przesiedleñ do regionu.
Poinformowa³, ¿e przesiedlenia rodaków z zagranicy odbywa siê na podstawie:
 dekretu Prezydenta FR Nr 637 z 22 czerwca 2006 roku O rodkach na rzecz wsparcia dobrowolnego przesiedlenia do Federacji Rosyjskiej rodaków zamieszka³ych za granic¹,
 Programu Obwodu Kaliningradzkiego w zakresie wsparcia dobrowolnego przesiedlenia do FR rodaków zamieszka³ych za granic¹, zatwierdzonego zarz¹dzeniem gubernatora obwodu Nr 276 z 21 maja 2007 roku po uprzednim uzgodnieniu z rz¹dem federalnym (rozporz¹dzenie Rady Ministrów FR Nr 580 -r z 10 maja 2007 r.) Pe³ny tekst programu opublikowany zosta³ przez Kaliningradzk¹ Prawdê Nr 156 z 23 sierpnia br. oraz na
stronie Gov.kaliningrad.ru. Urz¹d Federalnej S³u¿by Migracyjnej jest koordynatorem
programu pañstwowego i wspólnie z pracownikami rz¹du obwodowego odpowiada za
organizacjê przesiedleñ do Obwodu Kaliningradzkiego, a tak¿e sprawuje nadzór nad
ca³ym procesem migracyjnym w tym regionie.
Naczelnik UFSM S. Sawin poinformowa³, ¿e aktualnie (stan na dzieñ 1 lipca 2007 r.)
w obwodzie wydano 10978 zezwoleñ na pracê obywatelom pañstw zagranicznych, w tym
9813  obywatelom krajów WNP. Wed³ug oceny ekspertów, na terytorium obwodu pracuje od trzech do piêciu tysiêcy osób bez zezwolenia w³adz, nielegalnie. Od 15 stycznia
br. wesz³y w ¿ycie zmiany ustawodawstwa rosyjskiego, które pozwalaj¹ na wyprowadzenie z cienia wszystkich obcokrajowców zatrudnionych w obwodzie.
Migranci przyczyniaj¹ siê do powstania rzeczywistej konkurencji na rynku pracy
w obwodzie. Znaczna czêæ miejsc pracy w budownictwie, w przemyle stoczniowym,
w przewozach miêdzynarodowych, w budownictwie drogowym jest zajêta przez migrantów  i to siê nie zmieni w ci¹gu najbli¿szych kilku lat. Wakuj¹ce miejsca pracy, szczególnie w handlu i ¿ywieniu zbiorowym, s¹ zape³niane przez migrantów ju¿ na zasadzie
walki konkurencyjnej.
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Intensywny rozwój obwodu stwarza zapotrzebowanie zarówno na wysokowykwalifikowan¹, jak i niewykwalifikowan¹ si³ê robocz¹. Zdaniem p³ka Sawina, wezwania niektórych kaliningradczyków do zjednoczenia siê przeciwko najazdowi cudzoziemców
s¹ nie uzasadnione. Z danych statystycznych wynika, ¿e wiêkszoæ wychodców z pañstw
Azji rodkowej, przybywaj¹cych do obwodu, stanowi¹ Rosjanie.
Do po³owy sierpnia obwód przyj¹³ pierwszych siedmiu przesiedleñców-Rosjan,
w ramach pañstwowego programu wsparcia przesiedleñców. Nie ma praktycznych mo¿liwoci, ani nawet nadziei, na to, ¿e za³o¿one w programie regionalnym przyjêcie 10 tys.
przesiedleñców do koñca 2007 roku mo¿e byæ zrealizowane, chocia¿ ka¿dego tygodnia
do w³adz regionalnych i lokalnych zwraca siê oko³o 200 osób z zapytaniami o warunki
przesiedlenia siê do obwodu, a w placówkach dyplomatycznych FR za granic¹ przyjmowane s¹ podania od kandydatów. W by³ych miasteczkach wojskowych trwa przygotowywanie mieszkañ tymczasowych. W osiedlu Siewiernyj ko³o miejscowoci Niwienskoje
w okrêgu bagrationowskim gotowe ju¿ s¹ pomieszczenia dla 150 osób, w przygotowaniu
dalsze pomieszczenia dla kilkuset osób. Podobne prace trwaj¹ w Oziersku i w miejscowoci Frunzienskoje w okrêgu czerniachowskim po by³ej jednostce stra¿y granicznej.
KW, nr 28 z 1825 VIII; KP, nr 156 z 23 VIII; KPwK, nr 122-t/34 z 2330 VIII, nr 126 z 31 VIII.

Sprawa Rudnikowa i Bierezowskiego
20 sierpnia S¹d Rejonowy w Pskowie skaza³ na kary pozbawienia wolnoci w zawieszeniu dwóch dziennikarzy kaliningradzkich  za³o¿yciela gazety Nowyje koliosa i jednoczenie deputowanego Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej Igora Rudnikowa i dziennikarza tej¿e gazety, by³ego deputowanego [do marca 2006 r.] KDO Olega Bieriezowskiego. Dziennikarze uznani zostali winnymi oszczerstwa na ³amach w³asnej gazety pod
adresem prezesa kaliningradzkiego S¹du Obwodowego Wiktora Falejewa, jego zastêpcy
Olgi Kramarienko, a tak¿e by³ego dowódcy Floty Ba³tyckiej W³adimira Wa³ujewa.
Sêdzia S¹du Rejonowego w Pskowie Andris Koz³owskij uzna³ Igora Rudnikowa winnym w piêciu z dziewiêciu w¹tkach sprawy i wymierzy³ mu karê w postaci 2,5 lat pozbawienia wolnoci w zawieszeniu na dwa lata. Olega Bieriezowskiego s¹d uzna³ winnym
tylko co do jednego faktu, skazuj¹c go na 2 lata pozbawienia wolnoci (w zawieszeniu na
2 lata).
Po og³oszeniu wyroku redakcja tygodnika Tridiewiatyj region zada³a 10 politykom
i politologom oraz dwóm prawnikom pytanie o to, czy sprawiedliwoæ zatriumfowa³a dla
dwóch znanych w obwodzie dziennikarzy. Tylko prezes S¹du Statutowego Obwodu Kaliningradzkiego Jurij Kuziajew, przewodnicz¹ca Komitetu Wykonawczego Rady Politycznej Partii Jedna Rosja w obwodzie Walentina Kalinkowa i wiceprzewodnicz¹cy KDO,
lider LDPR Walerij Sielezniow zdecydowanie odpowiedzieli na to pytanie twierdz¹co.
Pozostali, w tym przewodnicz¹cy Dumy Obwodowej i lider partii Jedna Rosja Siergiej
Bu³ycziow, albo mieli co do tego pewne w¹tpliwoci i zastrze¿enia, albo ocenili wyrok
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s¹du ca³kowicie negatywnie. Sam Igor Rudnikow powiedzia³: «Nie, ona nie zatriumfowa³a. O jakiej sprawiedliwoci mo¿e byæ mowa, je¿eli sprawa karna wszczêta zosta³a
z naruszeniem [prawa], ledztwo prowadzone by³o z naruszeniem, i sam s¹d odbywa³ siê
z naruszeniem. I wszystko to znalaz³o odbicie w dokumentach sprawy s¹dowej. Sprawiedliwoæ nie mo¿e zatriumfowaæ, gdy sprawy polityczne s¹ rozstrzygane przy pomocy przeladowania karnego. To nie triumf sprawiedliwoci, lecz werdykt kompromisowy, który,
tym niemniej, realizuje zadanie likwidacji mnie jako uczestnika procesu politycznego,
utraty praw wyborczych. Ta sprawa na zamówienie zosta³a rozpatrzona w przededniu
wyborów szefa Kaliningradu, ¿eby oczyciæ pole polityczne przed wyborami dla tego, kto
bêdzie pretendowaæ na to stanowisko». Ukarani zapowiedzieli odwo³anie siê do instancji
nadrzêdnej, a je¿eli i to nie pomo¿e, to do Europejskiego S¹du ds. Praw Cz³owieka.
www.kaliningrad.ru z 20 VIII; www.gazeta.ru z 20 i 28 VIII; KPwK, nr 120 z 21 VIII;
AiF-K, nr 34 z 2228 VIII; TR-VIP, nr 28 z 2430 VIII.

Administracja pañstwowa i samorz¹dowa
Zmiana struktury rz¹du Obwodu Kaliningradzkiego
10 sierpnia 2007 roku dotychczasowy minister przemys³u i turystyki rz¹du obwodowego Niko³aj W³asienko odszed³ z rz¹du na w³asn¹ probê po niespe³na dwóch latach
sprawowania urzêdu (od 14 listopada 2005 roku).
W tym samym dniu gubernator obwodu Gieorgij Boos wyda³ dekret o po³¹czeniu
Ministerstwa Przemys³u i Turystyki z Ministerstwem Gospodarki, którym kieruje minister Feliks £apin. Dekret gubernatora w tej sprawie wraz z za³¹cznikiem przedstawiaj¹cym now¹ strukturê rz¹du opublikowany zosta³ w Kaliningradzkiej Prawdzie z 29 sierpnia br.
W lad za swoim szefem Niko³ajem W³asienk¹ z rz¹du obwodowego odszed³ pierwszy zastêpca ministra przemys³u i turystyki Oleg Kolcow. Obydwaj przyszli do rz¹du
z biznesu. Niko³aj W³asienko do biznesu powróci³, za jego by³y zastêpca, jak sam owiadczy³ dziennikarzom, jest teraz na etapie twórczego poszukiwania i stara siê wymyliæ
dla siebie inne zajêcie, ni¿ bycie biznesmenem.
Powiêkszone Ministerstwo Gospodarki bêdzie mia³o dwa nowe departamenty:
Departament Turystyki i Dzia³alnoci Wystawienniczej z dotychczasow¹ szefow¹ Marin¹
Drutman i Departament Przemys³u, na czele którego, byæ mo¿e, stanie by³y zastêpca
gubernatora obwodu Gieorgij Topaz³y.
Zmiana struktury rz¹du, a szczególnie odejcie z niego Niko³aja W³asienki, jednego
z najbogatszych kaliningradczyków, wywo³a³y ¿ywe zainteresowanie lokalnych SMI,
o czym wiadcz¹ nastêpuj¹ce artyku³y prasowe:
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 W Obwodzie Kaliningradzkim Ministerstwo Gospodarki ³¹cz¹ z Ministerstwem Przemys³u, www.regnum.ru
z 15 VIII;
 Zwolni³ siê minister przemys³u Obwodu Kaliningradzkiego Niko³aj W³asienko, www.regnum.ru z 15 VIII;
 Gubernator nie oczekiwa³ mojego odejcia [Wywiad N. W³asienki dla KP], KP, nr 151 z 16 VIII; www.kaliningradka.ru z 16 VIII;
 W³asienko wola³ biznes ni¿ s³u¿bê pañstwow¹, Jewrorubl, nr 30 z 1622 VIII;
 Nieunikniony wybór. Niko³aj W³asienko opuci³ znikaj¹ce stanowisko ministra przemys³u, TR-Business, nr
27 z 1723 VIII;
 Niko³aj W³asienko opuci³ stanowisko, SK, nr 34 z 22-28 VIII;
 W³asienko dokona³ wyboru: zwyciê¿y³a Wiktorija [Chodzi, oczywicie, o grupê kompanii Wiktorija, jednym z za³o¿ycieli której by³ Niko³aj W³asienko], AiF-K, nr 34 z 2228 VIII;
 Rz¹d kaliningradzki opuci³ jeszcze jeden wychodca z biznesu [Chodzi o by³ego wiceministra przemys³u i
turystyki Olega Kolcowa], www.knia.ru z 28 VIII;
 Za ministrem odszed³ zastêpca [Jak wy¿ej], KP, nr 159 z 28 VIII.

Sprawozdanie z wykonania bud¿etu obwodowego za pierwsze pó³rocze
7 sierpnia na kolejnym posiedzeniu rz¹d Obwodu Kaliningradzkiego rozpatrzy³ sprawozdanie ministra finansów z wykonania bud¿etu obwodowego w pierwszym pó³roczu
br. Jak siê okaza³o, dochody w³asne w okresie pierwszych szeciu miesiêcy wykonane
zosta³y w 85% i wynios³y 4745 milionów rubli. G³ównymi ród³ami dochodów by³y
podatki od zysków przedsiêbiorstw i organizacji (29,5% ca³oci dochodów w³asnych)
i dochodów osób fizycznych (38,7%), ³¹cznie wynios³y one 3234 mln rubli. Podatki od
dochodów osób fizycznych da³y bud¿etowi obwodowemu o 34% wiêkszy dochód, ni¿
w odpowiednim okresie roku ubieg³ego. Natomiast dochód z tytu³u podatku od zysków
przedsiêbiorstw wyniós³ zaledwie 87% wp³ywów z pierwszego pó³rocza roku ubieg³ego.
Z wyjanieñ ministra finansów Jeleny Matwiejewej wynika, ¿e dzieje siê tak na skutek
zmniejszenia bazy podlegaj¹cej opodatkowaniu na rzecz obwodu w organizacjach i przedsiêbiorstwach zajmuj¹cych siê wydobyciem ropy naftowej, a tak¿e udzielenia ulg podatkowych zgodnie z ustaw¹ o Szczególnej Strefie Ekonomicznej w OK.
Nie wszystko jest g³adkie tak¿e z nap³ywem pomocy finansowej z centrum federalnego. Po pierwszym pó³roczu zad³u¿enie federalne wynios³o 783 mln rubli, w tym 766 mln
rubli subsydiów na wyp³aty pracownikom s³u¿by zdrowia, na remont infrastruktury
komunalnej, na wyrównanie strat z tytu³u sp³acania odsetek od kredytów, na realizacjê
podprogramu Drogi samochodowe federalnego celowego programu Modernizacja transportu Rosji.
Co za dotyczy wydatków z bud¿etu obwodowego, to w pierwszym pó³roczu wynios³y one 8219 mln rubli, z tego przeznaczono: 27% na ochronê zdrowia i sport, 27%  na
politykê spo³eczn¹, 13%  na owiatê i 10% na transport. 217 mln przeznaczono na realizacjê projektów narodowych w obwodzie.
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W rezultacie deficyt bud¿etu obwodowego wyniós³ 355 mln rubli. Rz¹d uzna³, ¿e nie
jest dobrze, ale i nie najgorzej. S³u¿by odpowiedzialne za dochód zobowi¹zane zosta³y
do mobilizacji w drugim pó³roczu pracy na rzecz zwiêkszenia wp³ywów podatkowych
i niepodatkowych, za ministerstwa owiaty, ochrony zdrowia i rolnictwa do rewizji swoich wydatków po to, by z wiêksz¹ efektywnoci¹ wykorzystaæ bêd¹ce w ich dyspozycji
rodki. Przedstawiciele tych ministerstw zapewnili, ¿e bêd¹ siê staræ.
KP, nr 145 z 8 VIII; www.kaliningradka.ru z 8 VIII.

Zmiany kadrowe na stanowiskach kierowniczych w urzêdach regionalnych
federalnej pañstwowej w³adzy wykonawczej
W miesi¹cu sierpniu:
 odszed³ na emeryturê naczelnik kaliningradzkiego Urzêdu Rossielchoznadzoru Anatolij Komielgak. Pe³ni¹cym obowi¹zki naczelnika tego urzêdu zosta³ jego dotychczasowy
zastêpca Jewgienij Antonow;
 naczelnik kaliningradzkiego G³ównego Urzêdu Federalnej S³u¿by Wykonania Kar
pu³kownik s³u¿by wewnetrznej W³adimir Malenczuk przeniesiony zosta³ na takie samo
stanowisko w Sankt Petersburgu i Obwodzie Leningradzkim;
 odszed³ na emeryturê zastêpca prokuratora Obwodu Kaliningradzkiego Walerij
Nowikow po 27 latach s³u¿by w organach prokuratury i 11 latach na stanowisku zastêpcy
prokuratora Obwodu Kaliningradzkiego;
 nowym naczelnikiem Kaliningradzkiego Operacyjnego Urzêdu Celnego mianowany zosta³ pu³kownik s³u¿by celnej Konstantin Timochin, dotychczasowy zastêpca naczelnika Ba³tyckiego Urzêdu Celnego w Sankt Patersburgu;
 nowym naczelnikiem najwiêkszego w obwodzie Kaliningradzkiego Urzêdu Celnego mianowany zosta³ pu³kownik s³u¿by celnej Aleksandr Cziebajew, wczeniej zastêpca
naczelnika Ba³tyckiego Urzêdu Celnego w S. Petersburgu;
 zwolni³a siê ze stanowiska na w³asn¹ probê naczelnik regionalnego Urzêdu Roszdrawnadzoru Tatjana Niko³ajewa po przeprowadzonej kontroli w tym urzêdzie przez
komisjê Federalnej S³u¿by ds. Nadzoru w Sferze Ochrony Zdrowia i Rozwoju Spo³ecznego (Roszdrawnadzor) i wykryciu naruszeñ prawa i niedoci¹gniêæ w dziedzinie licencjonowania i prowadzenia dzia³alnoci finansowo-gospodarczej.
www.regnum.ru z 14,15,22 i 27 VIII; www.pravda.ru z 16 VIII; RG, nr 178 z 16 VIII; KP, nr 150 z 15 VIII, nr
151 z 16 VIII, nr 152 z 17 VIII, nr 156 z 23 VIII; www.kaliningradka.ru z 17 VIII.

Strategia efektywnego zarz¹dzania m. Kaliningrad
W Kaliningradzie na zamówienie merostwa miasta eksperci moskiewskiego Instytutu Gospodarki Okresu Przejciowego badaj¹ system zarz¹dzania miastem i procesem
bud¿etowym. W szczególnoci, interesuj¹ siê organizacj¹ pracy w systemie gospodarki
komunalnej i mieszkaniowej oraz transportu, bêd¹ prowadzone badania tak¿e w innych
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sferach dzia³alnoci samorz¹du miejskiego i jego administracji. Po zakoñczeniu tych prac
wypracowane zostan¹ zalecenia i przedstawione we wrzeniu w czasie prezentacji projektu. Moskwianie uznali, ¿e potencja³ merostwa Kaliningradu jest bardzo wysoki,
zespó³ pracowniczy w pe³ni profesjonalny i rzeczowy. Eksperci szczególnie podkrelili
gotowoæ urzêdników municypalnych do zmian i innowacji. W³anie to, ich zdaniem, jest
najwa¿niejszym potencja³em merostwa Kaliningradu.
RG, nr 165 z 1 VIII, nr 174 z 10 VIII; KPwK, nr 116 z 14 VIII; www.zaks.ru z 22 VIII;
www.kaliningrad.ru z 22 VIII.

Nielegalne sposoby bogacenia siê urzêdników
Starszy inspektor celny Jewgienij Salichow z posterunku celnego Mierzeja Kuroñska jest podejrzewany o to, ¿e za przewóz bez przeszkód przez granicê pañstwow¹ FR
50 tys. dolarów za¿¹da³ od obywatela ³apówki w wysokoci 1% od przewo¿onych rodków pieniê¿nych. 6 sierpnia przy przekazywaniu mu pieniêdzy, odbywaj¹cego siê pod
kontrol¹ funkcjonariuszy UBOP [Urzêdu do Walki z Przedsiêbiorczoci¹ Zorganizowan¹], zosta³ zatrzymany na gor¹cym uczynku. Prokurator wszcz¹³ przeciwko niemu sprawê
karn¹ z art., 290 ust 2 KK FR (otrzymanie przez osobê funkcyjn¹ ³apówki za czynnoci
niezgodne z prawem).
31-letnia urzêdniczka z oddzia³u terytorialnego w Bolszakowie Admnistracji S³awskiego Okrêgu Miejskiego w ci¹gu dwóch lat zarejestrowa³a za ³apówki 50 osób w jednym domu w miejscowoci Dier¿ynskoje. Wród fikcyjnie zameldowanych by³y tak¿e
osoby poszukiwane za przestêpstwa. Jest to ju¿ druga sprawa karna w stosunku do urzêdników z Bolszakowa. Tydzieñ wczeniej na wziêciu ³apówki w wysokoci 500 dolarów
da³ siê z³apaæ naczelnik tego samego oddzia³u terytorialnego.
Za przyjêcie ³apówki w wysokoci 20 tys. rubli skazany zosta³ przez s¹d na rok
i dziesiêæ miesiêcy pozbawienia wolnoci w zawieszeniu na dwa lata Siergiej Smoljanow, szef administracji oddzia³u terytorialnego w Chrabrowie w Gurjewskim Okrêgu
Miejskim. Otrzyma³ tak¿e karê dodatkow¹ zakazu sprawowania funkcji kierowniczych
w okresie najbli¿szych 12 miesiêcy.
Prokuratura Miejska w Ba³tijsku wszczê³a sprawê karn¹ w stosunku do dyrektora
Ba³tijskogo leschoza Walerija £oginowa za bezprawne zawarcie umowy kupna-sprzeda¿y ze Spó³k¹ z o.o. Inspiekt na wydobycie i sprzeda¿ piasku z rezerwatu lenego na
Mierzei Wilanej (ros. Ba³tijskaja kosa). W ci¹gu miesi¹ca Spó³ka z o.o. Inspiekt wydoby³a i wywioz³a z mierzei 700 m3 drobnoziarnistego piasku, którego wartoæ oszacowano na 35 tys. rubli. Szkód wyrz¹dzonych równowadze ekologicznej mierzei wyrównaæ
siê nie da. Winowajca odpowie karnie za przekroczenia uprawnieñ s³u¿bowych (art. 286
ust 1 KK FR).
RG, nr 172 z 9 VIII, nr 177 z 15 VIII; www.regnum.ru z 13 i 29 VIII; KP, nr 161 z 30 VIII, nr 162
z 31 VIII; RG-N, nr 191 z 31 VIII6 IX; ZiP, nr 34 z 31 VIII.
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Kaliningrad przygotowuje siê do wizyty FATF pod okiem Wiktora Zubkowa
29 sierpnia w Kaliningradzie rozpoczêto przygotowania do trzeciej rundy oceny, która
ma byæ dokonana przez przedstawicieli FATF [Financial Action Task Force  Miêdzynarodowej Grupy Opracowania Dzia³añ Finansowych ds. Walki z Praniem Brudnych Pieniêdzy] w Pó³nocno-Zachodnim Okrêgu Federalnym Rosji. Misja FATF przybêdzie do
Kaliningradu w listopadzie br. W sierpniowej naradzie w Kaliningradzie wzi¹³ udzia³
Wiktor Aleksiejewicz Zubkow, który wrêczy³ uczestnikom ksi¹¿kê swego autorstwa na
temat zwalczania korupcji urzêdniczej. Wiktor Zubkow by³ swego czasu zastêpc¹ Gieorgija Boosa, gdy ten pe³ni³ funkcjê ministra podatków i op³at. Wiktor Zubkow bêd¹c wiceministrem kierowa³ od 19 wrzenia 2001 r. Komitetem Monitoringu Finansowego, a od
16 marca 2004 r.Federaln¹ S³u¿b¹ ds. Monitoringu Finansowego (Rosfinmonitoring).
Wydaje siê, ¿e wizyta w Kaliningradzie W. Zubkowa nie by³a przypadkowa.
www.kaliningrad.ru z 29 VIII; www.kaliningradka.ru z 30 VIII; TR-VIP, nr 29 z 31 VIII6 IX;
RG, nr 192 z 31 VIII.

Z ¯ycia Floty Ba³tyckiej i Stra¿y Granicznej FSB
Miêdzynarodowe æwiczenia poszukiwawczo-ratownicze na Morzu Ba³tyckim
W pierwszych dniach sierpnia na Ba³tyku odby³y siê miêdzynarodowe æwiczenia poszukiwawczo-ratownicze si³ i rodków Rosji, Polski i Litwy. Æwiczenia przebiega³y
w warunkach zbli¿onych do rzeczywistych: za³ogi helikopterów Floty Ba³tyckiej i G³ównego Urzêdu Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych FR na Obwód Kaliningradzki
podnosi³y z wody, a tak¿e zdejmowa³y z pok³adu uszkodzonego w czasie katastrofy
statku pasa¿erskiego ludzi i dostarcza³y ich na brzeg. Æwiczenia koordynowa³ Morski
Orodek Ratunkowo-Koordynacyjny Kaliningrad. Jego naczelnik Witalij Cichockij
owiadczy³, ¿e zadania postawione przed uczestnikami operacji zosta³y wykonane.
W etapie koñcowym operacji przeæwiczono wspólne dzia³ania ratowników rosyjskich,
polskich i litewskich w zakresie likwidacji wylewu produktów naftowych do morza.
SB, nr 124 z 4 VIII.

Wizyta fiñskiego okrêtu flagowego
W pierwszym tygodniu sierpnia g³ówn¹ bazê Floty Ba³tyckiej odwiedzi³ z nieoficjaln¹ wizyt¹ fiñski okrêt Pohjanmaa. Na tym stawiaczu min morsk¹ praktykê odbywaj¹
s³uchacze Akademii Marynarki Wojennej Finlandii pod dowódctwem jej komendanta
komandora Kimmo Kotilainena.
Organizacj¹ przyjêcia goci zajmowali siê marynarze ze zwi¹zku okrêtów ochrony
rejonu wodnego, którym dowodzi³ komandor Siergiej Wo³kow. W czasie pobytu okrêtu
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fiñskiego w Ba³tijsku dosz³o do spotkania na jego pok³adzie z marynarzami rosyjskimi,
po czym Finowie zwiedzili kilka okrêtów rosyjskich, miejscowe muzeum i rozegrali mecz
pi³ki no¿nej z marynarzami rosyjskimi.
Komandor Kimmo Kotilainen i dowódca okrêtu fiñskiego komandor-podporucznik
Simo Laine z³o¿yli wizytê dowódcy Bazy Wojenno-Morskiej w Ba³tijsku kontradmira³owi Leonidowi Nistrianowi.
SB, nr 126 z 9 VIII.

Flota Ba³tycka przyjmuje m³odych oficerów
Flota Ba³tycka przyjê³a ju¿ w tym roku prawie czterystu absolwentów uczelni wojskowych z ca³ej Rosji. M³odzi oficerowie obejm¹ niebawem podstawowe stanowiska dowódcze na okrêtach, w lotnictwie i wojskach brzegowych. Niszczyciel Biespokojnyj
przyj¹³ 11 lejtnantów. Po zdaniu egzaminów dopuszczaj¹cych do samodzielnego dowodzenia, co stanie siê w dniu 1 wrzenia br., obejm¹ przydzielone im stanowiska.
SB, nr 129 z 14 VIII.

