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Obraz miesi¹ca
5 wrzenia rozpoczê³a siê kampania wyborcza do Dumy Pañstwowej FR, a wybory
odbêd¹ siê wed³ug nowego skomplikowanego prawa wyborczego. W dniach 1516
wrzenia Komisja Wyborcza Obwodu Kaliningradzkiego przeprowadzi³a techniczn¹ próbê
generaln¹ przed wyborami z udzia³em przewodnicz¹cych i sekretarzy 23 terytorialnych
komisji wyborczych. Zapad³a tak¿e decyzja, ¿e partie zg³aszaj¹ce swych kandydatów do
Dumy Pañstwowej FR mog¹ tworzyæ listy z kandydatami z dwóch i wiêcej podmiotów
FR, wzglêdnie ubiegaæ siê o doliczenie g³osów oddanych zagranic¹, o ile tak utworzony
okrêg wyborczy nie przekracza 3 milionów zarejestrowanych wyborców. Próg wyborczy
podniesiono do 7 procent i zlikwidowano mo¿liwoæ g³osowania przeciwko wszystkim
kandydatom. Wybory odbêd¹ siê wy³¹cznie w oparciu o listy partyjne, a dotychczasowe
jednomandatowe terytorialne okrêgi wyborcze zosta³y zlikwidowane. Partie wy³aniaj¹
swych kandydatów na zjazdach regionalnych i dopiero wówczas s¹ oni przedstawiani do
zatwierdzenia przez ogólnorosyjski zjazd danej partii. Bezpartyjny obywatel mo¿e kierowaæ
wnioski o umieszczenie go na listach kandydatów nawet do wszystkich partii naraz.
Federalna S³u¿ba Rejestracyjna przy Ministerstwie Sprawiedliwoci FR opublikowa³a
wykaz 15 partii politycznych, spe³niaj¹cych wymogi art. 36 ust.2 ustawy federalnej
O partiach politycznych, które winny przejæ do koñca padziernika procedurê rejestracji
swoich list wyborczych w Centralnej Komisji Wyborczej, by uczestniczyæ w wyborach
w dniu 2 grudnia 2007 r.
Drugi etap konferencji oddzia³u regionalnego Jednej Rosji w Kaliningradzie odby³
siê 18 wrzenia pod has³em realizacji  Planu Putina, który zapewni bezapelacyjne
zwyciêstwo partii w³adzy w wyborach do Dumy Pañstwowej V kadencji. Regionaln¹
lokomotyw¹ listy wyborczej Jednej Rosji bêdzie gubernator Gieorgij Boos. Na dalszych
miejscach znajd¹ siê Jewgienij Fiodorow (deputowany spoza obwodu), Jurij Sawienko
(dotychczasowy mer Kaliningradu), Jewgienij S³awgorodskij (nauczyciel). Ale ostatecznej
listy kandydatów regionalnych we wrzeniu jeszcze nie og³oszono. Sprawom wyborów
miejscowa prasa powiêca bardzo du¿o uwagi, ale wynik wyborczy, wobec si³y
oddzia³ywania Jednej Rosji, zdaje siê byæ przes¹dzony.
Równie du¿o miejsca, co wyborom do Dumy, powiêca siê w mediach kaliningradzkich
sprawom samorz¹dów lokalnych i ich obsady personalnej. Po wyborach 2 grudnia
Kaliningrad stanie siê na mocy nowego Statutu Jednostk¹ Municypaln¹ Okrêg Miejski
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Miasto Kaliningrad. Do koñca wrzenia nie zg³oszono oficjalnie kandydatów na
stanowisko szefa (g³owy) miasta Kaliningrad, choæ powszechnie wymienia siê kandydatury:
Aleksandra Jaroszuka (dotychczasowego przewodnicz¹cego Miejskiej Rady
Deputowanych w Kaliningradzie), Jewgienija Gana, Vytautasa £opatê, a na city-managera
administracji  Feliksa £apina. Jaroszuk, który szefuje oddzia³owi Jednej Rosji i zajmuje
wysokie miejsce w rankingach popularnoci, jest zdecydowanym faworytem tych wyborów.
Bardziej skomplikowana sytuacja panuje w kilku samorz¹dach regionu w: Okrêgu
Miejskim w Ba³tijsku, Okrêgu Miejskim w Pioniersku, Okrêgu Miejskim w Czerniachowsku, w Rejonie Zielenogradskim i Okrêgu Miejskim w Polessku. Dzia³ania rz¹du
regionalnego, m.in. poprzez nowy podzia³ terytorialny niektórych jednostek samorz¹dowych, nie zakoñczy³y jednak sporów o obsadê personaln¹. Warto odnotowaæ
przypadek wyborów w £aduszkinie, gdzie 2 wrzenia wybrano szefem okrêgu Olega
Rosso³owa, którego przeciwnikiem by³ formalnie kandydat Jednej Rosji. Na problem
samorz¹du nale¿y tak¿e spojrzeæ poprzez now¹ metodykê oceny pracy jednostek
samorz¹dowych, opart¹ o wymogi federalnego wzoru sprawozdania gubernatora. Od oceny
koñcowej uzale¿nione zosta³y przez gubernatora dotacje i wspó³finansowanie niektórych
wydatków jednostek samorz¹dowych, które poza miastem Kaliningrad, ci¹gle maj¹ bardzo
trudn¹ sytuacjê bud¿etow¹.
W pierwszym pó³roczu 2007 r. wzrost regionalnej produkcji przemys³owej wyniós³
153%, a tempo wzrostu inwestycji finansowych du¿ych i rednich przedsiêbiorstw obwodowych wynios³o 186% w stosunku do analogicznego okresu 2006 r. Ju¿ dziesiêciu
rezydentów SSE przesz³o kontrolê zgodnoci realizacji z warunkami zg³oszonego przez
nich planu inwestycyjnego. Do koñca roku tê procedurê przejdzie 21 rezydentów SSE.
Nie dziwi zatem poprawa sytuacji materialnej ludnoci i przede wszystkim wzrost
zamo¿noci prywatnych przedsiêbiorców kaliningradzkich, z których a¿ 20 zarobi³o ponad
100 mln rubli w 2006 r. W Pó³nocno-Zachodnim Okrêgu Federalnym pod wzglêdem
wielkoci p³acy realnej Obwód Kaliningradzki ustêpuje jedynie Obwodowi Leningradzkiemu. rednia p³aca kaliningradczyka w pierwszym pó³roczu wynios³a 9208,7 rubli,
jednak kontrole wykaza³y, ¿e w sprawozdaniach a¿ 464 przedsiêbiorstwa wyp³aca³y
wynagrodzenia poni¿ej redniej w danej bran¿y. Mimo dobrych rezultatów regionalnej
gospodarki i podniesienia ogólnych warunków ¿ycia, program dobrowolnych przesiedleñ
do regionu daleki jest od osi¹gniêcia zak³adanych rezultatów i miejscowa gospodarka
nadal odczuwa brak wykwalifikowanych r¹d do pracy. Orodek Migracyjny utworzy³
punkty etapowe dla przesiedleñców w osiedlu Siewiernyj w okrêgu bagrationowskim,
Oziorsku i osiedlu Frunzienskij w okrêgu czerniachowskim. Przez niektóre media kreowana
jest wizja, i¿ realizacja programu przesiedleñczego do obwodu mo¿liwa bêdzie w 2008 r.
i to g³ównie dziêki powrotnej migracji pónych przesiedleñców do Niemiec, któr¹ szacuje
siê na oko³o 15 tys. osób.
W rolnictwie regionu dzieje siê le od dawna, a za spraw¹ z³ej pogody tegoroczne
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zbiory by³y s³abe, co wp³ynê³o na wzrost cen ¿ywnoci we wrzeniu. Miejscowe w³adze
zapewnia³y, ¿e jest to zjawisko przejciowe i sztucznie rozdmuchane. Jednak wzrost cen
¿ywnoci jest ewidentny i odczuwalny, tym bardziej, ¿e wzrost wysokoci emerytur wyniós³
zaledwie 3,7% i by³ dwukrotnie ni¿szy, ni¿ wzrost wspomnianych cen. Nadal te¿ a¿ 11%
ludnoci nie osi¹ga dochodów równych minimum socjalnemu.
Rz¹d regionalny przedstawi³ projekt bud¿etu 3-letniego , który zak³ada uzyskanie
w 2008 roku dochodów powy¿ej 25 mld rubli. W 2010 roku przy dochodach na poziomie
28 mld rubli rz¹d regionalny planuje, ¿e wysokoæ najni¿szych emerytur bêdzie nie
mniejsza, ni¿ minimum socjalne.
Jednak na obraz gospodarki regionu k³adzie siê cieniem sprawa fali matactw
w gospodarowaniu (zarz¹dzaniu, dzier¿awie, w³asnoci) ziemi¹ w miejscach szczególnie
atrakcyjnych turystycznie lub inwestycyjnie, to jest na wybrze¿u i w samym Kaliningradzie.
Towarzysz¹ tej fali liczne przypadki korupcji, wymuszeñ, a czêsto i zbrodnia. Lokalna
prasa ujawni³a ostatnio kilka przypadków zabójstw przedsiêbiorców budowlanych. Mówi
siê, ¿e 80 procent obrotu w budownictwie dokonuje siê za pomoc¹ kreatywnej ksiêgowoci, a zatem niemal ca³a ta bran¿a, to g³ównie szara strefa, która w znacznym stopniu
napêdza wskaniki regionalnej gospodarki. W walce z przestêpczoci¹ zorganizowan¹
w³adze federalne siêgnê³y do rodków nadzwyczajnych. 7 wrzenia przyst¹pi³ do pracy
nowy resort  Komitet ledczy przy Prokuraturze Generalnej FR. Szefem Oddzia³u
Komitetu ledczego przy Prokuraturze Generalnej FR na Obwód Kaliningradzki zosta³
Siergiej Bandarienko. W Obwodzie powsta³o piêæ oddzia³ów ledczych: cztery miêdzyrejonowe  w Sowietsku, Czerniachowsku, Gurjewsku, Swiet³ogorsku i jeden po³¹czony
miejski w Kaliningradzie. Utworzono tak¿e Wojskowy Urz¹d ledczy ds. Floty Ba³tyckiej
przy Prokuraturze Generalnej FR. Siergiej Bandarienko ujawni³, ¿e Oddzia³ Komitetu
ledczego przej¹³ 136 spraw o zabójstwa z lat 20022007, których sprawców nie wykryto.
Odnotowaæ trzeba zmiany we Flocie Ba³tyckiej, które s¹ nastêpstwem objêcia przez
admira³a W³adimira Wysockiego stanowiska dowódcy Marynarki Wojennej Rosji. Nowym
szefem sztabu Floty Ba³tyckiej zosta³ wiceadmira³ Wiktor Czirkow. Flota Ba³tycka, obok
corocznych æwiczeñ na poligonie Chmielowka, wziê³a udzia³ w miêdzynarodowych
æwiczeniach Open Spirit-2007.
Wspó³praca miêdzynarodowa wyranie przybiera postaæ gospodarcz¹. W pierwszym
pó³roczu 2007 roku w gospodarkê obwodu zainwestowano 66,3 mln USD inwestycji
zagranicznych. G³ównymi pañstwami-inwestorami s¹: Cypr (32,2%), USA (20%), Polska
(12,1%), Litwa (12%) ca³oci inwestycji zagranicznych. Nowy szef Jantarenergo Michai³
Cykiel zabiega³ o pozyskanie inwestorów niemieckich i litewskich w rozbudowê TEC-2.
W prasie lokalnej pojawi³y siê zapowiedzi za³agodzenia sprawy wstrzymanych decyzj¹
Rossielchoznadzoru dostaw polskiej ¿ywnoci (g³ównie miêsa i warzyw).
Zintensyfikowaniu uleg³y kontakty samorz¹dów po obu stronach granicy, tak¿e
w sferze wspólnych planów rozwoju turystyki.
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Sytuacja spo³eczno-polityczna
Kampania wyborcza do Dumy Pañstwowej
Wybory Dumy Pañstwowej V kadencji (licz¹c od 1993 r.) odbêd¹ siê w niedzielê
2 grudnia br. Do koñca wrzenia Komisja Wyborcza Obwodu Kaliningradzkiego otrzyma
szczegó³ow¹ instrukcjê w sprawie postêpowania w czasie wyborów, opracowan¹ przez
specjalistów Centralnej Komisji Wyborczej FR. Instrukcja znajdzie siê w ka¿dej obwodowej komisji wyborczej, których w obwodzie jest oko³o piêciuset. Przeprowadzone zostan¹ tak¿e szkolenia cz³onków komisji wyborczych wszystkich szczebli, miêdzy innymi
z udzia³em funkcjonariuszy milicji, FSB i regionalnego urzêdu Ministerstwa ds. Sytuacji
Nadzwyczajnych. «Planujemy przeæwiczyæ zasady postêpowania w sytuacjach nietypowych. Je¿eli co siê zdarzy, ludzie powinni wiedzieæ  protoko³ów i kart do g³osowania
gubiæ nie wolno, plomb na urnach nie zrywaæ!»  powiedzia³ szef Komisji Wyborczej
Obwodu Kaliningradzkiego Siergiej £uniow. Do koñca listopada do obwodu powinna
wp³yn¹æ partia specjalnych znaczków, które zostan¹ przymocowane do kart do g³osowania w celu zabezpieczenia ich przed podrobieniem. O znaczkach tych, produkowanych
tajnie, wiadomo, ¿e s¹ « niewielkie  dwa na cztery centymetry, samoprzylepne. Przy
czym naklejaæ je mo¿na tylko kolegialnie. Niedawno nam powiedziano, ¿e znaczki specjalne s¹ jeszcze i samoniszcz¹ce siê  ale jak to siê dzieje, nie wiem»  doda³ £uniow.
Pozostaje mieæ nadziejê, ¿e znaczki nie znikn¹ o pó³nocy, kiedy podliczanie g³osów bêdzie w pe³nym toku  napisa³ Wadim Smirnow w Kaliningradzkiej Prawdzie z 1 wrzenia. W Zielenogradsku w dniach 1516 wrzenia Komisja Wyborcza Obwodu Kaliningradzkiego przeprowadzi³a próbê generaln¹ przed wyborami z udzia³em przewodnicz¹cych i sekretarzy 23 terytorialnych komisji wyborczych. Imitowano przebieg g³osowania
w jednym z obwodów g³osowania, w tym tak¿e sytuacje nietypowe, a nawet skandaliczne
zachowania siê niektórych wyborców. Ogó³em przeæwiczono oko³o 50 spornych sytuacji, które mog¹ zaistnieæ w dniu g³osowania. Przewodnicz¹cy komisji terytorialnych przeszkol¹ nastêpnie cz³onków komisji obwodowych.
Federalna S³u¿ba Rejestracyjna przy Ministerstwie Sprawiedliwoci Rosji (ros. Rosregistracja) opublikowa³a wykaz z³o¿ony z 15 partii politycznych, które odpowiadaj¹
wymogom art. 36 ust. 2 ustawy federalnej O partiach politycznych. Partie i ich oddzia³y
regionalne maj¹ prawo uczestniczenia w wyborach i referendach, je¿eli organowi rejestracyjnemu przedstawione zosta³y dokumenty, potwierdzaj¹ce rejestracjê oddzia³ów partii
w wiêcej ni¿ 50 podmiotach Federacji Rosyjskiej do czasu oficjalnego opublikowania
dekretu o przeprowadzeniu wyborów. Oficjalny start kampanii wyborczej nast¹pi³ w rodê 5 wrzenia. Do koñca padziernika partie powinny przejæ ostateczn¹ rejestracjê
w Centralnej Komisji Wyborczej dla wyborów do Dumy Pañstwowej FR wyznaczonych
na 2 grudnia br. Na pocz¹tku wrzenia do tego wykazu wchodz¹ nastêpuj¹ce partie:
5

1) Demokratyczna Partia Rosji, 2) Partia Jedna Rosja, 3) Rosyjska Polityczna Partia
Pokoju i Jednoci, 4) Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej, 5) Zwi¹zek Si³ Prawicowych, 6) Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji, 7) Partia Jab³oko, 8) Partia Patrioci Rosji, 9) Partia Zieloni, 10) Agrarna Partia Rosji, 11) Partia Zwi¹zek Narodowy,
12) Partia Si³a Obywatelska, 13) Partia Sprawiedliwoci Spo³ecznej, 14) Partia Odrodzenia Rosji, 15) Partia Sprawiedliwa Rosja.
Bêd¹ to pierwsze w ca³ej historii Rosji wybory do parlamentu, które odbêd¹ siê tylko
w oparciu o listy partyjne, bez wysuwania kandydatów w jednomandatowych terytorialnych okrêgach wyborczych. Nie wiadomo jednak ile partyjnych list wyborczych zostanie
ostatecznie zarejestrowanych. Podwy¿szono tak¿e próg wyborczy z 5% do 7% i zniesiono
rubrykê Przeciwko wszystkim. Co prawda, i w tej ustawie o wyborach znalaz³ siê punkt,
zgodnie z którym kandydat zg³aszaj¹cy siê na w³asn¹ rêkê [ros. samowydwi¿eniec] ma
formaln¹ mo¿liwoæ znalezienia siê w sk³adzie Dumy Pañstwowej. Ka¿dy obywatel, który chce pretendowaæ do miejsca w izbie ni¿szej parlamentu rosyjskiego, ma prawo
w ci¹gu trzech dni po opublikowaniu dekretu prezydenta o przeprowadzeniu wyborów
wyst¹piæ do dowolnej partii politycznej z wnioskiem o w³¹czenie do federalnego wykazu
kandydatów. Kandydaturê zg³aszaj¹cego siê powinno poprzeæ dziesiêciu cz³onków partii.
W przypadku, gdy takie poparcie zosta³o udzielone, regionalny oddzia³ partii zobowi¹zany jest do przeprowadzenia konferencji, w³¹czaj¹c do porz¹dku dnia odpowiedni punkt.
Partia ma prawo odmówiæ zg³aszaj¹cemu siê, je¿eli zdaniem jej cz³onków obywatel nie
odpowiada wymogom partyjnym. Je¿eli jednak konferencja regionalna poprze kandydaturê zg³aszaj¹cego siê, to wówczas sprawa kierowana jest pod obrady ogólnorosyjskiego
zjazdu danej partii, uczestnicy którego podejmuj¹ decyzjê ostateczn¹. Cz³onkom jednej
partii nie wolno ubiegaæ siê o w³¹czenie do wykazu kandydatów innej partii. Za to bezpartyjny obywatel mo¿e kierowaæ wnioski nawet do wszystkich partii naraz.
Partie, zg³aszaj¹ce swoich cz³onków do regionalnej grupy kandydatów Obwodu Kaliningradzkiego, mog¹ ³¹czyæ swoje listy z listami innego podmiotu federacji, np. Republiki Adygei, wzglêdnie ubiegaæ siê o doliczenie do ich wyników g³osów wyborców oddanych zagranic¹. Od liczby g³osów oddanych w tak utworzonej okrêgowej licie regionalnej na dan¹ partiê zale¿y póniej liczba mandatów deputowanych. Jest jeden warunek.
Partyjny okrêg regionalny nie mo¿e przekroczyæ 3 milionów zarejestrowanych wyborców.
Obwodowi Kaliningradzkiemu i Republice Adygea, razem wziêtym, daleko jest to tej
liczby. Zagranic¹ te¿ g³osuje niewielu Rosjan. Decyzje nale¿¹ do partii, które mog¹ zrezygnowaæ z obydwu tych mo¿liwoci i wówczas g³os decyduj¹cy ma Centralna Komisja
Wyborcza.
Utworzenie jakby kaliningradzko-adygejskiego okrêgu wyborczego zosta³o potraktowane przez sceptycznych obserwatorów jako chêæ zatarcia granic z macierzyst¹ Rosj¹
i pewnej odmiennoci kaliningradzkiego wyborcy. Zwrócono uwagê, ¿e Adygea (dawniej
Czerkiesja,) we wszystkich dotychczasowych wyborach masowo g³osowa³a za parti¹ w³a6

dzy. Dr Salomon Ginzburg twierdzi, ¿e ten pomys³ na wspólne liczenie g³osów regionalnych z oddanymi zagranic¹ i w Adygei, to ewidentny sposób Gieorgija Boosa na uzyskanie przyt³aczaj¹cego zwyciêstwa przez Jedn¹ Rosjê, w której gubernator jest cz³onkiem
Wy¿szej Rady Politycznej (www.ng.ru z 17 IX). Jednak ani w skali obwodu, ani w skali
ca³ej Rosji nie dosz³o do powa¿nych dzia³añ celem stworzenia koalicji przeciw partii
w³adzy, a z czasem systemu dwupartyjnego w Rosji.
Próbê stworzenia nie tylko regionalnej koalicji si³ opozycji podjê³a w Kaliningradzie
jedynie Inna Rosja, proponuj¹c wy³onienie wspólnego kandydata opozycji na prezydenta i organizuj¹c prawybory: a) kandydata na prezydenta, b) kandydatów na deputowanych Dumy Pañstwowej, c) kandydata na szefa miasta Kaliningrad. Jednak w tych
prawyborach pod go³ym niebem Kalinikngradu wziê³y udzia³ zaledwie 124 osoby i tym
samym trudno mówiæ o jakimkolwiek zainteresowaniu sam¹ ide¹, czy szansach przedstawionych kandydatów (www.narod.ru z 15 IX). Przy okazji tych prawyborów aktywici
ruchu M³oda Gwardia zademonstrowali swoj¹ bezkarnoæ, bowiem obrzucili uczestników pakunkami z m¹k¹ (AiF-K, nr 38 z 1925 IX).
Ciekawostk¹ list wyborczych okaza³o siê umieszczenie Siergieja Miedwiediewa, urodzonego w Kaliningradzie, na drugiej pozycji federalnej listy kandydatów Sprawiedliwej Rosji z Obwodu Kaliningradzkiego. Od 1995 do 1996 roku by³ on sekretarzem
prasowym prezydenta Borysa Jelcyna. W grudniu 2000 roku kandydowa³ ju¿ do Dumy
Pañstwowej w Kaliningradzkim Okrêgu Jednomandatowym jako kandydat niezale¿ny,
ale przegra³ wybory, zajmuj¹c drugie miejsce za W³adimirem Piotrowiczem Nikitinem,
dzisiejszym liderem Sprawiedliwej Rosji w obwodzie (K-d, nr 38 z 25 IX1 X).
W dniach 1516 wrzenia w Moskwie odby³y siê pierwsze zjazdy partyjne, na których partie  uczestnicy zbli¿aj¹cych siê wyborów do Dumy Pañstwowej  uformowa³y
listy swoich kandydatów. 18 wrzenia w Kaliningradzie odby³ siê drugi etap konferencji
oddzia³u regionalnego Jednej Rosji. Wybrano delegatów na przysz³y zjazd partii, a w
tajnym g³osowaniu poparto kandydaturê bezpartyjnego Jewgienija S³awgorodskiego do
umieszczenia na licie do Dumy Pañstwowej. Na konferencji pad³o wiele g³osów potwierdzaj¹cych przekonanie, w tym gubernatora Georgija Boosa i przewodnicz¹cego KDO
Siergieja Bu³ycziowa, ¿e Jedna Rosja uzyska bezapelacyjne zwyciêstwo w tych wyborach, dziêki wdra¿aniu z sukcesami tzw. planu Putina. Natomiast sprawa pozosta³ych
kandydatów na licie partyjnej waha³a siê jeszcze jaki czas, a formalnie dopiero 2 padziernika na zjedzie ogólnorosyjskim Jednej Rosji mia³a zostaæ zamkniêta lista kandydatów do dumy. Poza bezpartyjnym S³awgorodskim listê kandydatów z wrzenia
Jednej Rosji tworz¹: 1) Gieorgij Boos, gubernator obwodu i cz³onek najwy¿szego kierownictwa partii (jego nazwisko ma przyci¹gn¹æ wyborców do g³osowania na Jedn¹
Rosjê), 2) Jewgienij Fiodorow, deputowany Dumy Pañstwowej czwartej kadencji, spoza
obwodu, 3) Jurij Sawienko, szef miasta Kaliningrad i jego administracji (mer miasta).
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¯eby zagwarantowaæ przejcie chocia¿by jednego z tych kandydatów do Dumy Pañstwowej FR, partia Jedna Rosja powinna uzyskaæ nie mniej ni¿ 60% g³osów wyborców
obwodu. Trzeba mieæ na uwadze tak¿e frekwencjê wyborcz¹. Wed³ug prognoz, nie przekroczy ona 50%, to znaczy wyniesie nieco ponad 350 tys. osób. Wychodzi wiêc, ¿e na
partiê w³adzy powinno oddaæ g³os nie mniej ni¿ 220 tys. osób. Wed³ug danych badania
opinii spo³ecznej, na razie zbiera siê nie wiêcej ni¿ 180 tysiêcy (KPwK, nr 138 z 21 IX);
Dr Walerij So³owiej na ³amach tygodnika Strana Kaliningrad prognozuje, ¿e tylko
5 partii przekroczy 7% próg wyborczy: Jedna Rosja, KPFR, Sprawiedliwa Rosja,
LDPR i Patrioci Rosji. Natomiast wed³ug badañ opinii publicznej przeprowadzonych
przez Kaliningradzk¹ Grupê Socjologiczn¹, gdyby wybory odby³y siê 9 wrzenia br. to do
dumy wesz³yby cztery partie: Jedna Rosja  30,7%, KPFR  12,3%, LDPR  10,7%,
Sprawiedliwa Rosja  7,5%.
W zwi¹zku z rozpoczêciem kampanii wyborczej wystartowa³ program Organizacja
obserwacji (kontroli) spo³ecznej wyborów deputowanych Dumy Pañstwowej Zgromadzenia Federalnego FR. Prowadzi go Rosyjska Fundacja Wolnych Wyborów przy wsparciu Izby Spo³ecznej FR i kilku organizacji spo³ecznych i pozarz¹dowych. W Obwodzie
Kaliningradzkim gor¹ca linia wystartuje 1 listopada (RG-N, nr 215 z 28 IX4 X).
Wybory szefa miasta Kaliningrad
Kadencja dotychczasowego szefa (mera) miasta Jurija Sawienki, przed³u¿ona w sierpniu br. przez Miejsk¹ Radê Deputowanych, up³ywa ostatecznie w dniu 1 grudnia br. Statut Miasta Kaliningrad, zmieniony w lipcu br. przez radnych, przewiduje rozdzielenie
funkcji szefa (mera) na dwie: najwy¿sza osoba urzêdowa w miecie, czyli szef miasta, ma
byæ wybierany w wyborach powszechnych i pe³niæ jednoczenie funkcjê przewodnicz¹cego rady deputowanych. Natomiast funkcjê szefa administracji miejskiej pe³niæ bêdzie
osoba wybrana przez radê sporód dwóch kandydatów, wskazanych przez komisjê z³o¿on¹ z przedstawicieli rady i administracji. Wybrany szef administracji miejskiej (city manager) zatrudniony bêdzie na podstawie kontraktu na czas okrelony, wed³ug jednych
informacji  na dwa lata, wed³ug innych  na piêæ lat  z prawem do rozwi¹zania z nim
kontraktu przez radê, je¿eli nie podo³a obowi¹zkom. To nie jest jedyna w¹tpliwoæ, która
powsta³a po zmianie Statutu. W¹tpliwe jest w ogóle jego wejcie w ¿ycie przed dniem
2 grudnia br., czyli przed wyznaczonym przez radê dniem wyborów nowego szefa miasta,
które teraz, w myl zmienionego Statutu, ma mieæ oficjaln¹ nazwê Municypalny Okrêg
Miejski Miasto Kaliningrad [ros. Municypalnoje obrazowanije Gorodskoj okrug
Gorod Kaliningrad]. Jeden z cz³onków rady deputowanych grozi bowiem zaskar¿eniem uchwa³y o zmianie Statutu w czêci dotycz¹cej okresu wejcia go w ¿ycie. Powo³uj¹c siê na prawo federalne, Jewgienij Gan, przewodnicz¹cy rady poprzedniej kadencji,
twierdzi, ¿e zmieniony Statut Miasta wejdzie w ¿ycie dopiero po zakoñczeniu kadencji
obecnej rady deputowanych, czyli za trzy lata.
8

