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Obraz miesi¹ca
18 padziernika prezydent Putin w trakcie ogólnorosyjskiego telemostu powiedzia³,
¿e z Litw¹ prowadzone s¹ rozmowy o z³agodzeniu trybu wizowego, a z przedstawicielami
Unii Europejskiej uk³adana jest lista ulgowych kategorii obywateli FR, dla których wprowadzony zostanie z³agodzony tryb wjazdu do krajów Unii, by z czasem staæ siê podstaw¹
ruchu bezwizowego. Do kampanii wyborczej Wspólnej Rosji zosta³ tym samym wprowadzony element polityki wizowej w wersji ogólnorosyjskiej. Sprawom tym powiêcono
w mediach kaliningradzkich bardzo du¿o uwagi i to w wielu aspektach rosyjskiej polityki
zagranicznej. Po pierwsze, w zwi¹zku ze stosunkami z Niemcami podniesiono sprawê
z³agodzenia trybu wizowego. W trakcie wizyty delegacji kaliningradzkiej w Berlinie
i Poczdamie gubernator G. Booss rozmawia³ z przedstawicielami rosyjskiego MSZ
w sprawie uproszczonego trybu wydawania wiz dla kaliningradczyków, to jest powrotu
do uprzedniej praktyki wydawania wiz polskich i litewskich bez zaproszenia i bezp³atnie. Wed³ug owiadczenia S.Jastr¿embskiego, wariant ten mia³by jednak polegaæ na podpisaniu przez Rosjê umów z Polsk¹ i Litw¹ o z³agodzeniu trybu wizowego dla mieszkañców obwodu, poprzez wprowadzenie specjalnego trybu przekraczania granicy przez mieszkañców obszarów (rejonów i powiatów) przygranicznych. Po drugie, sprawa z³agodzenia
trybu wizowego podnoszona by³a w zwi¹zku z perspektywami wspó³pracy przygranicznej Rosji z pañstwami Unii. W tej sprawie 11 i 12 padziernika odby³a siê w Kaliningradzie konferencja miêdzynarodowa z udzia³em komisarz ds. stosunków zewnêtrznych
B. Ferrero-Waldner, szefa Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Moskwie Marca
Franco, przedstawicieli Rady Pañstw Morza Ba³tyckiego i Rady Ministrów Pañstw
Nordyckich oraz specjalnego przedstawiciela prezydenta Rosji ds. stosunków z UE Siergieja Jastr¿embskiego i wiceministra rozwoju regionalnego FR Michai³a Ponomariowa.
M. Franco potwierdzi³ gotowoæ Unii do wprowadzenia specjalnego trybu przekraczania
granic Polski i Litwy w postaci ma³ego ruchu granicznego dla mieszkañców terenów
po³o¿onych w pasie 30 km od granic, a Benita Ferrero-Waldner zapowiedzia³a szybkie
tempo prac nad weryfikacj¹ zgodnoci tych umów z aquis Schengen. W³adze Rosji zabiegaj¹ o to, by ma³ym ruchem granicznym obj¹æ tereny do 50 km od granicy z Polsk¹
i Litw¹.
Nieodleg³a perspektywa wdro¿enia zasad ma³ego ruchu granicznego by³a te¿ okazj¹
do rozwa¿añ o mo¿liwociach wspó³pracy przygranicznej poprzez uruchomienie rosyj2

skich rodków i instrumentów umo¿liwiaj¹cych równoprawne uczestnictwo. Projekt ustawy w tej sprawie, niestety, od czterech lat czeka na rozpatrzenie w Dumie Pañstwowej,
mimo to strona rosyjska deklaruje, ¿e ju¿ w 2008 r. partnerzy rosyjscy uzyskaj¹ proporcjonalne wsparcie umo¿liwiaj¹ce równoprawne wspó³uczestnictwo w programach wspó³pracy przygranicznej. Kaliningradzkie media podjêty tak¿e problem wspó³pracy przygranicznej w kontekcie pe³nego wdro¿enia aquis Schengen przez Polskê i Litwê. W tej
sprawie odby³a siê w Kaliningradzie dyskusja okr¹g³ego sto³u. Strona litewska podkrela³a, ¿e kaliningradczycy w tranzycie przez terytorium Litwy nadal bêd¹ korzystaæ z dokumentów uproszczonego tranzytu i uproszczonych dokumentów przejazdu kolej¹.