Okolicznoci s³u¿by kontraktowej w batalionie desantowo-szturmowym
Igor Oriechow opisuje w Komsomolskiej Prawdzie  Kaliningrad porz¹dki
panuj¹ce w Batalionie Desantowo-Szturmowym Piechoty Morskiej Floty Ba³tyckiej,
w którym s³u¿ba odbywa siê na zasadzie kontraktowej. W artykule czytamy jak to szef
kompanii tyranizowa³ m³odych marynarzy kontraktowych ju¿ od pierwszego dnia s³u¿by,
m.in. zabieraj¹c im wynagrodzenie, a gdy ci stawiali opór  bi³ ich i szanta¿owa³, a pomagali mu w tym inni podoficerowie. A gdy wreszcie szanta¿ystê os¹dzono (otrzyma³ karê
w zawieszeniu) i przeniesiono do innej jednostki  to nowicjusze i tak nie zd¹¿yli porz¹dnie odetchn¹æ, gdy¿ po³owê wynagrodzenia musieli oddawaæ nastêpcy poprzedniego starszego sier¿anta. Bohater artyku³u Iwan Starikow opowiedzia³ dziennikarzowi Komsomo³ki swoje przejcia w tej jednostce dopiero wówczas, gdy znalaz³ siê w zak³adzie
karnym za samowolne opuszczanie jednostki w czasie trwania kontraktu. Starikow
ucieka³ z jednostki trzykrotnie  na w³asny lub i w czasie ciê¿kiego zachorowania synaniemowlaka. Ucieka³, gdy¿ nie udzielono mu zwolnienia pomimo wczeniejszych obietnic. Po tych ucieczkach jego prze³o¿eni podoficerowie proponowali mu wykupienie siê
od kary setk¹ dolarów, których, niestety, nie mia³. Sprawa trafi³a wiêc do prokuratora
i zamiast spodziewanego rozwi¹zania kontraktu Starikow otrzyma³ 3 i pó³ roku kolonii
poprawczej. Karê odbywa od kwietnia br.
Redakcja Komsomo³ki zwróci³a siê do dowództwa wojskowego, do organizacji
ochrony prawa i zwyk³ych czytelników o zajêcie stanowiska w sprawie opisanej w artykule swego dziennikarza.
A tymczasem gazeta Floty Ba³tyckiej Stra¿ Ba³tiki od miesiêcy w ka¿dym numerze
zachêca m.in. kaliningradczyków do podjêcia s³u¿by kontraktowej, oferuj¹c kandydatom
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pomoc pañstwa przy nabyciu mieszkania, solidne wynagrodzenie, bezp³atn¹ opiekê
medyczn¹, prawie bezp³atny pobyt w sanatorium i bazach turystycznych Ministerstwa
Obrony, a tak¿e wiele innych ulg i dop³at. Artyku³ reklamowy nosi tytu³: S³u¿ba wed³ug
kontraktu  rzecz dla prawdziwych mê¿czyzn!. Widocznie Iwan Starikow nie by³ jednak
prawdziwym mê¿czyzn¹. Za to jego bezporedni prze³o¿eni  to dopiero prawdziwi
mê¿czyni.
KPwK, nr 122-t/34 2330 VIII; SB, nr 122 z 2 VIII.

Okrêt szkolny Perekop powróci³ z rejsu
Okrêt szkolny Floty Ba³tyckiej Perekop 30 sierpnia wieczorem powróci³ z dalekiego rejsu. W czasie uroczystego powitania dowódca FB wiceadmira³ Konstantin Sidienko
podkreli³, ¿e okrêt odby³ wiele wizyt w portach zagranicznych, a marynarze rosyjscy
godnie reprezentowali flotê. W s³u¿bie prasowej FB podano, ¿e Perekop, bêd¹c okrêtem szkolnym odwiedzi³ porty dziewiêciu pañstw (Portugalii, Tunezji, Turcji, Rumunii,
Ukrainy, Bu³garii, Grecji, W³och i Francji), pokonuj¹c ponad dziesiêæ tysiêcy mil morskich. W ci¹gu trzech miesiêcy ponad piêciuset s³uchaczy uczelni wojenno-morskich Rosji
z Sankt Petersburga i Kaliningradu odby³o okrêtow¹ i nawigacyjn¹ praktykê. Relacje
z przebiegu rejsu i pobytu w portach zagranicznych zamieszcza³a regularnie Stra¿
Ba³tiki.
KP, nr 162 z 31 VIII; RG, nr 192 z 31 VIII; SB, nr 124 z 4 VIII, nr 134 z 23 VIII.

Wzmocnienie s³u¿by granicznej w obwodzie
Czterdziestu szeciu m³odych lejtnantów i absolwentów instytutów S³u¿by Granicznej FSB Rosji przyjecha³o z Moskwy, Sankt Petersburga i Permi w celu kontynuowania
s³u¿by w Obwodzie Kaliningradzkim.
13 sierpnia z m³odymi oficerami spotka³ siê naczelnik Regionalnego Urzêdu S³u¿by
Granicznej FSB genera³ Riabunin.
Przez pierwsze trzy dni nowicjusze zapoznawali siê z histori¹ i tradycj¹ s³u¿by w tym
regionie, specyfik¹ kaliningradzkiego odcinka granicy, wyposa¿eniem materia³owo-technicznym.
M³odzi oficerowie byli wiadkami pokazowego przechwycenia przemytników, którzy
na ³odzi gumowej usi³owali przedostaæ siê przez Zalew Wilany do Polski. W operacji
pokazowej wziê³y udzia³ dwa okrêty s³u¿by granicznej i mig³owiec, który na sygna³ alarmowy wylecia³ z najdalej na zachód wysuniêtego oddzia³u Normieln. Pogranicznicy
zatrzymali ³ód, a ludzi w niej znajduj¹cych siê odkonwojowali na brzeg.
KP, nr 149 z 14 VIII, nr 153 z 18 VIII; ZiP, nr 34 z 31 VIII.
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Bezpieczeñstwo publiczne
Chiñczycy skakali z okien w czasie po¿aru fabryki. Liczebnoæ migracji za
prac¹ w obwodzie
26 lipca w Kaliningradzie na ulicy Dwinskaja Nr 89 wydarzy³a siê tragedia  w budynku fabryki obuwia, nale¿¹cej do Spó³ki z o.o. Tig³on, powsta³ po¿ar. W hangarze,
w którym pracowa³o i mieszka³o 99 robotników z Chin, wybuch³ po¿ar. Zapali³a siê
guma, z której Chiñczycy szyli trampki. Gryz¹cy dym szybko wype³ni³ pomieszczenie,
w panice ludzie zaczêli skakaæ z okien pierwszego piêtra. W rezultacie tej tragedii cztery
kobiety trafi³y do szpitala z podejrzeniami z³amañ krêgos³upa, a czterech mê¿czyzn ze
z³amanymi nogami. Chorzy odmawiaj¹ przyjêcia zastrzyków, ale przyjmuj¹ tabletki (tak
lecz¹ siê u siebie w Chinach), w szpitalu pozostan¹ co najmniej miesi¹c. Z op³at¹ za ich
leczenie nie ma problemów pracuj¹ legalnie i s¹ ubezpieczeni.
Organy nadzoru zapewniaj¹, ¿e po tym wydarzeniu wezm¹ siê za Tig³on na powa¿nie. Pomocnik prokuratora rejonu moskiewskiego w Kaliningradzie powiedzia³ dziennikarzom: «Budynek fabryki sprawdzalimy niejednokrotnie, administracjê karalimy grzywnami. Naruszeñ masa, najwa¿niejsze  pomieszczenie, w którym oni mieszkali, nie odpowiada³o ani wymogom sanitarnym, ani przeciwpo¿arowym. Szefowie fabryki za ka¿dym
razem zaklinali siê, ¿e zbuduj¹ specjalne boksy dla ludzi, ale i tak tego nie zrobili». Naczelnik jednostki przeciwpo¿arowej w tym rejonie zapewni³, ¿e w 2006 roku domaga³ siê
wstrzymania dzia³alnoci Spó³ki Tig³on. S¹d rejonowy ukara³ nawet firmê kar¹ grzywny w wysokoci 15 tys. rubli. W momencie rozpatrywania sprawy przez s¹d Chiñczycy
znikali, a póniej znów wprowadzali siê do tego pomieszczenia. Teraz po¿arnicy znów
zwróc¹ siê do s¹du o wstrzymane dzia³alnoci przedsiêbiorstwa.
W zwi¹zku z tym wydarzeniem w prasie kaliningradzkiej pojawi³y siê artyku³y sugeruj¹ce, ¿e ju¿ wkrótce Obwód Kaliningradzki stanie siê republik¹ rodkowoazjatyck¹.
Olga Gonczarowa pisze w Komsomolskiej Prawdzie  Kaliningrad z 2330 sierpnia,
¿e wychodcy ze Wschodu  Tad¿ycy, Turkmeni, Uzbecy, Turcy, Chiñczycy i inne narodowoci opanowuj¹ obwód w tempie niespotykanym. Werbunkiem robotników zagranicznych zajmuj¹ siê obecnie moskwianie i kaliningradczycy. Zezwolenie na wwóz si³y roboczej do Obwodu Kaliningradzkiego w roku bie¿¹cym otrzyma³o 240 firm i przedsiêbiorstw.
Najpierw gastarbeiterzy w grupach zorganizowanych trafiaj¹ do Moskwy, a stamt¹d samolotami  do Kaliningradu. Dzisiaj pracodawcy prociej i wygodniej jest zarejestrowaæ
oddzia³ gastarbeiterów, poniewa¿ procedurê legalizacji migrantów nowa ustawa mocno
uproci³a.
W ci¹gu 7 miesiêcy br. Regionalny Urz¹d Federalnej S³u¿by Migracyjnej w Kaliningradzie zarejestrowa³ 50 tys. osób, podczas gdy w ca³ym 2006 roku  oko³o 30 tys. Z tego
do pracy przyby³o 15400 osób, a zezwolenia na pracê wydano dla 11 tys. osób, w roku
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ubieg³ym  tylko dla 3 tys. osób. Ten proces nasila siê i ju¿ niepokoi dotychczasowych
mieszkañców obwodu.
SK, nr 31 z 17 VIII; KPwK, nr 122-t/34 z 2330 VIII, nr 125 z 29 VIII.

W Kaliningradzie zaminowane s¹ trzy ulice. Pociski artyleryjskie walaj¹ siê na
drogach i w ogrodach
Ratownicy ostrzegaj¹, ¿e w ka¿dej chwili w rejonie leningradzkim w Kaliningradzie,
na ulicach Arsenalnej, Kluczowej i Rodnikowej, mo¿e nast¹piæ wybuch. Niedaleko od
ulicy Newskiej trwa budownictwo domów jednorodzinnych. W czasie szturmu Königsberga w usytuowane tu magazyny pocisków artyleryjskich trafi³a bomba i rozrzuci³o pociski na powierzchni 2,5 ha. Obecnie, po raz kolejny wywozi siê st¹d pociski tysi¹cami.
Takich miejsc w obwodzie jest bardzo du¿o. Informuje o tym prawie codziennie prasa
regionalna. Wród niebezpiecznych miejsc tylko w Kaliningradzie saperzy wymieniaj¹
rejony leningradzki i ba³tycki, Górê Pó³nocn¹, osiedla Szossiejnyj i Pribrie¿nyj, okolice
ulicy Rodnikowej.
SB, nr 122 z 2 VII; SK, nr 35 z 29 VII4 IX; www.strana.kaliningrad.ru z 29 VIII.

Zaostrzenie kar za naruszenie przepisów ruchu drogowego
11 sierpnia wesz³a w ¿ycie ustawa federalna O wniesieniu zmian do Kodeksu Federacji Rosyjskiej o naruszeniach przepisów administracyjnych. Ale, w istocie, wszystkie
zmiany dotycz¹ zaledwie jednego rozdzia³u, dwunastego, w którym jest mowa o karach
za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Co prawda, od 11 sierpnia obowi¹zywaæ bêd¹
nie wszystkie poprawki. Rzecz w tym, ¿e naruszenia przepisów, oprócz funkcjonariuszy
milicji drogowej, rejestrowaæ bêd¹ kamery telewizyjne i komputery. By umo¿liwiæ ich
zainstalowanie we wszystkich potrzebnych miejscach i przeszkoliæ personel, wejcie
w ¿ycie nowych przepisów podzielono na trzy etapy: 11 sierpnia 2007 r., 1 stycznia
i 1 lipca 2008 roku.
Najwa¿niejsze w nowej ustawie jest ostre zwiêkszenie odpowiedzialnoci za naruszenia, które mog¹ doprowadziæ do mierci ludzi lub wyrz¹dziæ wielk¹ stratê materialn¹. Na
przyk³ad, za kierowanie pojazdem bez prawa jazdy lub po pijanemu kierowcê mog¹ posadziæ na 15 dni. Ta kara zacznie obowi¹zywaæ od przysz³ego roku. Teraz solidnie wzrosn¹
kary grzywny: np. za jazdê bez numerów rejestracyjnych trzeba bêdzie wy³o¿yæ 5 tys.
rubli, za jazdê pod pr¹d  od jednego do pó³tora tysi¹ca lub zatrzymanie prawa jazdy na
46 miesiêcy, za jazdê po chodnikach  2 tys. rubli, a wyjazd na tory tramwajowe id¹ce
w kierunku przeciwnym kosztowaæ bêdzie od tysi¹ca do pó³tora tysi¹ca rubli. Za rozmowê przez telefon komórkowy nie wyposa¿ony w urz¹dzenie hand-free (rêce wolne) kara
wynosi 300 rubli (ok. 12 USD).
Jednak zwiêkszenie odpowiedzialnoci przewidziane jest nie tylko dla kierowców.
Piesi te¿ to odczuj¹. Stworzy³e utrudnienia w ruchu drogowym  p³aæ trzysta rubli,
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a je¿eli nie daj bo¿e kto przy tym ucierpia³  to 1500 rubli. Pierwsze kary mierzone w
tysi¹cach rubli ju¿ siê posypa³y w obwodzie. Zdaniem ustawodawców, te rodki powinny
znacz¹co poprawiæ sytuacjê. Jako przyk³ad podaje siê, ¿e ubieg³oroczne zaostrzenie kar
wobec pijanych kierowców dwukrotnie zmniejszy³o ich liczbê na drogach. Szczegó³owy
taryfikator kar stosowanych od dnia 11 sierpnia br. opublikowa³ tygodnik Kaskad-Podrobnosti z 1420 sierpnia br.
KPwK, nr 112 z 4 VIII; KP, nr 148 z 11 VIII, nr 149 z 14 VIII; K-d, nr 32 z 1420 VIII.

Uton¹³ znany dziennikarz W³adimir Sazonow
8 sierpnia znaleziono w Morzu Ba³tyckim zw³oki dziennikarza Kaliningradzkiej
Prawdy W³adimira Sazonowa. Zw³oki mê¿czyzny zauwa¿ono w odleg³oci 2,5 mili od
brzegu z pok³adu stoj¹cego na redzie statku w rejonie miasta Ba³tijska. Za³oga statku
wezwa³a ratowników MCzS, którzy wyci¹gnêli cia³o z wody i nastêpnie rozpoznali je
jako Sazonowa, który zagin¹³ 4 sierpnia.
Wczesniej kaliningradzkie SMI informowa³y, ¿e dziennikarz Kaliningradki przepad³ w rejonie miasta Ba³tijska, dok¹d W³adimir przyjecha³ na sobotê i niedzielê razem
z ma³¿onk¹ Olg¹ i jej kole¿ank¹. 44-letni W³adimir Sazonow by³ redaktorem dzia³u polityki Kaliningradzkiej Prawdy. W 2003 roku uznany zosta³ za Publicystê roku w regionalnym konkursie dziennikarzy Jantarnaja swiecza. Krytyczne artyku³y W³adimira
Sazonowa czêsto prezentowalimy na ³amach naszego miesiêcznika. Jego mieræ wywo³a³a du¿e poruszenie w rodowisku dziennikarzy kaliningradzkich. wiadkowie twierdz¹, ¿e widzieli jak Sazonow w dniu 4 sierpnia oko³o 21.00 wszed³ do wody i wiêcej nikt
ju¿ go ¿ywym nie widzia³. Poszukiwania w tym dniu trwa³y bez rezultatu do nadejcia
ciemnoci.
W roku bie¿¹cym tylko do po³owy sierpnia w rzekach, jeziorach i w Morzu Ba³tyckim
utonê³o 42 osoby, w tym piêcioro dzieci. Specjalici stale przypominaj¹ o podstêpnoci
Morza Ba³tyckiego: jego przybrze¿ne pr¹dy s¹ niebezpieczne, a je¿eli do nich dojd¹ jeszcze fale sztormowe, to nawet dowiadczonego i silnego p³ywaka mo¿e zwaliæ z nóg przy
samym brzegu i wci¹gn¹æ na g³êbinê.
K-d, nr 31 z 713 VIII, nr 32 z 1420 VIII; KPwK, nr 113 z 7 VIII, nr 115 z 10 VIII;
www.regnum.ru z 8 VIII; KP, nr 146 z 9 VIII; TR-VIP, nr 26 z 1016 VIII;
RG-N, nr 179 z 1723 VIII; RG, nr 182 z 21 VIII.

Walka z przestêpczoci¹ zorganizowan¹
Igor Oriechow informuje w Komsomolskiej Prawdzie  Kaliningrad, ¿e w ci¹gu
pó³ roku funkcjonariusze Urzêdu do Walki z Przestêpczoci¹ Zorganizowan¹ (ros. UBOP)
zatrzymali prawie ca³¹ rz¹dz¹c¹ górê kaliningradzkiego wiata przestêpczego.
Na pocz¹tku roku skazany zosta³ za rabunek Kuzia Niestierowskij, który w hierarchii
z³odziejskiej cieszy³ siê stanowiskiem nadzorcy nad miastami Niestierow i Gusiew.
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Póniej w krótkim czasie za kratki trafi³o kilka osób. Na przyk³ad Rus³an Ba³tijskij (kontrolowa³ miasta Ba³tijsk i Jantarnyj) wraz z dwoma cz³onkami brygady, by³y lider grupy
przestêpczej z Rostowa  Odiniec, dalej Lecha  Niedwied, Gonczar... A gdy wolnoci
pozbawiony zosta³ Szalim, uwa¿any za praw¹ rêkê os³awionego Sazonowa i nadzoruj¹cy
sprawy przestêpcze w rejonie polesskim, to ju¿ by³o jasne, ¿e nastêpnym bêdzie sam
nadzorca na skalê ca³ego obwodu.
Przy³apano Sazonowa na próbie wrêczenia ³apówki osobie funkcyjnej. Przestêpca ju¿
wczeniej utraci³ prawo jazdy, ale bardzo lubi³ kierowanie samochodem i kr¹¿y³ po swoich posiad³ociach, wykupuj¹c siê w razie czego niezbyt wielkimi dla siebie kwotami.
Ale tym razem nie powiod³o mu siê. Przy próbie wrêczenia tysi¹ca rubli inspektorowi
ruchu drogowego wpad³ w zastawion¹ na niego pu³apkê. Funkcjonariusze UBOP ca³y
przebieg zdarzenia nagrali na tamê kamery wideo i obfotografowali ze wszystkich stron,
by przestêpca, broniony zazwyczaj przez najlepszych adwokatów i pos³uguj¹cy siê fa³szywymi wiadkami, podkupem itd., tym razem nie móg³ siê wykrêciæ od kary. Czy mu
siê to uda³o, czy nie dowiemy siê zapewne póniej.
KPwK, nr 110 z 1 VIII;

Zastrzelono podejrzewanego o próbê zabójstwa przedsiêbiorcy
W Swiet³ogorsku 8 sierpnia w nocy zastrzelony zosta³ 36-letni Eduard Ba¿anow, wczeniej karany s¹downie za wymuszenia. Zabójstwo mia³o miejsce na klatce schodowej
domu w zau³ku Olchowyj. Zabójca strzeli³ do ofiary omiokrotnie prawdopodobnie z pistoletu typu Makarowa. Mê¿czyzna zgin¹³ na miejscu. E. Ba¿anow by³ podejrzewany
o próbê zabójstwa biznesmena W³adimira Juchniewicza, dokonan¹ 27 czerwca br. Samochód Juchniewicza zosta³ ostrzelany w Kaliningradzie na skrzy¿owaniu ulic Gagarina
i Krasnodonskiej. Nieznany zabójca odda³ wówczas trzy strza³y, w wyniku których biznesmen zosta³ trafiony w pier i brzuch.
www.regnum.ru z 8 VIII; KP, nr 146 z 9 VIII, nr 154 z 21 VIII.

Zabójstwo Aleksandra Siomkina, partnera zaginionego biznesmena S. Juciusa
8 sierpnia w Kaliningradzie zosta³ zabity dyrektor generalny wspólnej rosyjsko-litewskiej kompanii budowlanej Roslitstroj Aleksandr Siomkin. Zabójstwo mia³o miejsce
w budynku wielokondygnacyjnym na ulicy Gajdara, w którym mieszka³ biznesmen. Pónym wieczorem przywióz³ go samochód s³u¿bowy. Siomkin wszed³ na klatkê schodow¹,
ale do swojego mieszkania na pierwszym piêtrze nie zd¹¿y³ dojæ. Przestêpca zada³ mu
wiele ciosów no¿em. Cia³o Aleksandra Siomkina znalaz³a póniej jego ¿ona. Ona te¿
powiadomi³a milicjê.
Stanowisko szefa kompanii Siomkin obj¹³ po znikniêciu bez ladu w dniu 18 kwietnia br. poprzedniego dyrektora generalnego Roslitstroj i prezesa Klubu Biznesu Litewskiego w Kaliningradzie Stanislovasa Juciusa.
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W obydwu przypadkach prowadzone ledztwa nie da³y rezultatów. Prokuratura bada
jeszcze dwie sprawy karne, w których jako poszkodowani wystêpuj¹ przedsiêbiorcy kaliningradzcy. Niedawno zagin¹³ wspó³w³aciciel fabryki mebli w Czerniachowsku, a na
innego biznesmena, zajmuj¹cego siê budownictwem na wybrze¿u, dokonano napadu, po
którym w ciê¿kim stanie trafi³ do szpitala.
W Obwodowym Urzêdzie Spraw Wewnêtrznych w Kaliningradzie powo³ano specjaln¹ grupê ledcz¹, która d¹¿y do wykrycia sprawców przestêpstw. Postêpami w pracy ledczych interesuje siê osobicie gubernator obwodu Gieorgij Boos, gdy¿ sprawy maj¹ aspekt
miêdzynarodowy.
RG, nr 174 z 10 VIII; KPwK, nr 115 z 10 VIII; KP-P, nr 147 z 10 VIII;TR-Business, nr 26 z 10-16 VIII,
nr 27 z 1723 VIII;K-d, nr 32 z 1430 VIII.

Czternacie lat za podwójne zabójstwo i wiele innych przypadków
Mieszkaniec okrêgu czerniachowskiego T. skazany zosta³ przez S¹d Obwodu
Kaliningradzkiego na 14 lat pozbawienia wolnoci z odbywaniem kary w kolonii o zaostrzonym rygorze za zabójstwo dwóch osób. Prócz tego, wobec skazanego zastosowano
dodatkowe rodki przymusu o charakterze medycznym  obserwacjê ambulatoryjn¹ i leczenie u psychiatry w miejscu odbywania kary.
W toku ledztwa ustalono, ¿e wieczorem 2 lutego 2007 roku skazany pi³ alkohol
z dwoma robotnikami fermy w miejscowoci Podlipowo w okrêgu prawdinskim. W toku
powsta³ego konfliktu on, rozz³oszczony na skutek zniewag pod swoim adresem, postanowi³ zabiæ kompanów od kieliszka. Mê¿czyzna chwyci³ ze sto³u nó¿ kuchenny i rzuci³ siê
na krzywdzicieli  na skutek odniesionych ran obydwaj skonali na miejscu.
Przy wymiarze kary s¹d wzi¹³ pod uwagê istnienie okolicznoci ³agodz¹cych: wyznanie swojej winy, dotychczasow¹ niekaralnoæ, stan zdrowia oskar¿onego.
Zabójstwa pod wp³ywem alkoholu i na tle obyczajowym s¹ czêstym zjawiskiem
w obwodzie. Pod koniec sierpnia rodzina z miasta Swiet³yj wypoczywa³a na swojej dzia³ce ogrodowej. W czasie libacji alkoholowej 42-letnia Swiet³ana I. posprzecza³a siê
z ojcem. Chwyci³a nó¿ i trzykrotnie uderzy³a 67-letniego rodzica. Zmar³ natychmiast, ale
dwa dni przele¿a³ w domku letniskowym. Dopiero wówczas pijana matka Swiet³any zjawi³a siê w milicji i powiadomi³a dy¿urnego o tym, co siê wydarzy³o. A sam¹ Swiet³anê
funkcjonariusze zatrzymali niedaleko od daczy. Jak siê wyjani³o, w ci¹gu tych dwóch
dni ona kilkakrotnie przychodzi³a do tego domku, w którym le¿a³ trup ojca i gdzie pozostawa³ jeszcze alkohol. Raczy³a siê tym, co pozosta³o po libacji z nieboszczykiem.
Dwa tygodnie wczeniej, 12 sierpnia, w jednym z mieszkañ na ulicy Narwskiej
w Kaliningradzie, wieczorem pi³o alkohol dwóch mê¿czyzn. S³owo za s³owo, posprzeczali siê i 45-letni Aleksandr A. chwyci³ za nó¿. Jednak jego kompan zdo³a³ wyrwaæ nó¿
i uderzy³ Aleksandra w pier. Ranny zmar³ po dziesiêciu minutach. W tym czasie zabójcy
w mieszkaniu ju¿ nie by³o. Zatrzymano go w dniu nastêpnym. Jak siê wyjani³o, Oleg J.
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wczeniej by³ niejednokrotnie s¹dzony za grabie¿e i rozboje. Po raz ostatni z wiêzienia
wyszed³ w marcu br.
Wieczorem 20 sierpnia aresztowano mieszkañca wsi Szyrokopolje w rejonie zielenogradskim, podejrzanego o to, ¿e zabi³ po pijanemu obywatela Uzbekistanu Israila Sajdamatowa, który pracowa³ jako pastuch w s¹siedniej wsi £ugowskoje. Syn zmar³ego, który
te¿ przyjecha³ do obwodu na zarobek, owiadczy³, ¿e zamierza pochowaæ ojca tu, w obwodzie.
W miejscowoci Kuznieckoje, w tym¿e rejonie zielenogradskim, 27-letnia córka pchnê³a no¿em w pier 52-letniego ojca. Co by³o przyczyn¹ tego zajcia wyjani dopiero ledztwo. Ranny przebywa obecnie w szpitalu.
32-letnia mieszkanka Gwardiejska wypra³a swego dwutygodniowego synka wraz
z bielizn¹ w pralce automatycznej. Dziecko w ciê¿kim stanie trafi³o do szpitala, a matka
na obserwacjê do kliniki psychiatrycznej, by ustaliæ, na ile ona mog³a kontrolowaæ swoje
poczynania i czy rzeczywicie zamierza³a pozbawiæ syna ¿ycia.
21-letni Aleksandr B., wczeniej karany, podejrzewa³ swego 22-letniego s¹siada Siergieja W. o to, ¿e ten donosi na niego do milicji. Postanowi³ zemciæ siê. 21 sierpnia oko³o
godziny pierwszej w nocy wlaz³ z no¿em przez okno do mieszkania s¹siadów i zada³
pi¹cemu Siergiejowi 11 ciosów w szyjê i pier. Póniej 15 razy pchn¹³ no¿em jego matkê, która akurat obudzi³a siê. Po tej zemcie uciek³ z pe³nym przekonaniem, ¿e ¿adne
z nich nie wy¿yje. Przeliczy³ siê. Kobieta zdo³a³a wezwaæ pogotowie. Lekarzom uda³o siê
uratowaæ obydwoje ciê¿ko rannych. Aleksandra za zatrzymali funkcjonariusze milicji,
gdy spokojnie spa³ w swojej pocieli.
To tylko niektóre z sierpniowych wydarzeñ opisanych przez prasê kaliningradzk¹.
KP, nr 149 z 14 VIII, nr 150 z 15 VIII, nr 155 z 22 VIII, nr 156 z 23 VIII, nr 157 z 24 VIII, nr 159 z 28 VIII, nr
162 z 31 VIII; KPwK, nr 122 z 24 VIII, nr 126 z 31 VIII; AiF-K, nr 35 z 29 VIII4 IX; ZiP, nr 34 z 31 VIII.