Mimo to rada wyznaczy³a na dzieñ 2 grudnia br. wybory nowego szefa miasta, który
po wyborze nie bêdzie ju¿ jednoczenie szefem administracji miejskiej, czyli merem miasta.
Po tym terminie zniknie te¿ nazwa Merostwo Kaliningradu, a pojawi siê nowa:
Administracja Municypalnego Okrêgu Miejskiego Miasto Kaliningrad, za sama
Miejska Rada Deputowanych stanie siê Rad¹ Municypaln¹ Okrêgu Miejskiego
Miasto Kaliningrad.
Do koñca wrzenia nikt z prawdopodobnych kandydatów na stanowisko szefa miasta
nie zg³osi³ oficjalnie zamiaru kandydowania. Jednak nie jest wykluczone, ¿e swoje kandydatury wysun¹ urzêduj¹cy przewodnicz¹cy miejskiej (okrêgowej) rady deputowanych
Aleksandr Jaroszuk, deputowany Jewgienij Gan i deputowany Dumy Obwodowej Vytautas £opata, a mo¿e jednak i Jurij Sawienko. W przypadku wygrania wyborów przez któregokolwiek z kandydatów, oprócz A. Jaroszuka, sytuacja prawna nowego szefa okrêgu
(miasta) bardzo siê skomplikuje, gdy¿ w myl nowego Statutu ma byæ on tak¿e przewodnicz¹cym rady.
Wród pretendentów na stanowisko szefa administracji wymienia siê nazwiska ministra gospodarki rz¹du obwodowego Feliksa £apina i ministra gospodarki komunalnej i
mieszkaniowej tego¿ rz¹du, w przesz³oci pierwszego wicemera Kaliningradu Siergieja
Buczelnikowa.
W myl nowego Statutu Miasta, do stanowiska city managera mo¿e pretendowaæ
cz³owiek maj¹cy wy¿sze wykszta³cenie, dowiadczenie pracy w pañstwowych lub samorz¹dowych organach w³adzy oraz umiejêtnoæ kierowania zespo³em sk³adaj¹cym siê co
najmniej ze 150 osób.
Problematyce zmian w Statucie Miasta Kaliningrad i wyborom nowego szefa tej najwiêkszej w Obwodzie Kaliningradzkim jednostki municypalnej powiêcone s¹ nastêpuj¹ce artyku³y:
 Znaczek dla mera. W grudniu kaliningradczyków i sowietczan [mieszkañców Sowietska]
czekaj¹ wybory szefów municypalitetów, RG, nr 194 z 4 IX;
 Wkrótce trzeba iæ do urn. Na dzisiejszym posiedzeniu rady miejskiej powinna byæ og³oszona data wyborów szefa Kaliningradu, KP, nr 170 z 12 IX;
 Czas zbieraæ g³osy. Wybory szefa Kaliningradu odbêd¹ siê 2 grudnia 2007 roku, RG, nr
202 z 13 IX;
 Deputowani nie po³apali siê w wiecie pojêæ? Jewgienij Gan uwa¿a, ¿e w nowym Statucie
Miasta nast¹pi³a zamiana sformu³owañ, KPwK, nr 134 z 14 IX;
 Na kogo kaliningradczycy bêd¹ g³osowaæ w grudniu?, KPwK, nr 134 z 14 IX;
 Merostwa Kaliningradu nie bêdzie, AiF-K, nr 38 z 1925 IX;
 Jaroszewicz pozostanie w Ba³tijsku? Oprócz deputowanych Dumy Pañstwowej mieszkañcom obwodu przyjdzie siê wybieraæ merów i lokalnych parlamentarzystów (podtytu³ Kaliningrad), KPwK, nr 142-t/39 z 27 IX4 X.
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Okrêg Miejski w Ba³tijsku
10 wrzenia na nadzwyczajnym posiedzeniu Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej
postawiono przys³owiow¹ kropkê nad i w d³ugotrwa³ym konflikcie miêdzy szefem
Okrêgu Miejskiego w Ba³tijsku [ros. Ba³tijskij gorodskoj okrug] Fiodorem Jaroszewiczem i rz¹dem obwodowym. Nie mog¹c doczekaæ siê referendum, w czasie którego mieszkañcy Ba³tijska jakoby zamierzali wyraziæ brak votum zaufania swojemu szefowi, gubernator Gieorgij Boos postanowi³ rozwi¹zaæ Ba³tijskij gorodskoj okrug i w to miejsce utworzyæ dwa inne municypalitety  Okrêg Miejski Miasto Ba³tijsk (Gorodskoj okrug Gorod Ba³tijsk) i Miejscowoæ na prawach miejskich Primorsk (Primorskoje gorodskoje
posielenije). Zmiany wejd¹ w ¿ycie 1 stycznia 2008 roku. To oznacza, ¿e 2 grudnia mieszkañcy miasta Ba³tijsk i osady Primorsk bêd¹ wybieraæ nowe samorz¹dy lokalne  radê
okrêgu miejskiego i radê miejskiego posielenija (osady). Przyjête wiêkszoci¹ 25 g³osów
ustawy regionalne w tych sprawach stanowi¹, ¿e szefowie (merowie) tych jednostek samorz¹dowych wybrani zostan¹ sporód deputowanych rad samorz¹dowych na okres piêcioletni, czyli na okres kadencji nowych rad. Rada w Ba³tijsku bêdzie liczy³a 20 deputowanych, a rada w Primorsku  10.
Wybór szefów nowo utworzonych jednostek municypalnych sporód deputowanych
rad dopuszcza ustawa federalna o samorz¹dzie lokalnym, pozostawiaj¹c prawo okrelenia trybu wyborów w³adz tych samorz¹dów w³adzom regionalnym. Po piêciu latach
deputowani bêd¹ mieli prawo wniesienia stosownych zapisów do statutów jednostek municypalnych w sprawie ewentualnego wyboru szefów w wyborach powszechnych. Tylko
nikt nie przewidzia³ tego wprost, ¿e zamierzenia pañstwowych w³adz obwodowych id¹
w przeciwnym kierunku.
Do rozwi¹zania dotychczasowego Okrêgu Miejskiego w Ba³tijsku walnie przyczyni³
siê deputowany Dumy Obwodowej Aleksandr Kuzniecow, w przesz³oci d³ugoletni szef
Ba³tijska, obecnie lider oddzia³u miejskiego Jednej Rosji. Bêd¹cy w nie³asce jego
nastêpca Fiodor Jaroszewicz wkrótce bêdzie musia³ poszukaæ nowego zajêcia. Zosta³ bowiem kapitanem na nieistniej¹cym ju¿ okrêcie. Okrêg Miejski Miasto Ba³tijsk to nie
jest to samo, co Okrêg Miejski w Ba³tijsku , bo okrojony o jedn¹ ma³¹ osadê, któr¹ teraz
przypisano do Jednostki Municypalnej Zielenogradskij rajon. A oto tytu³y artyku³ów
powiêconych tej sprawie:
 Kiedy odbêdzie siê referendum? [Nie odbêdzie siê], KPwK, nr 130 z 7 IX;
 Dwa referenda. Namiêtnoci w Ba³tijsku nadal nie cichn¹ [W pe³ni oddany w³adzom obwodowym Aleksandr Gmyrin szeroko rozpisuje siê na temat z³ej woli Fiodora Jaroszewicza, który
rzekomo ca³y czas straszy mieszkañców Ba³tijska przykrymi skutkami zmiany granic okrêgu miejskiego], KP, nr 168 z 8 IX;
 W Obwodzie Kaliningradzkim rozwi¹zano okrêg i wyznaczono wybory nowego szefa Ba³tijska [Tytu³ myl¹cy, gdy¿ wyborów szefa w dniu 2 grudnia br. nie bêdzie], www.regnum.ru z 10 IX,
www.kaliningrad.ru z 10 IX;
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 Fiodor Jaroszewicz jednak musi odejæ. Deputowani Dumy Obwodowej zlikwidowali Okrêg
Miejski w Ba³tijsku [W³aciwie  okroili i przemianowali], KPwK, nr 132 z 11 IX;
 Referendum nie pomog³o [W rzeczywistoci nie dosz³o ani do referendum w sprawie ewentualnych zmian granic okrêgu, inicjowanego przez szefa okrêgu przy poparciu wiêkszoci deputowanych rady okrêgowej, ani do referendum w sprawie votum zaufania dla szefa okrêgu, inicjowanego
przez jego przeciwników], KPwK, nr 132 z 11 IX;
 Rozwód nadmorski. W Okrêgu Miejskim w Ba³tijsku teraz bêd¹ dwa municypalitety, RG, nr
201 z 12 IX;
 Okrêg Miejski w Ba³tijsku zlikwidowano. Rz¹d i duma obwodu opieraj¹ siê na zdrowym
rozs¹dku i opinii ludzi [«A dlaczego nie przeprowadzono konsultacji spo³ecznych, nie zasiêgniêto
opinii mieszkañców Ba³tijska i Primorska?»  zapyta³ deputowanego Kuzniecowa deputowany Dumy
Obwodowej Jurij Siemionow (w czasie posiedzenia dumy w dniu 10 wrzenia). «Nie przewiduje siê»
 odciê³a pe³nomocnik gubernatora Tamara Kuziajewa, jak zawsze bardzo elegancka i sroga], KPwK,
nr 132 z 11 IX, nr 135 z 15 IX;
 Jaroszewicz pozostanie w Ba³tijsku? [Z³e jêzyki twierdz¹, ¿e Fiodor Jaroszewicz, szef ju¿
nie istniej¹cego Okrêgu Miejskiego w Ba³tijsku, postara siê przeci¹gn¹æ jak tylko mo¿na najwiêcej
swoich ludzi do przysz³ej rady deputowanych. I sam nie odmówi zostania wybrañcem ludu. A tam,
tylko patrzeæ, ponownie zostanie merem. Siergiej Jurjew], KPwK, nr 142-t/39 z 27 IX4 X.

Okrêg Miejski w Pioniersku
De jure rozwi¹zana przez Dumê Obwodow¹ Rada Deputowanych Okrêgu Miejskiego w Pioniersku kontynuuje z podziemia, jak napisa³ Andriej Gorbunow w Kaliningradzkiej Prawdzie Piatnica z 21 wrzenia, walkê o swoje prawo do ¿ycia. Teraz 
w S¹dzie Najwy¿szym FR. W po³owie wrzenia wys³ano tam skargê na orzeczenie S¹du
Obwodu Kaliningradzkiego, który utrzyma³ w mocy ustawê regionaln¹ o rozwi¹zaniu
rady. Skargê podpisa³ pe³ni¹cy obowi¹zki przewodnicz¹cego zdymisjonowanej rady deputowanych W³adimir Krawczenko. Wystosowa³ on tak¿e skargê do Prokuratury Generalnej FR. Skar¿y w niej Prokuraturê Miêdzyrejonow¹ w Swiet³ogorsku (do jej strefy
odpowiedzialnoci wchodzi Pionierskij) za odmowê wszczêcia na jego wniosek postêpowania karnego przeciwko szefowi jednostki municypalnej Rimmie Sagajewej. Ze swej
strony Sagajewa te¿ poskar¿y³a siê na prokuratorów z s¹siedniego Swiet³ogorska za odmowê wszczêcia postêpowania karnego przeciwko Krawczence. Jednym s³owem, wojna
na górze w Pioniersku trwa nadal, a rozwi¹zanie rady okrêgu przez w³adze obwodowe
niczego tu nie zmieni³o. W³adimir Krawczenko z kolegami, czekaj¹c na wiadomoci z Moskwy,

czasu nie trac¹ i intensywnie przygotowuj¹ siê do wyborów nowej w³adzy przedstawicielskiej
okrêgu w dniu 2 grudnia br. A je¿eli Moskwa werdyktu S¹du Obwodowego nie podtrzyma, to
kampaniê wyborcz¹ szybko mo¿na bêdzie zwin¹æ. Co podobnego nie tak dawno mia³o ju¿ miejsce w Swiet³ogorsku. Przebieg przepychanek w Pioniersku opisany zosta³ w dwóch artyku³ach:
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 Skandal na ganku [A. Gorbunow opisuje w nim jak namiêtnoci polityczne rych³o mog¹
przenieæ siê na poziom kryminalny], KP, nr 164 z 4 IX;
 Bez przechodzenia do postêpowania przeciwko osobom, KP-P, nr 177 z 21 IX.

Okrêg Miejski w Czerniachowsku
Sytuacja wokó³ mera Czerniachowska Andrieja Winogradowa nadal jest niejasna.
Przeciwko niemu tocz¹ siê dwie sprawy karne. Z inspiracji rz¹du obwodowego znalaz³y
siê osoby w okrêgu, które krz¹taj¹ siê wokó³ referendum o votum zaufania. W³adze cigania opieczêtowa³y gabinet szefa okrêgu i wziê³y od niego zobowi¹zanie o nieopuszczaniu
miejsca pobytu, ale S¹d Rejonu Leningradzkiego w Kaliningradzie, do którego trafi³y
sprawy przeciwko Winogradowowi, nakaza³ prokuratorowi odst¹piæ od tego rodka zapobiegawczego. Po jakim czasie szefowi okrêgu zwrócono tak¿e jego gabinet. S¹d uzna³
te dzia³ania milicji i prokuratury za niezgodne z prawem. ledztwo ju¿ zosta³o zakoñczone, prokuratura zgromadzi³a a¿ 25 tomów akt o nadu¿yciach szefa okrêgu, w³¹czaj¹c w to
niecelowe wykorzystanie rodków bud¿etowych.
Komisja Wyborcza Obwodu Kaliningradzkiego odmówi³a inicjatorom z Czerniachowska zarejestrowania ich wniosku o referendum z powodu nieprawid³owo sporz¹dzonych
dokumentów. Widocznie i w tym przypadku trzeba bêdzie rozwi¹zaæ okrêg, by pozbyæ siê
niepo¿¹danego mera.
W ca³ej tej sprawie jest jedna ciekawostka. Andriej Winogradow zawieszony zosta³
przez s¹d w obowi¹zkach mera, czyli szefa administracji okrêgu. Ale jako szef tego okrêgu mo¿e dalej funkcjonowaæ.
 Winogradowowi zwrócono gabinet, KPwK, nr 130 z 7 IX.
 Kiedy odbêdzie siê referendum?, KPwK, nr 130 z 7 IX.

Okrêg Miejski w Swiet³ogorsku
Stanowisko szefa (mera) okrêgu w Swiet³ogorsku wolne jest prawie od pó³ roku. 19
wrzenia Kolegium S¹du Obwodu Kaliningradzkiego uchyli³o orzeczenie s¹du rejonowego, wydane w pierwszej instancji w sierpniu br. i nakazuj¹ce Okrêgowej Radzie Deputowanych wydanie zarz¹dzenia w sprawie przeprowadzenia wyborów szefa okrêgu w okresie 6 miesiêcy od daty dymisji dotychczasowego mera Olega Wiernikowskiego, prawomocnie skazanego za przemyt broni i amunicji. Uchylenie orzeczenia nast¹pi³o po rozpatrzeniu za¿alenia przewodnicz¹cego rady Eduarda Kotkowskiego, który dzia³a³, jak twierdzi
deputowana Jelena Zubariewa, jednoosobowo i bez konsultacji z rad¹. Powodem wydania orzeczenia w drugiej instancji sta³o siê ponoæ twierdzenie Kotkowskiego o tym, ¿e
granice okrêgu miejskiego nie s¹ ostatecznie ustalone przez w³adze Obwodu Kaliningradzkiego. Nadal wiêc panuje pe³na niejasnoæ w sprawie wyborów szefa (mera) Swiet³ogorska. 17 padziernika br. minie obowi¹zkowy termin wyborów mera, okrelony
12

w ustawodawstwie federalnym (6 miesiêcy od daty ust¹pienia poprzedniego mera,
co mia³o miejsce 17 kwietnia br.).
Obowi¹zki mera okrêgu pe³ni jego by³y zastêpca Siergiej Rudobielec, który w rozmowie z dziennikarzem KP mia³ powiedzieæ, ¿e «g³ównym prawem cz³owieka jest prawo
do normalnego i godnego ¿ycia na swej ziemi». Nawi¹za³ w ten sposób do orzeczenia
s¹du pierwszej instancji, który uzna³ pozew obywatela Swiet³ogorska Ludwika £adutko
(vel £agutko). Obywatel ów twierdzi³ w swym pozwie, ¿e uchylanie siê rady okrêgu od
zarz¹dzenia wyborów mera narusza jego prawa wyborcze. Szczegó³y sprawy w nastêpuj¹cych artyku³ach prasowych:
 Rozkazano wybieraæ! [Chodzi o nakaz S¹du Rejonowego w Swiet³ogorsku wydany
w pierwszej instancji], K-d, nr 35 z 410 IX;
 Pó³ roku bez szefa. Z wyborami mera Swiet³ogorska znów ca³kowita niejasnoæ
[A. Gorbunow opisuje szczegó³owo pó³roczn¹ historiê wakatu na stanowisku mera okrêgu
i domniemane powody kolejnego orzeczenia s¹du], KP, nr 176 z 20 IX.

Okrêg Miejski w £aduszkinie
2 wrzenia mieszkañcy wybrali nowego szefa (mera) najmniejszego w obwodzie okrêgu
miejskiego. W drugiej turze g³osowania zwyciê¿y³ 38-letni handlowiec, mistrz sportu
w boksie Oleg Rosso³ow. Frekwencja wyborcza by³a wysoka, prawie 60%. Na Rosso³owa g³osowa³o 1012 osób (59,06%), a na jego konkurenta Anatolija Czeremisina, do niedawna jeszcze wicemera tego miasteczka, który ponoæ z w³asnego mianowania przed
wyborami zosta³ dyrektorem miejscowej szko³y, g³os odda³o 638 osób (37,5%).
Wed³ug oceny przewodnicz¹cego Komisji Wyborczej Obwodu Kaliningradzkiego
Siergieja £uniowa, wybory w £aduszkinie przebiega³y stosunkowo spokojnie, a zepsutych kart do g³osowania oddano tylko 52 (3%), czyli bardzo ma³o. Nie wszyscy kandydaci
zadowoleni s¹ z tego, jak postêpowali ich konkurenci. Municypalna Komisja Wyborcza
w £aduszkinie otrzyma³a trzy skargi od pretendentów na fotel szefa miasteczka, a jedna
skarga trafi³a do komisji w obwodzie g³osowania. Skargi te s¹ badane, ale wszystko wskazuje na to, ¿e nie bêd¹ one mia³y wp³ywu na wynik g³osowania.
Nowy szef okrêgu Rosso³ow powiedzia³ w wywiadzie dla Komsomolskiej Prawdy
Kaliningrad: «To s¹ moje drugie wybory. Musia³em zwyciê¿yæ. Sytuacja dojrza³a, gdy
ludzie zmêczyli siê ju¿ na skutek ubogiego ¿ycia. Mój program zyska³ poparcie. Chcê
pokazaæ, jak mo¿na przeobraziæ nasz wiat zabity deskami, udowodniæ, ¿e £aduszkin 
to miasto, a nie wie. Sadzê, ¿e w ci¹gu piêciu lat ludnoæ powiêkszy siê do 10 tysiêcy.
Ziemia i mieszkania u nas s¹ tañsze, co na pewno przyci¹gnie nawet m³odzie¿ z Kaliningradu... Jak powiadaj¹ w Chinach, nie jest wa¿ne jakiego koloru jest kot, najwa¿niejsze 
powinien ³owiæ myszy».
 £aduszkin dokona³ wyboru, KP, nr 164 z 4 IX, www.kaliningradka.ru z 4 IX;
 Wyborcy wykazali siê aktywnoci¹, KPwK, nr 128 z 4 IX;
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 Wysoka frekwencja. Mieszkañcy £aduszkina woleli biznesmena od dyrektora szko³y, RG,
nr 194 z 4 IX;
 W £aduszkinie oddali g³osy na mistrza sportu w boksie, KPwK, nr 134-t/37 z 1320 IX.

Rejon Zielenogradski
Nie ustaj¹ spory miêdzy administracj¹ rejonowej jednostki municypalnej, centrum
której jest Zielenogradsk, i jego merostwem. Nale¿y ten spór widzieæ jako spór o podzia³
ziemi pod przysz³¹ strefê rekreacyjn¹, a przede wszystkim o fragment ziemi przed wjazdem na Mierzejê Kuroñsk¹ i w pobli¿u wybrze¿a morskiego. Tam pewna firma budowlana stawia cztery wielopiêtrowe budynki mieszkalne o powierzchni 33 tys. m2. Dzia³kê
gruntów pod ten zespó³ budynków, jak i pozwolenie na ich budowê, prywatnym przedsiêbiorcom w swoim czasie wyda³y w³adze rejonowe. Udostêpni³y, wed³ug ich s³ów, na
absolutnie zgodnej z prawem podstawie. Jednak punkt widzenia mera miasta Jurija Stelmacha w tej sprawie jest diametralnie przeciwstawny.
Stelmach aktywnie broni swego punktu widzenia w s¹dach, co prawda, na razie bez
specjalnego powodzenia.
W roli rozjemcy miêdzy w³adzami miasta i rejonu wyst¹pi³ ju¿ wicepremier rz¹du
obwodowego Jurij Szalimow.:
 Jedni daj¹, drudzy odbieraj¹. Podano w w¹tpliwoæ legalnoæ budowy zespo³u budynków
mieszkalnych na wybrze¿u, KP, nr 166 z 6 IX.

Okrêg Miejski w Polessku
Szef Okrêgu Miejskiego w Polessku Niko³aj Szajowko dobrowolnie poda³ siê do
dymisji, unikaj¹c w ten sposób wizyty w okrêgu desantu rz¹dowego z gubernatorem
na czele i nieuchronnych w takiej sytuacji wniosków organizacyjnych. Jak pisze Alina
Bie³owa w dodatku regionalnym do Rosyjskiej Gazety: ¿ycie w okrêgu i tak nie b³yszcza³o  na skutek b³êdów w zarz¹dzaniu okrêg wypad³ z programów inwestycyjnych
i utraci³ niema³e rodki rozwoju. A w roku bie¿¹cym na skutek niezbilansowanego bud¿etu wszystko posz³o krzywo: ca³y okrêg w dos³ownym znaczeniu tego s³owa móg³ pogr¹¿yæ siê w ciemnociach. Na skutek wielkiego zad³u¿enia energetycy zaczêli odcinaæ
pr¹d nawet w przedszkolach.
Po rezygnacji Szajowki Okrêgowa Rada Deputowanych zmieni³a strukturê zarz¹dzania okrêgiem, ³¹cz¹c funkcjê pierwszego zastêpcy mera i zastêpcy mera ds. finansowych
w jedn¹. W wyniku oszczêdnoci wprowadzono funkcjê zastêpcy mera do spraw terenów wiejskich, powierzaj¹c j¹ nie komu innemu, lecz w³anie Niko³ajowi Szajowko.
Bêdzie on teraz nadzorowaæ sektor rolny i leny, turystykê, kulturê i sprawy miêdzynarodowe.
Wybory nowego szefa okrêgu odbêd¹ siê 2 grudnia. A do tego czasu obowi¹zki szefa
administracji (mera) okrêgu pe³niæ ma Igor Riwanienkow, który by³ zastêpc¹ Szajowki,
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a teraz role siê odwróci³y. Obowi¹zki szefa okrêgu przej¹³ czasowo przewodnicz¹cy rady
Igor Bo³sun.
 Odszed³, ¿eby zostaæ, KP, nr 173 z 15 IX;
 Obni¿enie szefa. Szef Okrêgu Miejskiego w Polessku i jego zastêpca zamienili siê miejscami, RG, nr 206 z 18 IX;
 Poda³ siê do dymisji mer miasta Polesska w Obwodzie Kaliningradzkim, www.regnum.ru
z 23 IX.

Program i wyniki dobrowolnych przesiedleñ
Do koñca wrzenia br. tylko 34 osoby, z wczeniej optymistycznie planowanych
10 tysiêcy Rosjan zamieszka³ych zagranic¹, przyby³y ju¿ na pobyt sta³y do obwodu
w ramach pañstwowego programu wspierania dobrowolnego przesiedlenia do FR. Ale do
koñca roku w³adze obwodowe przewiduj¹ przyjêcie jeszcze oko³o trzech tysiêcy osób.
Takie dane poda³ naczelnik Urzêdu Federalnej S³u¿by Migracyjnej na Obwód Kaliningradzki Siergiej Sawin. Wed³ug jego s³ów, strumieñ przesiedleñców ju¿ zaczyna przybieraæ okrelone zarysy.
«386 ankiet (jedna ankieta na rodzinê) ju¿ zosta³o uzgodnionych i skierowanych do
rosyjskich przedstawicielstw dyplomatycznych zagranic¹  powiedzia³ on.  To oznacza,
¿e w najbli¿szym czasie do nas przyjedzie oko³o tysi¹ca osób. Wed³ug planów do koñca
roku ich liczba siêgnie trzech tysiêcy».
Przewiduje siê, ¿e do 2012 roku do obwodu przeprowadzi siê prawie 90 tysiêcy rodzin
 ³¹cznie oko³o 300 tysiêcy osób. W czasie narady przedstawicieli Federalnej S³u¿by
Migracyjnej z ca³ego Pó³nocno-Zachodniego Okrêgu Federalnego, odbywaj¹cej siê
w po³owie wrzenia w Swiet³ogorsku, urzêdnicy Obwodu Kaliningradzkiego wyjanili,
¿e koniecznoæ pozyskania kwalifikowanych kadr staje siê coraz bardziej pilna w zwi¹zku ze stopniowym wzrostem gospodarczym obwodu. Liczenie na emigracjê pracownicz¹
na razie nie sprawdza siê. Po pierwsze, dlatego ¿e do obwodu trzeba dostaæ siê, pokonuj¹c granice. Dla wielu robotników jest to trudne i organizacyjnie, i psychologicznie. Dlatego strumieñ migrantów do pracy w obwodzie porz¹dnie rzednie po przejciu przez du¿e
miasta rosyjskie. Po drugie, przedsiêbiorcy kaliningradzcy zainteresowani s¹ kadrami,
które po przeszkoleniu na miejscu nie wyjad¹ z powrotem do siebie do domu.
Z tych powodów stawia siê na rodaków, którzy przeprowadz¹ siê z zagranicy do obwodu za pobyt sta³y. Miêdzy miejscowymi przedsiêbiorstwami, rz¹dem obwodu i samorz¹dami lokalnymi zawarte zosta³y porozumienia trójstronne. W nich potencjalni pracodawcy zobowi¹zuj¹ siê pomagaæ z zakwaterowaniu przesiedleñców, dotrzymywaæ zobowi¹zañ odnonie wysokoci wynagrodzeñ, a tak¿e rezerwowaæ miejsca pracy na okres do
dwóch miesiêcy. Z kolei w³adze pañstwowe i samorz¹dowe zobowi¹za³y siê do zapewnienia przesiedleñcom zakwaterowania na czas przejciowy do szeciu miesiêcy i wyp³acania im kosztów przeprowadzki i zasi³ków, okrelonych w programie pañstwowym, do
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czasu podjêcia pracy. Maj¹ ich te¿ chroniæ przed takimi organizacjami i osobami, które,
dzia³aj¹c z chêci zarobienia na przesiedleñcach, mog¹ dyskredytowaæ program pañstwowy. Tak¹ próbê ju¿ podjê³a w obwodzie pewna prywatna firma rosyjsko-niemiecka, oferuj¹c potencjalnym przesiedleñcom z Niemiec mieszkania w obwodzie po uprzednim
wniesieniu pierwszej wp³aty w wysokoci 20% wartoci przysz³ego lokalu.
Uczestnicy narady w Swiet³ogorsku pozytywnie ocenili dowiadczenia Kaliningradu
w dziele przesiedlenia rodaków z zagranicy i chc¹ z nich skorzystaæ w przysz³ym roku
w swoich regionach.
Problematyka przesiedleñcza czêsto goci na ³amach lokalnych czasopism  streszczamy najciekawsze artyku³y w uk³adzie chronologicznym:
 Oczekujemy dziesiêciu tysiêcy [Relacja z narady zorganizowanej przez rz¹d obwodowy w sprawie realizacji przedsiêwziêæ przewidzianych w obwodowym programie
przesiedleñczym. Poinformowano jej uczestników, ¿e do koñca sierpnia w³adze obwodu
otrzyma³y 603 ankiety od potencjalnych przesiedleñców, g³ównie z Uzbekistanu, Kazachstanu, Kirgizji i Ukrainy. W tym czasie uzgodniono przybycie 116 potencjalnych uczestników programu i 182 cz³onków ich rodzin. Czêæ z tych, którzy zamierzaj¹ przyjechaæ
do regionu, planuje zamieszkaæ w orodku tymczasowego pobytu. Wród kandydatów s¹
przedstawiciele takich po¿¹danych zawodów, jak pedagodzy, lekarze, budowlañcy. Ale
s¹ i tacy, którzy zamierzaj¹ zaj¹æ siê dzia³alnoci¹ przedsiêbiorcz¹], KP, nr 164 z 4 IX;
 Bagrationowsk i Mamonowo spotykaj¹ rodaków [Okrêg Miejski w Mamonowie
zamierza przyj¹æ do koñca br. 800 przesiedleñców, a do 2016 roku  8 tysiêcy, zapewniaj¹c im pracê i mieszkania. Trwa przebudowa by³ego miasteczka wojskowego, w którym
bêd¹ zakwaterowani przybywaj¹cy przesiedleñcy. Ponadto w okrêgu w roku bie¿¹cym
oddanych zostanie do u¿ytku oko³o 10 tys. m2 nowych mieszkañ (w roku ubieg³ym by³o
550 m2). Na terenie okrêgu s¹ realizowane du¿e projekty inwestycyjne, wiêc o pracê nie
ma obaw, tym bardziej, ¿e miejscowa m³odzie¿ ucieka do pracy do Kaliningradu.
W Okrêgu Miejskim w Bagrationowsku oczekuj¹ pedagogów, lekarzy-terapeutów
i internistów, bibliotekarzy i kinomechaników, a nawet choreografa. Na ten rok zg³oszono
zapotrzebowanie na 360 przesiedleñców. Licz¹ na specjalistów w sferze gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, oko³o stu osób zatrudni nowo powstaj¹cy zak³ad do produkcji
biopaliw. Zakwaterowanie tymczasowe w by³ym miasteczku wojskowym w miejscowoci Niewienskoje. Pierwsi przesiedleñcy z Armenii i £otwy ju¿ w nim zamieszkali], KPwK,
nr 128 z 4 IX;
 Witajcie, albo...Minê³y trzy miesi¹ce od czasu, gdy do Kaliningradu przybyli pierwsi przesiedleñcy [Korespondent Agencji Rosba³t odwiedzi³ tych pierwszych przesiedleñców, których trzy miesi¹ce temu na lotnisku Chrabrowo i w siedzibie rz¹du obwodowego bardzo uroczycie witali przedstawiciele w³adz obwodowych. Jak siê póniej okaza³o, nastêpne dni i tygodnie nie dla wszystkich z nich by³y ju¿ tak przyjemne i radosne,
jak ten pierwszy po wyl¹dowaniu. A Natalia Czerepanowa, opisuj¹c swoje doznania po
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przyjedzie z £otwy do najbardziej zachodniego regionu Rosji, z gorycz¹ powiedzia³a:
«Dopóki lecielimy do Kaliningradu, wszystko uleg³o zmianie...Urzêdnicy ca³kowicie
wypaczyli ideê programu przesiedleñ prezydenta Putina, i zdyskredytowali wszystko.
Je¿eli dalej tak pójdzie, zmuszona bêdê zwróciæ siê do Ambasady £otwy i podzieliæ siê
informacj¹, jak id¹ moje sprawy. Moi rówienicy powinni wiedzieæ, co ich czeka w perspektywie w historycznej ojczynie». Autor informacji nie wyjawi³ co sk³oni³o obywatelkê Czerepanow¹ do tak mia¿d¿¹cej krytyki pod adresem urzêdników. Nie ujawni³ te¿
o których urzêdników chodzi], www.rosbalt.ru z 6 IX;
 Decyzji odmownych dla petentów nie ma [Olga Gonczarowa pisze w Komsomolskiej Prawdzie  Kaliningrad, ¿e podpisano ju¿ 51 porozumieñ z pracodawcami
obwodu w sprawie zatrudnienia rodaków, przyje¿d¿aj¹cych na pobyt sta³y z zagranicy
i ¿e program przesiedleñczy jest realizowany zgodnie z planem. Wiceminister ds. rozwoju
terytorialnego i wspó³dzia³ania z organami samorz¹du lokalnego rz¹du obwodowego Aleksandr Mieziencew poinformowa³, ¿e utworzony zosta³ i ju¿ funkcjonuje Orodek Migracyjny, który jest instytucj¹ pañstwow¹, kierowan¹ przez Andrieja Ziemczienko. Trwa analiza nap³ywaj¹cych z krajów WNP i bliskiej zagranicy danych o tych, którzy chc¹ przyjechaæ do obwodu; prowadzone jest opracowywanie ankiet nadsy³anych przez uczestników
programu. Orodek Migracyjny poszukuje nowych miejsc pracy. Obwód jest gotów przyj¹æ do koñca bie¿¹cego roku nawet 10 tysiêcy przesiedleñców, z nich oko³o 2500 osób  to
uczestnicy programu, pozostali to cz³onkowie ich rodzin. S³u¿by migracyjne pracuj¹ na
razie z piêcioma krajami WNP: Tad¿ykistanem, Kirgizj¹, Ukrain¹, Mo³dawi¹, Uzbekistanem oraz £otw¹. Chocia¿ chêtnych do przesiedlenia siê do obwodu jest sporo i w
innych krajach wiata, na przyk³ad w Belgii, Holandii, Izraelu, Litwie, Kanadzie, Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Tylko w Niemczech jest oko³o 11 tysiêcy osób, gotowych
do przybycia (dane przekazane z przedstawicielstwa dyplomatycznego Rosji w Bonn za
porednictwem organizacji partnerskiej Atlanta, do której potencjalni przesiedleñcy
zwracaj¹ siê po konsultacje). «S¹ problemy na szczeblu federalnym, ale one s¹ do rozwi¹zania  przyzna³ A. Mieziencew i poinformowa³, ¿e w najbli¿szym czasie wiele spraw, na
które mo¿na otrzymaæ odpowied tylko w Moskwie, bêd¹ rozstrzygniête.  Mam zaplanowane spotkania w MSZ Rosji, Federalnej S³u¿bie Migracyjnej, w Urzêdzie ds. Realizacji Programu Pañstwowego»  doda³ wiceminister], KPwK, nr 132 z 11 IX;
 Przed nowym rokiem rodacy otrzymaj¹ mieszkania [W Stoczni Jantar w Kaliningradzie gotowi s¹ daæ pracê dla dobrowolnych przesiedleñców z krajów nadba³tyckich. A¿ 700 robotników mo¿e przyj¹æ stocznia, realizuj¹ca zamówienia pañstwowe
i komercyjne, ju¿ w roku bie¿¹cym. Wys³annicy stoczni spotkali siê nawet z obywatelami
rosyjskimi w Rydze, zachêcaj¹c ich do dobrowolnego przesiedlenia siê do Kaliningradu.
Stoczni potrzebni s¹ g³ownie specjalici maj¹cy dowiadczenie pracy w przemyle stoczniowym: monta¿yci, spawacze, lusarze, walcownicy i inni. rednie wynagrodzenie oferowane robotnikom stoczniowym wynosi 20 tys. rubli. Przyjmie te¿ niewykwalifikowa17

nych i przeszkoli. Merostwo Kaliningradu pomo¿e w zakwaterowaniu, przekazuj¹c stoczni
jeden z internatów], KPwK, nr 135 z 15 IX;
 Syberyjski desant [Dopóki trwa oczekiwanie na wiêkszy strumieñ przesiedleñców z zagranicy, rêce pracy dla kilku gospodarstw rolnych w dawnym rejonie gusiewskim znalaz³y siê na A³taju. Przyby³o ju¿ piêæ rodzin  trzynacie osób doros³ych i piêcioro dzieci z Niemieckiego Rejonu Autonomicznego Kraju A³tajskiego Rosji. Wiêkszoæ
z nich podejmie pracê w du¿ej fermie trzody chlewnej w miejscowoci Majakowskoje.
Nale¿y spodziewaæ siê kolejnych przesiedleñców z A³taju. Galina Bie³og³azowa pisze
w zwi¹zku z tym, ¿e wiêkszoæ ludzi, planuj¹cych przesiedlenie siê, i tych, którzy ju¿
przeprowadzili siê do Okrêgu Miejskiego w Gusiewie, kiedy przybyli do Kraju A³tajskiego z Kazachstanu. Wówczas tamtejszy S³awgorod by³ wiele obiecuj¹cym orodkiem
rejonowym. Osiedli³o siê tam niema³o rodzin niemieckich i mieszanych, którym udzielano wsparcia z Niemiec. Jednak ta pomoc nie trwa³a d³ugo. Przeprowadzaj¹c siê do kaliningradzkiego regionu przygranicznego, niektórzy z Niemców rosyjskich, byæ mo¿e,
licz¹ na wykorzystanie go jako bazy prze³adunkowej, ¿eby po³¹czyæ siê z krewnymi
z RFN, a inni chc¹ zwyczajnie byæ bli¿ej krewnych. Oni takowi w obwodzie nie s¹ ani
pierwszymi, ani ostatnimi. Wiele rodzin Niemców rosyjskich, przyby³ych do eksklawy
w latach dziewiêædziesi¹tych, trwale zakorzeni³o siê w rejonie gusiewskim, utworzy³o
du¿e gospodarstwa farmerskie i zjednoczy³o siê w stowarzyszenie Ba³tfer. Tak wiêc
nowicjuszom bêdzie na kim oprzeæ siê], RG, nr 207 z 19 IX;
 Z Niemiec chce powróciæ 15 tysiêcy osób [Dyrektor Orodka Migracyjnego
Andriej Ziemczienko w wywiadzie dla Komsomolskiej Prawdy  Kaliningrad powiedzia³, ¿e pierwszy punkt etapowy tej instytucji pañstwowej ju¿ funkcjonuje w osiedlu
Siewiernyj w okrêgu bagrationowskim. Tymczasowo mo¿e tam zamieszkaæ 500 osób,
otrzymuj¹c po 6 m2 powierzchni mieszkalnej na jedna osobê. Ponoæ warunki s¹ komfortowe. Trzy budynki koszarowe zosta³y przystosowane do zamieszkania. Na przystosowanie do potrzeb przesiedleñców trzech nastêpnych budynków tego typu zgodzi³o siê dowództwo Floty Ba³tyckiej. Podobna praca trwa w Oziorsku i w miejscowoci Frunzienskij w okrêgu czerniachowskim.
Do 20 wrzenia Orodek Migracyjny otrzyma³ ju¿ 1100 ankiet od osób chc¹cych przeprowadziæ siê do obwodu, z tego uzgodniono przesiedlenie siê 178 petentów (wraz
z cz³onkami rodzin bêdzie to prawie 500 osób). Z ka¿dym zg³aszaj¹cym siê prowadzona
jest praca indywidualna, 42% przyje¿d¿aj¹cych godzi siê na uczestniczenie w hipotecznym kredytowaniu mieszkañ, 20% gotowych jest do wynajêcia lub dzier¿awienia mieszkañ. Pozostali w ci¹gu pó³ roku zamierzaj¹ mieszkaæ w orodkach tymczasowego zakwaterowania, licz¹c na samodzielne znalezienie pracy z mieszkaniem. S¹ to ludzie m³odzi,
aktywni i wykszta³ceni. redni wiek przesiedleñca  30 lat. W rodzinie zwykle jest jedno
dziecko. Oko³o 11% planuje pracowaæ w sferze budownictwa, 40%  to robotnicy ró¿nych zawodów, 11%  przedsiêbiorcy indywidualni, 10%  specjalici w dziedzinie
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medycyny, 7%  nauczyciele, pedagodzy, specjalici w sferze owiaty. Sporód tych, którzy ju¿ przybyli, 25 osób ju¿ pracuje i, zdaniem dyrektora orodka, znakomicie zagospodarowali siê. S¹ okrelone problemy organizacyjne z przesiedleniem osób z Niemiec. Na
razie z nimi Orodek Migracyjny nie pracuje. A. Ziemczenko liczy na to, ¿e problem
bêdzie szybko rozwi¹zany, bowiem z Niemiec chce powróciæ oko³o 15 tysiêcy osób], KPwK,
nr 138 z 21 IX;  Repatrianci pod patronatem..., RG, nr 214 z 27 IX.
Spór o strefê gier hazardowych
Wed³ug ministra gospodarki rz¹du obwodowego Feliksa £apina, na pocz¹tku grudnia
br. pojawi siê koncepcja strefy gier hazardowych w Obwodzie Kaliningradzkim. Wyznaczony ju¿ zosta³ odpowiedni teren i trwa konkurs na opracowanie za³o¿eñ technicznoekonomicznych strefy. W kontaktach z potencjalnymi inwestorami rz¹d obwodowy, zdaniem ministra, nastawia siê nie na kompanie gier, lecz na struktury, które gotowe s¹ do
kompleksowego zagospodarowania terenu. Planuje siê, ¿e same placówki do gier bêd¹
zajmowaæ nie wiêcej ni¿ po³owê wydzielonej powierzchni strefy, która stanie siê bardziej
stref¹ rekreacyjn¹, ni¿ cile stref¹ gier.
Przypominamy, ¿e zgodnie z ustaw¹ federaln¹ z 29 grudnia 2006 roku Nr 244-FZ
O pañstwowym regulowaniu dzia³alnoci w zakresie organizacji i prowadzenia gier hazardowych... do lipca 2009 roku wszystkie kasyna i sale gier w Rosji przemieszcz¹ siê
do czterech rezerwatów w krajach A³tajskim i Primorskim, w Obwodzie Kaliningradzkim i na granicy miêdzy Obwodem Rostowskim i Krajem Krasnodarskim.
Przeciwnicy strefy gier hazardowych w Obwodzie Kaliningradzkim nie zamierzaj¹
poddawaæ siê. Na konferencji prasowej w dniu 6 wrzenia liderka ruchu Naród przeciwko strefie gier Ludmi³a Riabiczenko powiedzia³a, ¿e owszem «obwód powinien rozwijaæ siê, obwodowi potrzebne s¹ pieni¹dze, ale nie za wszelk¹ cenê. No i dochody, prognozowane od tej decyzji ekonomicznej, s¹ efemeryczne i z³udne: od dawna i wiarogodnie
wiadomo, ¿e podatki od dzia³alnoci strefy gier bêdzie otrzymywaæ centrum federalne, a
nie podmiot Federacji Rosyjskiej. W ka¿dym b¹d razie ryzyko spo³eczne jest tu znacznie
wy¿sze i powa¿niejsze ni¿ jakiekolwiek dochody».
Przeciwko strefie gier wypowiedzia³o siê ju¿ 30 tys. kaliningradczyków, sk³adaj¹c
swoje podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w obwodzie w tej sprawie.
A poniewa¿ i Komisja Wyborcza Obwodu, i Duma Obwodowa nie zgadzaj¹ siê na przeprowadzenie referendum, to podpisy bêd¹ zbierane nadal, nie bacz¹c na to, ¿e ju¿ zebrano
ich dwukrotnie wiêcej, ni¿ przewiduje to ustawa o referendum. Uczestnicz¹cy w ruchu
protestacyjnym deputowany Rady Okrêgu Miejskiego Miasto Kaliningrad Jewgienij
Gan zapowiedzia³ zaskar¿enie do s¹du decyzji o odmowie przeprowadzenia referendum.
Deputowany Dumy Obwodowej W³adimir Morar przypomnia³ zebranym na konferencji
prasowej o bardzo negatywnej ocenie projektu strefy gier przez Metropolitê Smoleñskiego i Kaliningradzkiego Rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej Kiry³³a i owiadczy³ o swoim
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ca³kowitym poparciu tej opinii: «Szczêcia na nieszczêciu i z³ym na³ogu nie zbudujesz!».
8 wrzenia na Placu Zwyciêstwa w Kaliningradzie zebra³o siê oko³o 300 przeciwników strefy gier hazardowych, by zaprotestowaæ przeciwko jej budowie w obwodzie. G³ówn¹ masê przeciwników stanowili emeryci, ale tak¿e studenci Kaliningradzkiego Pañstwowego Uniwersytetu Technicznego. Inicjatorem wiecu by³ deputowany Dumy Pañstwowej
W³adimir Piotrowicz Nikitin, lider partii Sprawiedliwa Rosja w obwodzie, który kilka
dni wczeniej wniós³ poprawkê do ustawy federalnej o wy³¹czenie Obwodu Kaliningradzkiego z grona podmiotów Federacji Rosyjskiej, w których maj¹ byæ tworzone strefy gier.
Obserwatorzy twierdz¹, ¿e inicjatywa Nikitina nie ma szans na powodzenie, mimo to sam
Nikitin wyrazi³ nadziejê, ¿e ju¿ w najbli¿szym czasie tê poprawkê zaopiniuje pozytywnie
rz¹d federalny i w³aciwa komisja Dumy Pañstwowej.
Inicjatorzy ruchów Naród przeciwko strefie gier i Za odrodzenie moralne wzywaj¹ przeciwników strefy do wysy³ania listów do prezydenta Putina, informuj¹c go, ¿e kaliningradczycy nie zgadzaj¹ siê z przekszta³ceniem swego kraju w raj ruletkowy.
Koncepcjê strefy gier w obwodzie opracowa³a kompania amerykañska IdeAttack, jednak Scheldon Adelson, za³o¿yciel i prezydent jednej z najwiêkszych kompanii gier Las
Vegas Sands Inc., uwa¿a za mieszn¹ propozycjê inwestowania w strefê kaliningradzk¹: «Proponowano mi inwestowanie w Kaliningrad, ale to jest mieszne! ¯eby otworzyæ
zespó³, jak w Monako, trzeba ¿eby on by³ obok wielkiego miasta z wielkim miêdzynarodowym portem lotniczym, do którego lataj¹ wszystkie wielkie miêdzynarodowe kompanie lotnicze. A w Kaliningradzie tego nie ma. Tam nie ma wystarczaj¹cych mocy budowlanych. W wyniku tego jest to zbyt du¿a inwestycja dla zbyt ma³ego dochodu».
Szczegó³y w nastêpuj¹cych artyku³ach prasowych, z których jeden pos³uguje siê niepojêt¹ w dzisiejszym wiecie symbolik¹ obozu koncentracyjnego:
 Na pocz¹tku grudnia pojawi siê koncepcja rozwoju kaliningradzkiej strefy gier, www.knia.ru
z 6 IX;
 Rozwijaæ siê  nie za ka¿d¹ cenê, KP, nr 168 z 8 IX;
 Nowy Owiêcim i strefa z³ych na³ogów: wiec w Kaliningradzie przeciwko budowie strefy
gier, www.regnum.ru z 8 IX;
 Obwód Kaliningradzki mo¿e nie staæ siê stref¹ biznesu gier, www.finmarket.ru z 10 IX,
www.kaliningrad.ru z 10 IX;
 Bêdziemy pisaæ do prezydenta, KP, nr 169 z 11 IX;
 Strefy gier u nas nie bêdzie?, KPwK, nr 1332 z 12 IX;
 Amerykanie nie chc¹ inwestowaæ w nasz¹ strefê, KPwK, nr 133 z 12 IX;
 W imiê hazardu, SB, nr 146 z 13 IX.
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Duma Obwodowa
I ziemniaki bêd¹, i hymn...Deputowani Dumy Obwodowej na razie nie uznaj¹
sytuacji w rolnictwie za nadzwyczajn¹
Porz¹dek obrad pierwszego po wakacjach 27. posiedzenia Dumy przewidywa³ a¿ 34
punkty i wiêkszoæ z nich, tak czy inaczej, zosta³o rozpatrzonych. Sprawozdawcy prasowi
zwracali uwagê na dwa ró¿ne zagadnienia  sytuacjê w rolnictwie i ustawê regionaln¹
o hymnie obwodu.
Wyczerpuj¹ca dyskusja odby³a siê najpierw wokó³ informacji ministra rolnictwa
i rybo³ówstwa obwodu Andrieja Romanowa, który wyrazi³ pewien niepokój odnonie
stanu spraw ze sprzêtem zbó¿, warzyw i ziemniaków, a mimo to przejawi³ umiarkowany
optymizm poparty liczbami. Z 250 tysiêcy ton zaplanowanych zbiorów upraw zbo¿owych
w spichlerzach znalaz³o siê ju¿ 156 tysiêcy. W tym samym okresie (20 wrzenia) roku
ubieg³ego by³o zaledwie 125 tysiêcy ton. Tak wiêc bez wzglêdu na anomalie pogodowe
widoczny jest postêp i mo¿e uda siê jeszcze zebraæ jak¹ czêæ zbiorów. Analogiczna
sytuacja jest z rzepakiem. Prognozy  85 tys. ton, zbiór  60 tys., rok wczeniej 43 tys.
ton. Z ziemniakami sytuacja jest marna  znacz¹ca czêæ tegorocznego urodzaju zwyczajnie przepadnie. Minister zauwa¿y³, ¿e chocia¿ obwód jest niewielki i warunki klimatyczne wszêdzie faktycznie s¹ jednakowe, to jednak efekty gospodarowania w okrêgach
i rejonach samorz¹dowych s¹ diametralnie ró¿ne. Je¿eli w Niestierowie i Oziorsku prace
polowe przy sprzêcie zbó¿ wykonano w 200 procentach [!], to w Bagrationowsku  zaledwie w 50%. Tu pytania s¹ zarówno odnonie przygotowania techniki, jak i kadr i ogólnej
organizacji robót. Jednoczenie minister Andriejew zdecydowanie owiadczy³, ¿e
specjalnych problemów z zapewnieniem zaopatrzenia ludnoci w warzywa i ziemniaki,
nawet uwzglêdniaj¹c zmniejszenie dostaw z Polski, rz¹d nie widzi. Przywiezie siê, zapewni³, z Bia³orusi, Litwy, innych regionów i krajów.
Wniosek deputowanego Jurija Siemionowa o og³oszenie w obwodzie sytuacji nadzwyczajnej w rolnictwie nie przeszed³, a informacja ministra rolnictwa zosta³a przyjêta,
tak¿e jako zapowied stabilnego poziomu cen na produkty ¿ywnociowe. Trzeba jednak
pamiêtaæ, ¿e informacja ministra A. Romanowa odbiega³a w sposób zasadniczy od oceny, jak¹ mogli sobie wyrobiæ cz³onkowie Komisji ds. Rolnictwa, Wykorzystania Ziemi,
Zasobów Przyrody i Ochrony rodowiska Naturalnego Dumy Obwodowej, którzy wizytowali okrêg gurjewski. W ¿yznych okrêgach gurjewskim i polesskim wiêkszoæ plonów
pozosta³a na zalanych opadami polach, i w ogóle sytuacja w rolnictwie przedstawiana
jest w mediach jako w³aciwie beznadziejna. (KP-P, nr 172 z 14 IX).
Swoj¹ bliskoæ z ludem deputowani zademonstrowali za to o wiele bardziej przy
rozpatrzeniu projektu ustawy regionalnej o hymnie obwodu. Kaliningradzkie media
powiêci³y tej sprawie niezwykle du¿o miejsca, nie kryj¹c swego krytycyzmu wobec wy21

ników konkursu (Nowy hymn, SB, nr 149 z 18 IX; Duma o hymnie, RG, nr 207 z 19
IX; Region bêdzie mia³ swój hymn, SK, nr 38 z 1925 IX; Z hymnem po ¿yciu, AiFK, nr 38 z 1925 IX; Duma nie zapiewa³a [hymnu] chórem, KPwK, nr 138 z 21 IX;
Stoj¹c i bez kapelusza. Deputowani zrezygnowali z odpiewania hymnu obwodu dwukrotnie w ci¹gu jednego dnia [jednego posiedzenia] i og³oszenia sytuacji nadzwyczajnej
w rolnictwie, RG, nr 212 z 25 IX). Jednak hymn wykonany przez artystê Filharmonii
Kaliningradzkiej nie zdo³a³ natchn¹æ wszystkich deputowanych, szczególnie tych zaliczaj¹cych siê do opozycji. Nie wszyscy chcieli zaufaæ specjalistom, którzy ponad rok
omawiali tekst i muzykê ze wszystkich stron. Deputowani bardziej zajêli siê samym hymnem, ni¿ projektem ustawy. Wreszcie uchwalili j¹ w pierwszym czytaniu. Po nastêpnych
dwóch czytaniach hymn zostanie nagrany w jednym ze studiów moskiewskich, na co z
bud¿etu obwodowego przeznaczy siê 500 tys. rubli.
Hymn obwodu bêdzie rozbrzmiewaæ w chwili obejmowania stanowiska przez nowego gubernatora, w czasie ceremonii oficjalnych, przy podnoszeniu flagi obwodu, ods³anianiu pomników, itd.
Autorami hymnu s¹ Andriej Makarow i Wieniamin Jeriemiejew. Ich kompozycja zosta³a wybrana sporód 60 innych.
KPwK, nr 135 z 15 IX; KP-P, nr 177 z 21 IX.

Administracja pañstwowa i samorz¹dowa
Rz¹d obwodowy bêdzie oceniany na podstawie kryteriów opracowanych przez
administracjê prezydenta Rosji
Dekretem prezydenta O ocenie efektywnoci dzia³ania organów w³adzy wykonawczej podmiotów FR zatwierdzone zosta³y wskaniki, na podstawie których ka¿dego roku
bêd¹ rozliczaæ siê gubernatorzy. Te kryteria potrzebne s¹ administracji prezydenckiej po
to, by «wyrobiæ dok³adne wyobra¿enie o mo¿liwociach regionów i dynamice ich rozwoju». Gubernatorzy bêd¹ przedk³adaæ sprawozdania wed³ug 77 g³ównych i 39 dodatkowych wskaników spo³eczno-ekonomicznych swoich podmiotów (republik, krajów, obwodów) ka¿dego roku nie póniej ni¿ 1 wrzenia. Zdaæ sprawozdanie trzeba bêdzie nie
tylko z wielkoci produktu regionalnego brutto i poziomu bezrobocia, ale i z liczby uczniów,
którzy zdali jednolity egzamin pañstwowy [ros. EGE], i mieszkañców, zamieszka³ych
w domach awaryjnych, i wielu, wielu innych spraw. Globalna ocena dzia³alnoci w³adzy
regionalnej ma obiektywnie pokazaæ, kto jak pracuje. Na prymusów czekaj¹ granty, a z
tymi, których liczby bêd¹ niezadowalaj¹ce, bêd¹ rozmawiaæ jak nale¿y. W zasadzie,
ju¿ teraz dwójkowicza prezydent, który sam go mianowa³, mo¿e te¿ zwolniæ.
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Podobny schemat, ale ju¿ na szczeblu regionalnym, oceny dzia³alnoci szefów jednostek municypalnych bêdzie opracowany w Obwodzie Kaliningradzkim. Regionalne ministerstwo finansów jeszcze wiosn¹ br. przedstawi³o metodykê oceny jakoci zarz¹dzania
finansami jednostek samorz¹du lokalnego, któr¹ póniej zatwierdzi³ rz¹d. W obwodzie
49 kryteriów (wskaników), jak twierdz¹ autorzy opracowania metodyki, obiektywnie
i wystarczaj¹co wszechstronnie pokazuj¹ rezultaty pracy administracji i ich szefów.
Na podstawie wyników, osi¹ganych przez jednostki municypalne, bêd¹ wystawiane
cztery oceny: niska jakoæ zarz¹dzania, zadawalaj¹ca, dobra i wysoka. Przewidziane s¹
tak¿e zachêty w postaci dotacji, wspó³finansowania niektórych pozycji wydatków, przyznanie kredytów bud¿etowych i inne preferencje. Ogólnie rzecz bior¹c, marchewkê
gubernator ju¿ ma. Za to z batem na razie s¹ problemy. Powiedzmy, ¿e wyrane dwójki otrzymali za swoj¹ dzia³alnoæ szefowie okrêgów miejskich w Ba³tijsku i Czerniachowsku. A jak ich mo¿na ukaraæ? No, nie utnie siê wszak subwencji i innych wp³ywów
pieniê¿nych z bud¿etu regionalnego  ucierpi¹ nic nie winni ludzie. A usun¹æ wybranych
w wyborach powszechnych szefów od siedmiu boleci prawo nie pozwala  ubolewa
wielki zwolennik twardej rêki gubernatorskiej i czêsto ostatnio przez nas cytowany Aleksandr Gmyrin.
Teraz ju¿ wiemy dlaczego na wniosek gubernatora Gieorgija Boosa Duma Obwodowa, dzia³aj¹c w trybie nadzwyczajnym, rozwi¹za³a ostatnio Okrêg Miejski w Ba³tijsku.
Nie maj¹c bata na kapitana okrêtu, zatopi³a sam okrêt.
KP, nr 163 z 1 IX, nr 173 z 15 IX.

Projekty ustaw: o aktach stanu cywilnego, ochronie pracy, hymnie i o projekcie
3-letniego bud¿etu
4 wrzenia rz¹d obwodu przyj¹³ za podstawê i postanowi³ skierowaæ do Dumy Obwodowej projekt ustawy regionalnej o uprawnieniach organów samorz¹du lokalnego w zakresie pañstwowej rejestracji aktów stanu cywilnego. Korekty do obowi¹zuj¹cej ustawy
regionalnej w tej sprawie wywo³ane zosta³y zmian¹ ustawodawstwa federalnego. Prócz
tego, zaproponowano zmianê metodyki rozdysponowywania subwencji na realizacjê
danych funkcji przez samorz¹dy. Przekazy z bud¿etu federalnego na te cele bêd¹ stale
wzrasta³y  z 20 mln rubli w roku bie¿¹cym do 30 mln w roku przysz³ym i 40 mln w roku
2010. Projekt ustawy regionalnej przewiduje ich podzia³ z uwzglêdnieniem iloci i stopnia trudnoci sporz¹dzanych w jednostkach municypalnych aktów stanu cywilnego
i innych prawnie znacz¹cych dzia³añ. Oddzielnie proponuje siê przeznaczyæ rodki na
trzy resortowe programy celowe: materia³owo-techniczne zabezpieczenie urzêdów stanu
cywilnego [ros. otdie³y ZAGS], integracja i ochrona zasobów informacyjnych ZAGS,
tworzenie warunków do przechowywania ksi¹g rejestracji pañstwowej.
Na tym posiedzeniu przyjêto tak¿e projekty ustaw regionalnych O ochronie pracy
w Obwodzie Kaliningradzkim i O hymnie Obwodu Kaliningradzkiego. Autorami utwo23

ru muzycznego s¹ kaliningradczycy Andriej Makarow i Wieniamin Jeremiejew. By³o to
ju¿ drugie rozpatrzenie hymnu, nad którym pracê prowadzi³o Ministerstwo Kultury Rz¹du Obwodu Kaliningradzkiego w ci¹gu dwóch lat  2006 i 2007. Zaproponowany wariant rz¹d zaakceptowa³. W Kaliningradzie nie ma mo¿liwoci nagrania hymnu w wykonaniu orkiestry symfonicznej i chóru. Dlatego po jego zatwierdzeniu przez Dumê Obwodow¹ (stosowny projekt ustawy rz¹d przyj¹³) nagranie zostanie zlecone jednemu ze studiów moskiewskich.
W drugim posiedzeniu wrzeniowym rz¹d obwodu rozpatrzy³ informacjê o rozwoju
spo³eczno-gospodarczym w wietle wyników z pierwszego pó³rocza br. (bêdzie o tym
mowa w dziale Gospodarka obwodu) i bud¿ecie obwodowym na lata 20082010. Jest
pierwszy projekt bud¿etu trzyletniego. Dotychczas bud¿et opiewa³ na jeden rok. Projekt
przewiduje nastêpuj¹ce wielkoci dochodów i wydatków:
 rok 2008  25 177 440,9 tys. i 25 623 687,9 tys. rubli,
 rok 2009  29 283 147,3 tys. i 29 797 147,3 tys. rubli,
 rok 2010  28 160 881,6 tys. i 28 715 881,6 tys. rubli.
Komentuj¹c zaproponowany projekt, gubernator zauwa¿y³: «Do zalet tego bud¿etu
nale¿y odnieæ to, ¿e w nim zak³ada siê w pe³nym wymiarze niezbêdne finansowanie
wszystkich przyjêtych programów». Drug¹ jego zalet¹ ma byæ kontynuowanie polityki
finansowania wiadczonych us³ug bud¿etowych, a nie infrastruktury placówek (instytucji) bud¿etowych. Zdaniem gubernatora, to pozwoli na ukszta³towanie normalnego rynku
us³ug i w konsekwencji doprowadzi «do optymizacji cen na te us³ugi i poprawy ich jakoci». «Jest to ju¿ naprawdê bud¿et rozwoju»  zauwa¿y³ gubernator.
Rz¹d rozpatrzy³ tak¿e projekty ustaw O ochronie ludnoci Obwodu Kaliningradzkiego przed produkcj¹ informacyjn¹, przynosz¹ca szkodê rozwojowi duchowo-moralnemu.
Rozpatrzono tak¿e tryb przyznawania rekompensat osobom, które pe³ni³y funkcje w
organach w³adzy pañstwowej i zarz¹dzania obwodu. Postanowiono ustanowiæ dop³atê do
emerytury, renty tylko dla tych osób, by³ych pracowników pañstwowych, których poziom
emerytury (renty) nie osi¹ga minimum socjalnego. W planach rz¹du  zapewnienie
w 2010 roku emerytury (renty) nie mniejszej ni¿ minimum socjalne dla wszystkich emerytów (rencistów) Obwodu Kaliningradzkiego.
Rz¹d rozpatrzy³ tak¿e poprawki do ustaw regionalnych O ochronie terenów zielonych, O trybie przygotowania, przyjmowania, og³aszania i wejcia w ¿ycie ustaw Obwodu Kaliningradzkiego oraz O nagradzaniu dyplomem uznania Rz¹du Obwodu Kaliningradzkiego.
www.gov.kaliningrad.ru z 4 IX; KPwK, nr 135 z 15 IX; KWr., nr 23-24 z 27 IX3 X.
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Nowy szef Kaliningradzkiego Operacyjnego Urzêdu Celnego
Pu³kownik s³u¿by celnej Konstantin Timochin zaledwie po pó³tora miesi¹cach s³u¿by
na stanowisku naczelnika Kaliningradzkiego Operacyjnego Urzêdu Celnego z siedzib¹
na alei Smie³ych odszed³ tam, sk¹d przyszed³  do Sankt Petersburga. Na jego miejsce
przyby³ 41-letni Leonid Graczkow, który do tej pory, w odró¿nieniu od poprzednika,
w organach s³u¿by celnej jeszcze nie pracowa³ w ogóle. W ci¹gu ostatnich czterech lat
rdzenny mieszkaniec Petersburga Graczkow kierowa³ Nowgorodzkim Urzêdem Federalnej S³u¿by ds. Kontroli nad Obrotem Narkotykami. I kierowa³ nim ca³kiem pomylnie.
Tylko w pierwszym pó³roczu br. tamtejszy urz¹d wykry³ 251 przestêpstw w sferze nielegalnego obrotu narkotyków. Teraz genera³-major policji antynarkotykowej staje siê
pu³kownikiem s³u¿by celnej. Ju¿ ten sam fakt sk³oni³ autora informacji w KP Andrieja
Gorbunowa do postawienia pytania  dlaczego nowy szef celników urzêdu operacyjnego
zgodzi³ siê poszukaæ szczêcia w nowym miejscu i w nowej postaci?
KP, nr 170 z 12 IX.