W Kaliningradzie skierowano do s¹du sprawê przeciwko bandzie napadaj¹cej
na urzêdników
Dziewiêciu mê¿czyzn oskar¿ono o utworzenie bandy i dokonanie szczególnie ciê¿kich przestêpstw. Cz³onkom bandy zarzuca siê pope³nienie 70 przestêpstw, w tym cztery
przestêpstwa zwi¹zane z napaci¹ na obywateli i ich mieszkania.
Zdaniem prokuratury, uzbrojon¹ bandê utworzy³ 40-letni przedsiêbiorca Maksim
Dagajew [dane osobowe zmienione], zajmuj¹cy siê handlem paliwem. Biznesmen ten
«niejednokrotnie wchodzi³ w sytuacje konfliktowe tak z osobami zajmuj¹cymi siê analogicznym biznesem i stanowi¹cymi dla niego konkurencjê, jak i z przedstawicielami w³adzy, reprezentuj¹cymi pañstwowe i municypalne organy kontrolne w zwi¹zku z wykonywaniem przez nie swoich obowi¹zków s³u¿bowych»  powiedzia³ przedstawiciel prokuratury. «Nie chc¹c rozwi¹zywaæ powstaj¹ce konflikty w ustalonym przez prawo trybie,
przedsiêbiorca w 2005 roku zawi¹za³ spisek przestêpczy z dwoma podleg³ymi mu pra46

cownikami w celu wspólnego dokonywania przestêpstw»  kontynuowa³ rozmówca korespondenta AI Regnum. Do udzia³u w przestêpstwach wci¹gniêto póniej tak¿e innych pracowników z zarz¹dzanych przez biznesmena przedsiêbiorstw  ³¹cznie szeæ osób,
piêciu z których s¹ ludmi m³odymi w wieku 23 do 26 lat.
Oskar¿onym zarzuca siê napaæ na dom g³ównego inspektora pañstwowego nadzoru
gazowego Urzêdu Rostiechnadzoru na Obwód Kaliningradzki z wysadzeniem dwóch
urz¹dzeñ wybuchowych, dokonan¹ 27 kwietnia 2005 roku. Miesi¹c póniej przestêpcy
napadli na dyrektora Municypalnego Przedsiêbiorstwa Unitarnego Ziemia miasta
Gusiew, a 27 czerwca 2005 roku dokonali zbrojnego napadu na dwóch przedsiêbiorców
prywatnych. S¹d aresztowa³ 6 cz³onków bandy, dwóch objêto nadzorem policyjnym,
a jeden ukrywa siê i jest poszukiwany listem goñczym. Ukrywaj¹cym siê jest Iwan Stradubcew, pseudonim Iwan Klonow, szef s³u¿by bezpieczeñstwa Dagajewa, by³y ekspert
kryminalistyczny milicji w Krasnoznamiensku.
Za poszkodowanych uznano 10 osób, ³¹czny koszt wyrz¹dzonych przez oskar¿onych
strat oszacowano na pó³ miliona rubli.
www.regnum.ru z 17 VIII; RG, nr 183 z 22 VIII; www.strana.kaliningrad.ru z 29 VIII; SK, nr 35 z 29 VIII4
IX; ZiP, nr 34 z 31 VIII.

Walka z narkotykami, tak¿e wród przysz³ych przesiedleñców
W Kaliningradzkim Urzêdzie Federalnej S³u¿by Antynarkotykowej odby³o siê posiedzenie kolegium, powiêcone wynikom pracy policji antynarkotykowej w pierwszym
pó³roczu 2007 roku i okreleniu planów urzêdu na drug¹ po³owê roku.
Oto niektóre tylko dane ujawnione przez s³u¿bê prasow¹ urzêdu w gazecie Zakon
i poriadok:
 w pierwszym pó³roczu br. zarejestrowano w obwodzie 533 przestêpstwa zwi¹zane z
rozpowszechnianiem narkotyków, z tego wykryto sprawców w 308 sprawach, w tym 74
przestêpstwa pope³nione w grupie;
 76 osób poci¹gniêto do odpowiedzialnoci za u¿ywanie narkotyków w miejscach
publicznych;
 do s¹du skierowano 137 spraw karnych, os¹dzono ponad 90 osób;
 z obrotu nielegalnego wycofano 11 kg ró¿nego rodzaju narkotyków, w tym du¿¹
partiê MDMA (ros. skrót nazwy narkotyku w tabletkach)  10 tys. tabletek;
 zlikwidowano piêæ grup przestêpczych, które przez d³ugi okres czasu prowadzili
dzia³alnoæ kryminaln¹ na terenie regionu.
Policjanci antynarkotykowi rozpoczêli przygotowania do przysz³ego utworzenia
w obwodzie strefy gier hazardowych. Wspólnie z przedstawicielami rz¹du obwodowego
opracowano projekt ustawy regionalnej O odpowiedzialnoci za pob³a¿anie nielegalnemu obrotowi narkotyków. Je¿eli ustawa wejdzie w ¿ycie, to ona zobowi¹¿e w³acicieli
klubów gier do rozwi¹zywania w³asnymi si³ami sprawy niedopuszczenia ludzi w stanie
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zamroczenia narkotykowego do tych placówek i pilnowania tego, by w nich nie prowadzono handlu narkotykami. W postaci jednego ze rodków karnych przewiduje siê pozbawienie licencji.
Rz¹d obwodowy stawia przed pracownikami urzêdu antynarkotykowego zadanie
zorganizowania kontroli ludzi, którzy zamierzaj¹ przesiedliæ siê w ramach programu dobrowolnego przesiedlenia rodaków zza granicy. G³ównym celem takich dzia³añ ma byæ
wykrywanie przestêpców narkotykowych. Naczelnik Urzêdu ds. Wspó³dzia³ania i Koordynacji Dzia³alnoci z Terytorialnymi Organami Federalnych Organów W³adzy Wykonawczej w Rz¹dzie Obwodu Kaliningradzkiego Igor Iwanow, uczestnicz¹cy w posiedzeniu kolegium, podkreli³, ¿e trzeba wprowadziæ swego rodzaju filtr do odsiewania
niepo¿¹danych kandydatów na przesiedleñców. Ju¿ teraz jest oczywiste, ¿e policjê antynarkotykow¹ na tym kierunku dzia³alnoci czeka powa¿na praca.
RG-N, nr 167 z 39 VIII; ZiP, nr 32 z 17 VIII.

Sytuacja w regionie: bilans siedmiu miesiêcy 2007 r.
W Obwodowym Urzêdzie Spraw Wewnêtrznych w Kaliningradzie podsumowano
wyniki pracy organów spraw wewnêtrznych za siedem miesiêcy br. Jak stwierdzaj¹ statystyki milicyjne, sytuacja operacyjna w obwodzie w chwili obecnej pozostaje stabilna,
przy czym odnotowuje siê szereg tendencji pozytywnych. Tak, na przyk³ad, liczba zarejestrowanych przestêpstw w porównaniu z analogicznym okresem roku ubieg³ego zmniejszy³a siê o 2%  z 14049 do 13721, zmniejszy³a siê tak¿e liczba ciê¿kich i szczególnie
ciê¿kich przestêpstw  z 4609 do 4572, przestêpstw przeciwko w³asnoci z 9740 do 9293,
wiêcej ni¿ o pó³tora tysi¹ca mniej zanotowano kradzie¿y, o 109 by³o mniej grabie¿y, zmniejszy³a siê liczba uprowadzeñ (pojazdów?) i podpaleñ.
Zwiêkszy³a siê liczba przestêpstw przeciwko osobie z 1506 do 1780, chocia¿ i w tej
kategorii przestêpstw mniej by³o czynów ciê¿kich i bardzo ciê¿kich, w tym zabójstw.
Do pozytywów zalicza siê zwiêkszenie liczby wykrytych przestêpstw o charakterze
gospodarczym (2357 wobec 2202 w analogicznym okresie roku ubieg³ego) i przestêpstw
zwi¹zanych z nielegalnym obrotem broni¹. O 31,6% wiêcej skierowano spraw karnych
do s¹dów, o 2,9% wiêcej osób poci¹gniêto do odpowiedzialnoci karnej.
W ci¹gu siedmiu miesiêcy br. wykryto 148 przestêpstw pope³nionych przez zorganizowane grupy przestêpcze, co stanowi 46,5% wiêcej ni¿ w roku ubieg³ym. Z liczby wykrytych przestêpstw 104 ujawniono w sferze gospodarki. Do odpowiedzialnoci karnej
poci¹gniêto 35 uczestników zorganizowanych grup przestêpczych.
Wiêcej wykryto przestêpstw podatkowych, a wyrównane straty w sprawach ju¿ zakoñczonych wynios³y 189 milionów rubli, prawie o 60 mln wiêcej, ni¿ rok temu.
Komentuj¹c dane statystyczne, w Urzêdzie Spraw Wewnêtrznych podkrelaj¹, ¿e
organy spraw wewnêtrznych obwodu wymogi MSW Rosji realizuj¹ w pe³ni: wzmo¿ona
zosta³a walka z przestêpczoci¹ zorganizowan¹, podwy¿szono efektywnoæ walki z ko48

rupcj¹ i przestêpczoci¹ gospodarcz¹, doskonalony jest system profilaktyki, nie dopuszczono przejawów ekstremizmu narodowego, rasowego i religijnego.
ZiP, nr 32 z 17 VIII.

Nadzór sejsmiczny w regionie
Stacje sejsmiczne zanotowa³y dziesi¹tki wstrz¹sów podziemnych z epicentrum trzêsienia ziemi w 2004 roku. Pod koniec listopada ubieg³ego roku pracownicy Instytutu
Oceanologii im. Szyrszowa Rosyjskiej Akademii Nauk zainstalowali autonomiczn¹ denn¹ stacjê sejsmiczn¹ na dnie Morza Ba³tyckiego w celu zbadania sejsmicznoci fonowej
w zachodniej czêci obwodu. Sejsmograf zosta³ ustanowiony w odleg³oci 10 km od brzegu na g³êbokoci 27 metrów. Ustanowienie sejsmografu dennego sta³o siê pierwszym
etapem badañ w zakresie poznawania ogniskowej strefy unikalnego trzêsienia ziemi.
Wstêpna analiza zapisów urz¹dzenia pozwala stwierdziæ seriê zjawisk sejsmicznych
z epicentrami w Polsce. W ci¹gu trzech miesiêcy sejsmograf zarejestrowa³ oko³o 20 bardzo s³abych wydarzeñ sejsmicznych, które zaistnia³y w odleg³ociach od 20 do 30 kilometrów od sejsmografu dennego. Zdaniem uczonych, s¹ to mikrotrzêsienia ziemi ze strefy ogniskowej silnego trzêsienia ziemi w obwodzie we wrzeniu 2004 r., które w epicentrum osi¹gnê³o si³ê 7 stopni, a w niektórych dzielnicach Kaliningradu  5 stopni.
W maju br. zainstalowano trzy naziemne stacje sejsmiczne, otaczaj¹ce epicentrum
trzêsienia z 2004 roku, co pozwoli okreliæ koordynaty epicentrów i g³êbokoæ ognisk
mikrotrzêsieñ ziemi.
KPwK, nr 115 z 10 VIII.

Kaspersky Lab wraz z kaliningradzkim Bot-Services zabezpiecza OUSW
Koncern informatyczny Laboratorium Kasperskiego og³osi³ o dostawach swego zabezpieczenia programowego w celu ochrony infrastruktury informacyjnej w Obwodowym
Urzêdzie Spraw Wewnêtrznych i Urzêdzie Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych
w Obwodzie Kaliningradzkim.
Z komunikatu kompanii wynika, ¿e we wspó³pracy ze swoim partnerem kaliningradzkim firm¹ Bot-Serwis dostarczy³a ona antywirusy Kaspersky Work Space Security dla
ochrony stacji roboczych OUSW. A dostawy do MCzS realizowane by³y poprzez firmê
Garant-Kaliningrad. Przy tym ten resort naby³ oprogramowanie Kaspersky Business
Space Security. Finansowe szczegó³y transakcji nie s¹ ujawnione. G³ówna siedzba
tej znanej miêdzynarodowej firmy znajduje siê w Moskwie.
www.it-daily.ru z 22 VIII; www.kaliningrad.ru z 22 VIII.
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Kultura, nauka, owiata, ochrona zdrowia
Odbudowa zamku Balga
Michai³ Janowskij informuje w Komsomolskiej Prawdzie Kaliningrad, ¿e w najbli¿szym czasie kilka historycznych miejsc obwodu czekaj¹ zmiany na lepsze. Od tego
lata w Kaliningradzie rozpocznie dzia³alnoæ filia Rosyjskiego Stowarzyszenia Konserwatorów, która pomo¿e w doprowadzeniu do normalnego wygl¹du niektórych zabytków
historii i architektury.
«Najwiêksze rodki finansowe nap³ywaj¹ na koncepcjê dalszego wykorzystania i odbudowy zamku Insterburg  opowiedzia³ Komsomo³ce wiceminister kultury W³adimir
Jarosz.  Czêæ zamku bêdzie zakonserwowana, czêæ  odrestaurowana. W tym celu ju¿
przygotowujemy dokumentacjê projektowo-kosztorysow¹. Prócz Insterburga, podobne
projekty istniej¹ dla zamku Balga i Brandenburg».
Ministerstwo Kultury policzy³o wszystkie pomniki historii na terytorium obwodu
i teraz bada ich stan. Szczególnie tych, na które mo¿na otrzymaæ pieni¹dze w pierwszej
kolejnoci. Oprócz zamków i starych domów, restauracja obejmie niektóre freski i figury.
Przy pomocy filii Rosyjskiego Stowarzyszenia Konserwatorów do tych prac maj¹ nadziejê zaprosiæ najlepszych specjalistów z innych regionów Rosji. W pierwszej kolejnoci
konserwacji i odbudowie poddane zostan¹ nastêpuj¹ce obiekty: Filharmonia (by³y
koció³ wiêtej Rodziny), Teatr Lalek (by³y koció³ wiêtej Luizy), Park Zwyciêstwa,
Zespó³ Pomnikowy Miedwiediewka, Brama Zakhajmska (na prospekcie Moskiewskim),
Brama Brandenburska (obok Dworca Po³udniowego), Wie¿a Donha, Wie¿a Wrangla,
Zamek Balga, Zamek Insterburg (Czerniachowsk), Zamek Brandenburg (miejscowoæ
Uszakowo).
KPwK, nr 122 z 24 VIII; www.kaliningradka.kp.ru z 24 VIII.

S³u¿ba Ochrony Pañstwowej Obiektów Spucizny Kulturalnej
Ministerstwo Kultury poinformowa³o, ¿e Rz¹d Obwodu Kaliningradzkiego od 1 stycznia 2008 roku tworzy S³u¿bê Ochrony Pañstwowej Obiektów Spucizny Kulturalnej. S³u¿ba
ta bêdzie organem wykonawczym w³adzy pañstwowej Obwodu Kaliningradzkiego, realizuj¹cym funkcje w zakresie ochrony pañstwowej, zachowania, wykorzystania i popularyzacji obiektów spucizny kulturalnej.
S³u¿ba bêdzie mia³a status osoby prawnej, konto bankowe, pieczêæ z wizerunkiem
herbu Obwodu Kaliningradzkiego i inne atrybuty w³adzy administracyjnej. Przyszli pracownicy s³u¿by zatrudnieni zostan¹ w ramach konkursu.
www.gov.kaliningrad.ru z 17 VIII.
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Kaliningrad wygra³ 12,9 mln rubli na modernizacjê systemu owiaty
Kaliningrad wygra³ w konkursie wród municypalitetów obwodu 12,9 mln rubli
w ramach kompleksowego projektu modernizacji regionalnego systemu owiaty. Projekt
obliczony jest na trzy lata, ale rozliczyæ siê z wykorzystania tych rodków trzeba do koñca
2007 roku. Kierownictwo Wydzia³u Owiaty Merostwa Kaliningradu postanowi³o wydaæ
te pieni¹dze na remont pomieszczeñ szkó³ miasta, a tak¿e na zakup komputerów, sprzêtu
laboratoryjnego i obrabiarek dla szkó³ zawodowych. Zdecydowano siê doposa¿yæ w ten
sprzêt g³ównie trzy szko³y  jedn¹ ogólnokszta³c¹c¹, jedn¹ zawodow¹ i szko³ê dla uzdolnionej m³odzie¿y.
www.kaliningradexpert.ru z 17 VIII.

Projekt teatru operowego w Kaliningradzie: 70 mln rubli z bud¿etu federalnego
W Kaliningradzie rozpoczêto projektowanie nowego wspó³czesnego budynku dla teatru operowego. Jak poinformowa³ szef Federalnej Agencji ds. Kultury i Kinematografii
Michai³ Szwydkoj w czasie podró¿y s³u¿bowej do Petersburga, idea budowy w Kaliningradzie nowej opery znajduje siê w stadium projektu, na opracowanie którego w 2007
roku przyznano 70 mln rubli z bud¿etu federalnego. «Kaliningrad to miasto praktycznie
zniszczone w czasie wojny, dlatego s¹dzê, ¿e nowy budynek bêdzie przedstawiaæ piêkn¹
nowoczesn¹ architekturê»  zauwa¿y³ szef Roskultury. W chwili obecnej Obwód Kaliningradzki jest jednym z nielicznych regionów Rosji, gdzie nie ma ani jednej placówki
operowej  informuje Agencja Interfaks.
A tymczasem Gieorgij Riewin w artykule pod tytu³em Trampolina do Europy, opublikowanym na ³amach Kommersanta i przedrukowanym 18 sierpnia br. na stronie
Knia.ru napisa³, co nastêpuje: W Kaliningradzie odby³ siê konkurs na projekt teatru
muzycznego. Program z ambicjami gubernatora Gieorgija Boosa zawiera siê w tym, ¿eby
stworzyæ z teatru atrakcjê ogólnoeuropejsk¹. Na razie uda³o siê zrealizowaæ tylko jedn¹
czêæ strategii utworzenia megaprojektu architektonicznego  a mianowicie, przekszta³ciæ konkurs w skandal. G. Riewin opisa³ szczegó³owo przebieg konkursu na projekt
teatru, og³oszonego w marcu 2006 i zakoñczonego zwyciêstwem zespo³u profesora
Andrieja Niekrasowa z Moskiewskiego Instytutu Architektonicznego. Jury konkursu przewodniczy³ gubernator Gieorgij Boos. Jednak po zakoñczeniu konkursu gubernator pozostawi³ sobie czas do namys³u po to, by na posiedzeniu Rady ds. Kultury og³osiæ, ¿e teatr
bêdzie budowany wed³ug projektu Aleksandra Asadowa, innego architekta moskiewskiego, uczestnicz¹cego w konkursie. Koncepcja teatru Asadowa bazuje na idei atrakcje
na pustkowiu i, jak z³oliwie zauwa¿a G. Riewin, jest bli¿sza rzeczywistoci Kaliningradu. Projekt przedstawia metalowo-szklan¹ górkê, przypominaj¹c¹ sztuczne górskie
trasy zjazdowe dla narciarzy, wewn¹trz której architekt chowa pomieszczenia teatralne.
Budynek ma mieæ 33 m wysokoci i pomieci dwa tysi¹ce widzów. Z kolei Niekrasow
proponowa³ swego rodzaju odtworzenie starej architektury Königsberga  on buduje na
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brzegu jeziora redniowieczn¹ dzielnicê, a w ni¹ wbudowuje teatr. G. Riewin uwa¿a, ¿e
rezygnacja ze zwyciêskiego projektu jest co najmniej nie fair.
www.knia.ru z 18 VIII; www.kaliningrad.ru z 22 VIII; www.interfax.ru z 22 VIII; KPwK, nr 122 z 24 VIII.

W Kaliningradzie wyeksponowano bramê wykonan¹ przez faszystów w celu
okultystycznej obrony przed Armi¹ Radzieck¹
Kierownictwo Bunkra Lascha, filii Kaliningradzkiego Muzeum Historyczno-Artystycznego, wystawi³o niezwyk³y eksponat  odrestaurowan¹ metalow¹ kut¹ bramê (drzwi),
zawieraj¹c¹ runy. Zdemontowano j¹ z bunkra 10 lat temu w obawie przed kradzie¿¹ na
z³om. «Brama ze znakami runicznymi by³a zamontowana na wejciu do bunkra. Zdaniem
badaczy, te znaki zrobiono po to, by staro¿ytne symbole chroni³y ¿ycie ukrywaj¹cych siê
w bunkrze w 1945 roku  powiedzia³a dyrektor muzeum Bunkier Lascha Natalja Bykowa. Z kolei miejscowy krajoznawca Siergiej Trifonow doprecyzowa³ w rozmowie
z korespondentem AI Regnum, ¿e mowa jest o 24 runach pó³nocnych, wykutych na
bramie. «Brama, wed³ug moich danych, by³a wykonana w jednym z zak³adów Berlina
i dostarczona do bunkra komendanta Königsberga [genera³a Lascha] w celu obrony okultystycznej przed Armi¹ Radzieck¹, poniewa¿ z wojskowego punktu widzenia ona nie
stanowi jakiejkolwiek znacz¹cej przeszkody».
Muzeum Bunkier Lascha znajduje siê w jednopiêtrowym ¿elazobetonowym schronie przeciwlotniczym. W marcu 1945 roku sztab wojsk niemieckich genera³a Otto
Lascha przeniós³ siê do tego bunkra, a 9 kwietnia 1945 roku tu zosta³ podpisany akt
kapitulacji Kõnigsberga.
www.regnum.ru z 23 VIII; www.regions.ru z 30 VIII; www.kaliningrad.ru z 30 VIII.

Gusiew odkrywa swoj¹ przesz³oæ
Szeædziesi¹t lat temu pierwsi przesiedleñcy z Kraju Rad, którzy znaleli siê wówczas w miecie Gumbinnen (dzisiejszy Gusiew), z w³aciw¹ dla tamtych czasów nienawici¹ do Niemców pozbywali siê wszystkiego, co przypomina³o wrogie pañstwo. Pod
rêkê trafi³a tak¿e unikalna praca Otto Heicherta, który na pocz¹tku ubieg³ego stulecia
wyk³ada³ w Königsberskiej Akademii Sztuki. To jego fresk z 1912 roku wielkoci 7,40 m
na 15,90 m zdobi³ cianê frontow¹ w sali modlitwy ówczesnej Friedrichschule szko³y
dla ch³opców. Fresk przedstawia³ spotkanie króla pruskiego Friedricha Wilhelma I
z emigrantami z Salzburga. Na dole fresku widnia³y s³owa króla: «Dla mnie  nowi synowie. A dla was  mi³a ojczyzna».
W czasach radzieckich ten obraz niejednokrotnie zamalowywany by³ gruba warstw¹
farby olejnej i zamazywany tynkiem. W 2006 roku w³adze Gusiewa przypomnia³y sobie
o nim i zaprosi³y specjalistów z Ministerstwa Kultury Rosji o wydanie orzeczenia o wartoci artystycznej tego dzie³a. Ci jednoznacznie orzekli: znalezisko zalicza siê do wybitnych dzie³ sztuki. Prawie rok specjalici z Petersburga oczyszczali cianê w dzisiejszej
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auli technikum rolniczego. Pod kolejn¹ warstw¹ ods³onili olejny portret Lenina. W lokalnym muzeum w Gusiewie przechowywana jest fotografia z widokiem auli z freskiem.
Teraz tu ods³oniêto czêciowo tak¿e unikalny fresk. Pierwszy etap prac konserwatorskich
kosztowa³ samorz¹d lokalny milion rubli. Na dalsze prace konserwatorskie potrzeba jeszcze dwa miliony rubli. Pieni¹dze przyznaj¹ rz¹d obwodu i stowarzyszenie mieszkañców
Gumbinnen. Natomiast wed³ug relacji prasy niemieckiej to ze strony Salzburger Verein,
Kreisgemeinschaft Gumbinnen, Ehem. Friedrichsschuler wysz³a inicjatywa restaruacji
i pozyskania wród cz³onków rodków na jej przeprowadzenie. Inicjatywê tê podj¹³ natychmiast tak¿e mer Gusiewa Niko³aj Sukanow.
AiF-K, nr 35 z 29 VIII4 IX.

Szko³ê rezerw olimpijskich otwarto w Kaliningradzie
W Kaliningradzie 1 wrzenia br. na bazie Szko³y-Internatu Nr 3 otwarto Szko³ê Rezerw Olimpijskich. W tym roku w klasach dziewi¹tej, dziesi¹tej i jedenastej uczyæ siê
bêdzie 120 uzdolnionych sportowo ch³opców i dziewcz¹t z ca³ego obwodu. Dodatkowo
utworzona zostanie jeszcze jedna klasa dziewi¹ta o profilu lekkoatletycznym.
Szko³a dysponuje piêcioma budynkami do zajêæ i zamieszkania, sal¹ sportow¹ o powierzchni 300 m2 i stadionem. Prócz tego, jest po³o¿ona w centrum miasta i do wszystkich obiektów sportowych ma jednakow¹ odleg³oæ. Warunki przyjêcia do szko³y s¹
surowe. Przy doborze kandydatów na przysz³ych olimpijczyków liczyæ siê bêd¹ ich osi¹gniêcia w zawodach sportowych ubieg³ego sezonu. W tym roku do tej szko³y przyjmowano g³ównie tych kandydatów, którzy wystêpowali ju¿ jako cz³onkowie reprezentacji obwodu, zwyciêzców zawodów o mistrzostwo Okrêgu Pó³nocno-Zachodniego i Ogólnorosyjskiej Spartakiady Szkolnej. Szkoliæ bêd¹ w takich dyscyplinach sportu jak boks, judo,
piêciobój, zapasy w stylu klasycznym i wolnym, wiolarstwo, podnoszenie ciê¿arów
i lekkoatletyka. Od 2009 roku planuje siê rozszerzenie specjalizacji o sporty zimowe 
hokej na lodzie, jazda figurowa na ³y¿wach, curling i short-trek.
Po ukoñczeniu jedenastu klas uczniowie zdaj¹ jednolity egzamin pañstwowy (ros.
EGE), po czym doskonal¹ umiejêtnoci przez kolejne dwa lata i dziesiêæ miesiêcy. Wyje¿d¿aj¹c na ró¿nego rodzaju zawody i osi¹gaj¹c dobre wyniki sportowe, koñcz¹ szkolenie minimum jako mistrzowie sportu. Póniej na ulgowych warunkach bêd¹ mogli podj¹æ studia w uczelni wy¿szej, przy czym od razu na trzecim roku. Posiadaj¹c rednie wykszta³cenie specjalne mog¹ te¿ pójæ do pracy trenerskiej.
KP, nr 161 z 30 VIII; www.kaliningradka.ru z 30 VIII.