Gubernator Boos zachwycony Mamonowem
W sobotê 22 wrzenia gubernator Gieorgij Boos z towarzysz¹c¹ mu ekip¹ urzêdników rz¹du wizytowa³ jeden z mniejszych okrêgów miejskich (7300 mieszkañców) 
Mamonowo. Wizytê rozpocz¹³ od bêd¹cego w budowie przejcia granicznego Mamonowo-2Grzechotki. Przekona³ siê, ¿e po stronie polskiej w Grzechotkach obiekt jest ju¿
gotowy, a po stronie rosyjskiej  jest na papierze i dobrze bêdzie, je¿eli powstanie za rok.
Gubernator wyda³ inwestorowi kilka zaleceñ w sprawie urz¹dzenia nakopitiela (odstojnika) i dojazdu do przejcia granicznego, a nastêpnie uda³ siê do Mamonowa. Tam szef
jednostki municypalnej Oleg Sz³yk, by³y szef rejonu bagrationowskiego, a nastêpnie wicegubernator w administracji gubernatora W³adimira Jegorowa, odpowiedzialny m.in. za
rozwój struktury samorz¹dów lokalnych, zorganizowa³ zaimprowizowan¹ wycieczkê po
swoich w³ociach. Okrêg, który zgodnie z poleceniem gubernatora rozwija siê jako strefa
przemys³owa, w najbli¿szym czasie pochwali siê uruchomieniem ca³ego szeregu przedsiêbiorstw: zak³adu ¿ywnoci dla dzieci, terminalu kolejowego do prze³adunku towarów
przewo¿onych w kontenerach, fabryki tamy klej¹cej, zak³adu do produkcji serów podpuszczkowych. W³adze okrêgu zamierzaj¹ przebudowaæ elektrowniê wodn¹ na rzece
Wituszka i przeprowadziæ gazoci¹g wysokiego cinienia na odcinku 12 km od miejscowoci Piatidoro¿nyj.
W czasie pobytu gubernator G. Boos wielokrotnie podkrela³, ¿e w³adze okrêgu
dowiod³y swojej umiejêtnoci efektywnego wykorzystania pomocy finansowej rz¹du regionalnego. A to oznacza, ¿e pieni¹dze bêd¹ nap³ywaæ tak¿e w przysz³oci. Wydaje siê,
¿e po wczeniejszych wizytacjach w kilku okrêgach pozytywny przyk³ad by³ bardzo na
czasie dla w³adz obwodowych.
KP, nr 179 z 25 IX.
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Patrzcie, kto przyszed³! Nowy premier Rosji zd¹¿y³ byæ jaki czas temu i zastêpc¹ W³adimira Putina, i Gieorgija Boosa
14 wrzenia br. Duma Pañstwowa Rosji zatwierdzi³a decyzjê prezydenta Putina
o powierzeniu Wiktorowi Zubkowowi stanowiska premiera rz¹du federalnego. Prasa kaliningradzka natychmiast poinformowa³a, ¿e, pracuj¹c na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych minionego wieku w merostwie Sankt Petersburga, Zubkow by³ przez pewien czas
zastêpc¹ W³adimira Putina. Z kolei od 1993 roku, gdy pracowa³ w s³u¿bach podatkowych, by³ tak¿e przez pewien czas zastêpc¹ Gieorgija Boosa, ówczesnego przewodnicz¹cego Pañstwowego Komitetu ds. Podatków i Op³at FR. Od 2001 roku dzisiejszy premier
rz¹du federalnego by³ szefem Komitetu ds. Monitoringu Finansowego Ministerstwa Finansów FR, nieoficjalnie zwanego wywiadem finansowym. W³anie w tej funkcji Wiktor
Zubkow zaledwie kilka tygodni temu odwiedzi³ Obwód Kaliningradzki i w sumie by³
zadowolony ze stanu spraw w sferze zainteresowañ jego resortu. Co prawda, zauwa¿y³, ¿e
nie wszystkie resorty regionalne, a przede wszystkim mia³ na myli s³u¿by celne, s¹ aktywne we wspó³pracy z wywiadem finansowym.
K-d, nr 35 z 410 IX; KP-P, nr 172 z 14 IX; KP, nr 173 z 15 IX; www.kaliningradka.ru z
14 IX; KPwK, nr 134 z 14 IX; SK, nr 38 z 1925 IX

Czas Boosa  dziennikarze i politycy kaliningradzcy o dwuletnich rz¹dach
Gieorgija Boosa w obwodzie
28 wrzenia minê³y dwa lata od objêcia stanowiska gubernatora Obwodu Kaliningradzkiego przez wys³annika z Moskwy Gieorgija Boosa. Komsomolskaja Prawda
Kaliningrad wylicza na swych ³amach to, co Gieorgij Boos zd¹¿y³ zrobiæ za dwa lata:
 dwukrotnie zmniejszy³ liczbê pracowników rz¹du obwodowego;
 uczyni³ z Dumy Obwodowej rêcznie sterowany organ w³adzy przedstawicielskiej,
zabra³ praktycznie wszystkie funkcje kontroli wykonawczej ga³êzi w³adzy obwodu.
Deputowani zrezygnowali z wys³uchiwania corocznego expose gubernatora, kontrolowania bie¿¹cej realizacji bud¿etu, programów celowych i uzgadniania struktury rz¹du;
 otrzyma³ premiê Osobistoæ roku jako najlepszy lider regionalny i premiê Temida za rozwój instytucji spo³eczeñstwa obywatelskiego;
 postawi³ kropkê nad i w sprawie kredytu Dresdner Bank. Jak wyjani³ gubernator, Najwy¿szy S¹d Arbitra¿owy Rosji postanowi³, ¿e obwód nic nie jest winien kredytodawcom niemieckim;
 ustawi³ w szyku szefów jednostek municypalnych, zbudowa³ twardy pion w³adzy
w obwodzie;
 otrzyma³ trójkê w skali piêciostopniowej w rankingu utrzymywania siê przy w³adzy gubernatorów  specjalnym badaniu, pokazuj¹cym, który z liderów regionalnych ma
wiêcej szans na utratê swego stanowiska. Gubernatorów oceniono, uwzglêdniaj¹c kilka kryteriów: stosunki wzajemne gubernatora z Kremlem i kontakt osobisty z prezyden26

tem, wyniki Jednej Rosji w czasie wyborów w regionie, aktywnoæ opozycji w danym
podmiocie federacji.
Dziennikarz Komsomo³ki Siergiej Jurjew zapyta³ o ocenê gubernatora czterech deputowanych Dumy Obwodowej, którzy w wiêkszym lub mniejszym stopniu s¹ w opozycji do partii w³adzy, a wiêc i do gubernatora. Oto ich odpowiedzi:
 Salomon Ginzburg, dzia³acz Zwi¹zku Si³ Prawicowych: «Gieorgij Boos przy jego
potencjale móg³by wiêcej zrobiæ dla obwodu, gdyby opiera³ siê na to, co sprzeciwia, a nie
ugina siê. Ka¿dy silny lider potrzebuje oponowania. Ale teraz ukszta³towa³a siê taka sytuacja, gdy wokó³ gubernatora utworzy³ siê kr¹g wasali, ca³kowicie go popieraj¹cych. A to
wp³ywa w nie najlepszy sposób na jakoæ pracy».
 Igor Rewin, lider oddzia³u regionalnego Komunistycznej Partii FR: «Ma³o uwagi
powiêca siê rolnictwu. Niejednokrotnie prosilimy o zwiêkszenie wydatków na wie do
10% bud¿etu, ale zawsze natykalimy siê na opór Jednej Rosji. A gdzie jest rozwój
produkcji przemys³owej, gdzie s¹ wysokie technologie? Tego nie ma, monta¿ maszyn [tu
w znaczeniu samochodów] i telewizorów nie wchodzi w rachubê. Do koñca nie jest pokonana szara strefa w gospodarce. Prócz tego, przy gubernatorstwie Gorbienki i Jegorowa
by³o wiêcej swobody w walce politycznej. Z plusów mo¿na odnotowaæ wzrost wp³ywów do bud¿etu».
 Jurij Siemionow, wiceprzewodnicz¹cy Dumy Obwodowej, ostatni pierwszy sekretarz by³ego Komitetu Obwodowego KPZR: «Boos uczyni³ wiele g³onych owiadczeñ,
wyznaczy³ ambitne plany. Wiele robi siê dla poprawy wizerunku obwodu, ale, niestety,
wêz³owych problemów tak i nie uda³o siê rozwi¹zaæ. I w pierwszej kolejnoci  w dziedzinie transportu, ruchu ³adunków i pasa¿erów».
 Walerij Sielezniow, wiceprzewodnicz¹cy Dumy Obwodowej, lider regionalny Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji: «Pracê Gieorgija Boosa jako polityka oceniam pozytywnie. Mamy rzeczywicie dobrego, przygotowanego administratora. Z niedostatków
wskazywa³bym obci¹¿enie podatkowe, wysokie podatki transportowy i gruntowy. S¹dzê,
¿e trzeba by³oby poluzowaæ ruby dla ludnoci. Uwa¿am, ¿e nale¿y cile wspó³pracowaæ z centrum federalnym w takich sprawach problemowych, jak wizy i termin wa¿noci
paszportów zagranicznych».
Gazeta przytacza bez komentarza kilka liczb, które wiadcz¹ na korzyæ gubernatora
Boosa i jego rz¹du:
 zmniejszy³a siê liczba ludnoci z dochodami poni¿ej minimum socjalnego (z 20% w
2005 roku do 11,6% w 2007 r.);
 podwoi³o siê tempo budownictwa mieszkaniowego, 750 tys. m2 mieszkañ oddanych
bêdzie do u¿ytku w tym roku, wobec 500 tys. m2 w 2006 roku i 270 tys. m2 w 2005 roku
(w planach na rok przysz³y  jeden milion m2);
 zwiêkszy³a siê atrakcyjnoæ inwestycyjna obwodu, wielkoæ inwestycji w obwodzie
w 2007 roku wynosi 41 miliardów rubli, w roku 2006  30 miliardów rubli.
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Drugiej rocznicy gubernatora Boosa powiêcony jest tak¿e artyku³ Galiny Bie³og³azowej w dodatku Zapad Rossii do Rossijskoj Gaziety z 27 wrzenia, w którym autorka
przewiduje dwie kadencje jego rz¹dów w regionie.
KP, nr 180 z 26 IX; KPwK, nr 142-t/39 z 27 IX4 X; RG, nr 214 z 27 IX.

Bezpieczeñstwo publiczne
Oddzia³ Komitetu ledczego przy Prokuraturze Generalnej FR na Obwód Kaliningradzki
Od dnia 7 wrzenia do pracy przyst¹pi³ nowy resort  Komitet ledczy przy Prokuraturze Generalnej FR. Odpowiednio utworzone zosta³y pododdzia³y regionalne tej
struktury w podmiotach federacji. Rozkazem przewodnicz¹cego Komitetu ledczego FR
Aleksandra Bastrikina na stanowisko szefa Oddzia³u Komitetu ledczego przy Prokuraturze Generalnej FR na Obwód Kaliningradzki mianowany zosta³ Siergiej Bandarienko.
Do tej pory kierowa³ on Urzêdem ledczym Prokuratury Obwodu Kaliningradzkiego. Teraz
nie bêdzie podlegaæ prokuratorowi obwodu.
Starszy radca (pu³kownik) wymiaru sprawiedliwoci Siergiej Bondarienko jest absolwentem Swierd³owskiego Instytutu Prawa z roku 1982. Po dwóch latach przyjecha³ do
Obwodu Kaliningradzkiego i podj¹³ pracê jako ledczy prokuratury. Pracowa³ w Niemnie, w prokuraturze wojskowej, by³ zastêpc¹ prokuratora w Czerniachowsku, przez d³u¿szy czas kierowa³ prokuratur¹ w Sowietsku. Od 2005 roku by³ naczelnikiem Urzêdu ledczego Prokuratury Obwodu Kaliningradzkiego.
15 wrzenia br. KP opublikowa³a wywiad z S. Bondarienk¹, w którym opowiedzia³
on o tym, jakie uprawnienia mieæ bêd¹ ledczy, jak bêdzie pracowaæ oddzia³ regionalny
tej struktury.
Z wywiadu dowiadujemy siê, ¿e regionalny Oddzia³ Komitetu ledczego przy Prokuraturze Generalnej FR otrzyma³ sto etatów. Wiêkszoæ pracowników (48 osób) zosta³a
przeniesiona z urzêdów ledczych prokuratur, kilka osób przysz³o z Obwodowego Urzêdu Spraw Wewnêtrznych (milicji), zaproszono tak¿e by³ych pracowników prokuratury.
Wszyscy s¹ profesjonalistami, ludmi znaj¹cymi siê na rzeczy, gotowymi do pracy bez
liczenia siê z czasem osobistym, zapewnia szef oddzia³u.
W nocy z 6 na 7 wrzenia oddzia³ przej¹³ oko³o dwustu spraw bie¿¹cych, przy czym
i takich, o których jest g³ono w obwodzie  zabójstwa, znikniêcia ludzi, sprawy przeciwko szefom samorz¹dów lokalnych, czy sprawa Domu Rad. W obwodzie powsta³o piêæ
oddzia³ów ledczych: cztery miêdzyrejonowe  w Sowietsku, Czerniachowsku, Gurjewsku i Swiet³ogorsku i jeden po³¹czony miejski w Kaliningradzie. Wszyscy ledczy, którzy
pracowali wczeniej w rejonach, pozostali na swoich miejscach, ale teraz w ka¿dym od28

dziale wprowadzono stanowiska szefa i zastêpcy, a w Czerniachowsku i Sowietsku jeszcze ledczego do spraw szczególnie wa¿nych i prokuratora specjalistê ds. kryminalnych.
Szefowie oddzia³ów bêd¹ samodzielnie budowaæ system organizacji pracy wszystkich
pracowników i ostro j¹ kontrolowaæ.
Prócz tego, utworzona zostanie grupa do wykrywania szczególnie ciê¿kich przestêpstw
z lat ubieg³ych. Jest to du¿y problem, teraz bowiem oddzia³ regionalny przej¹³ 136 nie
wykrytych umylnych zabójstw z lat 20022007.
Oddzia³y ledcze i prokuratury s¹ nadal ogniwami jednego ³añcucha. Przekazanie
czynnoci ledczych jednemu organowi daje mu wiêcej praw i samodzielnoci. «Mo¿emy
wszczynaæ sprawy karne bez zgody prokuratora, decydowaæ o przed³u¿eniu terminów
ledztwa, powo³ywaæ grupy operacyjno-ledcze, wyra¿aæ zgodê na wnioskowanie o areszt,
przeszukanie i tak dalej. Moim zdaniem, przy takiej samodzielnoci jakoæ pracy wzronie. Ale przy tym utrzymany zostanie tak¿e nadzór prokuratorski, pocz¹wszy od zarejestrowania informacji o przestêpstwie do koñcowego stadium s¹downictwa karnego. I przy
ujawnieniu jakichkolwiek naruszeñ prawa prokurator kieruje umotywowane ¿¹danie do
szefa organu ledczego, ¿eby ten uchyli³ niezgodne z prawem procesowym postanowienie
ledczego. Prokurator bêdzie ujawniaæ (wyjawiaæ) przestêpstwo, my prowadziæ ledztwo
w sprawie karnej i kierowaæ j¹ z wnioskiem koñcowym do prokuratury, a prokurator
bêdzie decydowaæ, czy popieraæ ledczego w s¹dzie, czy zwróciæ sprawê nam do przeprowadzenia dodatkowych czynnoci ledczych. W tym jest zawarte wspó³dzia³anie nadzoru
prokuratorskiego i ledztwa»  wyjani³ pu³kownik Siergiej Bondarienko.
Z wypowiedzi naczelnika oddzia³u regionalnego wynika, ¿e «produkt koñcowy bêdzie bardziej jakociowy». «Teraz nad ledztwem bêdzie podwójna kontrola. Z jednej
strony, kontroluje kierownictwo resortu, z drugiej  nadzór prokuratora. To pozwoli unikn¹æ wielu b³êdów. Moim zdaniem, pojawi³ siê optymalny tandem. Wszyscy obywatele
nadal mog¹ pisaæ skargi do prokuratora, no i, naturalnie, do kierownika oddzia³u ledczego. Ka¿dy z nas zobowi¹zany jest do zareagowania i przeprowadzenia odpowiedniej kontroli»  zapewnia³ S. Bondarienko w wywiadzie dla KP z 15 wrzenia.
KP, nr 168 z 8 IX, nr 173 z 15 IX; KPwK, nr 138-t/38 z 2027 IX.

Wiktor Falejew ponownie przewodnicz¹cym S¹du Obwodowego
Na now¹ szecioletni¹ kadencjê przewodnicz¹cym Kaliningradzkiego S¹du Obwodowego mianowany zosta³ Wiktor Falejew. Stosown¹ decyzjê podpisa³ prezydent Rosji
W³adimir Putin 24 wrzenia br. Wiktor Iwanowicz Falejew kieruje S¹dem Obwodowym
od 1996 roku, a do tego czasu przez dziewiêæ lat by³ zastêpc¹ przewodnicz¹cego. Ma tytu³
Zas³u¿onego Prawnika FR. W 1999 roku przyznano mu pierwsz¹ klasê kwalifikacyjn¹.
KP, nr 183 z 29 IX; www.klops.ru z 29 IX.
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Fala zabójstw
Wielka iloæ informacji, powiêconych niejednokrotnie jednej i tej samej sprawie,
zmusza redakcjê miesiêcznika do ich skrótowego przedstawienia i ograniczenia siê wy³¹cznie do opisu czynów najciê¿szych, to jest zabójstw, g³ównie w rodowisku przedsiêbiorców budowlanych:
W windzie domu na ulicy Epronowskiej 1 w Kaliningradzie jeden z mieszkañców
znalaz³ trupa swego 34-letniego s¹siada Andrieja ¯, zatrudnionego w jednej z firm prywatnych i specjalizuj¹cego siê w za³atwianiu formalnoci zwi¹zanych z rejestracj¹ pojazdów samochodowych. Sprawca zabójstwa odda³ cztery strza³y w pier ofiary i dwa kontrolne w g³owê, prawdopodobnie z pistoletu Makarowa z t³umikiem. Organy cigania
badaj¹ dwie wersje zdarzenia: zabójstwo na zamówienie, wzglêdnie napad rozbójniczy w
celu zaw³adniêcia du¿¹ kwot¹ pieniêdzy. Wed³ug informacji przekazanej przez AI Regnum, 33-letni Andriej ¯igaà (vel ¯igariow) zajmowa³ siê biznesem budowlanym, a ten
rodzaj biznesu w Obwodzie Kaliningradzkim w roku bie¿¹cym jest niebezpieczny dla
¿ycia. KP, nr 170 z 12 IX; www.regnum.ru z 11 IX.
19 wrzenia wieczorem obok jednego z wielopiêtrowych domów na ulicy Genera³a
Galickiego w Kaliningradzie dokonano zamachu na naczelnika oddzia³u portowego Kaliningradzkiego Urzêdu Celnego podpu³kownika s³u¿by celnej Michai³a Kazancewa. Powracaj¹cemu z pracy celnikowi czatuj¹cy na niego obok wejcia do klatki schodowej
dwaj mê¿czyni nanieli kilka g³êbokich ran no¿ami w plecy. Zdaniem przedstawicieli
organów cigania by³o to usi³owanie zabójstwa na zamówienie. Ranny przebywa na oddziale reanimacyjnym szpitala w stanie ciê¿kim, ale stabilnym. (KP-P, nr 177 z 21 IX;
KPwK, nr 138 z 21 IX; www.regnum.ru z 20 IX).
24 wrzenia wysz³o na jaw, ¿e jeden z najstarszych dziennikarzy Kaliningradzkiej
Prawdy Jurij Szeba³kin w rzeczywistoci zosta³ zabity, a nie zmar³ na zawa³ serca 13
stycznia br. Gdy w tym dniu wieczorem wraca³ do domu, na drodze stanê³o mu czterech
mê¿czyzn bez okrelonego miejsca zamieszkania, nadu¿ywaj¹cych alkoholu. Co by³o
powodem zajcia  na razie nie wiadomo. Wiadomo natomiast, ¿e 30-letni W³adimir M.
uderzy³ Szeba³kina kilka razy piêci¹ w brzuch. Po tym, jak Szeba³kin upad³, w³óczêdzy
okradli go i uciekli. Zdaniem ekspertów, to w³anie uderzenia w brzuch sta³y siê przyczyn¹ mierci dziennikarza. KP, nr 180 z 26 IX.
Kaliningradzka Prawda zdoby³a informacjê, ¿e 20 wrzenia milicja zatrzyma³a w
rejonie leningradzkim Kaliningradu trzech bezdomnych, a czwarty jest poszukiwany. Ca³a
szajka jest podejrzewana o zar¿niêcie 8 sierpnia dyrektora generalnego firmy Roslitstroj Aleksandra Siomkina. Czy tak jest w rzeczywistoci, czy nie, oficjalne ród³a na
razie milcz¹. Chodzi jednak o tych samych w³óczêgów, o których jest mowa wy¿ej. KP, nr
180 z 26 IX.
Gubernator Obwodu Kaliningradzkiego Gieorgij Boos wezwa³ do nie szukania
ukrytego t³a politycznego w sprawie zaginionego biznesmena litewskiego Stanislovasa
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Juciusa, jak to czyni¹ niektóre zagraniczne SMI. O tym owiadczy³ on na swojej konferencji prasowej 25 wrzenia. Jucius zagin¹³ bez wieci 18 kwietnia, a w sierpniu zosta³
zabity jego partner biznesowy Aleksandr Siomkin, który zast¹pi³ biznesmena na stanowisku dyrektora generalnego kompanii budowlanej Roslitstroj. Po tym rada dyrektorów
(rada nadzorcza) wspólnego litewsko-rosyjskiego przedsiêbiorstwa podjê³a uchwa³ê o zaniechaniu biznesu na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego. Na pocz¹tku wrzenia gazeta litewska Kauno diena napisa³a, ¿e do znikniêcia Juciusa mogli przyczyniæ siê obecny
minister GK i M i budownictwa Obwodu Kaliningradzkiego Siergiej Buczielnikow, deputowany Rady Miejskiej Kaliningradu Witalij Anuczkin, a tak¿e szef rejonu leningradzkiego (dzielnicy) Kaliningradu W³adimir £ucznikow. Z kolei gubernator Gieorgij Boos
poinformowa³, ¿e w ci¹gu najbli¿szych dwóch miesiêcy do sprawy kierownictwa Roslistroj wniesiona zostanie «pe³na jasnoæ», a do tego czasu szef obwodu wezwa³ do powstrzymania siê od spekulacji na ten temat. Zdaniem Boosa, rz¹d obwodu stworzy³ wszelkie
warunki do popierania inwestycji zagranicznych. Zgodnie z jego prognozami, ca³oroczna
wielkoæ inwestycji w gospodarkê regionu wkrótce wyniesie od 85 do 100 mld rubli.
www.knia.ru z 7 IX i 26 IX.
Kulisy bran¿y dewelopersko-budowlanej opisuje Jadwiga Miadiel w artykule Biznes po kaliningradzku jest niebezpieczny dla ¿ycia (Kaskad, nr 37 z 1824 IX). Gospodarka kaliningradzka rozwija siê w szalonym tempie: 68% wzrostu wed³ug wyników
2006 roku. Jest to wiêcej ni¿ gdzie indziej w Rosji! Kapita³ pêdzi do poci¹gaj¹cej, dziêki
ulgom podatkowym, otwartej ekonomicznie strefy z zewn¹trz i dobrze przyrasta w doprawionym eurorubelkami Obwodzie Kaliningradzkim. «W regionie jest oko³o 15 tysiêcy czynnych kompanii i ponad 30 tysiêcy przedsiêbiorców prywatnych. Przy czym ca³y
biznes kaliningradzki umownie mo¿na podzieliæ na bia³y, szary i czarny  powiedzia³ dyrektor generalny Orodka Doradczego Biznes-ekspert Gieorgij Dychanow.
 W pierwszym sektorze ca³a ksiêgowoæ  widoczna, bia³a, dlatego tam nie ma krymina³u, jak i zysku dodatkowego. Im wiêcej biznes zaczyna stawaæ siê szary, ukrywaj¹c
dochody, wyp³acaj¹c wynagrodzenia w kopertach, tym wiêcej ucieka on do cienia, tym
wy¿sze dochody i niewspó³miernie wy¿sze ryzyko».
Nasza szara strefa biznesowa  stwierdza Miadiel  ma ponadziemskie dla integruj¹cej siê Europy zyski. Ona jest niebezpieczna i kusz¹ca. Przy czym niez³¹ mietankê
spija siê nie tylko ze sprzeda¿y narkotyków, broni lub prostytucji, ale i w bran¿ach na
krawêdzi. Na przyk³ad, w budownictwie, gdzie oko³o 80% obrotu, niepostrze¿enie dla
pañstwa, znajduje siê w cieniu. Firmy budowlane maj¹ rentownoæ wynosz¹c¹
200300%. To jest, umownie, z jednego m2 mieszkania w okresie budowy, a to jest rokdwa, narasta 1200 euro, chocia¿ w niego w³o¿ono zaledwie 400 euro. Na czym mo¿na
osi¹gn¹æ taki dochód? Na niskiej jakoci budownictwa, materia³ów budowlanych, na
zrzeczeniu siê obs³ugi gwarancyjnej. Jakoæ budownictwa w obwodzie jest niska.
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Najciekawsze dla inwestorów dzisiaj dzia³ki znajduj¹ siê w Kaliningradzie i na wybrze¿u. Dlatego sk³adnik kryminalny tam jest wy¿szy: od stolicy obwodu do Ba³tyku
przetoczy³a siê fala zuchwa³ych bezkarnych zabójstw budowlañców. Chocia¿ po co tak
ryzykowaæ?  pyta Miadiel, a odpowiada Dychanow: «Mo¿na zarobiæ w ka¿dym sektorze
gospodarki, ale najbardziej bezpiecznie, chocia¿, byæ mo¿e, i nie tak dochodowo, czuje
siê biznes z bia³¹ ksiêgowoci¹. Kierunki perspektywiczne, prócz wymagaj¹cych wielkich nak³adów rodków i ryzykownych rolnictwa i rybo³ówstwa: produkcja materia³ów
budowlanych, produktów ¿ywnoci, budowa maszyn, ma³y przemys³ stoczniowy, produkcja samochodów i dostawy do tych bran¿».
W tym samym numerze Kaskadu znalaz³a siê tak¿e informacja pod tytu³em: Nowy
podzia³ z odstrza³em. Czytamy w niej, co nastêpuje: Ten lub inny biznes w obwodzie
dziel¹ stale. Ale je¿eli wczeniej w komunikatach milicyjnych prowadzili widowiskowo
rozstrzelani królowie tytoniowi, z³odzieje samochodów i inny wiat krymina³u, to od
pocz¹tku tego roku zamigotali budowlañcy.
20 marca w Zielonogradsku zabity zosta³ deputowany i w³aciciel klubu nocnego
Maksim As³amazian. Wspomniano o jego zainteresowaniu budownictwem na Mierzei
Kuroñskiej. Wieczorowe rozstrzelanie As³amaziana odby³o siê na oczach mieszkañców
wielopiêtrowego domu.
18 kwietnia w Kaliningradzie wczesnym rankiem po drodze do pracy znikn¹³ bez
ladu dyrektor generalny firmy budowlanej Roslitstroj Stanislovas Jucius.
27 czerwca w Kaliningradzie aktywnie zabudowuj¹cy nasze wybrze¿e W³adimir Juchniewicz zosta³ ranny w pier i brzuch wród bia³ego dnia, gdy przedsiêbiorca wyszed³ ze
sklepu i usiad³ za kierownic¹ swego samochodu. Na szczêcie on pozosta³ przy ¿yciu.
9 sierpnia na klatce schodowej domu w Kaliningradzie, gdzie mieszka³ kieruj¹cy po
znikniêciu Juciusa kompani¹ budowlan¹ Roslitstroj Aleksandr Siomkin, przestêpca poci¹³ na pasy no¿em przedsiêbiorcê, gdy ten wieczorem powraca³ z pracy.
10 wrzenia w Kaliningradzie w windzie w³asnego domu z bliska zastrzelony zosta³
z pistoletu przedsiêbiorca Andriej ¯igariow, zajmuj¹cy siê, wed³ug jednej informacji, biznesem samochodowym, wed³ug innej  budowlanym.
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Z ¿ycia Floty Ba³tyckiej
Wojskowy Urz¹d ledczy ds. FB Komitetu ledczego przy Prokuraturze
Generalnej FR
Zgodnie z ustaw¹ federaln¹ z 5 czerwca 2007 r. Nr 87-FZ od 7 wrzenia w Obwodzie
Kaliningradzkim rozpocznie funkcjonowanie Wojskowy Urz¹d ledczy ds. Floty Ba³tyckiej Komitetu ledczego przy Prokuraturze Generalnej FR. Nowa struktura bêdzie mia³a
swoj¹ siedzibê w Kaliningradzie na ulicy Bramsa 16.
KP, nr 163 z 1 IX.

Admira³ W³adimir Wysockij nowym dowódc¹ Marynarki Wojennej Rosji
Dotychczasowy g³ównodowodz¹cy Floty Wojenno-Morskiej Rosji admira³ floty
W³adimir Masorin poda³ siê do dymisji w zwi¹zku z wys³ug¹ lat. Na jego miejsce prezydent Rosji W³adimir Putin mianowa³ admira³a W³adimira Wysockiego, który do ostatniego czasu dowodzi³ Flot¹ Pó³nocn¹ Rosji, a przed przejciem do Floty Pó³nocnej od
2004 do 2006 roku by³ szefem sztabu Floty Ba³tyckiej. Nowy dowódca urodzi³ siê w 1954
roku w Obwodzie Lwowskim. Jest absolwentem Czarnomorskiej Wy¿szej Szko³y Wojenno-Morskiej (1976 r.), Wy¿szych Specjalnych Kursów Oficerskich (1982 r.) Akademii
Wojenno-Morskiej i Akademii Sztabu Generalnego Si³ Zbrojnych FR (1999 r.).
S³u¿bê pe³ni³ we wszystkich czterech flotach Rosji na ró¿nych szczeblach dowódczych i sztabowych.
KP, nr 173 z 15 IX; SB, nr 148 z 15 IX.

We Flocie Ba³tyckiej nowy szef sztabu
Dotychczasowy dowódca Primorskiej Flotylli Si³ Ró¿nych Rodzajów 48-letni wiceadmira³ Wiktor Czirkow 15 wrzenia zast¹pi³ wiceadmira³a Aleksandra Kleckowa na
stanowisku szefa sztabu Floty Ba³tyckiej. Wiceadmira³ Kleckow mianowany zosta³ dowódc¹ Floty Czarnomorskiej Rosji.
SB, nr 148 z 15 IX; www.regnum.ru z 19 IX; KP, nr 176 z 20 IX;
RG, nr 210 z 21 IX; K-d, nr 38 z 25 IX1 X.

Zbiórka m³odych oficerów
21 wrzenia w Garnizonowym Domu Oficerów w Kaliningradzie odby³a siê zbiórka
m³odych lejtnantów, którzy przybyli do odbycia s³u¿by we Flocie Ba³tyckiej. Przed ponad
trzystoma absolwentami wy¿szych uczelni wojskowych wyst¹pili dowódca Floty Ba³tyckiej wiceadmira³ Konstantin Sidienko i dowódcy ró¿nych rodzajów s³u¿b. Czynny by³
tak¿e punkt konsultacyjny, gdzie m³odzi oficerowie mogli otrzymaæ odpowied na pytania zwi¹zane ze sprawami mieszkaniowymi i ró¿nego rodzaju zaopatrzeniem.
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Gazeta Stra¿ Ba³tiki przedstawi³a portret zbiorowy absolwenta. Sporód prawie 400
absolwentów, którzy otrzymali skierowanie do s³u¿by we Flocie Ba³tyckiej, 80% nie mia³o narzekañ ze strony dowódców, ka¿dy drugi przeszed³ praktykê dowódcz¹, ka¿dy czwarty
aktywnie zajmowa³ siê sportem. Piêciu absolwentów ukoñczy³o uczelnie wojskowe ze
z³otymi medalami, 32  z wyró¿nieniem. Bez wzglêdu na to, mo¿liwoci startowe wszyscy absolwenci we Flocie Ba³tyckiej maj¹ jednakowe. Na dzieñ dzisiejszy praktycznie
ka¿dy trzeci absolwent jest ¿onaty, w 17 rodzinach wychowuje siê dziecko, jeden ma dwie
córki. Dowódca Floty zapewni³ wszystkich ¿onatych oficerów, ¿e flotê staæ na to, by przydzieliæ im mieszkanie, innych zachêca³ do udzia³u w systemie akumulacyjno-hipotecznym. Wystarczy napisaæ raport i od tego dnia na rachunek indywidualny oficera zaczn¹
wp³ywaæ rodki pieniê¿ne, rednio oko³o 7 tysiêcy rubli miesiêcznie. A od wielkoci nagromadzonych rodków w ostatecznym rozrachunku zale¿eæ bêdzie wielkoæ mieszkania.
W chwili obecnej we flocie 6940 rodzin wojskowych potrzebuje mieszkañ. Sytuacja
wolno, ale poprawia siê. Do 1 stycznia 2008 roku liczba oczekuj¹cych zmniejszy siê do
4900 rodzin. W okresie ostatnich dwóch lat swoje warunki mieszkaniowe poprawi³o prawie 3 tys. rodzin. Absolwenci otrzymaj¹ pomoc bezzwrotn¹ na zagospodarowanie w wysokoci 12 pensji miesiêcznych. To s¹ tylko niektóre informacje, które zosta³y przekazane
m³odym oficerom przez szefów poszczególnych rodzajów s³u¿b. Szerzej o tym w artykule
Lejtnanci staj¹ do szeregu w Stra¿y Ba³tiki z 25 wrzenia.
KP, nr 178 z 22 IX; SB, nr 153 z 25 IX

Wielkie æwiczenia Floty Ba³tyckiej odby³y siê na poligonie Chmielowka
Rossijskaja Gazieta i Stra¿ Ba³tiki informuj¹ o przeprowadzeniu wielkich æwiczeñ na poligonie wojskowym Chmielowka na wybrze¿u kaliningradzkim. W æwiczeniach wziê³o udzia³ oko³o 40 okrêtów nadwodnych, ponad 300 ¿o³nierzy wojsk l¹dowych, 30 jednostek techniki bojowej, samoloty i helikoptery. Æwiczeniami dowodzi³ zastêpca dowódcy FB wiceadmira³ Wasilij Apanowicz, a obserwowa³ naczelnik wyszkolenia bojowego Si³ Zbrojnych Rosji genera³-lejtnant Niko³aj £ukin.
«Cech¹ szczególn¹ dzisiejszych æwiczeñ jest to, ¿e w nich uczestnicz¹ wszystkie si³y
i rodki floty  powiedzia³ wiceadmira³ Apanowicz.  Wykorzystalimy w æwiczeniach
oko³o 40 okrêtów nadwodnych, statków pomocniczych i okrêtów specjalnego przeznaczenia, jednostki si³ powietrznych i obrony przeciwlotniczej, wojsk ochrony wybrze¿a
floty. W æwiczeniach u¿yto desantów morskiego i powietrznego».
Scenariusz przebiegu æwiczeñ przewidywa³ atak si³ przeciwnika z morza na l¹d i jego
odparcie si³ami morskimi, powietrznymi i obrony wybrze¿a.
RG, nr 198 z 7 IX; SB, nr 144 z 8 IX.
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Tra³owce Floty Ba³tyckiej powróci³y do bazy po zakoñczeniu æwiczeñ miêdzynarodowych
Pod koniec pierwszej dekady wrzenia do miejsca sta³ej dyslokacji powróci³y dwa
tra³owce Floty Ba³tyckiej. W ci¹gu dziesiêciu dni uczestniczy³y w miêdzynarodowych
æwiczeniach morskich si³ minowo-tra³owych Open Spirit  2007.
W æwiczeniach wziê³o udzia³ 30 okrêtów z 14 krajów. Oczyszczano przybrze¿ne wody
Ba³tyku z przedmiotów wybuchowych z czasów pierwszej i drugiej wojny wiatowej.
Okrêty rosyjskie wchodzi³y w sk³ad grupy taktycznej wspólnie z okrêtami Szwecji i Niemiec.
www.rbc.ru z 30 VIII; www.kaliningrad-online.ru z 11 IX; KP, nr 171 z 13 IX;
SB, nr 146 z 13 IX, nr 150 z 20 IX; RG, nr 204 z 14 IX.

Kradzie¿ p³yt lotniskowych przez podpu³kownika W³adimira Cz.
Podpu³kownikowi W³adimirowi Cz. powierzono odpowiedzialne zadanie  wywoziæ
z lotniska nieopodal Czerniachowska na sk³ad w Gurjewsku p³yty metalowe, u¿ywane do
pokrycia pasa startowego. Zamiast na sk³ad zawióz³ on trzy tysi¹ce p³yt o ³¹cznej wadze
180 ton do punktu skupu z³omu w miejscowoci Majskoje.
Machinacjê tê W³adimir Cz. przeprowadzi³ jeszcze w lutym 2007 roku. I tylko we
wrzeniu o jego wyczynie dowiedziano siê w prokuraturze. W rezultacie wobec podpu³kownika wszczêto sprawê karn¹ z artyku³u Kradzie¿.
KP, nr 166 z 6 IX.

Napad zbrojny oficera FB
22-letni lejtnant Floty Ba³tyckiej Konstantin Diat³ow, absolwent Ba³tyckiego Instytutu Wojenno-Morskiego im. Uszakowa w Kaliningradzie sprzed dwóch miesiêcy, pe³ni³
s³u¿bê na okrêcie w Ba³tijsku na stanowisku pomocnika dowódcy kutra rakietowego 
dowódcy BCz-2 (rakietowo-artyleryjskiej czêci bojowej) i mia³ pieczê nad okrêtowym
arsena³em broni strzeleckiej. W niedzielê 9 wrzenia rano zatrzyma³ w Kaliningradzie na
ulicy Suworowa samochód osobowy, którego w³aciciel, sier¿ant s³u¿by kontraktowej,
dorabia³ wiadczeniem us³ug przewozowych w czasie wolnym od s³u¿by. Ju¿ podczas
jazdy po miecie elegancko ubrany m³ody cz³owiek z butelk¹ Martini w rêku zachowywa³ siê dosyæ dziwnie. Pyta³ na przyk³ad kierowcê, czy nie boi siê odwieæ go do Ba³tijska. A mo¿e trzeba zatrzymaæ siê, wyjæ i porozmawiaæ po mêsku? Kierowca milcza³, ale
przy zbli¿aniu siê do stacji benzynowej uda³, ¿e zabraknie mu benzyny do Ba³tijska
i wjecha³ na teren stacji. Wtedy pasa¿er wyszed³ z samochodu, wyj¹³ z kieszeni pistolet
Makarowa i za¿¹da³ od pracownika stacji, by zatankowa³ samochód bezp³atnie. W czasie
tankowania inna pracownica stacji uruchomi³a przycisk alarmowy. Przed przyjazdem ochrony uzbrojony m³ody cz³owiek grozi³ jeszcze pistoletem dwóm kierowcom, którzy wjechali na teren stacji. Po przybyciu na stacjê, dwaj pracownicy firmy ochroniarskiej Kariest,
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nie bêd¹c uzbrojeni w broñ paln¹, usi³owali namówiæ agresywnego m³odego cz³owieka
do od³o¿enia broni. Ten jednak strzeli³ jednemu z nich w nogê, a nastêpnie odda³ jeszcze
szeæ strza³ów na olep. W tym czasie na stacjê podjecha³ patrol milicji, wezwany telefonicznie przez jednego z kierowców. Widz¹c uzbrojonych milicjantów, m³ody cz³owiek
przy³o¿y³ sobie pistolet do skroni i odda³ strza³. Kula przesz³a po linii ukonej, ciê¿ko
rani¹c strzelaj¹cego, który zmar³ dwa dni póniej, nie odzyskuj¹c przytomnoci. Przy
rannym milicjanci znaleli dwa pistolety z zapasowymi magazynkami z amunicj¹ i jeszcze dwie paczki naboi po 16 sztuk ka¿da.
KP, nr 169 z 11 IX, nr 171 z 13 IX; KPwK, nr 132 z 11 IX;
K-d, nr 36 z 1117 IX; SK, nr 39 z 26 IX2 X.

Bitwa o ziemniaki we Flocie
Na polach przedsiêbiorstwa rolnego Floty Ba³tyckiej Swiet³ogorskij w drugiej po³owie wrzenia, bez wzglêdu na nie sprzyjaj¹ce warunki pogodowe, kontynuowano jednoczenie ¿niwa i wykopki ziemniaków. Wed³ug s³ów dyrektora tego pañstwowego przedsiêbiorstwa unitarnego, podleg³ego Ministerstwu Obrony FR, Siergieja Czeczulina, w
roku bie¿¹cym zasadzono ponad sto hektarów ziemniaków. Niestety, ulewne deszcze (ponad 180 mm w ci¹gu pierwszych dwóch tygodni wrzenia, przy redniej normie miesiêcznej 77 mm) bardzo utrudniaj¹ wykopki ziemniaków. Kopaczkê ziemniaków ci¹gnie w
normalnych warunkach jeden traktor, teraz czêsto trzeba u¿yæ trzech, a i to z trudem sobie
radz¹, grzêzn¹c w rozmok³ym gruncie.
Przedsiêbiorstwo dysponuje piêcioma zak³adami produkcyjnymi. Zak³ad mleczarski
dostarcza trzy tony mleka na dobê, wytwórnia makaronów  600 kg swoich wyrobów,
piekarnia  wyroby z trzech ton m¹ki, a ubojnia  pó³torej tony miêsa. W roku minionym
przedsiêbiorstwo dostarczy³o flocie 77% swojej ogólnej wielkoci produkcji. Ten rok nie
powinien byæ wyj¹tkiem, zapewnia dyrektor Czeczulin.
SB, nr 152 z 22 IX.

Kultura, nauka, owiata, zdrowie, opieka spo³eczna
Nowy rok szkolny
Nowy rok szkolny poprzedzony zosta³ tradycyjn¹ sierpniow¹ konferencj¹ pedagogiczn¹, której temat brzmia³: Realizacja programu modernizacji owiaty w Obwodzie Kaliningradzkim  wyniki i perspektywy. Zadania systemu owiaty przedstawi³a minister
Natalii Szerri w obszernym wywiadzie opublikowanym na ³amach KP.
Pierwsze, na co powinny zwróciæ uwagê zespo³y szkolne  to podniesienie jakoci
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nauczania. Bez tego nie jest mo¿liwa realizacja ustawy federalnej o owiacie, zgodnie z
któr¹, pocz¹wszy od rozpoczynaj¹cego siê roku szkolnego, na terytorium Rosji wprowadzono powszechne rednie wykszta³cenie.
Zadanie drugie  zbudowanie systemu oceny jakoci. W 2008 roku jednolity egzamin
pañstwowy [EGE] staje siê ju¿ norm¹ ¿ycia, a nie eksperymentem, jak dot¹d. Zasada
plus jeden stopieñ, wed³ug której dwójek do wiadectwa nie wpisywano, zostaje uchylona. Wzrasta odpowiedzialnoæ zarówno nauczyciela, zobowi¹zanego do dania uczniom
odpowiedniego baga¿u wiedzy, jak te¿ rodziców i uczniów.
Zadanie trzecie  zapewniæ przejcie na finansowanie uzale¿nione od liczby dzieci.
Wszystkie szko³y ogólnokszta³c¹ce obwodu ju¿ pracuj¹ wed³ug tej zasady, a od 1 stycznia 2008 r. zacznie ona obowi¹zywaæ w zasadniczych i rednich szko³ach zawodowych,
w domach dziecka, w placówkach korekcyjnych i internatach.Wiêkszoæ placówek owiatowych w tym systemie dostrzega szansê na komfort funkcjonowania. W wielu szko³ach
dziêki temu pojawi³a siê mo¿liwoæ wypracowania w³asnego systemu op³acania pracy,
zwiêkszaj¹c nie tylko stymulacyjn¹, ale i bazow¹ czêæ wynagrodzenia. Dwanacie
szkó³ ju¿ przedstawi³o obwodowym w³adzom owiatowym swoje wyliczenia.
KP, nr 163 z 1 IX, nr 172 z 14 IX; K-d, nr 35 z 410 IX.

Miêdzynarodowe forum owiatowe w Swiet³ogorsku
15 wrzenia w hotelu Wo³na w Swiet³ogorsku odby³o siê forum miêdzynarodowe,
powiêcone problemom kszta³cenia uniwersyteckiego. W tym roku data jego przeprowadzenia zbieg³a siê z obchodami 60-lecia Rosyjskiego Pañstwowego Uniwersytetu im.
Immanuela Kanta, na które przyby³o oko³o piêædziesiêciu rektorów uczelni wy¿szych Rosji,
krajów europejskich, USA. «Wed³ug miary ludzkiej osi¹gnêlicie wiek emerytalny, ale
dla uniwersytetu to nie jest wiek  powiedzia³, zwracaj¹c siê do rektora RUP Andrieja
Klemieszewa, minister owiaty i nauki FR Andriej Fursienko.  Jestecie jeszcze na pocz¹tku drogi, ale ju¿ zd¹¿ylicie udowodniæ, ¿e jestecie gotowi do dynamicznego rozwoju. I otrzymany przez RUP grant w ramach projektu narodowego Owiata na wdro¿enie
technologii innowacyjnych  jest tego potwierdzeniem». Uczestnicz¹cy w uroczystym
otwarciu forum gubernator Gieorgij Boos zauwa¿y³, ¿e obwód jest pilota¿owy w wielu
sferach, i owiata nie sta³a siê wyj¹tkiem. I to, ¿e tu odbywa siê konferencja podobnego
szczebla, oznacza: Kaliningrad znów okaza³ siê na skrzy¿owaniu interesów Europy i Rosji.
Niema³a zas³uga w tym nale¿y siê i Rosyjskiemu Uniwersytetowi Pañstwowemu.
«Nazwa waszego uniwersytetu bardzo trafnie odzwierciedla istotê jego misji  podzieli³ siê swoj¹ opini¹ prezydent Europejskiego Stowarzyszenia Wy¿szego Wykszta³cenia Kari Hipponen z Finlandii.  Rosyjski podkrela przynale¿noæ pañstwow¹, imienia Kanta  zwraca ku korzeniom. No i w emblemacie u was przedstawiony jest wymalowany w kolorach flagi narodowej most, symbolizuj¹cy trwa³e podstawy w stosunkach
miêdzy Europ¹ i Rosj¹, przesz³oci¹ i przysz³oci¹».
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Po krótkiej czêci przyjacielsko-powitalnej dziennikarzom pozwolono zadaæ pytania
uczestnikom forum. Jedno z nich skierowane zosta³o do prezydenta Stowarzyszenia Uniwersytetów Europejskich, rektora Uniwersytetu Wiedeñskiego Georga Winklera. Poproszono go o skomentowanie jednej z czêci sk³adowych rosyjskiego projektu narodowego
Owiata, dotycz¹cej swobodnej konkurencji miêdzy uczelniami wy¿szymi. «Wasz prezydent W³adimir Putin na naradzie w Bie³gorodzie zauwa¿y³, ¿e pieni¹dze pañstwowe
powinny pod¹¿aæ za studentem do tej uczelni wy¿szej, gdzie on postanowi pobieraæ wykszta³cenie  odpowiedzia³ on.  Europejskie uczelnie wy¿sze dawno wesz³y w stosunki
rynkowe, i walka o studentów w tym sensie s³u¿y jako jedna metod doskonalenia systemu
akademickiego. Taka konkurencja, jak pokazuje dowiadczenie, przynosi korzyci wszystkim. Pañstwo za przy tym powinno zapewniæ jasny mechanizm kontroli jakoci kszta³cenia».
Rektora Moskiewskiego Uniwersytetu Pañstwowego Wiktora Sadowniczego pytano
dlaczego uniwersytet nie zgadza siê zaliczaæ wyników EGE jako egzaminów wstêpnych.
Swoje stanowisko rektor wyjani³ nastêpuj¹co: «Owszem, stary system oceny wiedzy prze¿y³ siê, w tym tak¿e z powodu subiektywnoci strony przyjmuj¹cej egzaminy. Ale i w
nowym formacie nie zobaczy³em tego, co powinno przyjæ w zamian. Dzisiejsze testy  to
jest uredniony szablon do okrelenia poziomu wiedzy. Gwiazdeczek, umiej¹cych myleæ, rozwijaæ swoj¹ myl, szukaæ odpowiedzi metodami niestandardowymi taki system
nie rozpoznaje. Oto gdy EGE zdo³a uwzglêdniæ wszystkie te cienkoci, Moskiewski Uniwersytet Pañstwowy znajdzie siê wród uczelni uznaj¹cych jego rezultaty».
W odpowiedzi na pytanie o to, co g³ówna uczelnia wy¿sza Rosji mo¿e czerpn¹æ
z forum ba³tyckiego, rektor Sadowniczy powiedzia³ m.in., ¿e RUP im. Kanta jest mocny
w dyscyplinach cis³ych, a w sferze nanotechnologii on nawet nieco wyprzedza uniwersytet moskiewski. I to daleko nie wszystko, na czym bazuje cis³a wspó³praca obydwu uczelni.
KP, nr 175 z 19 IX. Obchodom 60-lecia Uniwersytetu im. Kanta powiêcone s¹ nastêpuj¹ce artyku³y:
 Co dzieñ przysz³y szykuje uczelniom wy¿szym? [Nawi¹zanie do tematu forum w Swiet³ogorsku: Przysz³oæ kszta³cenia uniwersyteckiego: wyzwania i mo¿liwoci], KP-P, nr 172 z 14 IX;
 60 lat tu siej¹ m¹dre, dobre, wieczne [Historia powstania i rozwoju uniwersytetu, jego dzieñ
dzisiejszy], AiF-K, nr 37 z 1218 IX;
 Standard czy indywidualnoæ? Czy szkolnictwo wy¿sze Rosji gotowe jest powiêciæ
samoistnoæ po to, by nasi specjalici adekwatnie postrzegani byli za granic¹ [Relacja z przebiegu
dyskusji podczas Baltic Educational Forum  Ba³tyckiego Forum Owiatowego w Swiet³ogorsku],
K-d, nr 37 z 1824 IX;
 Znak pami¹tkowy na czeæ 60-lecia RUP im. Kanta [Na skwerze przed gmachem uniwersytetu ustawiono wielki kamieñ z tablic¹ pami¹tkow¹], www.k039.narod.ru z 18 IX;
 Równanie do poziomu europejskiego? [Relacja z przebiegu forum w Swiet³ogorsku], AiFK, nr 38 z 1925 IX;
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 Uniwersytet uczci³ jubileusz i Minister wniós³ destrukcjê [Krótkie relacje z przebiegu
uroczystoci jubileuszowych i forum w Swiet³ogorsku], AiF-K, nr 38 z 1925 IX;
 Studentów wyró¿niono za twórczoæ i samorz¹dnoæ [Z okazji jubileuszu 22 studentów
wyró¿niono nagrodami Rady Naukowej za rozwój samorz¹dnoci studenckiej, sukcesy w nauce,
w pracy naukowo-badawczej, za osi¹gniêcia sportowe i twórcze], KPwK, nr 137 z 19 IX.

Muzeum Oceanu wiatowego w Kaliningradzie otrzyma³o flagê, która by³a na
dnie Oceanu Pó³nocnego (Morza Arktycznego)
Kierownik Laboratorium G³êbokowodnych Aparatów Za³ogowych Instytutu Oceanologii RAN Anatolij Sagalewicz, który zszed³ na dno Pó³nocnego Oceanu Lodowatego na
batyskafie Mir, ofiarowa³ Kaliningradowi flagê, która znalaz³a siê na dnie na g³êbokoci 4300 m pod lodem na Biegunie Pó³nocnym. Doktor nauk technicznych Sagalewicz,
wrêczaj¹c prezent dyrektorowi muzeum Swiet³anie Siwkowej, wspomnia³ o innej fladze
 Fladze Pañstwowej FR, wykonanej z tytanu w Kaliningradzkim Biurze Dowiadczalno-Konstruktorskim Fakie³, która zosta³a umieszczona na dnie oceanu.
Mówi¹c o znaczeniu tego zanurzenia dla nauki, Anatolij Sagalewicz zauwa¿y³: «¯eby
udowodniæ, ¿e podwodne arktyczne Grzbiety £omonosowa s¹ przed³u¿eniem rosyjskiego
szelfu kontynentalnego, potrzebne jest nie jedno podobne zanurzenie. Potrzebne s¹ ogromne
inwestycje, ale s¹dzê, ¿e w najbli¿szym czasie to nast¹pi». Przypominamy, ¿e zanurzenie
aparatów Mir z ludmi na pok³adzie mia³o miejsce 2 sierpnia br.
www.regnum.ru z 31 VIII; KP, nr 164 z 4 IX; K-d, nr 35 z 410 IX;
KPwK, nr 156-t/36 z 613 IX; RG-N, nr 197 z 713 IX.

Szpital dla weteranów wojen  na krawêdzi bankructwa
Reforma s³u¿by zdrowia nie wszystkim placówkom wychodzi na dobre. W takiej
w³anie sytuacji znalaz³ siê szpital dla weteranów wojen w Kaliningradzie. Pacjentom
coraz trudniej tam siê dostaæ, wielu nie mo¿e otrzymaæ skierowania na leczenie stacjonarne, a na skargi kierowane do instancji przychodz¹ ma³o zrozumia³e odpowiedzi.
Rzecz w tym, ¿e Obwód Kaliningradzki uczestniczy w projekcie pilota¿owym w zakresie wdro¿enia metody przypisania pieniêdzy do pacjenta w s³u¿bie zdrowia (w owiacie te¿). Przychodnie (ros. polikliniki) otrzymuj¹ z Funduszu Obowi¹zkowego Ubezpieczenia Medycznego (ros. OMC) pieni¹dze przypisane do pacjenta, ale wydatkuj¹ rodki
nie tylko na potrzeby swojej placówki: z nich s¹ op³acane us³ugi diagnostyczne, konsultacje specjalistyczne, leczenie stacjonarne w szpitalach. Ten system sk³ania do oszczêdzania, do profilaktyki (na ludzi zdrowych nie trzeba wydawaæ pieniêdzy). Ale szpital dla
weteranów ma swoj¹ logikê. Wiêkszoæ jego pacjentów  to ludzie w przedziale wieku
od 70 do 90 lat i na tych pacjentach trudno zaoszczêdziæ. Jeszcze niedawno w ewidencji
szpitala by³o 2500 weteranów, ale od 1 stycznia br. oni wszyscy zostali automatycznie
przypisani do przychodni w miejscu zamieszkania. Tam te¿ pop³ynê³y pieni¹dze.
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Etatowo poliklinika (przychodnia) tego szpitala obliczona jest na obs³ugê piêciu tysiêcy osób. ¯eby starczy³o pieniêdzy na wynagrodzenia, podatki, lekarstwa i wy¿ywienie
dla chorych, odnowienie instrumentów  ich trzeba by³oby mieæ nie mniej ni¿ 15 tysiêcy.
Personel szpitala i przychodni aktywnie werbuje okolicznych mieszkañców, pracowników znajduj¹cych siê w pobli¿u biur i zak³adów pracy, lekarze przed³u¿yli przyjmowanie
pacjentów do godz. 20., by wygodniej by³o pracuj¹cym, ale i tak na dzieñ dzisiejszy uzbierali
zaledwie 1300 swoich pacjentów. Na razie tej iloci nie wystarczy nawet na otwarcie
rejonu terapeutycznego, do czego potrzebnych by³oby nie mniej ni¿ 1700 pacjentów.
Mo¿na by³oby zarobiæ na us³ugach stacjonarnych. Ale tam wolno umieszczaæ tylko
weteranów, przy czym skierowania maj¹ prawo wydaæ wy³¹cznie lekarze z tych przychodni, do których weterani s¹ przypisani. A tam bardziej op³aca siê samym organizowaæ
leczenie. W zwi¹zku z tym w szpitalu zmniejszono iloæ ³ó¿ek do 60, ale i z nich ob³o¿ona
jest zaledwie po³owa.
29 sierpnia lekarz naczelny szpitala Jurij Miedwiediew ju¿ wezwany zosta³ do prokuratury rejonowej z powodu zad³u¿enia w wyp³acaniu wynagrodzeñ dla pracowników szpitala.
Dotychczas wszystkie jego liczne propozycje, zmierzaj¹ce do zmiany tej sytuacji, w³adze
s³u¿by zdrowia w miecie i obwodzie pozostawia³y bez realizacji, sam za szpital nie jest
w stanie uzupe³niæ milionowego deficytu we w³asnym zakresie. Na razie wiêc eksperyment nie powiód³ siê, przy czym nie tylko w tym specjalistycznym szpitalu, o czym informuj¹ lokalne rodki przekazu.
KP, nr 163 z 1 IX, nr 166 z 6 IX; KPwK, nr 138 z 21 IX; www.klops.ru z 27 IX.

Wzi¹æ pieni¹dze, czy bezp³atne leki?
Ulgowicze federalni, to osoby, którym przys³uguj¹ ulgi pokrywane z bud¿etu federalnego, do 1 padziernika maj¹ siê zdecydowaæ czy wol¹ pobieraæ bezp³atne leki i korzystaæ
z przejazdów bezp³atnych kolej¹ do sanatorium oraz przejazdów podmiejskich, czy mo¿e
lepiej wzi¹æ za to ¿ywe pieni¹dze, maj¹c jednoczenie wiadomoæ, ¿e w razie powa¿niejszego zachorowania tych pieniêdzy mo¿e nie wystarczyæ na dro¿sze leki.
Zwa¿ywszy jednak na k³opoty, które w tym roku wyst¹pi³y w obwodzie z zaopatrzeniem w leki bezp³atne, na miesi¹c przed wyznaczonym terminem ju¿ ponad 32 tysi¹ce
uprawnionych, a do po³owy wrzenia ju¿ 45 500, zrzek³o siê us³ug w naturze i wola³o
otrzymaæ pieni¹dze (w obwodzie ulgi federalne przys³uguj¹ 97283 osobom).
Dyrektor wykonawczy terytorialnego Funduszu Obowi¹zkowych Ubezpieczeñ Medycznych (OMC) Wiktor Anochin poinformowa³ w KP, ¿e w roku bie¿¹cym (styczeñ
sierpieñ) wydano w obwodzie bezp³atnych leków za 200 mln rubli. Obs³u¿ono 337 399
recept, redni koszt jednej recepty wyniós³ 598 rubli, uwzglêdniaj¹c drogie preparaty przeznaczone do leczenia chorób onkologicznych, hemofilii, stwardnienia rozsianego i innych
powa¿nych chorób, na które wydano 40% z kwoty 200 mln. rubli. Zapewni³ te¿, ¿e
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w roku 2008 te leki bêd¹ kupowane w sposób scentralizowany, wiêc taniej, a zaoszczêdzone rodki bêd¹ przeznaczone dla pozosta³ych pacjentów. Ponadto finansowanie leków
w roku przysz³ym bêdzie zwiêkszone  o 7% w pierwszym kwartale i 14,5% pocz¹wszy
od drugiego kwarta³u, czyli sytuacja z ich wydawaniem jednoznacznie poprawi siê.
Wezwa³ osoby uprawnione do zastanowienia siê z jakiej formy zaopatrzenia chc¹ skorzystaæ. Ci, którzy ju¿ zdecydowali siê pobieraæ pieni¹dze, mog¹ jeszcze zmieniæ zdanie.
KP, nr 168 z 8 IX, nr 174 z 18 IX, nr 181 z 27 IX; RG-N, nr 209 z 2127 IX;
KPwK, nr 138 z 21 IX.

Ksi¹¿ê Dimitrij Romanow: «U was wszêdzie p³asko, p³asko i p³asko  równina!»
Potomek imperatora rosyjskiego przyjecha³ do obwodu w misj¹ dobroczynn¹
Ksi¹¿ê Dimitrij Romanowicz Romanow jest praprawnukiem imperatora Rosji Niko³aja I, nale¿y do linii Niko³ajewiczów rodu Romanowych. Urodzi³ siê we Francji, mieszka³ we W³oszech, w Egipcie, i znów we W³oszech, a od 1960 roku zamieszka³ w Danii.
Przed pójciem na emeryturê w 1993 roku pe³ni³ odpowiedzialne stanowisko w Donske
Bank, jednym z najwiêkszych banków tego kraju. W 1992 roku siedmiu Romanowych
zebra³o siê w Pary¿u i postanowi³o powo³aæ fundacjê, która bêdzie pomagaæ ludziom
potrzebuj¹cym w Rosji, a przede wszystkim poszkodowanym dzieciom. Na czele fundacji stan¹³ ksi¹¿ê Dimitrij Romanow, który do dzi pe³ni w niej funkcjê dyrektora. To on
decyduje gdzie kierowaæ rodki, kontroluje proces ich wykorzystania, za³atwia formalnoci, stosuj¹c zasadê  nikomu nie dawaæ pieniêdzy do r¹k, pomoc ma byæ imienna i rzeczowa, dawaæ cz³owiekowi to w³anie, co jest mu potrzebne. Fundacja zarejestrowana
jest w Londynie, gromadzi dary z ca³ego wiata.
Ksi¹¿ê Dimitrij Romanow odwiedzi³ Rosjê po raz pierwszy w 1992 roku, a póniej
wielokrotnie  ju¿ z darami od Fundacji Romanowowie dla Rosji. Do Kaliningradu
przyjecha³ ze swoj¹ ma³¿onk¹ Dorrith, z któr¹ lub bra³ w cerkwi w Kostromie, a poniewa¿ cerkiew rosyjska nie zna takich imion, jak duñskie Dorrith i Erik (imiê ojca)  to
teraz jest ona Fieodora Aleksiejewna Romanowa. 81-letni ksi¹¿ê wszêdzie podró¿uje
z ¿on¹. W czasie pobytu w obwodzie razem odwiedzili Pañstwow¹ Stacjonarn¹ Placówkê
Opieki Socjalnej Polesski Dzieciêcy Dom-Internat dla Dzieci Opónionych w Rozwoju
Umys³owym, dla którego Fundacja Romanowowie dla Rosji zakupi³a sprzêt rehabilitacyjny za 400 tysiêcy rubli. W Orodku Rehabilitacyjnym dla Dzieci-Inwalidów ¯emczy¿ina (Per³a) w Sowietsku Romanowowie zostawili sprzêt za 200 tys. rubli.
Wizyta potomka carów rosyjskich i królowej pruskiej Luisy w Kaliningradzie wywo³a³a du¿e zainteresowanie prasy lokalnej.
www.regnum.ru z 20 IX; www.rosbalt.ru z 20 IX; AiF-K, nr 39 z 25 IX3 X;
K-d, nr 38 z 25 IX1 X; SK, nr 39 z 26 IX2 X; KPwK, nr 142-t/39 z 27 IX4 X.
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Gospodarka obwodu
Inwestycje w pierwszym pó³roczu 2007 roku
£¹czny zakres inwestycji finansowych du¿ych i rednich organizacji obwodu w I
pó³roczu 2007 roku wyniós³ 13303,5 mln rubli, w tym d³ugoterminowych inwestycji finansowych  1287,1 mln rubli, krótkoterminowych  12016,4 mln rubli. Tempo wzrostu
w I pó³roczu 2007 roku w stosunku do odpowiedniego okresu 2006 roku wynios³o 186,4%.
Najwiêksza czêæ inwestycji finansowych du¿ych i rednich organizacji obwodu skierowana zosta³a na wydobycie kopalin u¿ytecznych (7686,7 mln rubli  57,78%), przemys³ przetwórczy (2032,4 mln rubli  15,28%), na produkcjê i dystrybucjê gazu i wody
(1660,0 mln rubli  12,48%). G³ównymi ród³ami inwestycji finansowych sta³y siê: rodki w³asne organizacji w kwocie 11316,9 mln rubli (85,1%), rodki pozyskane  1986,6
mln rubli (14,9%).
Zakres (wielkoæ) inwestycji w kapita³ zak³adowy (trwa³y) za styczeñczerwiec 2007
roku wyniós³, wed³ug szacunku Rz¹du Obwodu Kaliningradzkiego, 15413,0 mln rubli,
co o 46,2% przewy¿sza poziom styczniaczerwca 2006 roku. Postaciowa struktura inwestycji w kapita³ zak³adowy w I pó³roczu 2007 roku w porównaniu do odpowiedniego
okresu 2006 roku zmieni³a siê w stronê zwiêkszenia udzia³u rodków trwa³ych przedsiêbiorstw (maszyny, urz¹dzenia, rodki transportowe) i zmniejszenia udzia³u budynków
(oprócz mieszkalnych) i obiektów budowlanych w ogólnej wielkoci finansowania rodków trwa³ych, znaczenia których w stosunku procentowym wynios³y: 57,3% (zwiêkszenie o 17 punktów procentowych); 29,2 (zmniejszenie o 13 punktów procentowych) odpowiednio.
Struktura inwestowania w kapita³ trwa³y w I pó³roczu 2007 roku kszta³tuje siê w
sposób nastêpuj¹cy: przemys³ przetwórczy  2814,0 mln rubli (29,5%), wydobycie kopalin u¿ytecznych  2748,5 mln rubli (28,8%), transport i ³¹cznoæ  1715,1 mln rubli (18,0%).
W najmniejszym stopniu inwestowanie skierowano na wytwarzanie i dystrybucjê energii
elektrycznej, gazu i wody  513,3 mln rubli (5,4%), wiadczenie innych us³ug komunalnych, socjalnych i osobistych  382,9 mln rubli (3,9%), operacje z maj¹tkiem nieruchomym, dzier¿awê i wiadczenie us³ug  305,8 mln rubli (3,2%).
W odró¿nieniu od inwestycji finansowych przedsiêbiorstw g³ównym ród³em inwestycji w kapita³ trwa³y sta³y siê pozyskane rodki banków, po¿yczone rodki od innych
przedsiêbiorstw, rodki bud¿etowe i rodki funduszy pozabud¿etowych, ³¹czna kwota których w I pó³roczu 2007 roku wynios³a 6220,0 mln rubli. Inwestowanie w kapita³ trwa³y
ze rodków w³asnych przedsiêbiorstw w I pó³roczu 2007 roku szacuje siê na poziomie
3327,3 mln rubli. Ukszta³towana struktura róde³ finansowania inwestycji w kapita³ trwa³y
wiadczy o wzrocie zaufania do inwestycji bankowych, rozwoju potencja³u kredytowego
rosyjskiego systemu bankowego.
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Wed³ug stanu na pocz¹tek 2007 roku zakumulowany kapita³ zagraniczny* w gospodarce Obwodu Kaliningradzkiego wyniós³ 242,2 mln dolarów USA, o 20,4% wiêcej w
porównaniu do odpowiedniego okresu roku poprzedniego.
W I pó³roczu 2007 roku do gospodarki obwodu wp³ynê³o 66,3 mln dolarów inwestycji zagranicznych, 2,3-krotnie wiêcej, ni¿ w I pó³roczu 2006 roku. W tym inwestycji
bezporednich wp³ynê³o 27 483,7 tys. dolarów, inwestycji portfelowych  1 214,0 tys.
dolarów, innych inwestycji  37 625,9 tys. dolarów, w tym kredytów handlowych 
22 817,7 tys. dolarów USA.
Najwiêksze zainteresowanie inwestorów zagranicznych obserwuje siê wzglêdem transakcji dotycz¹cych wp³at do kapita³u za³o¿ycielskiego (statutowego)  wp³ywy w I pó³roczu 2007 roku wynios³y 17 431,8 tys. dolarów, 10,4-krotnie wiêcej w porównaniu do
odpowiedniego okresu roku poprzedniego.
Pod wzglêdem rodzajów dzia³alnoci gospodarczej inwestycje zagraniczne w I pó³roczu 2007 roku skierowane s¹ na wytwarzanie produktów ¿ywnoci, w³¹czaj¹c napoje
i tytoñ (19 805,6 tys. dolarów  29,9%), handel hurtowy, ³¹cznie z handlem za porednictwem agentów, oprócz handlu samochodowymi rodkami transportowymi i motocyklami
(15 393,6 tys. dolarów  23,2%), dzia³alnoæ finansow¹ (12 977,0 tys. rubli  19,6%).
G³ównymi krajami-inwestorami w rozpatrywanym okresie sta³y siê: Cypr (21382,2
tys. dolarów  32,2%), USA (13240,4 tys. dolarów  20,0%), Polska (8002,2 tys. dolarów  12,1%), Litwa (7928,9 tys. dolarów  12,0%).
*Nagromadzony przez organizacjê kapita³  ³¹czny zakres inwestycji zagranicznych, otrzymanych (lub wytworzonych) od pocz¹tku inwestowania z uwzglêdnieniem sp³acenia, a tak¿e przewartociowania i innych zmian aktywów i zobowi¹zañ.
www.gov.kaliningrad.ru z 5 IX.