Kaliningrad pretenduje do tytu³u intelektualnej stolicy kraju w turnieju klubów
W dniach 2225 sierpnia w Swiet³ogorsku odby³y siê VI Miêdzynarodowe Mistrzostwa wiata w Sporcie Intelektualnym Co? Gdzie? Kiedy?. Wziê³o w nich udzia³ 30
dru¿yn z 18 krajów: Rosji, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Kanady, USA, Izraela, Finlandii,
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Bia³orusi, Ukrainy, Litwy, £otwy, Estonii, Mo³dawii, Azerbejd¿anu, Armenii, Gruzji,
Turkmenii i Uzbekistanu. Poprzednie pi¹te mistrzostwa wiata tak¿e odby³y siê w Swiet³ogorsku. «Te gry sprzyja³y rozwojowi ruchu intelektualnego w obwodzie  dzisiaj
w nim uczestnicy oko³o 170 dru¿yn zamiast poprzednich 18  powiedzia³ Aleksandr Torba, szef aparatu administracyjnego rz¹du obwodowego.  Organizacja zawodów takiego
szczebla daje prawo Kaliningradowi do pretendowania do tytu³u intelektualnej stolicy
kraju, tym bardziej, ¿e rz¹d obwodowy gotów jest wspólnie z Miêdzynarodowym Stowarzyszeniem Klubów Co? Gdzie? Kiedy? podejmowaæ je w przysz³oci». W czasie mistrzostw dru¿yny rozgrywa³y rundy z³o¿one z 90 pytañ, zwyciê¿y³a dru¿yna, która uzbiera³a najwiêksz¹ liczbê poprawnych odpowiedzi. Bud¿et mistrzostw wynosi³ oko³o 10
milionów rubli, z których, jak podkrelali organizatorzy, 90% stanowi³y pieni¹dze sponsorów moskiewskich i kaliningradzkich.
Zwyciêzc¹ mistrzostw zosta³a dru¿yna z Sankt Petersburga w sk³adzie Andriej Koz³ow, Maksim Potaszew, Aleksandr Druzia, Julia £azariewa, Iwan Nowikow i Michai³
Muna, zdobywaj¹c po raz drugi z rzêdu puchar Kryszta³owa sowa.
RG, nr 177 z 15 VIII, nr 184 z 23 VIII, nr 185 z 2430 VIII, nr 188 z 28 VIII; www.kaliningrad-online.ru z 22
VIII; www.kaliningrad.ru z 22 VIII.

Wzrost zachorowañ na choroby weneryczne
W pierwszym pó³roczu 2007 roku w obwodzie ujawniono 206,1 zara¿onych infekcjami przekazywanymi drog¹ p³ciow¹ na 100 tysiêcy mieszkañców: w tym: trichomonia 
41,7%; syfilis  24,4%; chlamydia  16,8%; rze¿¹czka  11,3%;  brodawki anogenitalne  3,3%; gerpes genitalny  2,5%.
Wzrost zachorowañ na choroby weneryczne w porównaniu do pierwszego pó³rocza
2005 r. wyniós³ 4,4%. Przy czym wzrost zara¿eñ syfilisem  33% (w grupach wiekowych: 014 lat +7%; 1517 lat +3,3%; 1819 lat  +20,8%; 2029 lat +31%). Dermowenerolog Jurij Borowikow przekonuje czytelników tygodnika Kaskad, ¿e na pierwszym miejscu pod wzglêdem sposobów zapobiegania owym chorobom s¹ stosunki monogamiczne, na drugim  prezerwatywa. Informuje tak¿e, ¿e ¿adnej z tych chorób nie da siê
wyleczyæ sposobami domowymi.
K-d, nr 34 z 28 VIII3IX.

Nowe zasady p³acy lekarzy w obwodzie
Na pocz¹tku sierpnia w obwodzie wesz³y w ¿ycie zmiany do ustawy regionalnej
O zap³acie za pracê pracowników placówek pañstwowych i organizacji Obwodu Kaliningradzkiego finansowanych kosztem rodków bud¿etu obwodowego. Teraz w szpitalach i przychodniach wprowadza siê bran¿owy system zap³aty za pracê. Lekarzom i innym pracownikom s³u¿by zdrowia bêd¹ naliczaæ wynagrodzenie nie wed³ug siatki taryfowej, lecz w zale¿noci od liczby przepracowanych godzin i jakoci us³ug. «W zwi¹zku
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z przejciem na finansowanie poduszne placówki medyczne obwodu same zdobywaj¹
pieni¹dze na wynagrodzenia dla pracowników  powiada minister ochrony zdrowia Jelena Klujkowa.  A lekarz naczelny decyduje, komu dawaæ premiê. Pobory zasadnicze
lekarzy pozostan¹ takie same. Je¿eli pacjent poddany zosta³ powtórnej hospitalizacji lub
nast¹pi³o pogorszenie po leczeniu, dodatku do wynagrodzenia nie bêdzie».
Zmiany w zakresie naliczania wynagrodzenia nie obejm¹ s³u¿b psychiatrycznej i narkologicznej, a tak¿e stacji krwiodawstwa, które nadal bêd¹ finansowane z bud¿etu obwodowego.
www.kaliningrad.ru z 29 VIII; www.strana.kaliningrad.ru 29 VIII; SK, nr 35 z 29 VIII4 IX.

Gospodarka obwodu
Na czele kaliningradzkiej filii RosOEZ stanie by³y wicemer Kaliningradu
Fili¹ Federalnej Agencji ds. Zarz¹dzania Specjalnymi Strefami Ekonomicznymi
(RosOEZ) w Obwodzie Kaliningradzkim pokieruje by³y wicemer Kaliningradu (lata 1998
2004) Aleksiej Koniuszenko. O tym 16 sierpnia br. korespondenta AI Regnum poinformowa³o ród³o w federalnych organach w³adzy wykonawczej.
Koniuszenko od 1995 do 1998 roku pracowa³ jako naczelnik Kaliningradzkiego Terytorialnego Urzêdu Komitetu FR ds. Polityki Antymonopolowej, póniej by³ wicemerem
Kaliningradu, kieruj¹c Miejskim Komitetem Maj¹tku Municypalnego. Na tym stanowisku przepracowa³ do 2004 roku, kiedy to napisa³ podanie o zwolnienie na w³asn¹ probê.
By³ podejrzany o przekroczenie uprawnieñ s³u¿bowych, jednak postêpowanie przeciwko
SA Zjednoczenie Rynków jego udzia³u w tej sprawie nie potwierdzi³o.
www.regnum.ru z 16 VIII.
Defekty w realizacji projektów narodowych. Priorytetowe programy pañstwowe w regionie wykorzystuj¹ do swoich celów kombinatorzy
137 naruszeñ prawa przy realizacji priorytetowych projektów narodowych w obwodzie ujawnili miejscowi prokuratorzy, najwiêcej w toku realizacji programu federalnego
Dostêpne i komfortowe mieszkania  obywatelom Rosji. Zazwyczaj do naruszeñ przepisów prawa dochodzi³o ju¿ w stadium przyjmowania municypalnych programów celowych przez deputowanych rad samorz¹dów lokalnych.
Wnioski prokuratorskie z ¿¹daniem usuniêcia naruszeñ przepisów prawa otrzymali
przedstawiciele w³adzy prawie wszystkich municypalitetów obwodu: w rejonach (okrêgach miejskich) s³awskim, gwardiejskim, gurjewskim, krasnoznamienskim, niestierowskim, zielenogradskim, a tak¿e w miastach Sowietsk, Niemen, Czerniachowsk i Ba³tijsk.
Prokuratorzy stwierdzili tak¿e, ¿e 28 autobusów szkolnych, zakupionych za pieni¹dze
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federalne i obwodowe w ramach projektu narodowego Owiata, znajduje siê w stanie
niezadowalaj¹cym. Przyby³y z zak³adu produkcyjnego transport mia³ niesprawne systemy hamulcowe i elektroniczne, brakowa³o ogrzewania, a szwy na dachu przepuszcza³y
wodê deszczow¹. Prócz tego, niektóre autobusy wykorzystywano niezgodnie z przeznaczeniem, np. zamiast dzieci szkolnych rozwo¿ono nimi pracowników administracji.
W niektórych jednostkach samorz¹dowych szefowie placówek i w³adz owiatowych
niedbale odnosz¹ siê do kontroli dostarczonego sprzêtu szkolnego. Jest on dostarczany
bez certyfikatów jakoci, paszportów technicznych, instrukcji w jêzyku rosyjskim, a niejednokrotnie jest zdekompletowany. Mia³y miejsce przypadki, gdy za pieni¹dze federalne
nabywano przestarza³e i niskiej jakoci pomoce szkolne.
Wszczêciem sprawy karnej zakoñczy³a siê kontrola realizacji projektu narodowego
Rozwój kompleksu agro-przemys³owego. Dwie spó³ki akcyjne typu zamkniêtego z okrêgu niestierowskiego otrzyma³y w banku kredyt celowy na zakup sprzêtu rolniczego, przedk³adaj¹c bankowi fikcyjne umowy kupna-sprzeda¿y. Po czym zwróci³y siê do Ministerstwa Rolnictwa obwodu z prob¹ o wsparcie przedsiêbiorstw w ramach projektu narodowego. Otrzyma³y subsydia pañstwowe na sp³atê jednej trzeciej oprocentowania kredytu
bankowego. W wyniku takich machinacji wyrz¹dzi³y skarbowi pañstwa szkodê w wysokoci 2,5 mln rubli. Teraz w tych sprawach prowadzone s¹ czynnoci ledcze.
Kontrole realizacji projektów narodowych trwaj¹ dalej.
RG, nr 165 z 1 VIII.

Na Mierzei Kuroñskiej zaprowadzaj¹ porz¹dek
Prokuratura kontynuuje walkê z firmami, które bezprawnie otrzyma³y dzia³ki
gruntów na terenie parku narodowego Mierzeja Kuroñska. Do w³asnoci federalnej
powróci³y dziesi¹tki hektarów gruntów, nielegalnie udostêpnionych pod budownictwo.
W ci¹gu ostatnich dwóch lat prokurator rejonu zielenogradskiego skierowa³ do s¹du 21
pozwów o uznanie za niezgodne z prawem udostêpnienie osobom fizycznym na terenie
miejscowoci Lesnoje, Rybaczij i Morskoje dzia³ek pod budownictwo domów mieszkalnych i wypoczynkowych, a tak¿e 14 pozwów w stosunku do osób prawnych. Podstaw¹
dla takich pozwów sta³y siê wyniki kontroli prokuratorskich, w toku których wykryto
naruszenia ustawodawstwa gruntowego i urbanistycznego. Na przyk³ad, brak zezwolenia
na wykonanie robót budowlano-monta¿owych, rozpoczêcie budownictwa bez przeprowadzenia robót przygotowawczych i po³o¿enia sieci in¿ynieryjnej poza placem budowy.
Do koñca sierpnia s¹d wyda³ rozstrzygniêcia zgodne z ¿¹daniem prokuratora w 14
sprawach (szeæ odnonie osób fizycznych i osiem w stosunku do osób prawnych). S¹d
zabroni³ budowy szeciu indywidualnych domów mieszkalnych, siedemnastu domów
mieszkalnych i jedenastu domów wypoczynkowych do wynajêcia lub sprzeda¿y.
W czerwcu 2007 roku prokurator obwodu wszcz¹³ sprawê karn¹ z art. 286 ust. 2 KK
FR Przekroczenie uprawnieñ s³u¿bowych przez szefa organu samorz¹du lokalnego
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w stosunku do by³ego szefa rejonu zielenogradskiego W³adimira Szegiedy, który niezgodnie z prawem wydzier¿awi³ dzia³ki gruntów w miejscowoci Rybaczij o ³¹cznej powierzchni ponad 85 ha, nara¿aj¹c bud¿et lokalny na niedop³atê dochodów w wysokoci
38 milionów rubli. Prokurator wniós³ protesty z ¿¹daniem uchylenia postanowieñ o dzier¿awieniu gruntów wydanych przez by³ego szefa rejonu. Protesty zosta³y uwzglêdnione,
umowy dzier¿awy z firmami rozwi¹zane. www.kaliningradka.ru z 30 VIII.
Sprawie zaprowadzenia porz¹dku na Mierzei Kuroñskiej prasa kaliningradzka nadal
powiêca wiele uwagi:
 Samowolny zabór w parku narodowym. Na Mierzei Kuroñskiej wyjaniaj¹, jakie
wille zbudowane zosta³y bezprawnie [Na mierzei po raz pierwszy prowadzona jest kompleksowa kontrola przestrzegania ustawodawstwa w zakresie ochrony przyrody. Próby
przywrócenia praworz¹dnoci w zakresie budownictwa prywatnego wywo³a³y powa¿ny
opór ze strony kontrolowanych], RG, nr 165 z 1 VIII;
 Kto na mierzei jest gospodarzem? [To pytanie, zdaniem dyrektora parku narodowego Jewgienija Sniegiriowa, jest drugorzêdne. A pierwszorzêdnym jest to, kto i co czyni
dla rozwoju parku. W wywiadzie dla Rosyjskiej Gazety ten zaledwie 27-letni moskwianin, od niespe³na czterech miesiêcy dyrektor parku narodowego, twierdzi, ¿e je¿eli nie
uda siê zaprowadziæ porz¹dku w zakresie wykorzystania gruntów na mierzei, to idea utworzenia strefy turystyczno-rekreacyjnej na tym terenie straci wszelki sens. Sprawa przydzia³u gruntów i ich wykorzystania nie by³a, jego zdaniem, kontrolowana od pocz¹tku lat
dziewiêædziesi¹tych ubieg³ego wieku. Ju¿ pierwsze próby kontroli dowiod³y, ¿e nie bêdzie to proces ³atwy], RG, nr 172 z 9 VIII;
 Dacze w rezerwacie. Na Mierzei Kuroñskiej zaprowadzaj¹ porz¹dek przedstawiciele ochrony prawa i ekolodzy [S¹d rejonu zielenogradskiego uzna³ za bezprawne postanowienia szefa jednostki municypalnej o przekazaniu w dzier¿awê 0,12 ha ziemi dzieciom by³ego gubernatora obwodu W³adimira Jegorowa. Sta³o siê tak po zaskar¿eniu pierwszego orzeczenia s¹du przez prokuraturê, kiedy to s¹d rejonowy oddali³ wniosek prokuratury. Przy ponownym rozpatrzeniu pozwu prokuratury s¹d zmieni³ treæ orzeczenia i uzna³
postanowienie szefa samorz¹du lokalnego za niezgodne z prawem. Po tym orzeczeniu
dyrektor parku Jewgienij Sniegiriow owiadczy³, ¿e taki sam los czeka tak¿e innych s³awnych w³acicieli arów i hektarów na Mierzei Kuroñskiej, otrzymanych w swoim czasie
w dzier¿awê na 49 lat z tych samych r¹k], RG, nr 177 z 15 VIII; W kolejnym artykule
Dzia³ki Mierzei Kuroñskiej zwracaj¹ pañstwu czytamy: «dzia³ka by³a znakomita, niedaleko morza». Na niej dzieci by³ego gubernatora zamierza³y zbudowaæ dwumieszkaniowy dom, ale budowy nie zaczê³y. Jest te¿ wypowied W³adimira Jegorowa:
«Komentowaæ zamiast dzieci nie bêdê, one ju¿ s¹ doros³e. Ja za ¿adnego zwi¹zku z t¹
i innymi dzia³kami, przydzielonymi na mierzei, nie mam. Jest orzeczenie s¹du, trzeba go
wykonaæ»] SK, nr 33 z 1521 VIII. S¹d Rejonowy w Zielenogradsku ma trudnoci
z dorêczeniem swojego orzeczenia dzieciom W. Jegorowa  z³y adres zamieszkania,
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artyku³ Zawis³a w powietrzu  ziemia , KP, nr 161 z 30 VIII.
 Ziemie odbieraj¹ [O sprawie jak wy¿ej], K-d, nr 32 z 14 20 VIII.
 Sto dni, które nie wstrz¹snê³y mierzej¹ [Krytycznie o stu dniach dyrektorowania
J. Sniegiriowa], K-d, nr 32 z 1420 VIII.
 Kontrole na wydmach. Park narodowy Mierzeja Kuroñska czekaj¹ wielkie
zmiany [Kolejny wywiad dyrektora Sniegiriowa dla Rosyjskiej Gazety], RG-N, nr
185 z 2430 VIII;
 Sprawa drwali [W Kaliningradzie wszczêto sprawê karn¹ o nielegalny wyr¹b
drzew w parku narodowym pod budowê nieznanego obiektu. Straty oszacowano na oko³o
400 tys. rubli], KPwK, nr 124 z 28 VIII;
 Prokuratura Obwodu Kaliningradzkiego zwróci³a do w³asnoci federalnej grunty szczególnie chronionego terenu, www.regions.ru z 29 VIII;
Strefa turystyczna klasy lux
Rz¹d Obwodu Kaliningradzkiego zamierza rozwijaæ na Mierzei Kuroñskiej strefê
ekonomiczn¹ typu turystyczno-rekreacyjnego. W³anie taki status na jego wniosek nada³
na pocz¹tku br. rz¹d federalny parkowi narodowemu Mierzeja Kuroñska. Jednak plany
rady ministrów obwodu nie s¹ prawd¹ ostateczn¹. Agencja Federalna ds. Rozwoju Specjalnych Stref Ekonomicznych [RosOEZ] powierzy³a przygotowanie koncepcji wszystkich siedmiu rosyjskich stref turystycznych kompanii miêdzynarodowej Roland Berger
Strateg Consaltants. W³anie jej opracowania maj¹ staæ siê swego rodzaju wytyczn¹ dla
federalnych organów w³adzy i inwestorów prywatnych.
Eksperci Roland Berger odwiedzili ju¿ mierzejê nie jeden raz, jednak swoimi przemyleniami nie chc¹ dzieliæ siê z dziennikarzami i odsy³aj¹ ich do RosOEZ.
20 sierpnia w RosOEZ odby³a siê narada, na której omawiano koncepcje rozwoju
wszystkich stref, w tym i kaliningradzkiej, przy czym dopiero po raz drugi. W porównaniu z innymi strefami kaliningradzka mocno jest opóniona, gdy¿ Ministerstwo Przyrody
FR do tej pory nie okreli³o jeszcze gdzie w parku narodowym mo¿na budowaæ, a gdzie
nie, chocia¿ w tym samym czasie na mierzei trwa nie kontrolowana i nie ca³kiem legalna
zabudowa  pod postaci¹ domów gocinnych wielu wznosi tam bungalowy do indywidualnego zamieszkania. Odwrotnie , ni¿ na litewskiej czêci mierzei, gdzie panuje wzorcowy porz¹dek.
Rz¹d obwodowy zamierza³ zbudowaæ w parku nie mniej ni¿ 70 hoteli ró¿nej kategorii, przyci¹gn¹æ tam do miliona turystów rocznie, wydaæ 1,5 miliarda federalnych rubli na
komunikacje (elektrycznoæ, wodê, gaz , drogi, kanalizacjê).
Rolan Berger, jak dowiedzia³ siê dziennikarz KP Wadim Smirnow, ma nieco inne
plany. Eksperci tej kompanii proponuj¹ zbudowaæ na Mierzei Kuroñskiej zaledwie dwa
hotele. Za to obydwa kategorii luks. Zak³ada siê, ¿e jeden z nich (w kszta³cie kryszta³u,
trzycztery kondygnacje, piêciogwiazdkowy) ulokowany mia³by byæ w lesie nieopodal
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jeziora £abêd (miêdzy miejscowociami Rybaczij i Morskoje). Drugi bêdzie mia³ o jedn¹ gwiazdkê mniej, gdzie go postawiæ  na razie nie zdecydowano siê. Jest te¿ inny
wariant  zamiast drugiego hotelu zbudowaæ obok eleganckiego kryszta³u kilka elitarnych willi: zewnêtrznie one wygl¹daj¹ bardzo prosto (dach ze s³omy, poszycie z drewna,
ewentualnie nawet dom na palach), ale wewn¹trz, wszystko nowoczesne.
Na razie nie ma jasnoci co do liczb (ile trzeba bêdzie pieniêdzy na inwestycje),
a tak¿e co do personaliów (kto w³anie bêdzie budowaæ hotele i na jakich warunkach).
W charakterze sloganu roboczego dla reklamy kaliningradzkiej strefy turystycznej
proponuje siê Rozkosz ustronia. Ca³¹ strefê turystyczn¹ (któr¹, na to wygl¹da, chce siê
cieniæ do niewielkiego odcinka miedzy Rybaczij i Morskoje) proponuje siê rozwijaæ
w³anie w takiej stylistyce, przyci¹gaj¹c do parku narodowego nie milion zwyk³ych turystów, lecz tych, dla których zbrzyd³ zgie³k miejski i których staæ na rozkoszny wypoczynek w ciszy. Wzd³u¿ ca³ego wybrze¿a morskiego planuje siê postawiæ najnowoczeniejsze SPA-orodki, restauracje. Na zalewie (prawdopodobnie w Ribaczij) zbuduj¹ pomost
dla ¿ag³ówek. Celowa grupa turystów  zamo¿ni Rosjanie i obcokrajowcy.
Przy opracowaniu koncepcji strefy turystycznej za podstawê wziêto dowiadczenia
kurortu niemieckiego Flesensee (znajduje siê on obok parku narodowego Müritz).
Autorzy opracowania koncepcji bardzo trwo¿nie odnosz¹ siê do zagadnienia ochrony
przyrody. Wysunêli nawet ¿¹danie  przyst¹piæ do opracowania planu generalnego strefy
turystycznej na Mierzei Kuroñskiej dopiero po ekspertyzie ekologicznej koncepcji z udzia³em wszystkich zainteresowanych stron.
W. Smirnow przewiduje, ¿e szczegó³owe omówienie przysz³oci Mierzei Kuroñskiej
odbêdzie siê przed koñcem wrzenia w Kaliningradzie, gdy sto³eczni eksperci przyjad¹
do obwodu.
KP, nr 150 z 15 VIII, nr 156 z 23 VIII; www.kaliningradka.ru z 20 VIII.

Kaliningrad zrzuca do Zalewu Wilanego 200 tys. m3 cieków na dobê
Kaliningradzka miejska komisja ds. zapobiegania i likwidacji sytuacji nadzwyczajnych rozpatrzy³a sprawê dotycz¹ca sytuacji na g³ównym kolektorze kanalizacyjnym.
Posiedzeniu przewodniczy³ p.o. mera Kaliningradu Jurij Biedienko. Analiza ekspertów
jest taka  kolektor od dawna znajduje siê w awaryjnym stanie technicznym. Zdolnoæ
przepustowa g³ównego kolektora kanalizacyjnego wynosi 68 tys. m3 cieków, podczas
gdy w ci¹gu doby przez niego przepychaj¹ do 200 tys. m3. W zwi¹zku z intensywnym
budownictwem mieszkaniowym obci¹¿enie robocze kolektora wci¹¿ ronie. Przyspieszona przebudowa trasy kanalizacyjnej staje siê najpilniejszym zadaniem miasta. Dlatego
Municypalne Przedsiêbiorstwo Unitarne Wodokana³ wziê³o kredyt, pilnie opracowa³o
projekt i zawar³o umowê na wykonanie robót przy wymianie stropu kana³u kanalizacyjnego. Prace trwaj¹ ju¿ trzeci miesi¹c. Technologia wymaga obni¿enia poziomu cieków
w kanale, co jest mo¿liwe jedynie pod warunkiem ich awaryjnego zrzutu w okolicy alei
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Cienistej. Ten projekt uzyska³ opinie eksperck¹ pod koniec czerwca, ale jego realizacja
w sierpniu by³a niemo¿liwa, gdy¿ doprowadzi³aby do zniszczenia grobli, trafiania cieków kanalizacyjnych do jeziora , z którego pobierana jest woda do picia, zatopienia
terenu nieczystociami. Ca³kowicie naruszone zosta³yby zaopatrzenie miasta w wodê
i odprowadzanie wody deszczowej. Wyjcie jest jedno  kontynuowaæ przyspieszon¹ przebudowê kolektora na odcinku trzech kilometrów. Wed³ug s³ów zastêpcy dyrektora
Wodokana³u ds. remontów kapitalnych Olega Priadilszczykowa, w toku robót podwy¿sz¹ cianki kolektora o pó³ metra, co zwiêkszy jego przekrój. Zdolnoæ przepustowa systemu wzronie o 20%. ¯eby poprawiæ sytuacjê ekologiczn¹ w mikrodzielnicy, odcinek
awaryjnego zrzutu cieków o d³ugoci 80 metrów wpuszczony zosta³ do rury karbowanej.
Specjalici pracuj¹ na obiekcie przez ca³y wietlny dzieñ do nastania ciemnoci po 1214
godzin. Zakoñczenie przebudowy w okolicy alei Cienistej  alei Zwyciêstwa, z po³o¿eniem nowych sieci in¿ynieryjnych z deszczówk¹ i rozszerzeniem alei Zwyciêstwa o 1,5
metra, planuje siê zakoñczyæ w ci¹gu dwóch miesiêcy.
Tyle informacji na ten temat w tygodniku Gra¿danin, za³o¿ycielem którego jest
Merostwo Kaliningradu.
Po niespe³na miesi¹cu Andriej Zabie³kin napisa³ w KP w artykule Pieni¹dze  do
kanalizacji, ¿e Merostwo Kaliningradu i kierownictwo Wodokana³u uszczêliwione
zosta³y dyrektyw¹ rz¹du obwodowego, istota której jest taka: nie ma po co ³ataæ kolektora
niemieckiego, lepiej wzi¹æ siê przy pomocy rz¹du obwodowego za odbudowê zaniechanego radzieckiego. Jak siê okazuje  jest, a raczej by³, i taki. Jego w latach osiemdziesi¹tych ubieg³ego wieku ci¹gnêli do budowanych urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych. Póniej zaniechali, w³aciwie, jak i sam¹ oczyszczalniê. Ale cztery lata temu nieistniej¹ce ju¿
Pañstwowe Przedsiêbiorstwo Unitarne Stok czêæ tego kolektora radzieckiego od ulicy
Górnej do alei Cienistej odbudowa³o i zamierza³o przekazaæ do bilansu MUP Wodokana³. Jednak ci ostatni odmówili jego przyjêcia. A dlatego, ¿e, jak to siê mówi, jeden nie
jest lepszy od drugiego. To znaczy, poniemiecki jako tako funkcjonuje (chocia¿ w dwóch
miejscach ju¿ siê zapad³ i by³a ofiara miertelna), a do nowego trzeba przerzucaæ wszystkie wciêcia miejskie, czêæ z których, nawiasem mówi¹c, nie wiadomo gdzie siê znajduje. Do tego jeszcze cieki p³yn¹ce now¹ rur¹ (jej przekrój umo¿liwia jazdê rowerem) bêd¹
i tak wpadaæ do tego samego niemieckiego kolektora.
Zdaniem specjalisty z rz¹du obwodowego, niedokoñczona oczyszczalnia cieków kiedy jednak bêdzie dokoñczona. Wiêc i kolektor trzeba do niej prowadziæ. A na razie niech
on pracuje w trybie eksperymentalnym, zrzucaj¹c cieki do kana³u odprowadzaj¹cego.
Ale ¿eby mo¿na by³o uruchomiæ ten nowy kolektor, do kana³u odprowadzaj¹cego cieki
trzeba jeszcze przeprowadziæ oko³o 10 km rur, co przy wspó³czesnej technologii mo¿na
zrobiæ stosunkowo szybko. W rz¹dzie obwodowym ju¿ nawet okrelili termin oddania go
do u¿ytku  marzec 2008 roku. No i pieni¹dze na to maj¹ byæ niema³e  kilkadziesi¹t
milionów rubli.
60

Krótko mówi¹c, rz¹d ma swoje argumenty, a merostwo swoje. I jak pisze dziennikarz
Kaliningradki, niby i jedni, i drudzy maja racjê. Ale niektórzy specjalici maj¹ w tej
sprawie jeszcze inny punkt widzenia: zaczynaæ przebudowê odprowadzaj¹cego systemu
kanalizacyjnego trzeba... od koñca. To znaczy od Zatoki Primorskiej, do której wpadaj¹
nieczystoci z 450-tysiêcznego Kaliningradu. Nastêpnie, ¿eby zwiêkszyæ zdolnoæ przepustow¹, trzeba przeczyciæ, pog³êbiæ i umocniæ kana³ odprowadzaj¹cy, póniej rozbudowaæ sam kolektor, a¿ wreszcie mechaniczne urz¹dzenia czyszcz¹ce. Zatem nic nie zapowiada rych³ej poprawy stanu wód Zalewu Wilanego.
G-n, nr 29 z 28 VIII; KP, nr 160 z 29 VIII.

Rz¹d obwodowy d¹¿y do zawarcia porozumienia z RAO JES Rossii w sprawie
rozwoju energetyki
9 sierpnia w siedzibie rz¹du Obwodu Kaliningradzkiego odby³a siê narada robocza
w sprawie przygotowania umowy miêdzy przewodnicz¹cym RAO JES Rossii Anatolijem Czubajsem i gubernatorem Gieorgijem Boosem w sprawie rozwoju energetyki w
obwodzie. Podpisanie dokumentu zaplanowano na 17 sierpnia br.
Rzecz w tym, ¿e wed³ug najbardziej pesymistycznej prognozy specjalistów coroczny
przyrost zu¿ycia energii elektrycznej w obwodzie wyniesie oko³o 4%. Optymici za
zak³adaj¹ wzrost przekraczaj¹cy 6%. Ale ju¿ teraz, wed³ug s³ów urzêdników rz¹dowych,
oni zmuszeni s¹ odmawiaæ niektórym perspektywicznym rezydentom SSE z powodu braku mo¿liwoci zapewnienia im pod³¹czenia do istniej¹cych sieci energii elektrycznej.
Prócz tego, w zwi¹zku z unieruchomieniem w 2010 roku litewskiej elektrowni atomowej w Ignalinie, obwód dotknie zapaæ energetyczna. Wyjciem z tej sytuacji jest budowa nowych i rekonstrukcja starych mocy generuj¹cych. W szczególnoci, ze rodków
bud¿etu obwodowego do 2011 roku planuje siê oddaæ do u¿ytku szeæ nowych elektrociep³owni ma³ej i redniej mocy. Zbuduj¹ je w Niemnie, Czerniachowsku, Gusiewie, Swiet³ym, Ba³tijsku i osiedlu A. Kosmodiemjanskiego k/ Kaliningradu. To jest tam, gdzie
bêd¹ lokalizowane du¿e przedsiêbiorstwa energoch³onne. Jak, na przyk³ad, zak³ad metalurgiczny ko³o Czerniachowska. Paliwem dla pierwszych piêciu elektrociep³owni stan¹
siê wêgiel i torf, a dla tej ko³o Kaliningradu  biogaz z najwiêkszego w obwodzie wysypiska trwa³ych odpadów bytowych.
RAO JES Rossii z kolei ma zobowi¹zaæ siê do oddania do u¿ytku drugiego bloku
energetycznego Kaliningradzkiej Elektrociep³owni Nr 2 [ros. TEC-2], napêdzanego gazem ziemnym, zrekonstruowaæ istniej¹ce elektrownie, zbudowaæ kilka linii elektrycznych
wysokiego napiêcia i sieci elektrycznych, wyremontowaæ prawie trzydzieci podstacji
i zbudowaæ 12 nowych.
Je¿eli wszystkie te plany zostan¹ zrealizowane, to obwód bêdzi móg³ byæ samowystarczalny pod wzglêdem energii elektrycznej. Ponoæ rozbie¿noci miêdzy partnerami
istniej¹, ale one, jak siê wyjani³o w czasie narady, maj¹ czysto techniczny charakter i s¹
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w pe³ni do pokonania. Nowy dyrektor SA Janatarenergo, bêd¹cej spó³k¹- córk¹ RAO
JES Rossii, by³y pierwszy wicegubernator obwodu Michai³ Cykiel, na swojej pierwszej
konferencji prasowej zaraz po objêciu stanowiska przyzna³, ¿e bez drugiego bloku energetycznego elektrociep³owni Nr 2 nie bêdzie w obwodzie strefy gier hazardowych. A to,
czy ona bêdzie, czy nie bardziej zale¿y od SA Gazprom, ni¿ od centrali energetycznej,
a tak¿e od przysz³ych cen gazu ziemnego, który dro¿eje szybciej, ni¿ wêgiel kamienny.
Obecnie budowa tego bloku zosta³a wstrzymana w³anie z powodu braku decyzji Gazprom o tym kiedy, jak¹ drog¹ i ile gazu dostarczy ta spó³ka do Obwodu Kaliningradzkiego w roku przysz³ym i w latach nastêpnych. Niedobór gazu powoduje, ¿e ju¿ obecnie
pierwszy blok energetyczny o mocy 450 megawat nie generuje pe³nej mocy.
Problemu energetyki dotycz¹ nastêpuj¹ce artyku³y:
 W Jantarenergo  nowy szef, KP, nr 141 z 2 VIII;
 Kaliningrad pozostanie bez wiat³a? [W. ¯urawliow napisa³ w Stra¿y Ba³tiki,
¿e po raz kolejny, jak w grudniu 2006 roku, uzale¿niony od dostaw noników energii
Obwód Kaliningradzki mo¿e staæ siê zak³adnikiem konfliktu miêdzy Gazpromem
i Republik¹ Bia³oru. Obawy, nie tylko tego autora, wywo³a³a zapowied Gazpromu z 3
sierpnia o dobowym zmniejszeniu dostaw gazu do Bia³orusi o 45%. Jak wiadomo, ten
konflikt miêdzy monopolist¹ rosyjskim i rz¹dem Bia³orusi zosta³ za¿egnany zanim siê
rozpocz¹³], SB, nr 124 z 4 VIII;
 Impuls dla punktów wzrostu [Michai³ Cykiel w wywiadzie o problemach SA
Jantarenergo przyzna³, ¿e to nie odbiorcy energii elektrycznej powinni biegaæ za dostawc¹, lecz on powinien wyprzedzaæ ich potrzeby], RG, nr 170 z 7 VIII;
 Bez TEC  dla nas klapa! [Nowy szef Jantarenergo o planach i perspektywach], KP, nr 148 z 11 VIII;
 Michai³ Cykiel  drugie przyjcie [Jak wy¿ej], TR-VIP, nr 26 z 1016 VIII;
 Pesymistyczny optymizm [Informacja o przebiegu narady roboczej przedstawicieli rz¹du obwodowego i Rosyjskiej Spó³ki Akcyjnej Jednolity System Energetyczny
Rosji (ros. RAO JES Rossii) w sprawie rozwoju energetyki w obwodzie], KP-P, nr
147 z 10 VIII; www.kaliningradka.ru z 10 VIII;
 Elektrownia atomowa pojawi siê za 10 lat? [W czasie ww. narady mówiono
równie¿ o alternatywnych ród³ach energii, w tym tak¿e o ewentualnej budowie w obwodzie elektrowni atomowej], KPwK, nr 114 z 8 VIII; www.pravda.ru z 7 VIII;
 Bez TEC-2 nie bêdzie strefy gier [Stwierdzenie M. Cykiela w czasie konferencji
prasowej], KPwK, nr 116 z 14 VIII;
 Obwód Kaliningradzki przesta³ otrzymywaæ energiê elektryczna z Litwy
[W zwi¹zku z rozpoczêciem remontu w Ignaliñskiej Elektrowni Atomowej], www.knia.ru
z 24 VIII.
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Gazu bêdzie wiêcej  zapewnia wicepremier Miedwiediew
Na polecenie pierwszego wicepremiera rz¹du federalnego Dmitrija Miedwiediewa
Gazprom zamierza zwiêkszyæ dwukrotnie dostawy gazu ziemnego do obwodu.
Wed³ug danych Ministerstwa Rozwoju Infrastruktury obwodu, ju¿ obecnie deficyt
energii elektrycznej wstrzymuje rozwój gospodarki obwodu o 26%. A do 2010 roku, wed³ug prognoz specjalistów, ten niedobór zwiêkszy siê do 40%.
Pododdzia³om strukturalnym Gazpromu postawiono zadanie opracowania w ci¹gu
miesi¹ca planu przedsiêwziêæ technicznych w zakresie zapewnienia transportu wzrastaj¹cych iloci tego paliwa do obwodu.
Na naradzie w Gazpromie pod przewodnictwem p.o. prezesa holdingu rozpatrywano miêdzy innymi mo¿liwoæ zwiêkszenia mocy istniej¹cego gazoci¹gu MiñskKowno
Kaliningrad, a tak¿e sprawê budowy w obwodzie podziemnej przechowalni gazu. Pierwszy etap przechowalni o pojemnoci 80 mln m3 ma byæ gotowy do IV kwarta³u 2008 roku.
Istnieje jednak rozbie¿noæ miedzy rz¹dem obwodu i Gazpromem co do wielkoci tej
przechowalni. Zarz¹d Gazpromu uwa¿a, ¿e wystarczy przechowalnia o pojemnoci 300
mln m3, a rz¹d obwodowy obstaje przy 800 mln m3. W chwili obecnej obwód zu¿ywa 1,3
mld m3 gazu ziemnego rocznie, a jego potrzeby w okresie najbli¿szych trzech lat, wed³ug
wyliczeñ rz¹du obwodowego, wynios¹ 2,53 mld m3 rocznie z uwzglêdnieniem drugiego
bloku Kaliningradzkiej TEC-2.
Uzgodniono, ¿e dostawa dodatkowych iloci gazu do obwodu odbywaæ siê bêdzie na
zasadzie take or pay (p³aæ za ile zamówi³e).
W wypowiedziach dla tygodnika Tridiewiatyj region obwodowy lider partii Sprawiedliwa Rosja i dotychczaowy deputowany Dumy Pañstwowej FR z Obwodu Kaliningradzkiego W³adimir P. Nikitin sceptycznie oceni³ zapewnienia urzêdników federalnych
i obwodowych o rych³ym rozwi¹zaniu problemów dostaw gazu do obwodu. Oto jego
wypowied: «Jako deputowany Dumy Pañstwowej na ostatnich posiedzeniach i wobec
Christienki, i wobec ministra regionów Jakowlewa stawia³em problem gazu dla naszego
regionu. Otrzyma³em zapewnienia, ¿e ten problem bêdzie rozwi¹zany w najbli¿szym czasie. Je¿eli ten problem rozwi¹zany nie bêdzie, to to oznacza, ¿e Obwód Kaliningradzki
wypadnie z przestrzeni gospodarczej Rosji, i oby tylko tak siê nie sta³o, ¿e i z politycznej
te¿. Ale ten problem nie jest rozwi¹zywany ju¿ 7 lat i nie bêdzie rozwi¹zany do tej pory,
dopóki trwaj¹ rytualne tañce przed Gazpromem w próbie zapewnienia jego w³asnych
interesów, a nie interesów kraju».
Zobaczymy jakie bêd¹ rozstrzygniêcia za miesi¹c, gdy bli¿ej bêdzie do wyborów.
www.kaliningradexpert.ru z 6 VIII; KP, nr 155 z 22 VIII; KPwK, nr 122-t/31 z 23 30 VIII;
TR, nr 28 z 2430 VIII, nr 29 z 31 VIII6 IX; www.kaliningrad.ru z 27 VIII; SK, nr 35 z 29 VIII4 IX.
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Nie czyñ tajemnicy z dochodów  bêdziesz amnestionowany
S³u¿by podatkowe obwodu podsumowa³y wyniki swojej pracy w pierwszym pó³roczu
br. Do bud¿etów wszystkich szczebli wp³ynê³o w tym czasie ponad 18,3 miliardów rubli,
w tym do kasy obwodu i jednostek samorz¹dowych przekazano 7,2 mld, a do funduszy
pozabud¿etowych  3,8 mld rubli. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubieg³ego dochody bud¿etowe wzros³y o jedn¹ trzeci¹.
Poprawi³a siê efektywnoæ kontroli podatkowych, których w tym pó³roczu przeprowadzono 283, a kwota dodatkowych naliczeñ wynios³a 550 mln rubli.
Mimo to zwykli obywatele nie spiesz¹ siê z ujawnianiem swoich dochodów  tylko
19% przysz³o do organów skarbowych i z³o¿y³o deklaracjê z w³asnej woli. Dlatego wród
priorytetów w pracy inspektorów do koñca roku  jak najszersze nak³onienie osób fizycznych do deklarowania dochodów uzyskanych w 2006 roku.
Do 1 stycznia 2008 roku ka¿dy obywatel mo¿e w trybie uproszczonym zadeklarowaæ
ukryte dochody, uzyskane od 2001 roku do 1 stycznia 2006 roku. W tym celu wystarczy
przekazaæ za porednictwem banku 13% kwoty dochodów osoby fizycznej, od której nie
by³y zap³acone podatki (sk³adki ubezpieczeniowe do pañstwowych funduszy pozabud¿etowych), po czym obowi¹zek obywatela w zakresie podatków od osób fizycznych, a w
stosunku do przedsiêbiorców indywidualnych  jeszcze i jednolity podatek ³¹czny od zg³oszonych dochodów, uznaje siê za spe³niony. Sk³adania dodatkowej deklaracji nie wymaga siê. Wskazywaæ rodzaje i ród³a dochodów te¿ nie trzeba. Bank zobowi¹zany jest do
wskazania numerów rachunku urzêdu podatkowego i nie ma prawa pobierania op³at za
przekazanie p³atnoci deklaracyjnej. P³atnoæ ta mo¿e byæ w postaci gotówkowej lub bezgotówkowej, bez ograniczeñ deklarowanych kwot i rodzajów walut. Pokwitowanie wydane przez bank jest dowodem, gdyby organy podatkowe lub ochrony prawa zg³osi³y
pretensje za niezap³acenie podatku w granicach zadeklarowanej kwoty.
Do 24 sierpnia oko³o 300 tys. rubli wp³ynê³o ju¿ na konta urzêdów podatkowych
z adnotacj¹ amnestia podatkowa. Nie jest to ta kwota, na któr¹ liczy³y organy podatkowe na samym pocz¹tku kampanii, która wystarowa³a w marcu br. Kaliningradczycy nadal nie spiesz¹ siê z deklarowaniem swoich dochodów, chocia¿ amnestia dotyczy tak¿e
tych pracodawców, którzy wyp³acali swoim pracownikom wynagrodzenia w kopertach.
KP, nr 149 z 14 VIII; SK, nr 33 z 1521 VIII; RG, nr 186 z 24 VIII.

W Kaliningradzie tempo wzrostu produkcji przemys³owej podwoi³o siê
Od pocz¹tku br. wartoæ produkcji przemys³u przetwórczego w Kaliningradzie
wzros³a dwukrotnie i wynios³a 36 mld rubli.
Wed³ug danych s³u¿by prasowej merostwa miasta, najwiêkszy rozwój zanotowano
w produkcji monta¿owej samochodów osobowych, telewizorów, sprzêtu elektryczno-spawalniczego, produktów ¿ywnoci i napojów. Zbli¿a siê do koñca budowa drugiego etapu
przedsiêbiorstwa do przerobu t³uszczów rolinnych, organizuje siê produkcja skrzyñ bie64

gów dla rosyjskiego przemys³u samochodowego. Wzrost gospodarczy odnotowuje siê
tak¿e w innych bran¿ach. Na przyk³ad, zakres budownictwa wzrós³ 1,6-krotnie, handlu
detalicznego o 22%.
Obecnie w stolicy obwodu zarejestrowanych jest 17 sporód 45 przedsiêbiorstw-rezydentów SSE z ³¹czn¹ kwot¹ deklarowanych inwestycji na ponad 8 mld rubli. Zgromadzony w gospodarce miasta kapita³ zagraniczny liczy oko³o 190 mln dolarów. Liderami
w dziele tworzenia wspólnych przedsiêbiorstw s¹ Litwa, Polska i Niemcy.
www.kaliningrad-online.ru z 15 VIII.

Trzynasty Boeing 737300 uzupe³ni³ flotê powietrzn¹ kompanii KD-awia
Kompania lotnicza Kaliningrad-awia (KD-awia) wziê³a w leasing w Brazylii kolejny samolot Boeing 737300 na okres piêciu lat. Rada Dyrektorów SA KD-awia (odpowiednik Rady Nadzorczej) nada³a nowemu nabytkowi oznaczonemu numerem rejestracyjnym VP BJV imiê Michai³a Kuzowlewa  dyrektora wykonawczego Rosyjskiego
Banku Komercyjnego.
Samolot przeszed³ pe³ne przygotowanie do eksploatacji, odpowiada normom przydatnoci do latania, pomalowany zosta³ zgodnie ze standardowym schematem korporacji.
Salon samolotu obliczony jest na 128 miejsc. Jest to pierwszy samolot tej kompanii,
w którym urz¹dzono 8 miejsc biznes-klasy. Przed koñcem sierpnia KD-awia otrzyma
jeszcze jeden samolot tej marki. W okresie od 15 czerwca do 28 sierpnia br. KD-awia
przewioz³a 150 tysiêcy pasa¿erów, 18002100 osób dziennie.
KPwK, nr 118-t/33 z 1623 VIII; www.aviaport.ru z 22 i 28 VIII; www.kaliningrad.ru z 22 i 28 VIII;
TR-Business, nr 28 z 2430 VIII.

Wyburz¹ i rozsiedl¹, je¿eli... znajd¹ siê rodki na mieszkania socjalne w Kaliningradzie
Bez wzglêdu na dobre tempo budownictwa, Kaliningrad pozostaje starym miastem.
Przedmiecia zabudowane s¹ g³ównie przedwojennymi domkami jednorodzinnymi.
W centrum nie brakuje budynków, które ju¿ rozpadaj¹ siê. Wed³ug wiceprzewodnicz¹cego Miejskiej Rady Deputowanych Aleksandra Piatikopa, aktualnie 1400 rodzin mieszka
w domach oficjalnie uznanych za awaryjne. Wed³ug innych róde³ za absolutnie nie nadaj¹ce siê do zamieszkania lub znajduj¹ce siê na granicy zawalenia siê na skutek krañcowego zu¿ycia fizycznego uznano 639 budowli o ³¹cznej powierzchni 101,7 tys. m2. Przesiedlenie mieszkañców tych domów, licz¹cych 2211 mieszkañ, oszacowano na 5 mld rubli.
Przyjêty przez poprzedni¹ radê kilka lat temu program przesiedleñ obliczony do 2010
roku nie powiód³ siê z braku pieniêdzy w bud¿ecie miejskim. Obecnie podjêta zosta³a
próba numer dwa. Jej istota polegaæ ma na tym, ¿e miasto przygotowuje dzia³kê, na której
znajduj¹ siê domy uznane za zniszczone lub awaryjne, i wystawia j¹ na przetarg. Inwestor, który go wygra, bierze na siebie okrelone zobowi¹zania w zakresie rozsiedlenia
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i usuniêcia domów, znajduj¹cych siê na tej dzia³ce. Procedurê postêpowania w takich
sprawach reguluj¹ dwa dokumenty zatwierdzone przez Miejsk¹ Radê Deputowanych:
 O rozwoju terenów zabudowanych w granicach jednostki municypalnej Miasto
Kaliningrad i
 Municypalny imienny program w zakresie wyburzania, rekonstrukcji domów wielomieszkaniowych w celach rozwoju terenów zabudowanych m. Kaliningradu na lata
20072010.
Dokumenty te okrelaj¹ mechanizm rozsiedlenia ludzi z zasobów awaryjnych na koszt
inwestora, a tak¿e wysiedlenia mieszkañców domu wielomieszkaniowego, który nie zosta³ uznany za awaryjny, ale znalaz³ siê na terenie, który bêdzie poddany rozwojowi. Ci
ostatni bêd¹ mogli mieæ wybór: a) otrzymaæ pieni¹dze (wed³ug tak zwanej ceny wykupu); b) otrzymaæ nowe mieszkanie o tej samej, co wyburzone, powierzchni. To, oczywicie, dotyczy tylko w³acicieli mieszkañ. Najemcy bêd¹ mieli tylko jeden wybór  mieszkanie socjalne.
G-n, nr 30 z 915 VIII.

Cena metra kwadratowego mieszkania ronie
Decyzj¹ Ministerstwa Rozwoju Regionalnego FR z dnia 13 czerwca 2007 r. nr 48 dla
obywateli nabywaj¹cych mieszkania zgodnie z podprogramem Realizacja zobowi¹zañ
pañstwowych w zakresie zapewnienia mieszkañ dla kategorii obywateli ustalonych przez
ustawodawstwo federalne federalnego celowego programu Mieszkanie na lata 2002
2010 (dalej  podprogram) normatyw kosztów jednego m2 powierzchni ogólnej mieszkania rednio w Federacji Rosyjskiej zwiêkszony zosta³ do 22430 rubli.
Uwzglêdniaj¹c podwy¿szony wspó³czynnik 1,1 do normatywu, w Obwodzie Kaliningradzkim koszt 1 m2 mieszkañ dla obywateli zwolnionych ze s³u¿by wojskowej i zrównanych z nimi osób, a tak¿e dla obywateli uznanych w ustalonym trybie za przymusowych
przesiedleñców, wynosi 24673 rubli.
Koszt m2 dla obywateli nara¿onych na podwy¿szon¹ radiacjê na skutek awarii radiacyjnych i katastrof i zrównanych z nimi osób, a tak¿e osób, które wyjecha³y z rejonów
Skrajnej Pó³nocy i zrównanych z nimi osób, w trzecim kwartale br. wynosi 20550 rubli.
Na dzieñ dzisiejszy w³aciciel pañstwowego certyfikatu mieszkaniowego mo¿e znacznie
rozszerzyæ mo¿liwoci nabycia mieszkania, korzystaj¹c z kredytu hipotecznego, gdy¿ na
rynku nieruchomoci w Kaliningradzie cena 1 m2 mieszkania siêga ju¿ 37500 rubli. Specjalici twierdz¹, ¿e niebawem dojdzie ona do 50000 rubli. Jest to zwi¹zane z dochodami
ludnoci, które rosn¹ szybciej, ni¿ tempo budownictwa, chocia¿ nadal dla wiêkszoci
ludnoci nowe mieszkanie jest niedostêpne.
Co za dotyczy deficytu mieszkañ w Kaliningradzie, to on nadal wystêpuje. W tym
miecie na ka¿dego mieszkañca przypada 16 m2. Dla porównania, w Europie  30 m2.
¯eby osi¹gn¹æ standardy europejskie, w Kaliningradzie trzeba zbudowaæ 5 mln m2 miesz66

kañ. A w roku bie¿¹cym w ca³ym Obwodzie Kaliningradzkim pojawi siê 750 tys. m2
nowych mieszkañ. Ten niespotykany dot¹d bum budowlany napêdza tak¿e wzrost cen
materia³ów budowlanych. Dro¿szy staje siê tak¿e wynajem maszyn budowlanych, nieraz
dwukrotnie w porównaniu do roku ubieg³ego. Drewno do budownictwa, przywo¿one g³ównie spoza obwodu, dro¿eje jeszcze bardziej  o 50% co miesi¹c.
Podobne zjawisko wystêpuje w wielu du¿ych miastach Rosji. W zwi¹zku z tym minister rozwoju regionalnego FR W³adimir Jakowlew zwróci³ siê do s³u¿by antymonopolowej o sprawdzenie, czy wród producentów materia³ów budowlanych nie dosz³o do
zmowy.
SK, nr 33 z 1521 VIII; SB, nr 133 z 21 VIII; KP, nr 155 z 22 VIII, nr 157 z 24 VIII; RG, nr 183 z 23 VIII.

Jeszcze dwie kompanie sta³y siê rezydentami Kaliningradzkiej SSE
Wykaz rezydentów SSE zosta³ uzupe³niony o Spó³kê z o.o. K-Systems Europa
z inwestycj¹ wielkoci ponad 228 milionów rubli i Spó³kê z o.o. Rateks Logistics,
która gotowa jest zainwestowaæ w region 378,5 mln rubli.
W deklaracji inwestycyjnej pierwszej kompanii zg³oszono budowê zespo³u produkcyjno-sk³adowego w Gwardiejsku, druga zajmie siê budow¹ zespo³u logistycznego klasy
A w Kaliningradzie.
Tym samym na dzieñ 22 sierpnia br. ³¹czna wielkoæ inwestycji kapita³owych 47 rezydentów SSE w OK wyniesie 23,5 mld rubli.
www.kaliningrad.ru z 22 VIII; www.balticpl.ru z 22 VIII; KP, nr 156 z 23 VIII.