W I pó³roczu 2007 roku obwód znalaz³ siê wród liderów gospodarczych w Rosji
I pó³rocze 2007 roku by³o pomylne dla Obwodu Kaliningradzkiego. Indeks (wskanik) wzrostu produkcji przemys³owej wyniós³ 153%, wy¿ej tylko w Obwodzie Sachaliñskim, ale tam zosta³ osi¹gniêty dziêki wydobyciu kopalin u¿ytecznych, w Obwodzie Kaliningradzkim za w wyniku dwukrotnego wzrostu produkcji w przemyle przetwórczym.
Prawie pó³torakrotnie wzros³y wielkoci budownictwa w porównaniu do I pó³rocza
2006 roku. I to przy tym, ¿e w roku ubieg³ym tempo budownictwa by³o tak¿e bardzo
wysokie.
Indeks cen detalicznych w obwodzie by³ na poziomie ogólnorosyjskim, a w swoim
Okrêgu Pó³nocno-Zachodnim kaliningradczycy najlepiej poradzili sobie z inflacj¹. Je¿eli
rednio w Rosji towary przemys³owe podro¿a³y o 14,5%, to w Obwodzie Kaliningradzkim  tylko o 5%. Nawet dynamika wzrostu cen materia³ów budowlanych, która mocno
niepokoi kaliningradczyków, by³a tu ni¿sza, ni¿ rednio w Rosji.
Korzystny na ogó³ poziom cen zamazuje wzrost cen artyku³ów spo¿ywczych w ob43

wodzie (w drugim pó³roczu skok cen tych artyku³ów by³ jeszcze wy¿szy, o czym informujemy nieco dalej).
W ogóle w I pó³roczu 2007 roku w 10 podmiotach Federacji Rosyjskiej indeks cen
detalicznych przekroczy³ 107%, g³ownie na skutek wyprzedzaj¹cego wzrostu cen i taryf
p³atnych us³ug dla ludnoci w tych podmiotach.
Pod wzglêdem wielkoci p³acy realnej Obwód Kaliningradzki ustêpuje w Okrêgu
Pó³nocno-Zachodnim tylko Obwodowi Leningradzkiemu. Statystyczny kaliningradczyk
zarabia³ w pierwszym pó³roczu br. 9208,7 rubli. ciganie siê z Jama³o-Nienieckim Okrêgiem Autonomicznym z jego 26 tysi¹cami rubli nie wchodzi w rachubê, gdy¿ tam i wydatki s¹ inne.
Niski by³ w Obwodzie Kaliningradzkim wzrost emerytur  tylko o 3,7%, podczas gdy
w niektórych krajach i obwodach  7% i wy¿ej.
Poziom bezrobocia w Obwodzie Kaliningradzkim w porównaniu do I pó³rocza 2006
roku zmniejszy³ siê o 20% i wyniós³ na koniec czerwca br. 7 tys. osób (dane dotycz¹
wy³¹cznie liczby bezrobotnych zarejestrowanych oficjalnie w urzêdach zatrudnienia). rednio w Rosji bezrobocie wzros³o o 15%.
KP, nr 166 z 6 IX; www.kaliningradka.ru z 6 IX.

Kontrole w marszu  rezydentów SSE
Dziesiêciu rezydentów Szczególnej Strefy Ekonomicznej w Obwodzie Kaliningradzkim objêtych zosta³o kontrol¹, która mia³a ustaliæ zgodnoæ realizacji z warunkami zg³oszonego przez nich projektu inwestycyjnego. Stwierdzono, ¿e wszyscy oni mog¹ kontynuowaæ swoj¹ dzia³alnoæ i , odpowiednio, korzystaæ z ulg podatkowych. Jak informuje
s³u¿ba prasowa rz¹du obwodowego, próbê przesz³y spó³ki akcyjne typu zamkniêtego
Sodru¿estwo-Soja, Strojinwestregion-Kaliningrad, i Inwest-Projekt, a tak¿e spó³ki
z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ Technoba³t, Optim, Ba³tijskij konsierwnyj zawod, Kwadriks, Kompanija projektnogo finansirowanija i Roskon.
Do koñca br. komisja miêdzyresortowa, z³o¿ona z przedstawicieli rz¹du obwodowego
i federalnych urzêdów ds. podatków i nadzoru architektoniczno-budowlanego, sprawdzi
jeszcze 21 kompanii-rezydentów.
KP-P, nr 172 z 14 IX.

Zani¿anie p³ac w firmach kaliningradzkich
Taki wniosek mo¿na wysnuæ na podstawie dokumentu, który wyp³yn¹³ z rz¹du obwodowego. W nim wskazano 464 przedsiêbiorstwa kaliningradzkie, które w swoich sprawozdaniach wykazuj¹ wynagrodzenia ni¿sze, ni¿ rednia w danej bran¿y.
Po otrzymaniu wykazu do Komisji Miêdzyresortowej ds. Mobilizacji Dochodów
w Merostwie Kaliningradu zaproszono na pierwszy ogieñ szefów 20 takich przedsiê44

biorstw. Co prawda, zjawi³o siê tylko trzech. I jeszcze trzech przyby³o w wyniku wczeniejszych zaproszeñ.
Przedstawicielowi Spó³ki z o.o. Wiertikal (Pion) nie uda³o siê od razu odpowiedzieæ na pytanie jak mog¹ prze¿yæ za 4000 rubli miesiêcznie robotnice obs³uguj¹ce
windy. «Za takie wynagrodzenie robotnica mo¿e raz na trzy lata rajstopy kupiæ, a ka¿dego
dnia  kawa³ek chleba i wodê  ze znajomoci¹ rzeczy napominali szefa spó³ki cz³onkowie komisji.  Przecie¿ minimum socjalne w miecie  4163 ruble. A je¿eli kobieta ma
dziecko (minimum socjalne dziecka  3697 rubli), to co najmniej trzeba 7800 rubli otrzymywaæ». W rezultacie, wed³ug owiadczenia pracodawców, okaza³o siê, ¿e wszystkiemu
winna jest...taryfa. Zbyt ma³o p³ac¹ kaliningradczycy za windê  zaledwie 27 rubli od
mieszkania miesiêcznie.
Przewodnicz¹cy komisji wicemer Jurij Biedienko do tych wyjanieñ odniós³ siê sceptycznie i zaproponowa³ sprawdzenie bilansu spó³ki, która regularnie otrzymuje zamówienie municypalne na obs³ugê wind.
«Je¿eli znajdziemy niedorzecznoæ, wiêcej kontraktu nie otrzymaj¹»  owiadczy³.
Podobnie przebiega³y rozmowy z innymi szefami firm. Czynnoci podejmowane na
rzecz legalizacji wynagrodzeñ przynios³y w roku ubieg³ym przyrost dochodu bud¿etu obwodowego o 500 mln rubli.
G-n, nr 34 z 612 IX.

Projekt Brama Labiau
31 sierpnia w rz¹dzie obwodu odby³a siê prezentacja projektu turystyczego  zespó³
Brama Labiau. Otwieraj¹c spotkanie, minister Michai³ Pluchin, odpowiedzialny za rozwój terytorialny i wspó³pracê z samorz¹dami lokalnymi, zwróci³ uwagê na s³aby rozwój
rejonów wschodnich obwodu. Wed³ug jego s³ów, 80% bud¿etu tych rejonów (okrêgów
miejskich) stanowi¹ dotacjê bud¿etu obwodowego.
Jedn¹ z dróg rozwi¹zania problemu biedy tych rejonów mog³oby staæ siê intensywne
wykorzystanie bogactwa przyrody tych miejsc, g³ównie dróg wodnych i krajobrazów.
W projekcie Brama Labiau, przedstawionym przez dyrektora Regionalnego Spo³ecznego Funduszu Ekologicznego Zielona planeta Aleksandra Paskaria, przewidziane s¹
wszystkie trzydzieci trzy przyjemnoci: wêze³ wodno-transportowy, orodki turystyczny i kulturalno-biznesowy, port dla statków o ma³ych rozmiarach, itd.
By uatrakcyjniæ trasê wodn¹ dla turystów, nale¿a³oby jednak poddaæ powa¿nej odbudowie pomniki historii i architektury Polesska (by³ego Labiau) i wielu miejscowoci wzd³u¿
ca³ej trasy. Autor projektu powo³ywa³ siê przy tym na dowiadczenia Polaków. Jeden taki
port dla ma³ych statków (marina) tworzy od 300 do 500 miejsc pracy, a jeden statek
spacerowy przynosi do bud¿etu regionalnego 90 tys. euro rocznie.
Uczestnicy narady uznali, ¿e realizacja projektu jest mo¿liwa pod warunkiem zawarcia umów miêdzynarodowych z Litw¹ i Polsk¹ o przekraczaniu granic wodnych. A to ju¿,
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niestety, bez przychylnoci w³adz federalnych nie jest mo¿liwe. Mimo to, postanowiono
w padzierniku przep³yn¹æ statkiem rzecznym proponowan¹ trasê wodn¹, ¿eby na miejscu wypracowaæ konkretne propozycje w zakresie przekszta³cenia wewn¹trz-obwodowych
dróg wodnych w powa¿n¹ pozycjê dochodu regionalnego.
Statkiem od Mamonowa do Polesska i dalej maj¹ p³yn¹æ zainteresowani przedstawiciele rz¹du obwodowego i szefowie tych rejonów (okrêgów), przez tereny których prowadzi trasa wodna  Mamonowa, Gwardiejska, Polesska, Zielenogradska.
www.gov.kaliningrad.ru z 30 VIII; www.kaliningradexpert.ru z 3 IX;
www.knia.ru z 3 IX; KP, nr 164 z 4 IX; www.kaliningradka.ru z 4 IX.

Workshop  wystartowa³. Byæ mo¿e zmieni on oblicze architektoniczne miasta
obwodowego
W Kaliningradzie odby³o siê miêdzynarodowe seminarium robocze, powiêcone problemom polityki urbanistycznej w³adz miasta. W sali Galerii Sztuki zebra³y siê grupy
architektów z Niemiec, Polski, Finlandii, Holandii, Moskwy, Sankt Peterburga, Kazania,
kilka dru¿yn architektów kaliningradzkich.
Kompetentny desant specjalistów ds. budownictwa i architektury mia³ rozeznaæ zagmatwane problemy architektoniczne stolicy obwodu i zaproponowaæ ich rozwi¹zanie. A
problemów tych nagromadzi³o siê, jak napisa³ Albert Ady³ow w KP z 12 wrzenia, co
niemiara i polityka w ostatnich latach prowadzona by³a wyranie pod znakiem nie rozwi¹zywania ich, lecz spotêgowania. Punktowa zabudowa, lekcewa¿enie planu generalnego gwoli nie wiedzieæ czyjej natychmiastowej wygody, wycinanie zielonych p³uc
miasta  wszystko to wywo³a³o i wywo³uje niezadowolenie spo³eczne i zwyk³ych obywateli. Jak zauwa¿y³ w czasie uroczystoci otwarcia seminarium przewodnicz¹cy Zwi¹zku
Architektów Siergiej Gulewskij, «wszyscy chc¹ uczyniæ dla Kaliningradu dobrze, ale
ka¿dy rozumie to po swojemu». Ten sam mówca porówna³ powojenny rozwój miasta z
losem okaleczonego na froncie ¿o³nierza, któremu ka¿dy nowy lekarz naczelny szpitala
«oddzielnie leczy³ to rêkê, to nogê, to g³owê wed³ug oryginalnej metody. Ranny tak i nie
wyzdrowia³...».
Jednak uczestnicy seminarium dalecy byli od takich mrocznych nastrojów, kontynuuje dalej A. Ady³ow, i ju¿ wykazuj¹ zrozumienie dla problematyki lokalnej. Kierownik
delegacji niemieckiej Martin Stephani z miasta Itzehoe zauwa¿y³, ¿e chocia¿ Kaliningrad
ma bogat¹ przesz³oæ architektoniczn¹ i jego dzisiejsza zabudowa g³ównie powtarza przedwojenn¹ siatkê ulic, to i tak «jest to nowoczesne miasto, co powinni dobrze rozumieæ ci,
którzy podejmuj¹ decyzje».
Autor artyku³u zauwa¿a, ¿e w przygotowanej dla uczestników seminarium solidnej
porcji materia³ów znalaz³ siê tak¿e opas³y tom opracowañ z poprzedniego seminarium
miêdzynarodowego z czerwca 2005 roku, które w zasadzie nie zosta³y spo¿ytkowane przy
okreleniu wizerunku Kaliningradu. Czy los efektów obecnego workshopu bêdzie inny,
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bardziej szczêliwy  czas poka¿e. Wydaje siê, ¿e liczni krytycy poczynañ obecnego architekta g³ównego miasta Aleksandra Baszyna, a i Rada ds. Kultury przy Gubernatorze
Obwodu, do tego nie dopuszcz¹. W przeciwnym razie rzeczywicie po co by³oby traciæ
czas, pieni¹dze, no i autorytet, na kolejne seminarium miêdzynarodowe.
Przygotowanie do seminarium, jego przebieg i rezultaty znalaz³y nie mniejsze zainteresowanie prasy lokalnej ni¿, nie porównuj¹c, nag³y wzrost cen na niektóre artyku³y spo¿ywcze. Oto tytu³y artyku³ów powiêconych przysz³oci architektoniczno-urbanistycznej
g³ównego miasta obwodu:
 Wojna parkanów. Mieszkañcy parterowego Kaliningradu protestuj¹ przeciwko s¹siedztwu z domami wielopiêtrowymi, RG, nr 194 z 4 IX;
 M³odzie¿ przeg³osowa³a za wyciêciem parków. Publiczne konsultacje odnonie wniesienia
zmian do planu generalnego miasta zakoñczy³y siê skandalem, KPwK, nr 131 z 8 IX;
 Dooko³a sami hanzeaci, KP, nr 168 z 8 IX;
 Jakie bêdzie centrum Kaliningradu? wiatowej s³awy architekci bêd¹ decydowaæ o losie
naszego miasta, KPwK, nr 131 z 8 IX; www.kaliningrad.kp.ru z 8 IX; www.kaliningrad.ru z 10 IX;
 Plan generalny poddany zosta³ miêdzynarodowej burzy mózgów, www.rosbalt.ru z 11 IX;
 Planem generalnym po zieleñcach. Zamach inwestorów na zielone strefy w centrum miasta
sprowokowa³ konflikt pokoleñ, RG, nr 200 z 11 IX;
 Workshop  wystartowa³. Byæ mo¿e zmieni on oblicze architektoniczne miasta obwodowego, KP, nr 170 z 12 IX;
 Klauzula dla centrum [miasta]. Architekci europejscy pomog¹ Kaliningradowi znaleæ
swoje oblicze, RG, nr 201 z 12 IX;
 Architekci zapoznali siê z Kaliningradem. O losie centralnej czêci miasta bêd¹ decydowaæ
architekci zagraniczni, KPwK, nr 134-t/37 z 1320 IX;
 Kaliningrad bez korków  ulicznych, SB, nr 149 z 18 IX;
 Penthaus na wodzie. Architekci zagraniczni proponuj¹ Kaliningradowi mielej zagospodarowywaæ brzegi, RG, nr 206 z 18 IX;
 Dom Rad przekszta³c¹ w fontannê. Jakie bêdzie centrum Kaliningradu?, K-d, nr 37 z 18
24 IX;
 Miastu postawili diagnozê, AiF-K, nr 38 z 1925 IX;
 Jakie bêdzie centrum miasta. Zamiast wiaduktów proponuj¹ zbudowaæ tunele podziemne,
SK, nr 38 z 1925 IX;
 Wiadukt  zburzyæ, z alei Lenina zrobiæ spacerniak. Architekci i urbanici europejscy przedyskutowali jakie ma byæ centrum Kaliningradu, KPwK, nr 138-t/38 z 2027 IX;
 Alejê Moskiewsk¹ zapêdz¹ pod ziemiê? Centrum miasta chc¹ nadaæ oblicze przedwojenne, KPwK, nr 141 z 26 IX;
 Rada do Spraw Kultury  przeciwko wie¿om [tu w znaczeniu przeciwko drapaczom chmur
w centrum miasta], KP, nr 181 z 27 IX.
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Przeprawa z Ba³tijska na Mierzejê Wilan¹ uruchomiona
6 wrzenia przez Cieninê Pilawsk¹ miêdzy Ba³tijskiem i rosyjsk¹ czêci¹ Mierzei
Wilanej, na której mieszka oko³o tysi¹ca Rosjan, odby³ rejs próbny nowy, ju¿ cywilny
prom Vistula, zakupiony przez prywatnego przedsiêbiorcê w Polsce. Tym samym skoñczy³a siê era obs³ugiwania tej przeprawy przez Flotê Ba³tyck¹ FR. Teraz za funkcjonowanie przeprawy odpowiedzialnoæ ponosi administracja Okrêgu Miejskiego w Ba³tijsku,
która wemie na siebie koszty przewozu tamtejszych mieszkañców. Inni bêd¹c p³aciæ 15
rubli za jednorazowy przewóz tam i z powrotem. Taryfy na przewóz transportu jeszcze nie
s¹ zatwierdzone.
KP, nr 167 z 7 IX, nr 171 z 13 IX; www.kaliningradka.ru z 7 IX; KPwK, nr 131 z 8 IX; RG, nr
200 z 11 IX; K-sa, nr 714 z 14 IX; AiF-K, nr 37 z 1216 IX.

Mierzeja Kuroñska zamkniêta dla firm budowlanych
Dyrekcja Parku Narodowego Mierzeja Kuroñska zabroni³a wjazdu na swoje terytorium techniki budowlanej. Zakaz obowi¹zuje czasowo od 6 wrzenia. «Czasowy zakaz
wprowadzony zosta³ moj¹ decyzj¹ po to, by dok³adnie ustaliæ kto, gdzie i jak¹ budowê
prowadzi na terytorium parku narodowego. Na punkcie kontrolno-przejciowym ju¿ zebra³o siê ponad dziesiêæ specjalnych maszyn budowlanych, w tym tak¿e betoniarek i betoniarek samochodowych, zmierzaj¹cych na Mierzejê Kuroñsk¹»  powiedzia³ dyrektor
parku Jewgienij Sniegiriow. Kierowcy pojazdów twierdz¹, ¿e jad¹ na budowy, które s¹
prowadzone legalnie, ale jakichkolwiek dokumentów przy tym nie okazuj¹. Dyrektor postanowi³, ¿e do tego, by pojazdy mog³y wjechaæ na mierzejê, «szefowie lub wykonawcy
powinni dostarczyæ dyrekcji parku wszystkie dokumenty zezwalaj¹ce na prowadzenie
budowy». Dyrekcja parku z kolei wyda opiniê odnonie ka¿dego z nich i przeka¿e do
prokuratury, która bêdzie okrelaæ, czy budowa jest prowadzona zgodnie z prawem, czy
nie.
«Na dzieñ dzisiejszy ustalilimy, ¿e na mierzei znajduje siê 27 obiektów w budowie w
ró¿nym stopniu zaawansowania. Przy tym 7 obiektów jest budowanych nawet po tym, jak
prokuratura poprzez s¹d zabroni³a kontynuowania budowy»  powiedzia³ J. Sniegiriow.
www.kaliningrad.ru z 6 IX; KP-P, nr 167 z 7 IX; KPwK, nr 130 z 7 IX, nr 134 z 14 IX, nr
138-t/38 z 2027 IX; K-d, nr 36 z 1117 IX; AiF-K, nr 38 z 1925 IX.

Ziemniaki wszyscy powa¿amy...S³otna pogoda mo¿e zostawiæ nas bez drugiego chleba
Dziennikarze kaliningradzcy ju¿ w sierpniu czêsto informowali o powa¿nych trudnociach i wielkich stratach, jakie przysporzy³o tegoroczne deszczowe lato rolnictwu i rolnikom obwodu. Na pocz¹tku wrzenia by³o ju¿ wiadomo, ¿e nie tylko ¿niwa, ale i wykopki
bêd¹ niezwykle trudne, a zbiory mizerne. W S³awsku dowiedzieli siê od tamtejszych przedstawicieli s³u¿b rolnych, ¿e okrêg zosta³ bez ziemniaków. W jednym z gospodarstw ze48

spo³owych z 50 hektarów ziemniaki przepad³y na 40, u rolnika specjalizuj¹cego siê
w uprawie ziemniaka urodzaj wymók³ na wszystkich 12 hektarach. W licznych innych
gospodarstwach przepad³o do 80% upraw ziemniaków. Na rynku w s¹siednim Sowietsku
cena kilograma ziemniaków dochodzi³a do 30 rubli, w Kaliningradzie  do 20 rubli, ale
w hurcie. Sprzedawano g³ównie ziemniaki sprowadzone z Litwy i Bia³orusi, swoich by³o
niewiele. Najtañsze by³y bia³oruskie  9-10 rubli za kilogram, je¿eli kto kupowa³ ca³y
worek, ale ich jakoæ pozostawia³a wiele do ¿yczenia. Podobnie jest z jakoci¹ ziemniaków miejscowych, co przyzna³ Aleksandr Storo¿uk, w³aciciel gospodarstwa farmerskiego Ro w okrêgu czerniachowskim, który ma do sprz¹tniêcia ziemniaki ze 150 hektarów. W ca³ym okrêgu do wykopania by³o 296 ha ziemniaków, wykopano z 13 ha, uzyskuj¹c rednio 130 kwintali z hektara, tyle ¿e ich jakoæ pozostawia wiele do ¿yczenia.
W ca³ym obwodzie urodzaj ziemniaków jest mimo wszystko niez³y oko³o 150 kwintali z hektara, ale za to jego sprz¹tniêcie przy takiej pogodzie bêdzie problematyczne 
powiedzia³a dziennikarzom konsultant do spraw uprawy rolin w Ministerstwie Rolnictwa i Rybo³ówstwa obwodu Swiet³ana Sobolewa.
Najgorzej jest w okrêgu s³awskim, w którym znaczna czêæ u¿ytków rolnych i miejscowoci zosta³ dos³ownie podtopiona. W okrêgu, w którym 75% stanowi¹ poldery, na
by³ych polach uprawnych, ³¹kach i pastwiskach, które zamieni³y siê w bagna, niebywale
rozmno¿y³y siê ³abêdzie i dzikie gêsi, chêtnie gnie¿d¿¹ siê tak¿e bia³e i siwe czaple. Po
wiêkszoci tych terenów mo¿na poruszaæ siê tylko ³odzi¹. Okrêg s³awski wypada w znacznej czêci z rejestru u¿ytków rolnych. Ale i bez niego prawie po³owa gruntów rolnych w
obwodzie nie jest w chwili obecnej wykorzystana. Perspektywa te¿ nie jest lepsza, o czym
korespondentowi Rosyjskiej Gazety opowiedzia³ W³adimir Puntusow, zastêpca naczelnika Federalnego Urzêdu Pañstwowego Kaliningradmeliowodchoz: «Przedsiêwziêcia
melioracyjne dotycz¹ce stacji pomp, grobli, tam i wa³ów, bêd¹cych w³asnoci¹ federaln¹,
realizowane s¹ kosztem bud¿etu federalnego. Wszystkie pozosta³e roboty finansowane s¹
z bud¿etu obwodowego z pozyskaniem pieniêdzy przedsiêbiorstw rolnych. Wed³ug programu w zasadzie prowadzony jest remont bie¿¹cy stacji pomp  po 810 obiektów rocznie. Remont kapitalny przechodzi rednio jedna stacja pomp rocznie. Co, oczywicie, nie
jest wystarczaj¹ce, poniewa¿ 80% agregatów si³owych jest krañcowo zu¿ytych. Z tego
powodu po³owa urz¹dzeñ stale jest nieczynna, a druga po³owa  czêsto wypada z u¿ytku.
Remont kana³ów magistralnych, znajduj¹cych siê w kompetencji federalnej, nie jest prowadzony od 2005 roku. Sytuacja nie jest ³atwa, a tu jeszcze przydarzy³o siê ponad wszelk¹ miarê deszczowe lato, niektóre stacje pracowa³y na okr¹g³o, chocia¿ zgodnie z technologi¹ je nale¿a³o unieruchamiaæ, gdy¿ w przeciwnym przypadku awarie s¹ nieuchronne.
Do tego jeszcze kana³y odprowadzaj¹ce zaros³y rolinnoci¹ wodno-b³otn¹, brygady czyszcz¹ zbiorniki odbieraj¹ce wodê tylko w pobli¿u stacji pomp, co prowadzi do tego, ¿e
zapychaj¹ siê siatki (kraty) zbieraj¹ce mieci. Okrêg Miejski w S³awsku, gdzie znajduje
siê wiêksza czêæ polderów obwodu, sta³ siê zak³adnikiem sytuacji zaistnia³ej w meliora49

cyjnej bran¿y obwodu. Ludzie odczuwaj¹ powa¿ne problemy z podtopieniem ich u¿ytków zarówno rolnych, jak i miejscowoci i potrzebuj¹ pomocy».
Rosyjska Gazeta od siebie informuje, ¿e Obwód Kaliningradzki jest jedynym w
Rosji regionem, w którym znajduj¹ siê ziemie obwa³owane (poldery), le¿¹ce poni¿ej poziomu morza. Ma³a Holandia obwodu po³o¿ona jest w delcie rzeki Niemen, w zalewisku rzeki Prego³y, a tak¿e na wybrze¿ach zalewów Kuroñskiego i Wilanego. Nadmiar
wody odpompowuj¹ (powinny to czyniæ) 117 stacji osuszaj¹cych. Przybór wód powstrzymuje 55 tam i tysi¹c innych urz¹dzeñ wodnych. D³ugoæ otwartej sieci melioracyjnej
odbieraj¹cej wodê wynosi 43 400 kilometrów.
KP, nr 163 z 1 IX, nr 168 z 8 IX, nr 173 z 15 IX; RG, nr 201 z 12 IX; KP-P, nr 172 z 14 IX.