Klêska rolnictwa obwodowego
Tegoroczne ¿niwa by³y niezwykle trudne, informuj¹ dziennikarze i rolnicy kaliningradzcy. Trwaj¹ce prawie dwa miesi¹ce deszcze spowodowa³y, ¿e w czasie dojrzewania
zbó¿ w bardzo wielu miejscach kombajny nie mog³y wjechaæ na pole, a gdy wjecha³y  to
zazwyczaj grzêz³y w rozmokniêtym gruncie. Nieraz trzeba by³o nawet dwóch traktorów
na g¹sienicach, ¿eby je wyci¹gn¹æ. «Przy takich ¿niwach i urodzaj tracimy, i paliwo
spalamy ponad wszelk¹ normê  skar¿y³ siê dziennikarzowi KP g³ówny agronom SA
Dobrino.  A olej napêdowy w ostatnim czasie podro¿a³ i kosztuje teraz 14,50 rubli za
litr. Przy takiej wilgotnoci ziarna przekroczenie zu¿ycia jest znacz¹ce, proszê spojrzeæ na
nasze klepisko, wszystko sam Pan zobaczy...» A na klepisku m³odzi ludzie przerzucali
³opatami dopiero co dostarczone z pola ziarno. Wilgotnoæ ziarna  oko³o 25%, a trzeba
doprowadziæ do normy  14%. A na to te¿ zu¿ywa siê paliwo. Dawno ju¿ nie by³o takich
trudnych i drogich ¿niw, skar¿yli siê rolnicy. W niektórych gospodarstwach rolnych, jak
na przyk³ad w Rolniczej Spó³dzielni Produkcyjnej im. Suworowa w Ozierskim Okrêgu
Miejskim, zamiast spodziewanych 15001600 ton pszenicy uda³o siê zebraæ po³owê tej
iloci, chocia¿ starano siê wykorzystaæ ka¿d¹ godzinê pogody.
Ponadto szefowie zespo³owych przedsiêbiorstw rolnych i specjalici rolni w admini67

stracjach samorz¹dowych skar¿¹ siê na brak ludzi do pracy w rolnictwie. Wie starzeje
siê szybko, gdy¿ m³odzi uciekaj¹ do miast, g³ównie do Kaliningradu.
KP, nr 144 z 2 VIII, nr 151 z 16 VIII, nr 158 z 25 VIII; RG-N, nr 167 z 39 VIII.

Brak tytu³ów w³asnoci ziemi i wzrastaj¹ca wielkoæ od³ogów
Z inicjatywy Rz¹du Obwodu Kaliningradzkiego w regionie od 2006 roku prowadzi
siê lustracjê gruntów o przeznaczeniu rolniczym. W obwodzie ujawniono area³y, które od
dawna nie s¹ uprawiane i zarastaj¹ wiklin¹ i zarolami. Jednoczenie w ca³ym obwodzie
nie ma formalnie ani jednej wolnej dzia³ki gruntów, ca³a ziemia do kogo nale¿y.
Od kwietnia do lipca br. inspektorzy ziemscy szczebla federalnego i municypalnego
przeprowadzili oko³o 600 kontroli wykorzystania ziemi wed³ug przeznaczenia. Ujawniono 450 naruszeñ przepisów prawa. Jak pisze Tatjana Lebiedinskaja w dwutygodniku
Kaliningradskiej agrarij, inspektorzy municypalni tylko po³owê kontroli przeprowadzili prawid³owo, wiele z tych kontroli zakoñczy³o siê bez rezultatu, kontrol¹ objêto ma³e
powierzchnie, niska jest jakoæ przygotowanych dokumentów i ma³y odsetek przekazania
akt do Obwodowego Urzêdu Agencji Rosniedwi¿ymoæ [agencja maj¹tku federalnego]
z wnioskami o odebranie prawa w³asnoci nie uprawianych gruntów rolnych. Sytuacja w
jednostkach municypalnych jest ró¿na. W wiêkszoci sielskich posielenij [wiejskie gminy samorz¹dowe] nie ma komu prowadziæ podobnych kontroli, s¹ za to rozbie¿noci
w pojmowaniu uprawnieñ inspektorów ziemskich samorz¹dów lokalnych i pañstwowych
inspektorów ziemskich. Inspektorzy samorz¹dowi najchêtniej prowadziliby kontrole wykorzystania ziemi przez ma³e gospodarstwa pomocnicze. Jednoczenie znacz¹ce masywy
gruntów, wykupionych przez ró¿nego rodzaju firmy i organizacje, nie s¹ wykorzystywane
przez nie zgodnie z przeznaczeniem i to one g³ównie wypad³y dlaczego z pola widzenia
samorz¹dów lokalnych. Na przyk³ad, w Bagrationowskim Okrêgu Miejskim [dawny rejon] 80% gruntów o przeznaczeniu rolniczym nie jest uprawianych, chocia¿ ka¿da dzia³ka ma w³aciciela. A s¹ nimi wielkie firmy, znane w obwodzie. Jednak ci w³aciciele nie
chc¹ zg³aszaæ siê do administracji okrêgu, by podpisaæ akt kontroli, dlatego w wielu przypadkach sprawê trzeba by³o skierowaæ do prokuratury. Z podobnymi firmami s¹ te¿ i inne
problemy. One jednoczenie maj¹ kilka numerów rejestracyjnych, ich wys³annicy aktywnie kontynuuj¹ skup ziemi od w³acicieli ma³ych udzia³ów. Jednoczenie ujawniæ takiego
u¿ytkownika gruntów jest prawie nie sposób.
Andriej Romanow, minister rolnictwa i rybo³ówstwa rz¹du obwodowego, na specjalnie zwo³anej naradzie w sprawie prowadzenia kontroli wykorzystania gruntów przez inspektorów samorz¹dowych zobowi¹za³ ich do prowadzenia kontroli w³anie wielkich
posiadaczy ziemi, a nie tylko drobnych u¿ytkowników.
Kontrola wykorzystania ziemi zgodnie z jej przeznaczeniem nie od razu prowadzi do
wymierzania kary. Jest to przede wszystkim przypominanie obywatelowi czy organizacji
o tym, ¿e nale¿y w okrelonym terminie doprowadziæ do zgodnoci z prawem dokumenty
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daj¹ce prawo do korzystania z ziemi i uprawiaæ j¹ w sposób nale¿yty. I tylko w okrelonych przypadkach mo¿na te¿ d¹¿yæ do zmuszenia dzisiejszego w³aciciela do przekazania
ziemi pañstwu w celu dalszego przekazania jej sumiennemu u¿ytkownikowi.
Kaliningradskij agrarij, nr 18 z 3 IX.

Kaliningrad  Polska
Zalew zamkniêty, i rodków nie ma
Maksim Goworow napisa³ w Kaliningradzkiej Prawdzie, ¿e Polska traci miliony
z³otych z powodu zamkniêcia dla ¿eglugi Kana³u Kaliningradzkiego (Wilanego). Autor
powtarza wygodne dla strony rosyjskiej stwierdzenia, zawarte w ostatnim lipcowym numerze tygodnika Nie, podkrelaj¹c przy tym, ¿e tygodnik ten ostro krytykuje dzia³alnoæ kierownictwa swojego kraju.
KP, nr 140 z 1 VIII.

Kaliningradzcy i polscy uczniowie naprawili tysi¹c metrów kwadratowych wydm
na Mierzei Kuroñskiej
Tysi¹ce metrów kwadratowych przedpola wydm (ros. awandiuna) wyremontowali
w ci¹gu piêciu dni uczestnicy obozu Uratujê Mierzejê Kuroñsk¹ w Obwodzie Kaliningradzkim. W pracy m³odzie¿owego obozu ekologicznego uczestniczy³o 35 rosyjskich
i polskich (z Kwidzynia) uczniów, a tak¿e dziesiêæ osób doros³ych. Uczestnicy obozu
odbudowali tysi¹c m2 awandiuny (wykonanego rêcznie wa³u na pla¿y, który ponad 200
lat temu obroni³ Mierzejê Kuroñsk¹ przed katastrof¹ piaskow¹) na jednym z najbardziej
awaryjnych odcinków w rejonie miejscowoci Lesnoje. Organizatorzy obozu maj¹ ¿al do
kierownictwa parku narodowego o to, ¿e dostarczy³o m³odym entuzjastom ochrony przyrody zbyt ma³o chrustu, którego wystarczy³o tylko na trzy dni pracy. Póniej m³odzie¿y
wypad³o samej zbieraæ chrust niezbêdny do umocnienia przedpola wydm.
Oprócz odbudowy wa³u ochronnego wydm uczniowie prowadzili pracê owiatow¹
wród turystów. Awandiuna  to nie jest górka do zje¿d¿ania, chcesz pojedziæ  jed do
Szwajcarii. Chrust nie na ognisko i sza³as, lecz do umocnienia awandiuny  takie
plakaty, narysowane przez m³odych uczestników obozu, pojawi³y siê na pla¿y, promenadzie, w miejscach publicznych w Lesnoje i w bazach turystycznych.
Uczniowie posortowali mieci znalezione na pla¿y i zrobili z nich wystawê. Przy ka¿dym rodzaju odpadków  szklanych butelkach, pagórka z niedopa³ków papierosów, porzuconych skarpetach, opakowaniach z plastyku  umiecili tabliczkê z wyranie narysowan¹ liczbê, oznaczaj¹c¹ ile lat up³ynie, zanim przyroda zdo³a przerobiæ dany przedmiot.
Wystawê umiecili przed wejciem do bazy turystycznej Lesnoje.
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«Jednak ¿ycie obozu sk³ada³o siê nie tylko z pracy. Dzieci zorganizowa³y dzieñ narodowy Polski i dzieñ narodowy Rosji, a tak¿e dzieñ aborygenów Mierzei Kuroñskiej, urz¹dzi³y konkurs rzeb z piasku, wziê³y udzia³ w poszukiwaniu skarbu, gra³y w ró¿norodne
gry. Zd¹¿y³y skomponowaæ swój hymn, wyk¹paæ siê w morzu, poopalaæ siê i zaprzyjaniæ. Grupa polska, dziêki Konsulowi Generalnemu Rzeczypospolitej Polskiej Jaros³awowi Czubiñskiemu, odby³a frapuj¹c¹ wycieczkê po Kaliningradzie»,  informuje Trietij
siektor biez granic  gazeta organizacji pozarz¹dowych Obwodu Kaliningradzkiego, nr
8 (72) z sierpnia 2007 roku.
Jesieni¹ uczniowie kaliningradzcy planuj¹ spotkaæ siê z litewskimi rówienikami, by
kontynuowaæ prace na rzecz ratowania Mierzei Kuroñskiej  poinformowa³a Aleksandra
Korolowa, wspó³przewodnicz¹ca grupy Ekozaszczyta, organizator akcji.
Kaliningradzka Prawda na swojej stronie internetowej informuje przy okazji o tym,
jak Polacy obchodz¹ siê ze swoimi pomnikami przyrody  Mierzej¹ Wilan¹ i Mierzej¹
Helsk¹. Na przyk³ad Mierzeja Helska. Z takimi samymi krajobrazami, pla¿ami i wydmami. Tylko wra¿enie od nich nie jest nadpsute ani zamieceniem, ani zaniedbaniem,
ani zrujnowaniem. Od razu widaæ, Polacy odnosz¹ siê do tutejszej przyrody z pe³nym
zrozumieniem, zreszt¹ wzajemnym: ona tworzy  oni chroni¹. Wszystko tu jest przemylane do tego stopnia, ¿e, wydawa³oby siê, zwyk³e dla nas pytanie typu Gdzie tu jest
zejcie do morza? im nawet nie przychodzi do g³owy. Dojcia zarówno do morza, jak
i do zalewu zrobione s¹ dos³ownie co ka¿de sto metrów, wyposa¿one w ³awki i kosze na
mieci. Wzd³u¿ wybrze¿a rozlokowano mnóstwo specjalistycznych kempingów, dok¹d
przez ca³¹ dobê zje¿d¿aj¹ siê mi³onicy windsurfingu. Dla dorastaj¹cego pokolenia przewidziano szkolenia w ramach obozów letnich. Istnieje tak¿e mo¿liwoæ wypo¿yczenia
sprzêtu sportowego, tu te¿ s¹ urz¹dzone miejsca do przechowania ¿aglówek, desek i innego sprzêtu [...]
Ale najbardziej zachwyca to, ¿e nie odbywa siê dewastacja przyrody: nie czyni siê
szkody dla lasu, gdy poprowadzone s¹ drogi. Jak niezawodnie umocnione s¹ zbocza wydm.
Jak akuratnie rozstawione s¹ ³ódeczki nad zlewem i jak w nim nad podziw czysta woda
[...] Wysoki poziom ekologii jest osi¹gany na mierzei nie tylko dziêki przedsiêwziêciom,
prowadzonym przez w³adze, ale tak¿e dziêki troskliwemu obchodzeniu siê mieszkañców
z otaczaj¹cym rodowiskiem. Tu rzadko spotkasz pochylon¹ stodo³ê lub zaroniêty burzanem ogród [...]
Je¿eli przyjmiemy, ze tylko w po³owie jako Polacy zas³u¿ylimy na takie pochwa³y, to
i tak jest przyjemnie. One jednoczenie mówi¹ o tym, czego brakuje na Mierzei Kuroñskiej. I ¿eby nie byæ go³os³ownym, przytaczamy ostatni akapit z wy¿ej cytowanego artyku³u pod tytu³em Zachowaæ chocia¿by to, co ocala³o: Oto idziesz nadbrze¿em  po
jednej rêce  morze  po drugiej  las sosnowy. Niczym Mierzeja Kuroñska? Ale oto
zaczyna siê równa drewniana dró¿ka z latarkami i pomalowanymi porêczami. Tu ju¿ na
pewno ¿adnych w¹tpliwoci nie pozostaje: jeste gdziekolwiek b¹d, tylko nie w domu.
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I mimo woli zadajesz pytanie: dlaczego u nas nie jest tak samo? Co wiêcej, u nas mog³oby
byæ nawet lepiej. Przecie¿ Mierzeja Kuroñska jest d³u¿sza i szersza, wydmy na niej wy¿sze, ryb w zalewie wiêcej. Ale niestety. Obymy zdo³ali zachowaæ chocia¿ to, co jeszcze
ocala³o...
G-n, nr 29 z 28 VIII; KP, nr 146 z 9 VIII; www.kaliningradka.ru z 10 VIII;
www.regnum.ru z 12 VIII; Trietij siektor biez granic, nr 8 z VIII.

Holender i Rosjanin przemycali dobra kultury do obwodu, a Polak papierosy do
Polski
Agencja Informacyjna Regnum, powo³uj¹c siê na informacje uzyskane od przedstawiciela Konsulatu Generalnego RP w Kaliningradzie, ujawni³a, ¿e celnicy polscy zapobiegli próbie wywozu do obwodu du¿ej partii dzie³ antykwarycznych, w tym fragmentu
XIII-wiecznego o³tarza gotyckiego z Francji. 6 sierpnia br. na przejciu granicznym
GronowoMamonowo w czasie kontroli celnej baga¿u obywatela Holandii, przedstawiaj¹cego siê jako profesor uniwersytetu, celnicy wykryli p³askorzebê, któr¹ skierowali do
ekspertyzy. Wstêpna ekspertyza wykaza³a, ¿e badany przedmiot jest fragmentem o³tarza
gotyckiego, wykonanego, najprawdopodobniej, we Francji w XIIXIII wieku. Obecnie
trwa dodatkowe sprawdzanie za porednictwem Interpolu, które ma daæ odpowied, czy
dany przedmiot nie jest poszukiwany. Obywatel Holandii zosta³ zwolniony z uprzedzeniem, ¿e w ka¿dej chwili mo¿e byæ wezwany w celu z³o¿enia wyjanieñ.
Jeszcze kilka przedmiotów zabytkowych znaleziono na przejciu granicznym Go³dap 
Gusiew w samochodzie marki Fiat, prowadzonym przez kaliningradczyka powracaj¹cego z ma³¿onk¹ z Niemiec. W samochodzie znajdowa³y siê ró¿ne przedmioty zabytkowe: sekretarzyk, krzes³o z herbem Gdañska, zegar i trzy szable. Przedmioty te pochodz¹
z XIX, pocz¹tków XX wieku. Za próbê wywozu z terytorium Polski przedmiotów antykwarycznych bez stosownego zezwolenia Rosjanie odpowiedz¹ przed s¹dem.
Dwa dni póniej na przejciu granicznym w Gusiewie celnicy rosyjscy znaleli
w samochodzie osobowym polskiego podró¿nego skrytkê, a w niej cztery tysi¹ce paczek
papierosów. W³acicielem i kierowc¹ pojazdu by³ 26-letni obywatel Polski. A na punkcie
w Bagrationowsku, w tak zwanym drugim dnie, mieszkaniec Kaliningradu usi³owa³
wwieæ do Polski 150 bloków papierosów. Wed³ug danych s³u¿by prasowej Kaliningradzkiego Urzêdu S³u¿by Granicznej FSB Rosji, od pocz¹tku roku pogranicznicy zatrzymali
256 naruszycieli granicy rosyjskiej z Polsk¹ i Litw¹ i wykryli przemycane towary wartoci ponad 2,5 miliona rubli.
www.regnum.ru z 6 VIII; KP, nr 145 z 8 VIII, nr 157 z 24 VIII; KPwK, nr 114 z 8 VIII, nr 121 z 22 VIII; RGN, nr 191 z 31 VIII6 IX.
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Uciekinierzy z aresztu w Bagrationowsku pope³nili przestêpstwa w Bartoszycach
Trzej wczeniej karani m³odzi przestêpcy z obwodu przebywali w areszcie tymczasowym w Bagrationowsku. Jeden z nich by³ podejrzany o dokonanie zabójstwa, dwaj pozostali  o napad rozbójniczy. 7 sierpnia br. zdo³ali uciec z tego aresztu poprzez zrobion¹
przez siebie przy u¿yciu gwodzia dziurê w cianie starego poniemieckiego domu z ceg³y,
i, przekraczaj¹c nielegalnie granicê rosyjsko-polsk¹, znaleli siê w Bartoszycach. 12 sierpnia dwaj z nich zostali zatrzymani przez policjê polsk¹ i stra¿ graniczn¹ i sa podejrzani
o ograbienie domku letniskowego na terenie powiatu bartoszyckiego. Trzeciego z uciekinierów uda³o siê zatrzymaæ w czasie próby w³amania do sklepu na placu dworcowym
w Bartoszycach.
Obecnie 26-letni W³adimir Rozdorskij, 27-letni Oleg £apszow i 20-letni Dienis A³tuchow s¹ aresztowani i bêd¹ odpowiadaæ przed s¹dem polskim za dokonane przestêpstwa
na terenie naszego kraju. W³adze organów ochrony prawa Obwodu Kaliningradzkiego
zapowiedzia³y ju¿, ¿e bêd¹ ubiegaæ siê o ich ekstradycjê zgodnie z umow¹ rosyjsko-polsk¹ z 1996 roku O pomocy prawnej i stosunkach prawnych w sprawach cywilnych
i karnych. Strona polska mo¿e wstrzymaæ siê z ich wydaniem do czasu zakoñczenia
postêpowania karnego na terytorium Polski.
Konsul generalny RP w Kaliningradzie Jaros³aw Czubiñski powiedzia³, ¿e strona polska
by³a powiadomiona przez S³u¿bê Graniczn¹ FSB Rosji o nielegalnym przekroczeniu granicy przez uciekinierów. Zanotowa³y to zreszt¹ urz¹dzenia elektroniczne po obu stronach
granicy.
KPwK, nr 114 z 8 VIII, nr 116 z 14 VIII; www.regnum.ru z 12 i 13 VIII; RG, nr 176 z 14 VIII;
KP, nr 149 z 14 VIII; K-d, nr 32 z 1420 VIII; ZiP, nr 32 z 17 VIII, nr 34 z 31 VIII.

Przedstawiciele kaliningradzkich samorz¹dów gminnych i rejonowych szkolili
siê w Pomorskim Orodku Doradztwa Rolniczego
W Pomorskim Orodku Doradztwa Rolniczego w Starym Polu grupa kaliningradzkich szefów sielskich posielenij (gmin wiejskich) i rejonów o przewadze gospodarki
rolnej wys³ucha³a cyklu wyk³adów o optymalnej organizacji produkcji rolniczej oraz
o funkcjonowaniu gospodarstw agroturystycznych i rozwoju sektora spo³ecznego na wsi.
Program szkolenia obejmowa³ wiele kierunków i by³ bardzo urozmaicony. O roli Euroregionu Ba³tyk we wspó³pracy transgranicznej rozmawia³ z goæmi dyrektor Sekretariatu Euroregionu Zdzis³aw Olszewski. Kazimierz Sumis³awski, dyrektor Departamentu
Ochrony rodowiska i Rozwoju Terytorialnego Urzêdu Marsza³kowskiego zapozna³ uczestników szkolenia z tym, jak w Polsce postrzegana jest rola samorz¹du lokalnego i w jaki
sposób wp³ywa siê na wszechstronny rozwój terenów wiejskich.
Z uczestnikami szkolenia spotkali siê przedstawiciele wojewody pomorskiego,
Pomorskiej Izby Rolniczej, starosta powiatu nowodworskiego.
Delegacja samorz¹dowców kaliningradzkich zapozna³a siê naocznie z funkcjonowa72

niem szeregu gospodarstw ogrodniczych i agroturystycznych, a nawet z funkcjonowaniem zak³adu utylizacji odpadów. Swoje wra¿enia z pobytu w województwie pomorskim
opisa³ w tygodniku Majak Ba³tiki Walerij Iwanow, korespondent tego czasopisma,
towarzysz¹cy uczestnikom szkolenia, któremu Andrzej Szpura, wspó³w³aciciel 250-hektarowego gospodarstwa, pozwoli³ przejechaæ siê na traktorze nabytym za pieni¹dze z Unii
Europejskiej. Gocie dowiedzieli siê, ¿e w gospodarstwie tym w roku bie¿¹cym zebrano
po 100 kwintali zbó¿ z hektara. Ponadto bracia Wies³aw i Andrzej Szpurowie uprawiaj¹
groch, fasolê, buraki cukrowe, co w Obwodzie Kaliningradzkim nale¿y do rzadkoci.
MB, nr 30 z 16 VIII.

Delegacja organizacji Cunami odwiedzi³a swoich partnerów w Mor¹gu
Tygodnik Kaskad-Podrobnoci piórem Marii Boczko zrelacjonowa³ przebieg wizyty delegacji kaliningradzkiej regionalnej m³odzie¿owej organizacji spo³ecznej Cunami,
która ju¿ kilka lat zajmuje siê nawi¹zywaniem miêdzynarodowych stosunków przyjacielskich. 2 lutego br. wystartowa³ projekt, g³ównym celem którego jest wspó³praca miêdzynarodowa m³odzie¿y z ma³ych miast obwodu kaliningradzkiego i województwa warmiñsko-mazurskiego. W ramach tego projektu 3 i 4 sierpnia delegacja m³odzie¿owa z obwodu odwiedzi³a miasto Mor¹g. Gocie w czasie tego krótkiego pobytu zd¹¿yli zapoznaæ siê
z urod¹ i zabytkami tego niewielkiego, lecz wielowiekowego miasta, a tak¿e podpisaæ
umowê o nowych wspólnych projektach.
Autorka reporta¿u M. Boczko ju¿ na wstêpie pisze, ¿e s¹siedzi  Polacy serdecznie
przyjêli goci z Rosji i pokazali pe³ne wyrazu osobliwoci miasta, których na Warmii
i Mazurach nie brakuje. Gocie obejrzeli m.in. zamek krzy¿acki zbudowany w 1280 roku
i wys³uchali opowieci przewodnika o legendach zwi¹zanych z t¹ warowni¹. Przewodnicz¹cy organizacji Cunami Aleksandr Cha³turin opowiedzia³ póniej reporterce Kaskadu, ¿e «w czasie podobnych spotkañ omawiane s¹ nowe programy wspó³pracy miêdzynarodowej, optymalne warianty urzeczywistnienia wspólnych programów. Dziêki wymianie
dowiadczeñ staramy siê pomóc w rozwoju ma³ych miast obwodu i województwa warmiñsko-mazurskiego». Maria Boczko pisze na zakoñczenie, ¿e dziêki obcowaniu w podobnych nieformalnych warunkach stosunki miedzy partnerami projektu staj¹ siê coraz
bardziej przyjazne. Prezes Fundacji Wspierania Przedsiêbiorczoci Pogezania
Grzegorz Kowalek sta³ siê dla Cunami prawdziwym przyjacielem. On i Aleksandr Cha³turin omówili nowe projekty na rok przysz³y. Postanowili, ¿e wspó³praca ma byæ!
K-d, nr 31 z 713 VIII.

Polscy rekini pióra ucz¹ dziennikarstwa nasz¹ m³odzie¿
2124 sierpnia w Elbl¹gu odby³o siê seminarium nauczaj¹ce dla 15-tu m³odych dziennikarzy z Rosji. Wród nich byli ci, którzy ju¿ maj¹ dowiadczenie pracy w prasie,
i dopiero co rozpoczynaj¹cy swoj¹ drogê w tej nie³atwej, ale ciekawej profesji. Ch³opcy
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i dziewczêta z obwodu przyjechali po to, by zapoznaæ siê z prac¹ kolegów polskich, przej¹æ ich dowiadczenia i skorzystaæ z rad profesjonalistów. W czêci teoretycznej m³odzie¿
uczy³a siê poprawnie przekazywaæ materia³ informacyjny, przygotowywaæ komunikaty
prasowe, opracowywaæ koncepcjê gazet. Prócz tego, polscy dziennikarze - profesjonalici
zapoznali ich z nowymi kierunkami, metodami i formami pracy w SMI. M³odzi dziennikarze uczyli siê wykonywania profesjonalnych zdjêæ, pracy z kamer¹ telewizyjn¹, nagrywania i monta¿u wideoklipów, prowadzenia wywiadów.
W czasie pobytu w Elbl¹gu kaliningradczycy spotkali siê z kierowniczk¹ Wydzia³u
Kultury Urzêdu Miejskiego Bo¿en¹ Selewicz, przedstawicielk¹ sekretariatu Euroregionu
Ba³tyk Ma³gorzata Samusiew, przedstawicielem Fundacji Elbl¹g Stanis³awem
Puchalskim. W czasie czterech dni pobytu m³odzi dziennikarze nie tylko zdobywali wiedzê i umiejêtnoci, które przydadz¹ siê im w dalszej pracy, ale tak¿e zapoznali siê z podobieñstwami i ró¿nicami w podejciu do dziennikarstwa w Polsce i Rosji, zapoznali siê
z ¿yciem m³odzie¿y polskiej. By³o to pierwsze seminarium, przeprowadzone w ramach
projektu M³odzie¿ obywatelska. Przekazywanie dowiadczeñ w kszta³towaniu
spo³eczeñstwa obywatelskiego rosyjskim organizacjom i instytucjom pracuj¹cym z m³odzie¿¹.
Zaplanowano jeszcze dwa takie seminaria dla Rosjan i udzia³ przedstawicieli strony
polskiej w Forum dobros¹siedztwa, które odbêdzie siê w ramach Wystawy Projektów
Spo³ecznych i Us³ug Organizacji Pozarz¹dowych OK we wrzeniu br. w Kaliningradzie.
Projekt realizowany jest przez Elbl¹skie Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Pozarz¹dowych i Kaliningradzki Orodek Wspierania Inicjatyw Spo³ecznych, przy wspó³finansowaniu MSZ Polski. «Cel strategiczny projektu  rozwój spo³eczeñstwa obywatelskiego, oparty na wykszta³conej m³odzie¿y, aktywnie uczestnicz¹cej w ¿yciu spo³ecznym
i kulturalnym  powiada koordynator Jelena Soko³owskaja.  Jest on skierowany na umocnienie wspó³pracy polsko-rosyjskiej w sferze m³odzie¿owej, szkolenie i podnoszenie
rozeznania m³odzie¿y w ró¿nych dziedzinach ¿ycia spo³ecznego». Relacjê z pobytu m³odzie¿y kaliningradzkiej w Elbl¹gu przygotowa³a Irina Kaczanowskaja.
Trietij siektor biez granic, nr 8 z VIII.
Jaros³aw Czubiñski: Ziemia powinna pracowaæ w ka¿dych warunkach
Ogólnorosyjska gazeta Sielskaja ¿izñ i regionalna Majak Ba³tiki opublikowa³y
w tym samym czasie wywiad Walerija Gromaka z konsulem generalnym RP w Kaliningradzie Jaros³awem Czubiñskim. I chocia¿ tytu³ wywiadu w obydwu wydawnictwach
jest ten sam, to jednak pytania i odpowiedzi nieco siê ró¿ni¹.
Tu przytaczany za tygodnikiem Majak Ba³tiki wybrane fragmenty wywiadu:
Rzeczypospolita Polska  tradycyjnie rolniczy kraj. Grunty orne tu wynosz¹ oko³o
60%. Polska  jeden z czo³owych wiatowych producentów jagód, kapusty, marchwi.
O problemach rozwoju rolnictwa kraju w latach ostatnich, stosunkach wzajemnych pol74

skich i rosyjskich producentów rolnych opowiada MB [Majak Ba³tiki] Konsul Generalny Rzeczypospolitej Polskiej Minister Pe³nomocny Jaros³aw Czubiñski.
 W. Gromak:  Panie Jaros³awie, wspó³praca dobros¹siedzka polskich i kaliningradzkich ch³opów ma dawn¹ tradycjê. Uk³ada³a siê ona ró¿nie: by³y i spadki, by³ i burzliwy rozwój. Proszê o scharakteryzowanie jej stanu dzisiejszego.
 J. Czubiñski:  Jest to element ogólnego tematu, który zwie siê wspó³praca przygraniczna. Polska jako pañstwo opiera siê w pierwszej kolejnoci na intensywnym rozwoju
wysokiej jakoci gospodarki rolnej  wp³ywy z niej wynosz¹ zasadnicz¹ czêæ dochodu
narodowego.
Wa¿noæ dalszego rozwoju rolnictwa szczególnie widoczna jest w ostatnim czasie,
gdy pañstwo sta³o siê cz³onkiem Unii Europejskiej. Rozwój ten nie mo¿e nie odbiæ siê
i na naszych stosunkach wzajemnych z wami. Jest to bardzo dobrze widoczne na przyk³adzie warmiñsko-mazurskiego, pomorskiego i podlaskiego województw  najbli¿szych
partnerów obwodu.
Województwa te tradycyjnie uznawane s¹ w³anie za rolnicze i maja swego rodzaju
nazwê  Zielone P³uca Polski. Tu wytwarza siê ekologicznie czyst¹ produkcjê roln¹. Prócz
tego, one s¹ po³o¿one na tak zwanej cianie wschodniej Polski, która sta³a siê teraz cian¹
wschodni¹ Unii Europejskiej.
W³anie na tych obszarach na rozwój rolnictwa zarówno rz¹d, jak i Unia Europejska,
przeznaczaj¹ solidne rodki. Nie sposób twierdziæ, ¿e te województwa rolnicze mog¹ ¿yæ
i pracowaæ same dla siebie, bez partnerskich kontaktów z Obwodem Kaliningradzkim.
Uwa¿am, ¿e trzeba zespoliæ wysi³ki w ramach wielkiego regionu europejskiego. Co teraz
ma miejsce.
Kontakty rozwijaj¹ siê w dwóch g³ównych kierunkach. Jeden z nich  spotkania na
poziomie oficjalnym, które s¹ realizowane z wykorzystaniem instytucji pañstwowych.
W naszym przypadku  w ramach Rady do Spraw Wspó³pracy miêdzy Obwodem Kaliningradzkim i Regionami Polski. W radzie jest specjalna komisja, która zajmuje siê wy³¹cznie wspó³prac¹ w sferze rolniczej. Tworzy ona warunki i usuwa wszelkie przeszkody
dla polskich i rosyjskich farmerów, którzy chc¹ wspó³pracowaæ na wzajemnie korzystnych warunkach. Tym samym sprzyja nawi¹zywaniu czêstych kontaktów miêdzy ludmi,
gospodarstwami farmerskimi, ch³opskimi. To w³anie i jest ten drugi (i, moim zdaniem,
bardzo ciekawy) kierunek  kontakty prywatne: stosunki wzajemne miêdzy ludmi, miêdzy gospodarstwami rolnymi.
I tu ju¿ obgadywane s¹ konkretne warunki wzajemnie korzystnej wspó³pracy w dziedzinie uprawy roli, hodowli, kultur rolniczych, utrzymania i reprodukcji pog³owia byd³a.
W ostatnim czasie coraz wiêkszego znaczenia nabiera wspó³praca miêdzy rolnikami polskimi i kaliningradzkimi w dziedzinie wysokich technologii.
 W. Gromak:  W³anie o tym, je¿eli mo¿na, Panie Ministrze Pe³nomocny, bardziej
szczegó³owo....
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 J. Czubiñski:  W³anie dziêki wysokim technologiom województwa warmiñskomazurskie, podlaskie i pomorskie osi¹gnê³y znacz¹ce sukcesy w wytwarzaniu produkcji
rolnej. Tu znajduj¹ siê jedyne nie tylko w Polsce, ale i w ca³ej Unii Europejskiej gospodarstwa, w których hoduje siê nowe rasy zwierz¹t i uprawia siê kultury zbo¿owe, stosuj¹c
nowe rodzaje uprawy roli i gruntów o przeznaczeniu rolniczym.
Gospodarstwo farmerskie w Polsce dzisiaj  to nie 5 hektarów ziemi. S¹ to wielkie
obszary, które trzeba bardzo m¹drze uprawiaæ. Kierownicy wielkich gospodarstw chc¹
i dalej rozszerzaæ swoje mo¿liwoci. I stale odnotowujemy próby nawi¹zania bezporednich kontaktów z kierownikami takich w³anie wielkich gospodarstw na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego.
S¹ te¿ przyk³ady wspólnych projektów na niewielkich area³ach, przenoszenia dowiadczeñ polskich w zakresie wykorzystania wysokich technologii na ziemiê kaliningradzk¹.
Wszelako nikt ju¿ od dawna jedn¹ par¹ r¹k i z jednym koniem nie zajmuje siê biznesem
rolniczym. Niezbêdne s¹ nowe urz¹dzenia, nowa technika, nowe technologie. S¹dzê, ¿e
uczyæ siê od innych nigdy nie jest za póno i nie wstyd. Ch³opi polscy, jak i rosyjscy,
przeszli przez rozk³ad pañstwowych spó³dzielni rolniczych czy ko³chozów.
Ale w Polsce bardzo silne jest przywi¹zanie ch³opa do ziemi. Ziemia powinna pracowaæ w ka¿dych warunkach. W nowych realiach politycznych wszystkie ziemie polskich
ko³chozów od razu przesz³y w rêce prywatne. I dlatego u nas nie by³o okresu, kiedy by
ziemia po kilka lat le¿a³a od³ogiem, zarasta³a chwastami. Do tego jeszcze rolnicy polscy
zawsze szukali mo¿liwoci pouczyæ siê od innych.
I gdy pojawi³a siê mo¿liwoæ polityczna, oni zaczêli przejmowaæ dowiadczenia od
swoich niemieckich, holenderskich kolegów. Odbywa³o siê to w formie uczestnictwa
w ró¿nego rodzaju programach wspierania rolnictwa, stra¿y zagranicznych, przenoszenia
dowiadczeñ na rodzimy grunt. Póniej przyszed³ czas, gdy dowiadczeñ, techniki i technologii ju¿ nie trzeba by³o szukaæ na Zachodzie. One przysz³y do Polski. Przysz³y wraz
z ogromnymi inwestycjami w rolnictwo.
Do tego jeszcze pañstwo powiêca bardzo du¿o uwagi stawaniu siê i rozwojowi produkcji rolniczej, rozumiej¹c, ¿e rolnik pracuje, by ¿ywiæ miasto. Przyjêto programy wspierania mocnych gospodarstw, programy wsparcia finansowego jednocz¹cych siê drobnych
gospodarstw w wiêksze i bardziej efektywne.
We wszystkich by³ych krajach socjalistycznych istnieje wspólny problem  rozziew
miêdzy produkcj¹ i przetwórstwem, w Polsce ten problem rozwi¹zano szybciej ni¿ gdzie
indziej. U nas nic z tego, co wyhodowano na roli, nie marnuje siê. Przecie¿ to wszystko 
trud ludzi. Wszystko to  pieni¹dze niezbêdne do rozwoju.
 W. Gromak:  Panie Konsulu Generalny, jako wszystko u was zbyt g³adko wychodzi...
 J. Czubiñski:  Oczywicie, ¿e nie wszystko co nowe wcielane jest szybko i ³atwo.
Kaliningradczycy, zapewne, pamiêtaj¹ strajki rolników, które wstrz¹snê³y krajem pod
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koniec ubieg³ego wieku. Okaza³o siê, ¿e program pomocy dla rolników, wielkie inwestycje doprowadzi³y do nadwy¿ki produkcji rolniczej. Pañstwo musia³o w trybie pilnym
zmieniaæ programy, zmieniaæ orientacjê producentów rolnych.
W krótkim terminie zrobiono tak, ¿e wielu rolników bezbolenie przestawi³o siê na
hodowlê i wytwarzanie w³anie tej produkcji, na któr¹ istnieje popyt. W powiatach przygranicznych, na przyk³ad, zmniejszono powierzchnie zasiewów zbó¿. Na zwolnionych
area³ach teraz uprawia siê wysokiej jakoci warzywa, owoce.
Wraz ze wst¹pieniem Polski do UE pojawi³y siê nowe warunki rozwoju rolnictwa.
Unia Europejska zainteresowana jest zwiêkszeniem w Polsce produkcji rolnej. Nastêpuje
te¿ proces globalizacji gospodarki rolnej w ramach Unii Europejskiej [...]
 W. Gromak:  Panie Czubiñski, a jak Pan widzi dalsz¹ wspó³pracê polskich regionów przygranicznych i naszego obwodu w sferze rolniczej?
 J. Czubiñski:  Bardzo pozytywnie. Cieszy mnie, ¿e Ministerstwo Rolnictwa i Rybo³ówstwa Obwodu Kaliningradzkiego bardzo profesjonalnie podchodzi do sprawy wspó³pracy. W ostatnim czasie odnotowuje siê wzrost wyjazdów wzajemnych na wszystkich
szczeblach. Polacy maj¹ dowiadczenie pracy na roli, jestemy gotowi uczyæ u siebie
rolników kaliningradzkich, studentów wy¿szych uczelni rolniczych.
 W. Gromak:  A propos studentów, Pan Tadeusz Duszyñski z Ministerstwa Rolnictwa Polski powiedzia³ mi, ¿e najbardziej pomylnie dzisiaj rozwija siê wspó³praca miêdzy uczelniami wy¿szymi dwóch krajów. Jaka jest rola waszego konsulatu?
 J. Czubiñski:  Znajdowaæ mo¿liwoci rozwoju coraz to nowych kontaktów i eliminowaæ istniej¹ce bariery.
W Olsztynie pracuje jeden z najwiêkszych polskich uniwersytetów, utworzony na bazie
Akademii Rolniczo-Technicznej. W nim zajmuj¹ siê zagadnieniami biotechnologii
hodowli rolin i zwierz¹t, itd. Politechnika Gdañska prowadzi sta³¹ wymianê studentów
z uczelniami kaliningradzkimi.
Studenci polscy i rosyjscy zg³êbiaj¹ wspólne tematy, realizuj¹ wspólne w ramach
Euroregionu projekty. Wiele m³odzie¿y kaliningradzkiej uczy siê w polskich uczelniach
wy¿szych, wielu kontynuuje tu pracê po zakoñczeniu nauki [...]
MB, nr 29 z 9 VIII; Sielskaja ¿yzñ, nr 5758 z 915 VIII.

W poszukiwaniu wspólnej historii dziêki inicjatywie studentów i wsparciu UE
W sierpniu 1914 r. wojska rosyjskie pod dowództwem genera³ów Rennenkampfa
i Samsonowa wkroczy³y na terytorium Prus Wschodnich. I chocia¿ dowodzone przez nich
armie nieznacznie przewy¿sza³y wojska przeciwnika pod wzglêdem liczby ¿o³nierzy
i dzia³  to jednak na skutek braku koordynacji dzia³añ i tak ponios³y pora¿kê. Obydwa
natarcia  jedno w sierpniu 1914 roku, drugie w padzierniku  zakoñczy³y siê tragicznie
dla ¿o³nierzy i oficerów rosyjskich. Wed³ug róde³ niemieckich ³¹cznie na ziemiach Prus
Wschodnich znalaz³o spoczynek wieczny 32540 ¿o³nierzy i oficerów armii carskiej.
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A je¿eli do nich doda siê jeszcze 27850 zabitych Niemców, to oka¿e siê, ¿e Prusy Wschodnie
by³y us³ane mnóstwem grobów z czasów pierwszej wojny wiatowej. Czêæ z nich zachowa³a siê do dzi na terenie województwa warmiñsko-mazurskiego Rzeczypospolitej Polskiej. Na terytorium dzisiejszego Obwodu Kaliningradzkiego FR przed drug¹ wojn¹ wiatow¹ by³o niema³o grobów ¿o³nierskich i ró¿nych pomników z czasów pierwszej wojny
wiatowej. Na niektórych cmentarzach obok siebie znajdowa³y siê zbiorowe pochówki
¿o³nierzy niemieckich i rosyjskich oraz pomniki. W czasie drugiej wojny wiatowej wiele
z nich zosta³o zniszczonych. Nie oszczêdzono ich tak¿e w czasach radzieckich, bo to by³a
wojna imperialistyczna. Dzisiaj, jak napisa³ W. Sze³ygin w Stra¿y Ba³tiki, po by³ych
propagandystach lad zagin¹³, a braki w wiadomoci ludzi pozosta³y. Na szczêcie nie
u wszystkich. Grupa studentów z Rosji, Polski i Niemiec dowiod³a, ¿e ich zainteresowanie wydarzeniami tej odleg³ej wojny zaczyna zmieniaæ mieszkañców obwodu. Wszêdzie
tam, gdzie zaczyna³a swoj¹ pracê na rzecz uporz¹dkowania starych, czêsto bardzo zniszczonych cmentarzy, grobów i pomników z czasów pierwszej wojny wiatowej miêdzynarodowa grupa studentów, stopniowo w³¹cza³a siê do tego tak¿e miejscowa m³odzie¿. Tak
by³o w okrêgu ozierskim, gdzie studenci uporz¹dkowali cmentarz i postawili nowy prawos³awny krzy¿ na grobie ¿o³nierzy rosyjskich. Tak te¿ by³o w miejscowoci Krasnoleje
w okrêgu niestierowskim, gdzie desant studencki pobudzi³ inicjatywê mieszkañców.
Wspólnym wysi³kiem uda³o siê uporz¹dkowaæ nie tylko groby ¿o³nierskie, lecz tak¿e
teren wokó³ ruin kocio³a. W czasie wspólnych prac m³odzi mieszkañcy Krasnoleja próbowali rozmawiaæ z goæmi w jêzyku niemieckim i polskim, wziêli te¿ udzia³ w uroczystym zakoñczeniu obozu.
Uczestnicz¹cy w tej uroczystoci konsul generalny RP w Kaliningradzie Jaros³aw
Czubiñski podkreli³, ¿e Obwód Kaliningradzki dawno ju¿ sta³ siê miejscem spotkañ
obywateli ró¿nych krajów. «Dzisiaj z zadowoleniem obserwujemy  kontynuowa³ dyplomata,  ¿e m³odzie¿ trzech pañstw nie tylko swobodnie obcuje ze sob¹, ale i wspólnie
realizuje szlachetny czyn. Studenci odbudowuj¹ groby ¿o³nierskie, pomniki historii.
Gdybym nie ¿y³ tu ju¿ szeæ lat, zazdroci³bym waszej mo¿liwoci zobaczenia i dos³ownie dotkniêcia rêkami unikalnych wiadectw rosyjskiej, polskiej i niemieckiej historii
i kultury».
Obecnie w Orodku Naukowo-Produkcyjnym ds. Ochrony, Ewidencji i Odbudowy
Pomników Historii i Kultury Obwodu Kaliningradzkiego próbuj¹ zebraæ wszelkie informacje o pomnikach i grobach zbiorowych z czasów pierwszej wojny wiatowej. Na razie
wiadomo o 230 pomnikach i grobach zbiorowych, w tym tak¿e o jednym z najwiêkszych
pochówków z roku 1914 w ca³ej Rosji. Znajduje siê on w miejscowoci Sowchoznoje
(dawniej Mattischkemen). Tam pochowano 1084 ¿o³nierzy i oficerów rosyjskich i niemieckich, poleg³ych w bitwie ko³o Gumbinnen 20 sierpnia 1914 roku.
W roku bie¿¹cym Unia Europejska przyzna³a 270 tys. euro na odbudowê 14 pomników z czasów pierwszej wojny wiatowej na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego,
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poinformowa³ Walerij Kiri³³ow, zastêpca naczelnika ww. orodka. W pierwszej kolejnoci odbudowywane bêd¹ te pomniki, które mog¹ byæ najbardziej interesuj¹ce dla turystów.
KPwK, nr 118 z 17 VIII; KP, nr 154 z 21 VIII; SB, nr 136 z 25 VIII.

Wspó³praca Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego z Kaliningradzk¹
Dum¹ Obwodow¹
Na pocz¹tku trzeciej dekady sierpnia na pok³adzie s³ynnego ¿aglowca rosyjskiego
Kruzenstern, stoj¹cego w porcie szczeciñskim, podpisano umowê o wspó³pracy miêdzy
Sejmikiem Województwa Zachodniopomorskiego i Kaliningradzk¹ Duma Obwodow¹.
¯aglowiec szkolny Ba³tyckiej Akademii Pañstwowej w Kaliningradzie zawin¹³ do
Szczecina na fina³ow¹ czeæ regat The Tall Ships Races 2007. W tym samym czasie tu
z oficjaln¹ wizyta znajdowa³a siê delegacja Dumy Obwodowej.
RG, nr 183 z 22 VIII.

Pierwszy rosyjsko-polski festiwal pieni patriotycznej
24 sierpnia w Swiet³ogorsku w Obwodzie Kaliningradzkim otwarto I Miêdzynarodowy Festiwal Pieni Patriotycznej. Dwudniowy festiwal otworzy³ szef Komitetu Organizacyjnego, przewodnicz¹cy Regionalnej Organizacji Spo³ecznej Kaliningrad-winoujcie
W³adimir Raszewskij. Wed³ug Raszewskiego, oczekiwano przybycia do Swiet³ogorska
oko³o 250 goci i uczestników, w tym tak¿e dwóch delegacji z Olsztyna i winoujcia.
Agencja Informacyjna Regnum poinformowa³a, ¿e rdzeñ delegacji polskich stanowili
byli wojskowi, którzy przeszli szko³ê braterstwa broni w ramach Uk³adu Warszawskiego. Obwód Kaliningradzki w festiwalu reprezentowa³o oko³o 200 wykonawców, wy³onionych w eliminacjach w rejonach obwodu. Mistrzostwo wykonawców ocenia³o jury
pod przewodnictwem dyrektora Kaliningradzkiej Filharmonii Obwodowej W³adimira
Bobkowa.
Nagrodê specjaln¹ za najlepsze wykonanie pieni patriotycznej w jêzykach rosyjskim
i polskim przyzna³ konsul generalny RP w Kaliningradzie Jaros³aw Czubiñski.
W drugim dniu festiwalu wyst¹pi³y Zespó³ Pieni i Tañca Floty Ba³tyckiej Czarne
Berety i olsztyñski zespó³ estradowy Czerwony Tulipan.
www.regnum.ru z 24 VIII; www.westrus.ru z 27 VIII.
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Kaliningrad  Niemcy
Problem demografii rozwi¹zujcie sami
W dniach 17 i 18 sierpnia br. w Obwodzie Kaliningradzkim przebywa³ z wizyt¹ robocz¹ wiceminister spraw wewnêtrznych RFN, pe³nomocnik rz¹du federalnego ds. przesiedleñców i mniejszoci narodowych od 1 lutego 2006 roku dr Christof Bergner. W pierwszym dniu wizyty goæ spotka³ siê z kierownictwem Merostwa Kaliningradu i Rz¹du
Obwodu Kaliningradzkiego, reprezentowanych przez wicemera miasta Jurija Biedienkê
i wicepremiera rz¹du obwodowego Jurija Szalimowa. W spotkaniu w siedzibie rz¹du
obwodowego uczestniczyli ponadto przedstawiciel MSZ FR w Kaliningradzie Siergiej
Biezbierie¿jew, minister ds. rozwoju terytoriów i wspó³dzia³ania z organami samorz¹du
lokalnego obwodu Michai³ Pluchin, konsul generalny RFN w Kaliningradzie dr Guido
Herz i przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Narodowo-Kulturalnego Eintracht w obwodzie
Wiktor Hofman.
Omawiano sytuacjê demograficzn¹ w Obwodzie Kaliningradzkim i perspektywy jej
rozwoju z uwzglêdnieniem realizacji programu pañstwowego w zakresie wspierania
dobrowolnego przesiedlenia do Rosji rodaków zamieszka³ych za granic¹. Podniesiono
tak¿e temat dzia³alnoci Niemiecko-Rosyjskiego Domu w Kaliningradzie. Ch. Bergner
rozpocz¹³ dialog od gospodarki, podkrelaj¹c, ¿e «burzliwa dynamika rozwoju obwodu
wywiera silne wra¿enie, tym bardziej, ¿e kierownictwo obwodu czeka ca³y szereg problemów zwi¹zanych z transformacj¹». «Sam jestem wychodc¹ z NRD, i rozumiem na ile
skomplikowany jest proces tak szeroko zakrojonych transformacji w ¿yciu spo³ecznym».
Rozwijaj¹c ten temat, wicepremier J. Szalimow poinformowa³ gocia o ró¿nych kierunkach wzrostu spo³eczno-gospodarczego, podkrelaj¹c, ¿e pomylne wykonanie postawionych zadañ jest zwi¹zane m.in. z pañstwowym programem przesiedleñczym.
W toku dyskusji omówiono ró¿norodne aspekty tego programu, a tak¿e mo¿liwoci
wspó³pracy w jego realizacji  czytamy w komunikacie oficjalnym na stronie internetowej rz¹du obwodowego.  W szczególnoci, by³a poruszona sprawa poparcia ze strony
Niemiec etnicznych Niemców  uczestników programu. Pan Bergner wyrazi³ pogl¹d, ¿e
jest to realne w ramach ju¿ istniej¹cych umów miêdzyrz¹dowych, zgodnie z którymi Niemcy
pomagaj¹ Niemcom rosyjskim wed³ug corocznie zatwierdzonego planu, ka¿de przedsiêwziêcie którego w trybie obowi¹zkowym jest uzgodnione ze stron¹ rosyjsk¹. Pryncypialne podejcie polega na tym, ¿eby pomoc przynosi³a korzyæ regionowi, w którym mieszkaj¹ jej adresaci  napisano enigmatycznie w komunikacie po spotkaniu.
«Jest zrozumia³e, ¿e odwiedziæ rodaków mieszkaj¹cych w Niemczech jest o wiele
prociej, je¿eli mieszkasz w Kaliningradzie, a nie w Kazachstanie  powiedzia³ Christof
Bergner.  Kieruj¹c siê interesami partnerstwa strategicznego miedzy Rosj¹ i Niemcami,
rozszerzenie kontaktów mo¿na tylko powitaæ. Niemcy rosyjscy  jeden z elementów ta80

kiej polityki. Tu mo¿e byæ wiele aspektów, gotów jestem do omówienia tych propozycji»
 zacytowano wypowied wiceministra Bergnera w komunikacie rz¹du obwodowego.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e ka¿da ze stron rozmowy chcia³a us³yszeæ od partnera co
innego, ni¿ us³ysza³a.
Goæ z RFN chcia³ przede wszystkim rozmawiaæ o u³atwieniach w nawi¹zywaniu
kontaktów miedzy Niemcami rosyjskimi, zamieszka³ymi w Obwodzie Kaliningradzkim,
i ich rodakami w RFN. Przedstawicielom obwodu bardziej natomiast zale¿a³o na deklaracji, ¿e rz¹d federalny Niemiec pomo¿e tym z Niemców rosyjskich i Rosjanom, którzy
chcieliby przesiedliæ siê z Niemiec do Obwodu Kaliningradzkiego FR.
Je¿eli z komunikatu oficjalnego nie dowiadujemy siê jednoznacznie o tym, jakie stanowisko w tej sprawie zaj¹³ przedstawiciel rz¹du niemieckiego, to ju¿ relacje z konferencji prasowej wiceministra Bergnera nie pozostawiaj¹ w¹tpliwoci  rz¹d RFN nie jest
zainteresowany reemigracj¹ Niemców rosyjskich do obwodu, a ju¿ na pewno nie bêdzie
w tym pomaga³, poniewa¿ to jest sprzeczne z polityk¹ pañstwow¹ kraju. «Wród obywateli Niemiec jest okrelona iloæ tych, którzy przejawiaj¹ zainteresowanie przeprowadzk¹, na przyk³ad do Obwodu Kaliningradzkiego. Jednak chcia³bym podkreliæ  Republika Federalna Niemiec nie bêdzie popieraæ ich przeprowadzki ani w p³aszczynie finansowej, ani moralnej»  cytuje wypowied wiceministra Bergnera KP z 18 sierpnia, a na
stronie internetowej dwa dni póniej.
Przy okazji wizyty przedstawiciela rz¹du niemieckiego prasa kaliningradzka ujawnia
kilka ciekawych faktów dotycz¹cych mniejszoci niemieckiej w Obwodzie Kaliningradzkim:
 spis powszechny ludnoci z 2002 roku wykaza³, ¿e wówczas w Obwodzie Kaliningradzkim FR mieszka³o 8340 obywateli rosyjskich narodowoci niemieckiej, co stanowi³o 0,87% ogólnej liczby mieszkañców obwodu;
 w porównaniu z danymi z 1989 roku liczebnoæ Niemców rosyjskich w tym obwodzie na skutek przyrostu migracyjnego zwiêkszy³a siê 6,4-krotnie;
 wed³ug danych Ministerstwa ds. Rozwoju Terytorialnego i Wspó³dzia³ania z Organami Samorz¹du Lokalnego Rz¹du Obwodu Kaliningradzkiego, w Niemczech mo¿e byæ
ponad 12 tys. potencjalnych przesiedleñców do obwodu [zapewne brano pod uwagê nie
tylko by³ych Niemców rosyjskich];
 wiceminister Ch. Bergner powiedzia³ w czasie konferencji prasowej, ¿e coraz to
mniej Rosjan przybywa na pobyt sta³y w RFN. Wed³ug danych z ub. roku  tylko 7 tysiêcy
osób. Jest te¿ niema³o takich, którzy chcieliby osiedliæ siê w Obwodzie Kaliningradzkim
 w takim przypadku i obywatelstwo rosyjskie zachowuje siê, i do Berlina zaledwie 600
kilometrów;
 wiêkszoæ Niemców rosyjskich, którzy pozostali w Obwodzie Kaliningradzkim,
mieszka w Kaliningradzie oraz w okrêgach miejskich Czerniachowsk, Bagrationowsk
i Gurjewsk;
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 powsta³o 14 organizacji spo³ecznych i stowarzyszeñ Niemców rosyjskich w obwodzie. Najbardziej aktywne z nich Eintracht, Semland, Narodowo-Kulturalne Stowarzyszenie Niemców Rosyjskich w Obwodzie Kaliningradzkim, Narodowo-Kulturalne
Stowarzyszenie Nasza Nadzieja (Ba³tijsk).
Wizycie wiceministra Ch. Bergnera powiêcone s¹ nastêpuj¹ce artyku³y kaliningradzkich SMI:
 Wizyta wiceministra spraw wewnêtrznych RFN, www.gov.kaliningrad.ru z 16 VIII;
 Christof Bergner: «Jestem przekonany, ¿e nasza owocna wspó³praca bêdzie kontynuowana», www.gov.kaliningrad.ru z 17 VIII;
 Pe³nomocnik rz¹du RFN do spraw przesiedleñców zainteresowa³ siê demografi¹ w Kaliningradzie, www.regnum.ru z 17 VIII;
 Niemcy nie bêd¹ udzielaæ ani moralnego, ani finansowego wsparcia przesiedleñcom do Rosji, poniewa¿ jest
to sprzeczne z polityk¹ pañstwow¹ kraju, www.kaliningradexpert.ru z 17 VIII;
 Niemcy nie wespr¹ przesiedleñców do Rosji, www.kaliningrad-online.ru z 17 VIII;
 Porozmawiaj¹ o Niemcach i wspólnym domu, KP-P, nr 152 z 17 VIII;
 Otrzymywaæ wizy ulgowe do Niemiec, byæ mo¿e, bêd¹ mogli kaliningradczycy, których krewni mieszkaj¹ w
tym kraju, www.kaliningradexpert.ru z 18 VIII;
 Problem demografii rozwi¹zujcie sami, KP, nr 153 z 18 VIII, www.kaliningradka.ru z 20 VIII;
 Christof Bergner: «RFN nie wesprze chêtnych do przeprowadzki do Kaliningardu», K-d, nr 33 z 2127 VIII.