Jesieñ. Ceny rosn¹  a ludzie obawiaj¹ siê dalszych powy¿ek cen ¿ywnoci
Rolnictwo ma dreszcze, a zap³aciæ za to przyjdzie siê zwyk³ym konsumentom 
przewiduje Niko³aj Dmitrijew w KP. O wysokich cenach drugiego chleba, jak zwykli mówiæ o ziemniakach kaliningradczycy, piszemy wy¿ej. Okazuje siê, ¿e dro¿ej¹ tak¿e
inne artyku³y spo¿ywcze pierwszej potrzeby  chleb, mleko i wyroby mleczne, miêso
drobiu, jajka. Dzieje siê tak wbrew zapewnieniom ekspertów, ¿e ceny zbó¿ w okresie
zbiorów nowego urodzaju nie tylko nie rosn¹, ale i malej¹. Okazuje siê, ¿e rosn¹, a w lad
za wzrostem cen zbó¿, rosn¹ tak¿e ceny ustalane przez przetwórców. «W niektórych pozycjach ziarno wzros³o w cenie trzykrotnie  zauwa¿y³ Dienis Worobjow, dyrektor generalny fabryki drobiu w Gurjewsku.  Nie mo¿emy na to nie reagowaæ». Trudno nie przyznaæ mu racji, wszak drób trzeba karmiæ zbo¿em. Nie ukrywaj¹ spodziewanych podwy¿ek cen tak¿e w Spó³ce Akcyjnej Mo³oko, bêd¹cej g³ównym dostawc¹ przetworów
mlecznych do sieci detalicznej. Ju¿ zreszt¹ podwy¿szono od 1 wrzenia ceny hurtowe o
4%, a to dopiero pocz¹tek, bowiem ceny skupu mleka w tym samym czasie wzros³y o ca³e
20%, przy jednoczesnym spadku jego poda¿y o 25% w stosunku do tego samego okresu
roku poprzedniego. Zniesienie dop³at eksportowych w krajach Unii Europejskiej do towarów mleczarskich spowodowa³o ich wzrost na rynku rosyjskim, w tym i kaliningradzkim, w lipcusierpniu br. o 810%. Eksperci przewiduj¹, ¿e do koñca roku ceny mleka,
mas³a i serów wzrosn¹ rednio o 20%. Nie ma tego z³ego, co by na dobre nie wysz³o,
powiadaj¹ analitycy rosyjscy. W zwi¹zku ze wzrostem cen produkcji mleczarskiej mo¿liwe jest zwiêkszenie inwestycji w hodowlê byd³a mlecznego, która do tej pory tradycyjnie
uwa¿ana by³a za bran¿ê niskoop³acaln¹.
Sytuacja na rynku spo¿ywczym obwodu musi byæ powa¿na, skoro 11 wrzenia minister rolnictwa i rybo³ówstwa obwodu Andriej Romanow zdecydowa³ siê na zwo³anie dziennikarzy, ¿eby j¹ wyjaniæ. Z jego wyst¹pienia wynika³o, ¿e wzrost cen na produkcjê rolnicz¹ mo¿e spowodowaæ nie tylko z³a pogoda, która rolnikom kaliningradzkim nie pozwala
na pofolgowanie ju¿ kolejny miesi¹c z rzêdu, ale i rynek wiatowy.
Nie wiadomo kto lub co sprowokowa³o znaczn¹ czêæ kaliningradzcyków, ale ju¿ pod
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koniec wrzenia, najpierw w Kaliningradzie, a póniej i w innych miejscowociach
obwodu, wybuch³a niczym nie uzasadniona obawa o to, ¿e na rynku zabraknie cukru i
olejów rolinnych. Ludzie zaczêli kupowaæ cukier ca³ymi workami. Nag³y wzrost popytu,
si³¹ rzeczy, musia³ wywo³aæ wzrost cen. Pod koniec ca³ego zamieszania ceny wzros³y
nawet dwukrotnie. Podobnie dzia³o siê tak¿e z olejami rolinnymi.
Minister gospodarki obwodu Feliks £apin powiedzia³ na posiedzeniu rz¹du obwodowego, ¿e nie tylko wzrost cen artyku³ów spo¿ywczych, lecz i intensywny rozwój gospodarczy obwodu ma swoj¹ drug¹ nieprzyjemn¹ stronê  inflacjê. Ona w ci¹gu siedmiu
miesiêcy ju¿ wynios³a 6%, a do koñca roku mo¿e wzrosn¹æ nawet do 9%, co w przybli¿eniu dwukrotnie przewy¿szy prognozy na ten rok. Przyczyna, zdaniem ministra, tkwi
w tym, ¿e w poprzednich dwóch latach inflacja w obwodzie by³a mniejsza, ni¿ rednio
w Rosji. A poniewa¿ przestrzeñ ekonomiczna jest wspólna, to zgodnie z prawem naczyñ
po³¹czonych powinien by³ nast¹piæ inflacyjny skok tak¿e w obwodzie. I on nast¹pi³. Minister nie wykluczy³, ¿e w tym, co siê dzieje, mo¿e kryæ siê czyj interes spekulacyjny:
wed³ug jego s³ów, wolnych zapasów zbó¿ w Europie aktualnie prawie nie ma  wszystko
zosta³o wykupione. W³adze obwodowe poleci³y nawet odpowiednim s³u¿bom, by sprawdzi³y, kto ewentualnie celowo wywo³uje zamieszanie cenowe na rynku, na przyk³ad
z cukrem czy olejem rolinnym.
Mamy nadziejê, ¿e to nie dziennikarze prasy lokalnej, którzy obficie opisuj¹ zaistnia³¹
sytuacjê, o czym wiadcz¹ nastêpuj¹ce artyku³y:
 Jesieñ. Ceny rosn¹. Rolnictwo ma dreszcze, a zap³aciæ za to przyjdzie siê zwyk³ym konsumentom, KP, nr 166 z 6 IX;
 U nas ceny s¹ ni¿sze! [Zapewnia³ minister rolnictwa i rybo³ówstwa A. Romanow na spotkaniu z dziennikarzami], KP, nr 170 z 12 IX;
 Polskie pomidory podskocz¹ w cenie? [Rossielchoznadzor znów pogrozi³ Polsce embargiem, tym razem na owoce i warzywa. Tym czasem import warzyw, rolin okopowych i owoców
z Polski stanowi oko³o po³owy tych towarów na rynku kaliningradzkim. Szefowie du¿ych sieci handlowych, w których udzia³ polskiego towaru wynosi oko³o 10%, uwa¿aj¹, ¿e jakiekolwiek ograniczenie prowadzi do wzrostu cen. Tego boj¹ siê przede wszystkim klienci tych sieci. Jednak w³adze oficjalne, jak informuje Olga Gonczarowa, nie widz¹ niczego szkodliwego w tych ograniczeniach], KPwK,
nr 134 z 14 IX;
 Ogórki s¹ dro¿sze ni¿ banany. W obwodzie oczekuje siê problemów z warzywami i produktami mlecznymi [W lipcu br. w porównaniu do grudnia 2006 roku ceny detaliczne wzros³y o 7%,
w tym na artyku³y spo¿ywcze  o 9,4%, na towary niespo¿ywcze  o 2,1%, a taryfy na us³ugi p³atne
dla ludnoci  o 10,9%. Ceny 18 wybranych artyku³ów spo¿ywczych (w tym mleczne, miêsne, m¹czne, warzywne i owocowe) we wrzeniu 2007 roku, w porównaniu do wrzenia 2006 roku, na Targowisku Centralnym w Kaliningradzie wzros³y razem z 456,10 rubli do 572,50 rubli, czyli o 118,40
rubli, rednio o 20,3%], K-d, nr 37 z 1824 IX;
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 Wzros³y ceny na produkty. Powiadaj¹, ¿e mieszczanie skrzynkami skupuj¹ mas³o i makarony, KPwK, nr 137 z 19 IX;
 Winna jest susza? Olej s³onecznikowy gwa³townie ronie w cenie [Nabywcy obawiaj¹ siê,
¿e wkrótce litr najbardziej do tej pory dostêpnej Olejnej bêdzie kosztowaæ 90 rubli. W dniu publikacji litr oleju ró¿nych gatunków kosztowa³ od 55 do 63 rubli, a najdro¿sze Natura i Postnoje 
92 ruble], SK, nr 39 z 26 IX2 X;
 Gospodarka ronie, ale i ceny te¿ [Sprawozdanie z posiedzenia rz¹du obwodowego, na
którym minister gospodarki F. £apin przedstawi³ informacjê o rozwoju gospodarczym obwodu
w I pó³roczu br.], KP, nr 180 z 26 IX; www.kaliningrad.ru z 26 IX;
 Dogonimy i przecigniemy. Obwód Kaliningradzki  na pierwszych pozycjach wród regionów Rosji [Z referatu ministra F. £apina na posiedzeniu rz¹du obwodowego], KP, nr 180 z 26 IX;
www.kaliningradka.ru z 26 IX;
 Kaliningradczycy bij¹ siê na targowisku z powodu dro¿szego cukru i oleju, www.regnum.ru
z 26 IX;
 Kaliningradzki wicepremier: «Podwy¿ki na cukier i olej nienaturalne» [26 wrzenia wicepremier Szalimow zwróci³ siê z prob¹ do przedstawicieli SMI o uspokojenie obywateli i wyjanienie
sytuacji. Wed³ug jego s³ów, podwy¿ka cen artyku³ów spo¿ywczych nie jest uzasadniona przyczynami
ekonomicznymi, lecz jest zjawiskiem krótkotrwa³ym i nienaturalnym. Zaproszeni na posiedzenie rz¹du obwodowego przedstawiciele Urzêdu do Walki z Przestêpczoci¹ Zorganizowan¹ [ros. UBOP],
prokuratury i Federalnej S³u¿by Bezpieczeñstwa [FSB] otrzymali zadanie sprawdzenia, czy za dzisiejsza panik¹ nie stoi jaki konkretny cz³owiek, czy grupa osób], www.regnum.ru z 26 IX;
 Kto rozdmucha³ zamieszanie? [Relacja z briefingu wicepremiera Jurija Szalimowa, ministra
rolnictwa i rybo³ówstwa Andrieja Romanowa oraz zastêpcy pe³nomocnego przedstawiciela prezydenta FR w PZOF ds. Obwodu Kaliningradzkiego Aleksandra Dacyszyna z dziennikarzami, w czasie
którego wicepremier rz¹du obwodu prosi³ dziennikarzy o wyjanienie swoim czytelnikom, ¿e podstaw do podwy¿ki cen na produkty d³ugiego spo¿ycia nie ma], KP, nr 181 z 27 IX, www.kaliningrad.ru z 27 IX;
 Na Targowisku Centralnym bójki z powodu cukru. Dlaczego w Kaliningradzie gwa³townie
zdro¿a³y produkty [Olga Gonczarowa pisze, ¿e wytworzy³a siê sytuacja jak przy Gorbaczowie, gdy
kartki na myd³o, wódkê i cukier wprowadzali], KPwK, nr 141 z 26 IX;
 Boos obieca³ tanie towary. I zaprosi³ do obwodu moskiewskie sieci handlowe [25 wrzenia
gubernator G. Boos opowiedzia³ o dzia³aniach, które rz¹d obwodowy zamierza przedsiêwzi¹æ, by
zatrzymaæ wzrost cen na produkty ¿ywnoci. Zaproszenie do budowy w obwodzie swoich sklepów
takich wielkich sieci, jak Metro i Ikea, ma otrzewiæ zarówno nabywców, jak i swoich kaliningradzkich w³acicieli sklepów], KPwK, nr 141 z 26 IX;
 ¯ycie  nie cukier? [Gazeta Floty Ba³tyckiej o wzrocie cen artyku³ów spo¿ywczych], SB,
nr 154 z 27 IX;
 Federalna S³u¿ba Antymonopolowa [ros. FAS] wyjani przyczyny gwa³townego wzrostu cen
cukru w Obwodzie Kaliningradzkim [Tak¹ zapowied przekaza³a Jelena Mo¿aro, naczelnik Od-
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dzia³u Zamówieñ Pañstwowych i Analiz Rynków Kaliningradzkiego Urzêdu FAS], www.abnews.ru
z 27 IX;
 Informacja o cenach na niektóre rodzaje produktów ¿ywnoci wed³ug stanu na dzieñ 26
wrzenia 2007 roku [Informacja opracowana przez rz¹d obwodowy obejmuje ceny m¹ki, dwóch
gatunków jaj i 14 rodzajów olejów rolinnych w sklepach trzech sieci handlowych (Wiktoria,
Wester i Siódmy Kontynent). Wynika z niej, ¿e ceny ju¿ siê normalizuj¹, ¿e przerw w dostawach
nie przewiduje siê, ¿e ceny dostaw nie ulegn¹ zmianie. S³owem, nie jest le], www.gov.kaliningrad.ru
z 26 IX;
 Cukru nie nad¹¿aj¹ paczkowaæ. Cena na niego w supermarketach i na targowiskach pozostaje dawna [Artyku³ uspokajaj¹cy  cukier w hurtowniach jest, ceny hurtowe s¹ dawne, trwa
intensywne paczkowanie, etc. O wywo³anie podniecenia cenowego podejrzani s¹ sprzedawcy z Targowiska Centralnego, nie jest wykluczone, ¿e dzia³ali w zmowie. Wszczêto ju¿ sprawê karn¹ z art.
178 KK FR  Niedopuszczenie, ograniczenie lub wyeliminowanie konkurencji w drodze ustanowienia i podtrzymania monopolowo wysokich cen], KPwK, nr 142 z 28 IX; www.kaliningrad.kp.ru
z 28 IX;
 Zamieszanie nie jest nam potrzebne [Wypowied dyrektora generalnego kompanii WesterKaliningrad Aleksandra Guleckiego], KP-P, nr 182 z 28 IX;
 To jest jaki ob³êd... [Niko³aj Dmitrijew przekonuje czytelników Kaliningradzkiej Prawdy
o tym, ¿e ten, kto dzisiaj kupuje cukier po zawy¿onych cenach, ten zwyczajnie traci pieni¹dze], KPP, nr 182 z 28 IX;
 Z³ote jajka. Gubernator kaliningradzki wezwa³ mieszkañców, by nie ulegali panice, SB, nr 156
z 29 IX.

Bogatych  wiêcej
W Obwodzie Kaliningradzkim podsumowano kampaniê sk³adania deklaracji podatkowych przez mieszkañców obwodu za rok 2006. Deklaracje z³o¿y³o 26 tysiêcy mieszkañców obwodu, o 43% wiêcej ni¿ rok wczeniej. Tych, którzy zadeklarowali dochód
powy¿ej miliona rubli, jest o pó³ tysi¹ca wiêcej. Wzros³a tak¿e o 30 osób liczba tych,
którzy zadeklarowali dochód od 10 do 100 mln rubli. 18 kaliningradczyków zarabia do
500 mln rubli (w roku 2006 takie deklaracje z³o¿y³o 14 osób).
Cztery osoby wykaza³y, ¿e ich dochód wynosi do miliarda rubli. I wreszcie dwóch
podatników napisa³o w deklaracjach, ¿e ich dochody przewy¿szaj¹ jeden miliard rubli.
29 wrzenia br. w punktach wymiany walut w Kaliningradzie jeden dolar kosztowa³ w
sprzeda¿y 25 rubli.
www.pravda.ru z 7 IX; KP, nr 168 z 8 IX; KPwK, nr 131 z 8 IX; www.kaliningrad.kp.ru z 8
IX; RG, nr 200 z 11 IX; AiF-K, nr 37 z 1216 IX; K-d, nr 36 z 1117 IX, nr 37 z 1824 IX.
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Kaliningrad  Polska
S¹siedzi powinni wspó³pracowaæ
W dniach od 5 do 7 wrzenia w Go³dapi w województwie warmiñsko-mazurskim
odby³o siê forum przedstawicieli w³adz samorz¹dowych województwa i przygranicznych
powiatów polskich z przedstawicielami rz¹du Obwodu Kaliningradzkiego i przygranicznych rejonów i okrêgów miejskich tego obwodu FR.
Celem forum by³o rozszerzenie i realizacja istniej¹cych kontaktów miêdzy regionami
dwóch pañstw. Rozpatrywano aspekty wspó³dzia³ania terenów przygranicznych, perspektywy i priorytety dalszego rozwoju stosunków.
Prasa kaliningradzka podkrela, ¿e to spotkanie wa¿ne by³o, bez w¹tpienia, dla obydwu stron. «Dla Obwodu Kaliningradzkiego województwo wystêpuje w roli ambasadora
w Europie, a my z kolei jestemy w waszym regionie ambasadorem dla ca³ej Rosji. Kaliningrad dla nas jest bardzo wa¿nym i strategicznym partnerem. I nie tylko ze wzglêdu na
po³o¿enie strategiczne, ale i dziêki tym kontaktom, które zosta³y wypracowane w ci¹gu
17 lat»  cytuj¹ kaliningradzkie rodki masowej informacji wybrany fragment z wyst¹pienia na forum marsza³ka województwa warmiñsko-mazurskiego Jacka Protasa.
W ramach konferencji mia³a miejsce prezentacja trzech przygranicznych okrêgów
miejskich obwodu gusiewskiego, niestierowskiego i oziorskiego. Delegacja kaliningradzka przedstawi³a referaty O rozwoju wspó³pracy handlowo-gospodarczej i inwestycyjnej
Obwodu Kaliningradzkiego i Województwa Warmiñsko-Mazurskiego oraz Ma³a przedsiêbiorczoæ w Obwodzie Kaliningradzkim: stan i perspektywy rozwoju.
Polacy zaprezentowali wspólny projekt wspierania jednostek municypalnych (samorz¹dowych) Obwodu Kaliningradzkiego i pokazali, jak buduje siê wspó³czesn¹ wspó³pracê transgraniczn¹ województwa na przyk³adzie miasta Go³dapi. Granica dzisiaj jest
rozpatrywana jako czynnik pozytywny wspierania rozwoju regionalnego, a Rosyjsko-Polska Rada ds. Wspó³pracy Obwodu Kaliningradzkiego z Regionami Polski jest podstaw¹
o¿ywienia kontaktów na pograniczu rosyjsko-polskim.
Omawiano i to jak bêd¹ wykorzystane fundusze Unii Europejskiej do rozwoju regionów przygranicznych Polski i Rosji w latach 20072013.
«Konferencja by³a wa¿na i bardzo reprezentatywna  powiedzia³ po forum konsul
generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie Jaros³aw Czubiñski.  Ze strony
polskiej w niej uczestniczy³y wszystkie ga³êzie w³adzy województwa warmiñsko-mazurskiego: marsza³ek województwa, przewodnicz¹cy Sejmiku, starostowie powiatów, burmistrzowie miast. Tematy dyskusji dotyczy³y dwóch kierunków g³ównych. Po pierwsze,
dokonanie analizy poziomu wspó³pracy i mo¿liwoci jej dalszego rozwoju. Po drugie,
rozmylania o tym, dlaczego nam nie uda³o siê zrealizowaæ wytyczonych planów w pe³nym zakresie, co hamuje i przeszkadza naszym stosunkom wzajemnym. Cieszy, ¿e obie
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strony d¹¿¹ nie w s³owach, lecz na dziele do wykorzystania wszystkich mo¿liwoci, które
daje nam dzieñ dzisiejszy.
Tak, Rzeczypospolita Polska  to podmiot Unii Europejskiej, który otrzymuje pieni¹dze na rozwój infrastruktury przygranicznej. Powinnimy wykorzystaæ dan¹ szansê, ¿eby
nie by³o straconych mo¿liwoci. Dlatego logiczne jest sta³e odnawianie sfery kontaktów
w praktyce. To dotyczy równie¿ i zagadnieñ prawnych, na przyk³ad umów o partnerstwie,
realizacji projektów euroregionów Niemen i Ba³tyk.
Konferencja da³a powa¿ny bodziec do rozszerzenia i pog³êbienia kontaktów gospodarczych. Bardzo ciekawy referat przedstawi³ przewodnicz¹cy Warmiñsko-Mazurskiej
Wolnej Strefy Ekonomicznej. Przypuszczamy, ¿e stanie siê on podstaw¹ kontaktów Kaliningradzkiej Szczególnej Strefy Ekonomicznej i Warmiñsko-Mazurskiej Wolnej Strefy
Ekonomicznej. Tak bardzo reprezentatywne forum oceniam pozytywnie. Trzeba odnotowaæ, ¿e w ostatnich latach konferencji miêdzynarodowych takiego szczebla nie prowadzono ani w Polsce, ani w Rosji»  powiedzia³ Jaros³aw Czubiñski [wed³ug Komsomolskiej Prawdy  Kaliningrad z 11 wrzenia br.].
www.gov.kaliningrad.ru z 3 IX; www.kaliningrad.ru z 8 IX; www.balticpl.ru z 8 IX;
KP, nr 168 z 8 IX KPwK, nr 132 z 11 IX.

Spotkanie z rozmachem. W Kaliningradzie odby³ siê turystyczny Workshop
W Kaliningradzie odby³ siê V Turystyczny Workshop, przygotowany przez rz¹d obwodowy i Polsk¹ Organizacjê Turystyczn¹ przy wsparciu regionalnego Stowarzyszenia
Przedsiêbiorstw Przemys³u Turystycznego i Polskiego Klubu Turystycznego w Kaliningradzie.
W obecnym spotkaniu roboczym wziê³a udzia³ rekordowa liczba przedstawicieli biznesu turystycznego  oko³o 100 kompanii zagranicznych, wród których znaleli siê
czo³owi operatorzy turystyczni z Litwy, £otwy, Kazachstanu, Zjednoczonych Emiratów
Arabskich. Ponad 30 przyby³o z miast rosyjskich.
Po raz pierwszy w Workshop wziê³y udzia³ narodowe biura turystyczne Hiszpanii
(Katalonia) i Wêgier w Rosji. Wed³ug s³ów Mariny Drutman, naczelnika Oddzia³u Turystyki rz¹du obwodowego, jest to zas³uga dyrektora Przedstawicielstwa Polskiej Organizacji Turystycznej w Moskwie Andrzeja Sierakowskiego, który zaprosi³ kolegów, proponuj¹c im mo¿liwoæ organizacji wspólnych turów dla Rosjan. W nowych warunkach, gdy
kaliningradczycy nie uzyskuj¹ rocznych wiz bezp³atnych do Polski i Litwy, i krótkie podró¿e do tych pañstw s¹ dla nich mniej przyci¹gaj¹ce, na plan pierwszy wychodz¹ d³u¿sze,
informacyjnie nasycone tury. Tak wiêc podzielenie siê klientami z konkurentami okaza³o siê byæ korzystne.
«Takie kontakty z kolegami nieodzowne s¹ w naszej pracy  powiedzia³a prezes Klubu Polskiego w Kaliningradzie Irina Litwinowicz.  Wydawa³oby siê, ¿e co jak co, ale
Polskê to my znamy doskonale, tym niemniej ka¿dego razu na Workshop otwiera siê co
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nowego, a kr¹g partnerów staje siê szerszy. Jest ca³kiem interesuj¹ca mo¿liwoæ przed³u¿enia tras polskich do Wêgier i S³owacji. S¹dzê, ¿e taki produkt turystyczny bêdzie ciekawy i dla kaliningradczyków, i dla mieszkañców innych miast rosyjskich, na zainteresowanie których liczymy».
KP, nr 163 z 1 IX, nr 172 z 14 IX, nr 174 z 18 IX; KPwK, nr 132 z 11 IX;
SK, nr 39 z 26 IX2 X.

Wspó³praca z Obwodem Kaliningradzkim w sferze turystyki
O wspó³pracy i wymianie turystycznej miêdzy Obwodem Kaliningradzkim i województwem warmiñsko-mazurskim by³a mowa podczas spotkania przedstawicieli Urzêdu
Marsza³kowskiego i Ministerstwa Przemys³u obwodu, które odby³o siê w Olsztynie.
Wed³ug s³ów Stanis³awa Harajdy, dyrektora Departamentu Turystyki WarmiñskoMazurskiego Urzêdu Marsza³kowskiego, w aktywnym rozwoju turystyki, bêd¹cej jedn¹ z
ga³êzi gospodarki, zainteresowane s¹ obydwa regiony. On tak¿e zauwa¿y³, ¿e na spotkaniu zosta³y okrelone g³ówne kierunki wspó³pracy do koñca bie¿¹cego roku.
Strona rosyjska w osobie Mariny Drutman, naczelnika Oddzia³u Turystyki Rz¹du
Obwodu Kaliningradzkiego, wyrazi³a nadziejê na dalszy rozwój kontaktów w danej dziedzinie. Jej zdaniem, priorytetowe s¹ projekty zwi¹zane z popularyzacj¹ Puszczy Rominckiej i miejsc zwi¹zanych z imionami Kanta i Kopernika. Oprócz wspó³pracy kulturalnej i
naukowej, strony wyrazi³y chêæ rozwijania wzajemnie korzystnych kontaktów w dziedzinie gospodarki.
Plan wspó³pracy miêdzy obydwoma regionami [w sferze turystyki] podpisany zosta³
we wrzeniu w Kaliningradzie w czasie targów Workshop, w których wziêli udzia³ przedstawiciele Rosji, Polski, Ukrainy, S³owacji, Czech i Wêgier.
KWr., nr 2324 z 27 IX3 X.

Wspó³praca Mamonowo  Braniewo
Delegacja Okrêgu Miejskiego w Mamonowie odwiedzi³a s¹siednie miasto polskie
Braniewo, w którym na cmentarzu wojennym spoczywa oko³o 32 tysiêcy dowódców
i ¿o³nierzy radzieckich, poleg³ych w czasie ofensywnej Operacji Wschodniopruskiej pod
koniec II wojny wiatowej. Cmentarz ten zajmuje powierzchniê 4 hektarów, jest jednym
z najwiêkszych w Europie i dlatego wymaga okrelonych wydatków na konserwacjê
i utrzymanie. W³adze Braniewa dok³adaj¹ niema³o wysi³ków przy sprz¹taniu grobów.
Wydatkuj¹ one przy tym swoje w³asne, samorz¹dowe rodki. Ale sprawa przeniesienia
cmentarza, zmniejszenia jego terenu przez Polaków nigdy nie by³a podnoszona  czytamy w Zapad Rossii, dodatku do Rosyjskiej Gazety z 713 wrzenia.
Szef (mer) Okrêgu Miejskiego w Mamonowie Oleg Sz³yk i przewodnicz¹cy Okrêgowej Rady Deputowanych Chawa¿ Chaszyjew w towarzystwie burmistrza Braniewa Henryka Mro¿yñskiego z³o¿yli przywiezione ze sob¹ wieñce u podnó¿a g³ównego pomnika,
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po czym podziêkowali s¹siadom  Polakom za troskê, jak¹ otaczaj¹ cmentarz ¿o³nierzy
radzieckich, i poinformowali, ¿e obejmuj¹ sta³ym szefostwem tê nekropoliê.
RG-N, 197 z 713 IX.

Oleg Sz³yk grozi Polakom powieszeniem na s³upie hañby. Obcokrajowcy
miec¹ w Mamonowie nie mniej ni¿ Rosjanie
Mer Mamonowa Oleg Sz³yk uprzedzi³ obywateli Polski, naruszaj¹cych czystoæ w
miecie, ¿e umieci ich zdjêcia na tak zwanym s³upie hañby, ustawionym naprzeciw
budynku administracji municypalitetu. O tym szef miasta owiadczy³ w toku wizyty roboczej w Mamonowskim Okrêgu Miejskim gubernatora Gieorgija Boosa, poinformowa³a
s³u¿ba prasowa rz¹du obwodowego.
Sz³yk zauwa¿y³, ¿e w granicz¹cym z Polsk¹ miecie miec¹ nie tylko Rosjanie, ale i
Polacy. Wed³ug s³ów mera, walczyæ z obcokrajowcami nie jest ³atwo, poniewa¿ trudno
ich zobowi¹zaæ do zap³acenia kary grzywny. Przecie¿ prawnie stosowne procedury nie s¹
umocowane. Z kolei gubernator zaocznie uprzedzi³ konsula generalnego Polski w Kaliningradzie Jaros³awa Czubiñskiego, ¿e w przypadku niezap³acenia przez obywateli s¹siedniej republiki kary administracyjnej, wymierzonej im w Rosji, bêd¹ oni pozbawieni
wiz rosyjskich na zawsze.
www.klops.ru z 25 IX.

Wspó³praca Polesska i Starogardu Gdañskiego
Ju¿ trzy lata trwa wspó³praca rejonu polesskiego i powiatu starogardzkiego w województwie pomorskim. Ich partnerstwo rozwija³o siê dotychczas przede wszystkim w sferze kultury. Zespo³y twórcze ze Starogardu uczestniczy³y w Dniach Miasta Polesska,
w festiwalach folklorystycznych by³ego Labiau, a w polskich wiêtach i zawodach sportowych bra³y udzia³ zespo³y artystyczne i dru¿yny sportowe z rejonu polesskiego. Latem
studenci z Polesskiej Filii Sanktpetersburskiego Pañstwowego Uniwersytetu Rolniczego
odbywali praktykê w gospodarstwach rolnych powiatu starogardzkiego.
21 wrzenia delegacje zaprzyjanionych jednostek samorz¹dowych zebra³y siê w Konsulacie Generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie na prezentacji osi¹gniêæ
gospodarczych powiatu starogardzkiego, g³ównie w zakresie przemys³u spo¿ywczego,
obróbki metali, budownictwa i rolnictwa. Wszystko to zainteresowa³o obecnych w sali
biznesmenów kaliningradzkich, nawi¹zano konkretne kontakty biznesowe. Jednak przedsiêbiorcy wiedz¹, jak ¿mudna jest procedura certyfikacji towarów polskich przed wejciem na rynek rosyjski. Uczestnicz¹cy w prezentacji konsul generalny RP w Kaliningradzie Jaros³aw Czubiñski zauwa¿y³, ¿e je¿eli jest to jedyna przeszkoda na drodze kontaktów gospodarczych, to on gotów jest dopomóc w jej pokonaniu.
KP, nr 178 z 22 IX; www.kaliningradka.ru z 22 IX; KPwK, nr 140 z 25 IX;
RG, nr 210 z 21 IX.
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Po³¹czenie kolejowe do Gdyni i do Berlina po sezonie
Wraz z zakoñczeniem letniego sezonu przewozów pasa¿erskich koñczy siê kursowanie poci¹gu Nr 18/17 KaliningradMalbork. Ostatni rejs bêdzie mia³ miejsce 1 padziernika. Od 2 padziernika do rozk³adu jazdy wprowadzono codzienny poci¹g Nr 8/7 KaliningradGdynia z doczepianym wagonem do Berlina. Bêdzie on wyje¿d¿a³ z Dworca
Po³udniowego w Kaliningradzie o 18.36 (czas moskiewski), przybycie do Gdyni o 22.19
(czas miejscowy). Z Gdyni  o 8.22, w Kaliningradzie o 15.45.
Trasa wagonu bezprzesiadkowego do Berlina przebiega przez Elbl¹g, Tczew, Poznañ,
Frankfurt nad Odr¹. Z Kaliningradu on bêdzie wyje¿d¿aæ o 18.36 (czas moskiewski),
przybycie na stacjê koñcow¹ BerlinGesendbrün o 7.30 (czas miejscowy). Ze stolicy Niemiec  ze stacji BerlinZOO o 21.22 w sk³adzie poci¹gu Kasztan BerlinKijów z przeczepieniem w Poznaniu i przybyciem do Kaliningradu o 15.45.
Bilet do Gdyni kosztuje 485 rubli (1 USD = 25 rubli), do Berlina w przedziale pierwszej klasy  3052 ruble, w przedziale drugiej klasy  2637 rubli.
Przedsprzeda¿ biletów w kasach miêdzynarodowych na Dworcu Po³udniowym
w Kaliningradzie ju¿ otwarta w obydwu kierunkach.
KP, nr 174 z 18 IX; www.kaliningradka.ru z 18 IX; SB, nr 150 z 20 IX;
K-d, nr 38 z 25 IX1 X.

Pestycydy zawady. 4 padziernika w Brukseli bêdzie rozstrzygany rosyjski los
polskich warzyw i owoców
W³adimir Myszkin. Kaliningradzka Prawda ju¿ pisa³a o nowym konflikcie ¿ywnociowym miêdzy Rosj¹ i Polsk¹. Przypominamy, ¿e jeszcze w 2005 roku Rossielchoznadzor wyrazi³ brak zaufania co do jakoci kontroli, które realizowa³a polska s³u¿ba
fitosanitarna w odniesieniu do eksportowanej do Rosji produkcji owocowo-warzywnej.
Tym niemniej polskie warzywa i owoce nie zniknê³y z lad naszych sklepów. One nap³ywa³y do nas za porednictwem krajów trzecich, s³u¿bom sanitarnym których Rossielchoznadzor ufa³. Wród innych do godnych zaufania trafili inspektorzy fitosanitarni Litwy.
W³anie poprzez ten kraj do Obwodu Kaliningradzkiego sz³a g³ówna masa polskich jab³ek, ziemniaków, rzodkiewki i inne dary ziemi.
Jednak wed³ug s³ów sekretarza prasowego Rossielchoznadzoru Aleksieja Aleksiejenko, od pocz¹tku roku kraje trzecie, w tym i Litwa, zaczê³y szybko traciæ zaufanie gronego Rossielchoznadzoru, poniewa¿ w dostarczonej z ich terytorium produkcji polskiej
nasi specjalici nie jeden raz znajdowali pestycydy i inne niepo¿¹dane komponenty
w ilociach przewy¿szaj¹cych dopuszczalne normy.
Po to, by uregulowaæ ten problem, przedstawiciele Rossielchoznadzoru wyje¿d¿ali w
tych dniach do Litwy na spotkanie z kolegami z UE. Jednak rezultatów ten wyjazd na
razie nie da³.
«Zaznaczylimy swoje stanowisko, i nas jak gdyby zrozumieli  mówi Aleksiejenko.
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 Jednak wszystkie kropki nad i, s¹dz¹c ze wszystkiego, bêd¹ postawione na nastêpnym spotkaniu, które odbêdzie siê 4 padziernika w Brukseli. Nie jest trudno domyliæ
siê, ¿e za prawo sprzedawania polskich warzyw i owoców na terytorium Rosji bêd¹ walczyæ nie tylko Polska, ale i ca³a Unia Europejska. Pamiêtacie, jak ostro sta³a sprawa embarga na polskie miêso w czasie szczytu majowego RosjaUE?».
Nawiasem mówi¹c, polityka jest polityk¹, a ¿ycie jest ¿yciem. Niestety, w przypadku
ca³kowitego zakazu dostaw polskiej produkcji owocowo-warzywnej do Rosji w pierwszej kolejnoci ucierpi Obwód Kaliningradzki. Zwolniona nisza bêdzie, oczywicie, wczeniej czy póniej zape³niona, ale ceny, jak piæ daæ, podskocz¹ tak, ¿e tylko trzymaj siê.
Przykro jest, naturalnie. Ale dla nas to nie nowina... (KP-P, nr 177 z 21 IX).
Maria Bierkutowa informuje w artykule pod tytu³em Czyje ziemniaki bêdzie jad³
Kaliningrad?, opublikowanym w Komsomolskiej Prawdzie  Kaliningrad z 11 IX,
¿e kierownictwo Dyrektoriatu Generalnego ds. Ochrony Zdrowia i Ochrony Konsumentów Komisji Europejskiej nie znajduje podstaw do wprowadzenia embarga. Rzecz w tym,
¿e w prawie europejskim okrelone s¹ bardziej wysokie poziomy zawartoci substancji
szkodliwych w produkcji spo¿ywczej, ni¿ w rosyjskim. (KPwK, nr 132 z 11 IX).
Agencja KNIA, a w lad za ni¹ portal internetowy Kaliningrad.ru z 7 IX, tak¿e
informuj¹, ¿e Rossielchoznadzor zamierza na³o¿yæ embargo na polsk¹ produkcjê rolnicz¹
tak samo, jak na produkcjê hodowlan¹. Agencja ostrzega jednoczenie, ¿e w zwi¹zku
z tym oczekuje siê wzrostu cen produkcji rolniczej w Obwodzie Kaliningradzkim, gdzie
udzia³ ziemniaków, pomidorów, ogórków i jab³ek z Polski wynosi 3040%.
www.kaliningrad.ru z 7 IX; KPwK, nr 132 z 11 IX; KP-P, nr 177 z 21 IX;
www.kaliningradka.ru z 21 IX; www.kaliningradexpert.ru z 21 X.