Guido Herz: «O Kaliningradzie Niemcy ma³o wiedz¹»
Konsul generalny Republiki Federalnej Niemiec w Kaliningradzie dr Guido Herz, lat
56, urodzony w Halle, z wykszta³cenia lekarz, absolwent Wy¿szej Szko³y Dyplomatycznej, znaj¹cy jêzyk angielski, francuski, hiszpañski i portugalski, w Kaliningradzie pracuje od pó³tora roku. W wywiadzie dla tygodnika Strana Kaliningrad przyzna³, ¿e pomimo i¿ jako konsul i inspektor Ministerstwa Spraw Wewnêtrznych RFN odwiedzi³ 35
krajów wiata w Afryce, Azji i Ameryce, to jednak jad¹c do Kaliningradu mia³ w g³owie
wiele przes¹dów. Oczekiwa³, ¿e ujrzy miasto ton¹ce w nêdzy, radzieckie blokowiska i ani
jednej poniemieckiej budowli. Myla³, ¿e ciê¿ko mu bêdzie znaleæ mieszkanie i jedzenie, ba³ siê, ¿e jego samochód natychmiast ukradn¹. Teraz ju¿ wie, w jak wielkim b³êdzie
by³ dlatego, ¿e Niemcy bardzo ma³o wiedz¹ o Kaliningradzie i maj¹ na jego temat w³anie bardzo wiele przes¹dów. Oto co w tej sprawie powiedzia³ dziennikarce Oksanie
Sazonowej: «Potrzeba czasu, by od nich [przes¹dów] uwolniæ siê. W Niemczech o waszym regionie ma³o wiedz¹. Dla Niemców jest to gdzie bardzo daleko. Mity rozprosz¹
siê, je¿eli do obwodu bêdzie przyje¿d¿aæ wiêcej turystów. W roku ubieg³ym obwód odwiedzi³o 30 tys. Niemców, ale rzeczywista liczba jest mniejsza (niektórzy ludzie wje¿d¿aj¹
kilkakrotnie: urodzeni w Prusach Wschodnich nostalgiczni obywatele RFN, rowerzyci).
Wród nich ma³o biznesmenów lub zwyk³ych turystów. Przeszkadza, na przyk³ad, pro82

blem zwi¹zany z granic¹: znaleæ siê w obwodzie jest ³atwo, a wyjechaæ trudno  wypada
staæ po 810 godzin. Europejczycy przyzwyczaili siê traciæ na to nie wiêcej ni¿ 10 minut.
Teraz uruchomiono bezporednie rejsy lotnicze, jestem pewien, ¿e goci z Europy bêdzie
wiêcej».
Na pytanie o to, czy dla biznesmenów niemieckich obwód jest ma³o ciekawy, konsul
Herz odpowiedzia³ krótko: «Aktualnie w realizacji jest tylko jeden projekt: budowa
zak³adu produkuj¹cego artyku³y spo¿ywcze dla dzieci firmy Hipp w Mamonowie.
O potencjale regionu biznesmeni niemieccy nie wiedz¹. Przeszkadzaj¹ te¿ ukszta³towane
w latach minionych stereotypy. Biznesmeni po prostu boj¹ siê inwestowaæ tu swój
kapita³».
Je¿eli chodzi o zainteresowanie siê w Niemczech programem przesiedlenia do obwodu, to zdaniem konsula sprawa wygl¹da tak: «Nie zajmujemy siê przesiedleñcami  to
jest sprawa ambasady rosyjskiej w Berlinie, ale wiem, ¿e zapytañ na razie jest ma³o.
Program wystartowa³ dopiero w styczniu, no i decyzjê o przeprowadzce do innego kraju
ludzie obmylaj¹ latami. Zainteresowanie bêdzie, s¹ ku temu przyczyny: po³o¿enie 
obwód znajduje siê blisko Niemiec i mo¿na pozostawaæ w cis³ym zwi¹zku z tymi, co ciê
otaczali. Po drugie, jest to region perspektywiczny. Szczególnie wyrany skok naprzód
nast¹pi³ po utworzeniu rz¹du regionalnego». Zdaniem konsula, do obwodu mog¹ przyjechaæ przede wszystkim ludzie m³odzi w wieku 2030 lat, którzy wyjechali z rodzicami do
Niemiec, ale tak i nie zdo³ali zintegrowaæ siê ze spo³eczeñstwem niemieckim. Oni maj¹
szansê zrobiæ doskona³¹ karierê w Kaliningradzie, je¿eli zd¹¿yli uzyskaæ wykszta³cenie
niemieckie.
Jedno z pytañ dotyczy³o planowanej budowy w obwodzie strefy gier hazardowych,
a szczególnie tego, czy pomo¿e ona regionowi. Odpowied konsula by³a zaskakuj¹ca:
«Je¿eli zrobi siê wszystko prawid³owo, to jest to wspania³a szansa. Lokalizacja [na wybrze¿u, obok m. Jantarnyj] jest lepsza ni¿ Las Vegas  morze obok i dostaæ siê tam
z dowolnego miejsca w Europie mo¿na za godzinê-dwie [samolotem, naturalnie]. Wielu
Europejczyków jedzi na wypoczynek do Tallina, Rygi, dlaczegó¿by nie do Kaliningradu? Tym bardziej, ¿e prócz kasyna, planuje siê tam zbudowaæ tak¿e park rozrywki 
wyjdzie doskona³y wypoczynek rodzinny».
Konsula niemieckiego nie ominê³y tak¿e pytania o zabudowê miasta wysokociowcami i o odbudowê Zamku Królewskiego. Pad³a, jak siê wydaje, bardzo szczera odpowied:
«Taki sam problem istnieje, na przyk³ad, w Bonn [¿ona i córka konsula mieszkaj¹ w tym
miecie]. U was nie jest jeszcze tak le. Podoba mi siê, jak wygl¹da Plac Zwyciêstwa 
nowe budynki doda³y mu pe³noci obrazu. Gorzej sprawy siê maj¹ z by³ym Placem Zamkowym obok Domu Rad. Jako polityk powinienem powiedzieæ tak, przecie¿ [Zamek
Królewski] to swego rodzaju uznanie historii niemieckiej. Ale... W Berlinie po wojnie
Zamek Królewski (znajdowa³ siê na koñcu g³ównej ulicy Unter den Linden) te¿ by³ zburzony. Gdy go odbuduj¹ to znakomicie wpisze siê on w star¹ zabudowê. A teraz proszê
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sobie wyobraziæ Zamek Królewski tu (by³ niewielkich rozmiarów), wród potêgi Plazy,
hotelu Kaliningrad i Domu Rad...»
SK, nr 33 z 1521 VIII.

Okrelono wielkoæ prze³adunku towarów z Niemiec przez port Ba³tijsk
Ponad 170 mln ton mog¹ wynieæ roczne wielkoci prze³adunku towarów z Niemiec
przez port rosyjski w Ba³tijsku w Obwodzie Kaliningradzkim. Tak¹ prognozê okrelili
specjalici niemieccy na naradzie kierownictwa Kaliningradzkiej Kolei ¯elaznej [ros. K¯D]
i przedstawicieli portu niemieckiego SassnitzMukran.
Cz³onkowie grup roboczych, obraduj¹cych pod kierownictwem naczelnika K¯D
Iwana Biesiedina i dyrektora wykonawczego przeprawy promowej SassnitzMukran
H. Sieversa, doszli do porozumienia, ¿e jeszcze przed otwarciem komunikacji promowej
obydwie strony powinny okreliæ maksymalne i minimalne stawki taryfowe i op³at za
us³ugi w zakresie przewozu ³adunków na promie dla nadawców i odbiorców ³adunków
oraz ekspedytorów. Przy czym poziom tych stawek, jak zauwa¿y³ Biesiedin, «powinien
zapewniæ zdolnoæ konkurencyjn¹ kierunku».
Strona niemiecka zgodzi³a siê z takim postawieniem sprawy. «Dynamika przewozów
³adunków na kierunku wschodnim w ostatnim czasie znacz¹co wzros³a, dlatego jestemy
zainteresowani w jak najszybszym otwarciu przeprawy przez Ba³tijsk. Dla naszych klientów, pracuj¹cych na tym kierunku, bêdzie ustalona mo¿liwa do przyjêcia taryfa na przewozy»  powiedzia³ H. Sivers.
Regularna komunikacja kolejowo-promowa bêdzie realizowana po przyjêciu przez
rz¹d FR postanowienia o otwarciu w Ba³tijsku miêdzynarodowego punktu przejcia
granicy.
www.regnum.ru z 7 VIII; TR-Business, nr 26 z 1016 VIII.

Przewozy kontenerowe Mamonowo  Soltau wspólnym projektem
Projekt organizacji kolejowych przewozów kontenerowych z Niemiec do Kaliningradu omawiano na naradzie miêdzynarodowej z udzia³em wiceministra rozwoju infrastruktury Rz¹du Obwodu Kaliningradzkiego Igora Kuchty, naczelnika Orodka Drogowego
ds. Firmowej Obs³ugi Transportowej K¯D Romana Kosoglada i przedstawicieli terminalu Soltau z jego dyrektorem Tomasem Eidekerem. W ramach realizacji pierwszego etapu
projektu planuje siê zbudowanie na terenie Mamonowskiego Okrêgu Miejskiego kolejowego terminalu za³adowczo-roz³adowczego i przeprowadzenie pierwszych próbnych przewozów kontenerowych kolej¹ od terminalu Soltau do Mamonowa.
Finansowanie robót pierwszego etapu strony zamierzaj¹ prowadziæ na zasadzie parytetowej. Przy tym strona rosyjska zapewnia przeznaczenie dzia³ek pod budowê zespo³u
terminalowego i zarz¹dza projektem, strona niemiecka  finansowanie niezbêdnych
robót.
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W tym celu w Kaliningradzie zarejestrowane zostanie wspólne przedsiêbiorstwo
z inwestycjami zagranicznymi. Planuje siê, ¿e do 1 grudnia 2007 roku strony zakoñcz¹
procedurê prawn¹ rejestracji i opracuj¹ biznesplan.
Budowa terminalu w Mamonowie rozpocznie siê wiosn¹ 2008 roku, a w pierwszym
kwartale 2009 roku powinna ju¿ byæ otwarta regularna komunikacja poci¹gów specjalistycznych miedzy terminalami Soltau i Mamonowo.
Kaliningradczycy licz¹, ¿e w przysz³oci w obwodzie powstanie jeszcze jeden podobny terminal, który bêdzie obs³ugiwaæ przewozy do innych regionów Rosji i krajów nadba³tyckich, licz¹ tak¿e na znaczne zwiêkszenie obrotu ³adunków i przyjcie do obwodu nowych technologii transportowych.
www.knia.ru z 24 VIII; K-sa, nr 712 z 31 VIII.

Ratownik po hambursku
22 sierpnia do Kaliningradu przyby³a grupa specjalistów ze Stra¿y Przeciwpo¿arowej
z Hamburga i pracowników merostwa tego miasta, by podzieliæ siê swoimi dowiadczeniami z kaliningradczykami. Obydwa miasta wspó³pracuj¹ ze sob¹ od dawna w sferze
kultury i gospodarki. Szczególnie aktywnie wspó³pracuj¹ porty obydwu miast, przedsiêbiorstwa komunalne i s³u¿by socjalne. Hamburg podarowa³ Kaliningradowi karetkê
pogotowia i samochód stra¿acki, za Zwi¹zek Robotników Samarytan z niemieckiego
miasta portowego zbiera i dostarcza do kaliningradzkich s³u¿b socjalnych i placówek
opiekuñczych pomoc humanitarn¹ w postaci pieniê¿nej i rzeczowej. Tak¿e teraz wraz
z urzêdnikami przybyli do Kaliningradu przedstawiciele tego zwi¹zku, zapowiadaj¹c nadejcie kolejnej partii pomocy jeszcze w sierpniu.
W padzierniku do Hamburga uda siê grupa 12 m³odych pracowników samorz¹dowych z Kaliningardu na praktykê w ratuszu hamburskim.
G-n, nr 32 z 2329 VIII.

Technologie niemieckie w SA Jantarenergo
Pod koniec sierpnia odby³o siê spotkanie dyrektora generalnego SA Jantarenergo
Michai³a Cykiela z konsulem generalnym RFN w Kaliningradzie Guido Herzem.
Wród szeregu problemów strony omówi³y mo¿liwoæ dostaw nowoczesnych, pewnych i konkurencyjnych urz¹dzeñ dla przedsiêbiorstw kaliningradzkiego systemu energetycznego.
KP, nr 158 z 25 VIII; KPwK, nr 124 z 28 VIII; AiF-K, nr 35 z 29 VIII4 IX.

85

Kaliningard  Litwa
Litwa domaga siê informacji o postêpach w ledztwach w sprawie zaginiêcia
i zabójstwa biznesmenów litewskich w Kaliningradzie
10 sierpnia p.o. dyrektora Departamentu Europy Wschodniej i Azji Centralnej MSZ
Litwy Nortautas Statkus spotka³ siê w Wilnie z tymczasowo pe³ni¹cym obowi¹zki ambasadora Rosji w Litwie Dmitrijem Cwietkowem i wyrazi³ zaniepokojenie w sprawie zabitego 8 sierpnia br. w Kaliningradzie dyrektora generalnego kompanii budowlanej Roslitstroj Aleksandra Siomkina [obywatel Rosji zamieszka³y w Litwie].
Statkus zauwa¿y³, ¿e Litwa przejawia g³êbokie zatroskanie z powodu wydarzeñ
w obwodzie, «nie pozwalaj¹cych obywatelom Litwy czuæ siê bezpiecznie, szkodz¹cych
dzia³alnoci przedsiêbiorców, bezpieczeñstwu inwestycji kapita³owych i warunkom dzia³alnoci przedsiêbiorczej w Kaliningradzie». W toku spotkania dyplomata litewski przypomnia³, ¿e bez wzglêdu na liczne proby o poinformowanie o wynikach poszukiwañ
zaginionego poprzedniego dyrektora generalnego Roslitstroj Stanislovasa Juciusa [zagin¹³ wczesnym rankiem 18 kwietnia br. w Kaliningradzie po opuszczeniu biura swojej
firmy], do tej pory MSZ Litwy otrzyma³o tylko jedn¹ notê od Ambasady Rosji w Wilnie.
W nocie owiadcza siê, ¿e sprawa karna na temat faktu zaginiêcia obywatela Litwy Juciusa zosta³a przekazana ledczemu ds. szczególnie wa¿nych Prokuratury Obwodu Kaliningradzkiego. Statkus poprosi³, by dyplomata rosyjski zechcia³ zwróciæ siê do instytucji
rosyjskich z prob¹ o regularne udzielanie informacji Litwie o ledztwie w sprawach Juciusa i Siomkina. Przedstawiciel Litwy poinformowa³ tak¿e dyplomatê Rosji, ¿e je¿eli
ledztwo w tych sprawach nie bêdzie posuwaæ siê naprzód i nie bêd¹ podjête rodki
w celu zapewnienia warunków dzia³alnoci przedsiêbiorczej w obwodzie, Litwa zmuszona bêdzie podnieæ te sprawy w toku najbli¿szego nieformalnego spotkania ministrów
spraw zagranicznych Unii Europejskiej i na spotkaniu na szczycie UERosja.
Dzieñ po zabójstwie, 9 sierpnia, Agencja Informacyjna Regnum poda³a, ¿e ledztwo w sprawie zabójstwa A. Siomkina objêli osobistym nadzorem gubernator Obwodu
Kaliningradzkiego Gieorgij Boos i szef Urz¹du Spraw Wewnêtrznych obwodu. Tygodnik
Kaskad poinformowa³ z kolei, ¿e wydarzenia z 18 kwietnia i 8 sierpnia zmuszaj¹ akcjonariuszy Roslitstroj do rezygnacji z biznesu w Kaliningradzie. Jakoby ju¿ s¹ prowadzone rozmowy o sprzeda¿y akcji tej kompanii.
Minister Spraw Zagranicznych Litwy Piatras Vaitekunas owiadczy³ na dorocznym
spotkaniu ministrów spraw zagranicznych pañstw ba³tyckich i pó³nocnych, ¿e rodowisko, w którym funkcjonuje biznes w Obwodzie Kaliningradzkim, wywo³uje w nim niepokój.
www.regnum.ru z 9 i 10 VIII; KP, nr 148 z 11 VIII, nr 154 z 21 VIII; K-d, nr 35 z 410 IX.
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Kaliningrad  wiat
Kaliningradczycy dwukrotnie rzadziej wyja¿d¿aj¹ do Polski i Litwy
Irina Sattarowa pisze w tygodniku Kaskad, ¿e tak du¿e zmniejszenie liczby chc¹cych odpoczywaæ w dniach wolnych od pracy na przyk³ad w polskich Miko³ajkach czy
litewskim Druskininkaj nast¹pi³o po wprowadzeniu z dniem 1 czerwca br. nowych przepisów wizowych i op³at za wizy. Teraz za dwa dni pobytu w Miko³ajkach trzeba zap³aciæ
oko³o 100 euro od osoby, a nie 65, jak by³o wczeniej. Ponadto przed ka¿dym wyjazdem
trzeba staæ w kolejkach, by otrzymaæ kolejn¹ wizê jednorazow¹, przy czym  osobicie.
Dlatego je¿eli kilka miesiêcy temu prawie ka¿da firma turystyczna wysy³a³a do krajów
s¹siednich na rodzinny wypoczynek sobotnio-niedzielny 23 autobusowy, to teraz nie zawsze udaje siê zgromadziæ chêtnych chocia¿by na jeden autobus. Do tego jeszcze ca³kiem
niedawno wiat biznesu turystycznego w Kaliningradzie poruszy³a wiadomoæ o obowi¹zkowym ubezpieczeniu swojej dzia³alnoci. Na skutek tego wszystkiego ze 130 firm,
uprawiaj¹cych b³ogos³awion¹ niwê wypoczynku, ocala³o zaledwie 61. Wed³ug prognozy
oddzia³u turystyki rz¹du obwodowego, jeszcze oko³o 20% uczestników rynku turystycznego podda siê na skutek wprowadzenia p³atnych wiz polskich i litewskich. Szacuje siê,
¿e co najmniej jeszcze 10 firm turystycznych wypadnie z tego powodu z dalszej gry.
Pocieszeniem, nie dla wszystkich, mo¿e byæ to, ¿e nast¹pi³ 20% wzrost wyjazdów
turystycznych do dalszej zagranicy.
K-d, nr 31 z 713 VIII.

Wizytê komisarza Unii Europejskiej zaplanowano na padziernik
Na padziernik zaplanowana zosta³a wizyta w Obwodzie Kaliningradzkim komisarza Unii Europejskiej ds. polityki zewnetrznej Benity Ferrero-Waldner. Przypuszczalnie
przyjazd nastapi w dniach 1112 padziernika.
Po raz pierwszy pani komisarz odwiedzi³a Kaliningrad w lutym 2006 roku, przeprowadzaj¹c w obwodzie rozmowy z przedstawicielem specjalnym prezydenta FR ds. rozwoju stosunków z UE Siergiejem Jastr¿embskim i gubernatorem Gieorgijem Boosem.
Póniej planowano rewizytê szefa obwodu w Brukseli, ale z powodu choroby trzeba by³o
tê wizytê od³o¿yæ. Z kolei komisarz B. Ferrero-Waldner chcia³a przyjechaæ do Kaliningradu pod koniec kwietnia br., jednak z powodu mierci pierwszego prezydenta Rosji Borysa
Jelcyna i jego pogrzebu i tê wizyte trzeba by³o przenieæ na inny termin. Obecna wizyta
ma nast¹piæ w czasie miêdzynarodowego forum inwestycyjnego w Swiet³ogorsku.
KP, nr 149 z 14 VIII, nr 150 z 15 VIII.
Projektów Unii Europejskiej na terytorium obwodu bêdzie wiêcej
8 milionów euro przewidzia³a Komisja Europejska na rok przysz³y na realizacjê
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róznych projektów, skierowanych na rozwój gospodarki, kultury, owiaty i turystyki obwodu.
29 sierpnia w Swiet³ogorsku odby³a siê konferencja w ramach programu s¹siedztwa
Unii Europejskiej z udzia³em kuratora projektów z ramienia Przedstawicielstwa Komisji
Europejskiej w FR, dyrektora Zjednoczonego Sekretariatu Technicznego Programu
w Wilnie oraz przedstawicieli Polski i Obwodu Kaliningradzkiego. Obecnie na terytorium obwodu realizowanych jest 45 projektów, ale, jak potwierdzono w czasie spotkania,
ich liczba bêdzie wzrastaæ, podobnie jak bêdzie wzrastaæ i finansowanie.
Przedstawiciel Komisji Europejskiej Michael Hakital owiadczy³, ¿e jeden projekt,
który zacznie byæ realizowany ju¿ w sierpniu, bêdzie zajmowaæ siê przyci¹gniêciem
inwestycji w³anie do jednostek municypalnych, które nieco odstaj¹, gdy¿ s¹ ma³ymi gminami. Projekt bêdzie prowadziæ Stowarzyszenie Inwestorów Zagranicznych w Kaliningradzie. Stowarzyszenie bêdzie gromadziæ materia³ informacyjny o jednostkach municypalnych dla potencjalnych inwestorów, by ci zwrócili uwagê na ten potencja³, który
w tych miejscach istnieje.
www.knia.ru z 28 VIII; www.kaliningrad.ru z 28 i 30 VIII.

Delagacja obwodu wziê³a udzia³ w X Festiwalu Sztuki Rosyjskiej w Cannes
Festiwal odbywa siê ka¿dego roku w sierpniu. Sk³adaj¹ siê nañ wystêpy artystów
i pokazy filmów. Oprócz programu kulturalnego, jeden z regionów rosyjskich prezentuje
na festiwalu swój dorobek. W tym roku w Cannes prezentowa³ siê Obwód Nowogrodzki.
W 2008 roku bêdzie to Obwód Kaliningradzki. W zwi¹zku z tym Rosyjska Fundacja
Kultury zaproponowa³a rz¹dowi obwodowemu, by ju¿ w roku bie¿¹cym zaprezentowa³
w Cannes wizytówkê swego regionu. W tamtejszym Rosyjsko-Francuskim Orodku Kultury kaliningradczycy wystawili szeæ stendów z widokami Kaliningradu. Wicepremier
rz¹du obwodowego Jelena Babinowskaja i minister kultury Michai³ Andriejew wrêczyli
wszystkim zwiedzaj¹cym upominki  maleñkie akwaria z bursztynem.
www.kaliningrad.ru z 29 VIII; SK, nr 35 z 29 VIII4 IX.
Krótka wizyta goci z Wiednia
29 sierpnia kilkudziesiêciu deputowanych Landtagu Wiedeñskiego [Rady Miejskiej
Wiednia] i szefów administracji dzielnicowych zajrza³o na godzinkê do siedziby Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej, by zapoznaæ siê z perspektywami rozwoju obwodu. Rolê
gospodarza podczas wakacyjnej nieobecnoci przewodnicz¹cego Dumy Siergieja Bu³ycziowa pe³nili dwaj jego zastêpcy Walerij Sielezniow i W³adimir Wuko³ow wraz z przewodnicz¹cym Komisji ds. Miêdzynarodowych Borysem Batalinem. Po wymianie informacji gocie z Austrii odbyli krótk¹ wycieczkê po Kaliningradzie, po czym udali siê do
Gdañska.
KP, nr 161 z 30 VIII; RG, nr 192 z 31 VIII.
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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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