Embargo miêsne i jego realizacja na granicy polsko-rosyjskiej
«Codziennie na rosyjsko-polskim odcinku granicy funkcjonariusze Urzêdu Celnego
w Bagrationowsku wspólnie z przedstawicielami urzêdu terytorialnego Rossielchoznadzoru zapobiegaj¹ próbom bezprawnego wwozu przez osoby fizyczne miêsa ró¿nych
zwierz¹t  komentuje dla Komsomolskiej Prawdy  Kaliningrad Jelena Siniawskaja,
sekretarz prasowy urzêdu celnego.  Od 1 stycznia do 1 wrzenia br. siedemdziesiêciu
dwóch obywateli, g³ównie zamieszka³ych na terytorium obwodu, zosta³o zatrzymanych
przy próbie wwozu do obwodu produkcji miêsnej. W ka¿dym takim przypadku wszczêto
sprawê o naruszenie art. 16.3, ust. 1 Kodeksu Postêpowania Administracyjnego, który
przewiduje karê grzywny w wysokoci 1500 rubli. £¹czna kwota kar grzywny wynios³a
ju¿ 108 tys. rubli».
G³ównym rodzajem naruszenia przy imporcie miêsa jest jego niezgodnoæ z rosyjskimi wymogami weterynaryjnymi. W czasie kontroli celnej w dniu 1 czerwca na granicy
w Bagrationowsku zatrzymano i zawrócono do Polski ponad 250 tysiêcy kg ró¿nego miêsa, z tego 140600 kg wwo¿ono dla jednej du¿ej spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹,
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maj¹cej sw¹ siedzibê w Kaliningradzie. Inna, nie mniej znana firma, usi³owa³a wwieæ
do obwodu 4000 kg wieprzowiny mro¿onej w ogóle bez oznaczeñ weterynaryjnych na
opakowaniach towarów. [O tym, sk¹d pochodzi³o owe miêso, autor artyku³u i jego rozmówcy nie informuj¹].
Inni nieuczciwi uczestnicy zewnêtrznej dzia³alnoci gospodarczej próbuj¹ importowaæ zabronion¹ produkcjê miêsn¹, nie wymieniaj¹c jej w certyfikacie weterynaryjnym.
Celnicy bagrationowscy zapobiegli próbie wwozu do obwodu 39300 kg miêsa w¹tpliwej
jakoci  pisze Pawe³ Woronow w gazecie Komsomolskaja PrawdaKaliningrad. 
Niezgodnoæ numerów plomb na rodkach transportowych i certyfikacie weterynaryjnym,
niezgodnoæ informacji o dacie wyrobu lub nazwie produkcji na etykietce z tym, co jest
zapisane w certyfikacie weterynaryjnym, sprzeczna informacja w dokumentach przewodnich  to daleko nie ca³y wykaz naruszeñ. £¹cznie celnicy z Bagrationowska zapobiegli
dotarciu na lady handlowe obwodu ponad 400 tysiêcy kg podejrzanej i, byæ mo¿e, niebezpiecznej dla zdrowia mieszkañców Obwodu Kaliningradzkiego produkcji miêsnej 
koñczy swoj¹ relacjê P. Woronow.
To byæ mo¿e w ostatnim zdaniu artyku³u wiadczy o tym, ¿e autor te¿ nie jest przekonany co do zasadnoci embarga miêsa z Polski. Gdyby go nie by³o, to uczciwi przedsiêbiorcy z obydwu stron granicy nie ryzykowaliby swoj¹ reputacj¹ przy imporcie miêsa do
obwodu. A nieuczciwi zawsze i wszêdzie siê znajd¹, i tych na pewno trzeba i mo¿na
eliminowaæ, nawet bez embarga.
KPwK, nr 140 z 25 IX.

Przemytnik z Polski
Rosyjsko-litewsk¹ granicê w miejscowoci Niemen przedsiêbiorczy obywatel z Polski przekracza³ noc¹. Wed³ug jego owiadczenia, przewozi³ soki, cukier i makaron domowy do szybkiego gotowania [ros. ³apsza]. T³umaczy³, ¿e wiezie go do Litwy, gdy¿ tam
korzystniej mo¿na sprzedaæ. Celnicy zauwa¿yli, ¿e kierowca zachowuje siê bardzo nerwowo, co wzbudzi³o ich podejrzenie. Jak siê póniej okaza³o  zasadnie. W ka¿dym z
pakietów z sokami by³o po 13 paczek papierosów, a w ka¿dym plastykowym opakowaniu
z makaronem  po 8 paczek. Co ciekawe, pakiety przeznaczone na sok i wypchane papierosami, po poruszeniu bulgota³y. W celu uprawdopodobnienia, ¿e w nich rzeczywicie
znajduje siê sok, do pakietu zapobiegawczo w³o¿ono prezerwatywê z wod¹.
Sekretarz prasowy Urzêdu Celnego w Niemnie Oksana Iwanowa przyzna³a w rozmowie z korespondentem Rosyjskiej Gazety, ¿e z takim fortelem przemytnika celnicy tego
urzêdu zetknêli siê po raz pierwszy. Jak widaæ, tym razem przys³owie Polak potrafi
sprawdzi³o siê tylko czêciowo.
RG-N, nr 209 z 2127 IX.
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Kaliningrad  Niemcy
Kaliningardzk¹ Elektrociep³owniê Nr 2 obs³u¿y koncern Siemens
SA Kaliningradzka Elektrociep³ownia Nr 2 [ros. TEC-2] podpisa³a umowê na d³ugoterminow¹ obs³ugê serwisow¹ turbin gazowych z AG Siemens.
W ci¹gu omiu lat znany koncern niemiecki bêdzie stale kontrolowaæ i towarzyszyæ
radami przy eksploatacji turbin gazowych, a tak¿e prowadziæ ich obs³ugê techniczn¹
i remont. W wyniku tej pracy kierownictwo TEC-2 zamierza otrzymaæ turbinê gotow¹ do
eksploatacji przez nastêpne 8 lat. W³anie taki cykl obs³ugi serwisowej zawiera siê
w projekcie.
Pierwszy blok energetyczny TEC-2 o mocy 450 megawat, uruchomiony w padzierniku 2005 roku, wyposa¿ony jest w dwie turbiny gazowe produkcji rosyjsko-niemieckiej.
www.kaliningrad-online.ru z 21 IX.

Rozwijamy partnerstwo energetyczne
Szef SA Jantarnego Michai³ Cykiel spotka³ siê z konsulem generalnym RFN
w Kaliningradzie dr. Guido Herzem. Rozmawiano o bezpieczeñstwie energetycznym regionu, o tym, ¿e bez zwiêkszenia dostaw gazu nie mo¿na zakoñczyæ budowy drugiego
bloku TEC-2, a tak¿e o tym, ¿e po zamkniêciu w 2009 roku Ignaliñskiej Elektrowni Atomowej obwodowi mo¿e zabrakn¹æ nawet 450 megawat energii elektrycznej. Ju¿ dzisiaj
obwód zu¿ywa dziennie 711 megawat. Jest oczywiste, ¿e bez drugiego bloku TEC-2 nie
bêdzie strefy gier, która, wed³ug szacunków, sama zu¿yje 350 megawat.
Dlatego przed energetykami postawiono zadanie okrelenia wszystkich mo¿liwych
wariantów wyjcia z sytuacji. Dzisiaj jedn¹ z dróg rozwi¹zania problemu jest wspó³praca
miêdzynarodowa w tej dziedzinie.
Konsul G. Herz obieca³ pomoc w nawi¹zaniu bezporednich kontaktów z niemieckimi dostawcami i producentami nowoczesnych, pewnych i konkurencyjnych pod wzglêdem ceny urz¹dzeñ dla przedsiêbiorstw systemu energetycznego obwodu.
«Naszym celem jest ucieczka od poredników  powiedzia³ Michai³ Cykiel.  To znacz¹co potani dostawy dla naszego przedsiêbiorstwa. Rzecz w tym, ¿e rosyjskie firmy 
importerzy w ca³ym zakresie uiszczaj¹ op³aty celne za ³adunki importowe. Naturalnie,
cena towaru przy nabyciu urz¹dzeñ importowanych dla nas wzrasta. My za korzystamy
ze sprzyjaj¹cego re¿ymu Szczególnej Strefy Ekonomicznej i otrzymuj¹c dostawy importowe bezporednio mamy ulgi celne, nie p³acimy VAT».
W toku rozmowy konsul Herz zainteresowa³ siê ewentualnym wariantem odnogi do
Obwodu Kaliningradzkiego od Gazoci¹gu Pó³nocnego, przebiegaj¹cego po dnie Ba³tyku.
«Taka odnoga w perspektywie jest najbardziej pomylnym rozwi¹zaniem problemu zaopatrzenia regionu w gaz dla naszej elektroenergetyki. Ale to jest rozwi¹zanie problemu
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dnia jutrzejszego, i ono nie mo¿e byæ przeszkod¹ w zwiêkszeniu iloci dostaw gazu istniej¹cym gazoci¹giem w chwili obecnej»  powiedzia³ M. Cykiel.
KPwK, nr 128 (dodatek Die³owoj Kaliningrad, nr 32 z 4 IX).

Wizyta delegacji landu Schlezwig-Holstein w Kaliningradzie
26 wrzenia w Kaliningradzie rozpoczê³a siê oficjalna wizyta delegacji Landtagu Schlezwig-Holstein z prezydentem landtagu Martinem Kayenburgiem. Gocie przybyli na zaproszenie przewodnicz¹cego Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej Siergieja Bu³ycziowa.
Celem ich wizyty jest dalszy rozwój wspó³dzia³ania dwóch organów w³adzy i nape³nienie
konkretn¹ treci¹ podpisanego przed siedmioma laty miêdzy stronami Memorandum
o wspó³pracy miêdzyparlamentarnej.
W czasie trzydniowego pobytu gocie spotkali siê z przewodnicz¹cym i deputowanymi Dumy Obwodowej, z wicepremierem Jurijem Szalimowem, konsulem generalnym
RFN w Kaliningradzie, odwiedzili Biuro Hanzeatyckie i Rosyjsko-Niemiecki Dom,
a tak¿e terminal promowy w Ba³tijsku i szko³ê w miejscowoci Mielnikowo w rejonie
zielenogradskim. W rozmowie z wicepremierem Szalimowem gocie z Niemiec uznali,
w szczególnoci, za perspektywiczne propozycje w sferze rozwoju turystyki, na przyk³ad
w³¹czenie Obwodu Kaliningradzkiego do tras statków podró¿y morskich. Du¿e zainteresowanie wywo³a³ temat budowy w obwodzie orodka kardiochirurgii  specjalici niemieccy mog¹ udzieliæ pomocy w kszta³ceniu przysz³ych lekarzy na otwieraj¹cym siê
Wydziale Medycyny w Uniwersytecie im. Kanta, gotowi s¹ wspó³pracowaæ z kardiochirurgami kaliningradzkimi. A mieszkañcy RFN, wed³ug zapewnienia prezydenta Lantagu, chêtnie skorzystaj¹ z us³ug rosyjskiej s³u¿by zdrowia, które na dzieñ dzisiejszy s¹ o
wiele tañsze, ni¿ w RFN.
Jurij Szalimow zaprosi³ specjalistów niemieckich do udzia³u w przetargach miêdzynarodowych na realizacjê du¿ych projektów inwestycyjnych w dziedzinie budowy dróg,
przemys³u budowlanego, utylizacji odpadów bytowych.
Projekty bardziej szczegó³owo bêd¹ omawiane w Kilonii w toku zaplanowanej na
listopad wizyty delegacji obwodu z gubernatorem Gieorgijem Boosem na czele.
www.gov.kaliningrad.ru z 27 IX; RG, nr 214 z 27 IX; KP-P, nr 182 z 28 IX.
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Kaliningrad  Litwa
Kompania litewska zwija pracê w Kaliningradzie z powodu zagro¿enia bezpieczeñstwa
Litewska kompania budowlana Roslitstroj zwija swoj¹ dzia³alnoæ w Obwodzie
Kaliningradzkim, poniewa¿ uwa¿a, ¿e w³adze regionalne nie zapewniaj¹ bezpieczeñstwa
jej dzia³alnoci, poinformowa³ program informacyjny Panorama Litewskiej Telewizji
Narodowej.
«Akcjonariusze kompanii postanowili wycofaæ siê z sektora budowlanego Obwodu
Kaliningradzkiego»  poinformowa³ kana³ telewizyjny.
Wed³ug danych programu, « prowadz¹ oni rozmowy z jedn¹ z firm o kupnie-sprzeda¿y akcji». Roboty na obiektach Roslitstroju w Kaliningradzie, wed³ug informacji litewskiego kana³u telewizyjnego, ju¿ zosta³y przerwane.
Zgodnie z informacj¹ kana³u telewizyjnego, g³ówn¹ przyczyn¹ takiej decyzji jest to,
¿e, zdaniem kompanii, w³adze i organy ochrony prawa obwodu nie zapewniaj¹ bezpieczeñstwa dzia³alnoci przedsiêbiorczej.
W kwietniu tego roku w Kaliningradzie znikn¹³ prezes Klubu Biznesu Litewskiego,
dyrektor generalny kompanii budowlanej Roslitstroj, obywatel Litwy Stanislovas Jucius. Po kilku miesi¹cach zosta³ zabity czasowo pe³ni¹cy obowi¹zki dyrektora generalnego Roslitsroj, obywatel Rosji Aleksandr Siomkin.
www.gazeta.ru z 1 IX; K-d, nr 35 z 4 IX.

Budowa mostu przez rzekê Niemen bêdzie kosztowaæ Litwê i Obwód Kaliningradzki 20 mln euro
31 sierpnia premier Republiki Litewskiej Gediminas Kirkilas wyda³ rozporz¹dzenie
o utworzeniu litewskiej grupy roboczej ds. pertraktacji ze stron¹ kaliningradzk¹ w sprawie budowy nowego mostu przez Niemen. Most królowej Luisy zestarza³ siê i nie jest
w stanie podo³aæ z ca³¹ iloci¹ przewozów ³adunków (rednio 227 ciê¿arówek na dobê).
Wydatki na budowê mostu strony litewska i rosyjska podziel¹ po po³owie. Nowy most
poprawi warunki ¿ycia mieszkañcom Sowietska (Tyl¿y), przez centrum którego w¹skimi
uliczkami przeje¿d¿a obecnie ca³y transport tranzytowy.
www.abnews.ru z 31 VIII; K-d, nr 35 z 410 IX; KP, nr 164 z 4 IX.

Wspó³praca w dziedzinie kultury  podpisano protokó³
17 maja br. w Kaliningradzie podpisano protokó³ o wspó³pracy i wymianie kulturalnej miêdzy ministerstwami kultury Republiki Litewskiej i Obwodu Kaliningradzkiego.
Od momentu podpisania dokumentu rozpocz¹³ siê nowy, ca³kiem owocny okres dla artystów-malarzy i muzyków, pisarzy i dzia³aczy teatralnych  informuje s³u¿ba prasowa rz¹63

du obwodowego. W sezonie letnim odby³ siê wspólny plener dla malarzy litewskich i
kaliningradzkich, 7 wrzenia do litewskiej Poniewie¿y uda³ siê Obwodowy Teatr Lalek z
Kaliningradu, ¿eby wzi¹æ udzia³ w Miêdzynarodowym Europejskim Festiwalu Teatrów
Lalkowych. W tym samym dniu otwarto wystawê prac litewskiego emigracyjnego malarza Pranasa Gailiusa Miêdzy lini¹ i s³owem. Ekspozycja sk³ada siê z 30 utworów graficznych, powiêconych arcydzie³om literatury wiatowej. Prace przywieziono do Kaliningradu po wystawie w Szwecji dziêki wysi³kom rosyjskich, litewskich i szwedzkich
dyplomatów.
7 wrzenia w salach Galerii Sztuki w Kaliningradzie otwarta zosta³a jeszcze jedna
wystawa mistrzów z Litwy  Kaligrafia z wybrze¿a morskiego Litwy, bêd¹ca dzie³em
omiu litewskich artystów grafików.
www.gov.kaliningrad.ru z 7 IX.

Ropoci¹g do Litwy nie bêdzie wyremontowany nigdy
Rostiechnadzor opracowa³ program remontu pó³nocnej odnogi ropoci¹gu Przyjañ,
któr¹ ropa naftowa wczeniej by³a dostarczana do Litwy. On powinien startowaæ tej jesieni pod warunkiem, ¿e prace sfinansuje Transnieft. Jednak monopolista transportuj¹cy
ropê poinformowa³ RBC daili, ¿e kompania nie bêdzie przeznaczaæ pieni¹dze na program
i nie jest zainteresowana wznowieniem pracy tego odcinka ropoci¹gu. Tym samym szanse na odbudowê ropoci¹gu, unieruchomienie którego w Litwie objaniaj¹ motywami politycznymi Kremla, staj¹ siê minimalne [...].
www.rbcdaili.ru z 7 IX; www.kaliningrad.ru z 7 IX.

Znów gaz niepokoi nas
11 wrzenia na sesji Sejmu Litwy premier Gediminas Kirkilas wyg³osi³ stanowcze
owiadczenie. Powiedzia³ on, ¿e Litwa podwy¿szy taryfy na tranzyt gazu ziemnego do
Obwodu Kaliningradzkiego proporcjonalnie do wzrostu cen gazu rosyjskiego dla odbiorców litewskich.
«Je¿eli wobec Litwy ju¿ teraz bêd¹ stosowane maksymalne ceny europejskie na gaz,
to one tak¿e bêd¹ stosowane i na tranzyt gazu do Obwodu Kaliningradzkiego»  stwierdzi³ premier. Przy tym Kirkilas zwróci³ uwagê na nagl¹c¹ koniecznoæ prowadzenia rokowañ z Rosj¹, «¿eby skok cen na gaz by³ jak mo¿na mniejszy».
Zapowied premiera Litwy wywo³a³a du¿e zainteresowanie prasy kaliningradzkiej.
KP z 18 wrzenia w artykule Gaz nie o nas? pisze, ¿e Gazprom wojuje z Litw¹,
a zak³adnikiem stanie siê Obwód Kaliningradzki. W artykule czytamy te¿, ¿e interesy
komercyjne ka¿dej ze stron poddawane s¹ korekcie za pomoc¹ stosunków politycznych
miêdzy krajami, i w tym przemylnym splocie polityki i biznesu zatraca siê zwyk³y
odbiorca. W myl idei, ani Litwa, ani Gazprom swojego, jak to siê mówi, nie przepuci,
ale tak czy inaczej znajd¹ wyjcie ze skomplikowanej sytuacji. Ale czy nie staniemy siê
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zak³adnikami my, kaliningradzcy odbiorcy gazu? Podobne obawy wyra¿aj¹ tak¿e autorzy innych artyku³ów. W tej sytuacji minister rozwoju infrastruktury Obwodu Kaliningradzkiego Aleksandr Rolbinow pospieszy³ z zapewnieniem, ¿e je¿eli nawet Gazprom
podniesie ceny dla Litwy, to i tak na odbiorcach kaliningradzkich to siê nie odbije. Rozchody na transport gazu przez Litwê kompania bêdzie op³acaæ sama. Dobrodziejstwo
monopolisty gazowego warte bêdzie ewentualnie 4,6 mln dolarów, podczas gdy na podwy¿ce gazu dla Litwy ze 190 dolarów za 1 tysi¹c m3 do 312320 dolarów, jak siê spodziewaj¹ Litwini, zarobi dodatkowo oko³o 459 mln dolarów. W tej sytuacji niepokój kaliningradczyków w porównaniu do niepokoju Litwinów, w jaki wpêdza ich rosyjski Gazprom, wydaje siê byæ absolutnie nie uzasadniony, je¿eli nie mieszny.
Rokowania cenowe miêdzy Gazpromem i litewskimi kompaniami Lietuvos dujos (Gazprom ma w niej 34% akcji) i Dujotekana powinny zakoñczyæ siê w padzierniku br.
www.izvestia.ru z 11 IX; www.kaliningrad.ru z 11 i 18 IX; KP, nr 170 z 12 IX, nr 174 z 18 IX;
KPwK, nr 135 z 15 IX; www.kaliningrad.kp.ru z 15 IX; www.kaliningradka.ru z 18 IX;
SK, nr 38 z 1925 IX.

Litwa chce rozwi¹zywaæ problemy energetyczne wspólnie z Jantarenergo
W siedzibie Spó³ki Akcyjnej Jantarenergo (wchodzi w sk³ad SA Miêdzyregionalna Kompania Sieciowa [ros. MRSK] Pó³nocnego-Zachodu) odby³o siê spotkanie szefa
kaliningradzkiego energosystemu Michaila Cykiela z konsulem generalnym Republiki
Litewskiej w Kaliningradzie Viktorasem Baublisem. W komunikacie s³u¿by prasowej
MRSK ze spotkania mówi siê, ¿e konsul generalny wyrazi³ zaniepokojenie problemem
przysz³ego zamkniêcia Ignaliñskiej Elektrowni Atomowej i wyrazi³ gotowoæ wspólnego
z energetykami obwodu rozwi¹zania jakociowego i regularnego zaopatrzenia w energiê
elektryczn¹ odbiorców Obwodu Kaliningradzkiego i Republiki Litewskiej. Prócz tego,
wyrazi³ zainteresowanie rozwi¹zaniem sprawy zwiêkszenia zdolnoci przepustowej gazoci¹gu, biegn¹cego przez Litwê do Kaliningradu.
Na zakoñczenie spotkania Baublis wrêczy³ Cykielowi zaproszenie od ministra spraw
zagranicznych Litwy Petrasa Vaitekunasa do udzia³u w Wileñskiej Miêdzynarodowej
Konferencji ds. Bezpieczeñstwa Energetycznego, która odbêdzie siê w dniach 1011 padziernika br.
KP, nr 171 z 13 IX; www.kaliningrad.ru z 17 IX; www.rosba³t.ru z 17 IX.

Urzêdnicy kaliningradzcy wziêli udzia³ w wystawie Agroba³t-2007 w Kownie
12 wrzenia delegacja obwodu z wicepremierem Jurijem Szalimowem odwiedzi³a
wystawê rolnicz¹ Agroba³t-2007 w Kownie.
Na wystawie, która trwa³a 4 dni, znalaz³a siê ekspozycja kaliningradzkiego sektora
rolniczo-przemys³owego, opowiadaj¹ca o tendencjach, priorytetach i mo¿liwociach
65

inwestycyjnych tej bran¿y w obwodzie, a tak¿e zademonstrowane zosta³y perspektywiczne i bêd¹ce w stadium realizacji projekty.
Cz³onkowie delegacji wziêli udzia³ w obradach forum politycznego Przysz³oæ wspólnej polityki rolnej UE i rozwój wsi.
RG, nr 202 z 13 IX; KP-P, nr 172 z 14 IX; KPwK, nr 135 z 15 IX.

Kaliningrad  wiat
Region wspó³pracy
Olga Gonczarowa pisze w Komsomolskiej Prawdzie  Kaliningrad, ¿e Obwód
Kaliningradzki wspó³dzia³a z partnerami zagranicznymi w najprzeró¿niejszych sferach:
od kultury do gospodarki i ¿e gospodarka rozwija siê, bêd¹c w otoczeniu krajów Unii
Europejskiej. Szczególne po³o¿enie geopolityczne obwodu przes¹dzi³o o jego roli jako
regionu pilota¿owego w procesie integracji Rosji i Unii Europejskiej. Zdaniem autorki,
obwód otrzyma³ specjalne pe³nomocnictwa we wspó³pracy miêdzynarodowej. Jest
oczywiste, ¿e cis³e zwi¹zki z najbli¿szymi partnerami zagranicznymi s¹ obiektywn¹ koniecznoci¹ w rozwi¹zywaniu wiêkszoci problemów rozwoju spo³eczno-gospodarczego
regionu. Wspó³dzia³anie rozwija siê w najprzeró¿niejszych sferach: gospodarce,
handlu, transporcie, ekologii, ochronie rodowiska naturalnego, turystyce, kulturze,
nauce i owiacie. Autorka przypomina, ¿e ramy wspó³pracy z najbli¿szymi s¹siadami
wyznaczaj¹ trzy rady do spraw wspó³pracy: rosyjsko-bia³oruska, rosyjsko-litewska
i rosyjsko-polska. Jej zdaniem, obwód ma znakomite kontakty z Polsk¹. Dziêki umowie
miêdzyrz¹dowej Rosji i Polski, na podstawie decyzji Rosyjsko-Polskiej Rady ds. Wspó³pracy Obwodu Kaliningradzkiego FR z Regionami Rzeczypospolitej Polskiej i dwustronnych umów miêdzyregionalnych rozwi¹zywane s¹ ró¿norodne problemy: od utrzymania
kontaktów osobistych i humanitarnych miêdzy ludnoci¹ terenów przygranicznych do
cis³ego wspó³dzia³ania w takich wa¿nych sferach jak gospodarka, ekologia i wykorzystanie przyrody, miêdzynarodowa ¿egluga morska i inne.
Szczególn¹ rolê we wspó³pracy miêdzynarodowej w³adzy regionalnej z partnerami
polskimi, litewskimi i bia³oruskimi odgrywa koniecznoæ komunikacji towarowej i pasa¿erskiej z pozosta³¹ czêci¹ Rosji, tranzytu przez terytoria tych pañstw, zapewnienia funkcjonowania i rozwoju regionu.
Olga Gonczarowa podkrela, ¿e Obwód Kaliningradzki zawar³ umowy o wspó³pracy
z landami Brandenburgia i Szelzwik-Holsztyn RFN, okrêgami Bornholm, Storstroms
i Fyns Królestwa Danii, prowincj¹ Groningen Królestwa Holandii, guberni¹ Blekinge
Królestwa Szwecji, obwodem autonomicznym Ningxia Chiñskiej Republiki Ludowej.
66

W³adze federalne i obwodowe okreli³y zasadnicze kierunki wspó³pracy miêdzynarodowej: rozwój potencja³u gospodarczego regionu z przyci¹gniêciem kapita³u zagranicznego do przemys³u i rolnictwa, rozwój strefy rekreacyjnej i turystyki miêdzynarodowej,
budowa i modernizacja obiektów infrastruktury i transportu, rozwi¹zywanie problemów
ekologii i ochrony rodowiska naturalnego, pobudzanie rozwoju w rejonach przygranicznych wspó³pracy naukowo-technicznej i kulturalno-owiatowej.
KPwK, nr 126 z 31 VIII.

Dobroczyñcy z USA i Kanady przeznacz¹ Kaliningradowi sto tysiêcy dolarów
na cele socjalne
Organizacja dobroczynna wiatowa Pomoc Humanitarna (USA, Kanada) przyzna³a 100 tys. dolarów na remont obiektów socjalnych Kaliningradu. Wród mo¿liwych
adresatów pomocy brane s¹ pod uwagê oddzia³y rejonowe Orodka Humanitarno-Dobroczynnego i Samorz¹dowy Orodek Rehabilitacji Nieletnich w miejscowoci Priegolskij,
gdzie planuje siê urz¹dziæ pracownie dla ch³opców. Zak³ada siê skierowanie czêci rodków na remont pomieszczeñ dla grupy przedszkolaków w Schronisku dla Nieletnich na
ulicy Turgieniewa. Wczeniej ta sama organizacja przyzna³a tej placówce 3,5 mln rubli,
które zosta³y wydane na budowê oddzia³u przyjêæ. Jednym z za³o¿ycieli organizacji dobroczynnej jest Jurij Gremiaczew. Wspólnie z ¿on¹ Shirley s¹ g³ównymi dostarczycielami pomocy dobroczynnej dla sfery socjalnej Kaliningradu. W okresie ostatnich dziesiêciu
lat udzielili licz¹cej siê pomocy Domowi Dziecka Gawrosz, Szpitalowi Zakanemu,
Orodkowi Humanitarno-Dobroczynnemu i wielu innym instytucjom i placówkom
socjalnym miasta obwodowego.
www.knia.ru z 4 IX.

Inwestycje zagraniczne w obwodzie
Z ponad 13 miliardów rubli inwestycji, w³o¿onych w gospodarkê obwodu w br., 66,3
milionów dolarów (ponad pó³tora miliarda rubli) wp³ynê³o do obwodu z zagranicy. Ogó³em wg stanu na pocz¹tek 2007 roku zgromadzony kapita³ zagraniczny w gospodarce
obwodu wyniós³ 242,2 mln dolarów, o 20,4% wiêcej, ni¿ na pocz¹tku 2006 roku. Jak
informuje s³u¿ba prasowa rz¹du obwodowego, najwiêkszym zainteresowaniem inwestorów ciesz¹ siê wp³aty do kapita³u za³o¿ycielskiego  w pierwszym pó³roczu br. one wynios³y ponad 17 milionów dolarów, co przewy¿sza analogiczny wskanik ubieg³oroczny
10,4-krotnie.
Inwestycje zagraniczne przeznaczone s¹ na produkcjê artyku³ów spo¿ywczych, w³¹czaj¹c napoje, tytoñ (29,9%); na handel hurtowy (23,2%); na dzia³alnoæ finansow¹
(19,6%).
G³ównymi inwestorami s¹:
1) Cypr (21382,2 tys. dolarów  32,2%),
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2) USA (13240,4 tys. dolarów  20,0%),
3) Polska (8002,2 tys. dolarów  12,1%),
4) Litwa (7928,9 tys. dolarów  12,0%).
Zdaniem ekspertów, inwestycje w kapita³ za³o¿ycielski wspólnych rosyjsko-zagranicznych kompanii mówi¹ o tym, ¿e partnerzy przychodz¹ do regionu z powa¿nymi zamiarami i na d³ugo, zamierzaj¹ w nim pracowaæ, uzyskiwaæ dochód i odpowiednio bêd¹
sprzyjaæ dalszemu wzrostowi atrakcyjnoci inwestycyjnej i rozwojowi gospodarczemu
obwodu  napisa³ Aleksandr Gmyrin w Kaliningradzkiej Prawdzie z 6 wrzenia.
www.regnum.ru z 5 IX; KP, nr 166 z 6 IX; RG, nr 196 z 6 IX.

W ci¹gu pó³ roku Obwód Kaliningradzki odwiedzi³o 150 tysiêcy turystów
zagranicznych
W okresie pierwszych szeciu miesiêcy br. Obwód Kaliningradzki odwiedzi³o oko³o
150 tysiêcy turystów zagranicznych. Po³owê z nich stanowili obywatele Niemiec, pozostali  to turyci z Polski, krajów nadba³tyckich i Skandynawii.
Ronie tak¿e strumieñ turystów rosyjskich. redni czas ich pobytu w regionie jest 23-krotnie d³u¿szy ni¿ zagranicznych i wynosi 1014 dni. Wed³ug s³ów Mariny Drutman,
naczelnika Oddzia³u Turystyki w rz¹dzie obwodowym, 48% Rosjan odwiedza obwód w
celach zdrowotnych, 30%  w celach kulturalno-poznawczych.
K-sa, nr 714 z 14 IX.

Budowa oczyszczalni kaliningradzkiej ze rodków EBOR i grantów Danii i Szwecji
27 wrzenia, w Konsulacie Generalnym Szwecji w Kaliningradzie podpisano umowê
o grancie na 10,1 mln euro miêdzy Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju (EBOR)
i Przedsiêbiorstwem Municypalnym Wodokana³. rodki bêd¹ przeznaczone na budowê
urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych miasta obwodowego.
Federalny celowy program Przebudowa systemu zaopatrzenia w wodê i ochrona rodowiska naturalnego miasta Kaliningradu jest realizowany przy wsparciu finansowym
krajów Morza Ba³tyckiego. £¹czny koszt projektu ocenia siê na 150 mln dolarów, które
s¹ udostêpniane jako kredyty ulgowe banków zachodnich, a ponadto ww. grant bezzwrotny Danii i Szwecji.
Nowe urz¹dzenia oczyszczaj¹ce pozwol¹ na poprawienie jakoci wody spo¿ywanej
przez mieszkañców miasta, a tak¿e na oczyszczenie sp³ywaj¹cych do Morza Ba³tyckiego
przemys³owych i bytowych cieków Kaliningradu, w którym mieszka 450 tys. osób i
pracuje ponad po³owa przedsiêbiorstw produkcyjnych obwodu.
www.abnews.ru z 28 IX; www.kaliningrad.ru z 28 IX.
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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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