W zwi¹zku z pe³nym wdro¿eniem aqius Schengen oraz programami wspó³pracy przygranicznej minister spraw zagranicznych Litwy P. Veitekunas wizytowa³ przejcia
graniczne Kibartai, Romanikas i Panemune. Ze rodków unijnych trwa intensywna rozbudowa i budowa nowych przejæ granicznych, g³ównie na granicy z Litw¹. Po stronie
rosyjskiej trwa rozbudowa przejæ: Czernyszewskoje, Sowietsk-2, Bagrationowsk i Mamonowo-2. Przedstawicielstwo UE w Moskwie podpisa³o z firm¹ mo³dawsk¹ Badprim
kontrakt na rozbudowê rosyjskiego przejcia Mamonowo-2 na kwotê 13,3 mln euro, a po
stronie polskiej jest ju¿ od lutego 2007 r. gotowe przejcie graniczne w Grzechotkach.
W³adze kaliningradzkie przywi¹zuj¹ du¿¹ wagê do rozbudowy na kierunku wschód
zachód tranzytu towarowego przez region. Kaliningradzka Kolej ¯elazna zamierza wiadczyæ us³ugi partnerom niemieckim na trasach wiod¹cych przez Litwê i Bia³oru w g³¹b
Rosji, m.in. koncernowi Volkswagen AG, nie tylko poprzez przeprawê w promow¹
w Ba³tijsku, ale tak¿e z wykorzystaniem kolejowego przejcia granicznego z Polsk¹
w ¯eleznodoro¿nym.
Nale¿y zwróciæ uwagê, ¿e mimo zabiegów zmierzaj¹cych do uczynienia z Kaliningradu wa¿nego miêdzynarodowego wêz³a transportowego, ten kierunek nie znalaz³ dodatkowego wzmocnienia w korekcie Federalnego Celowego Programu Rozwoju Obwodu
Kaliningradzkiego do roku 2010. Pierwsza redakcja programu zosta³a zatwierdzona jeszcze w grudniu 2001 r., a nowa redakcja, przyjêta w padzierniku 2007 r., k³adzie nacisk
na sprawy zabezpieczenia energetycznego obwodu i czyni odpowiedzialnym za jego wykonanie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego FR. W pierwszym czytaniu Duma Obwodowa przyjê³a bud¿et regionu na lata 20082010. Przyjêto te¿ program rozwoju ma³ej
przedsiêbiorczoci na lata 20072011. W regionie do koñca roku ma funkcjonowaæ oko³o
12 tys. ma³ych przedsiêbiorstw zdolnych do konkurencji miêdzynarodowej. Przedsiêbiorstwa te zatrudniaj¹ obecnie oko³o 123 tys. osób. W zwi¹zku z nowymi zasadami wizowymi i zaostrzeniem kontroli przewozu towarów spo¿ywczych przez granicê liczba przedsiêbiorców trudni¹cych siê tego rodzaju dzia³alnoci¹ zmniejszy³a siê z 11 tysiêcy do 4,5
tys. osób. Regionalne wskaniki nadal potwierdzaj¹ wyrany wzrost gospodarczy,
ale towarzyszy temu coraz bardziej postêpuj¹ce rozwarstwienie dochodów kaliningradczyków. Gwarantowany poziom dochodów emerytów nadal nie przekracza 2000 rubli
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(w roku 2008 ma wynieæ 2600 rubli). Po raz pierwszy wrêczono 30 kaliningradczykom
tytu³y i medale Weterana pracy Obwodu Kaliningradzkiego. Zapowiedziano przeprowadzenie podwy¿ki pensji dla pracowników sfery bud¿etowej w kwietniu i padzierniku
2008 r. Ponadto w padzierniku nast¹pi³ gwa³towny wzrost cen podstawowych artyku³ów spo¿ywczych. W zwi¹zku z organizowanymi, g³ównie przez komunistów, wiecami
protestacyjnymi, w³adze obwodowe zamierzaj¹ zabroniæ organizowania wieców obok budynków organów w³adzy pañstwowej.
28 padziernika zakoñczono rejestracjê kandydatów zg³oszonych przez partie
polityczne w wyborach do Dumy Pañstwowej. Formalnie akcja wyborcza mo¿e ruszyæ
dopiero 3 listopada, ale media g³ównie ¿yj¹ doniesieniami z kampanii wyborczej do Dumy
Pañstwowej, szefów Jednostki Municypalnej Okrêg Miejski Miasto Kaliningrad oraz
Polesska i Sowietska, a tak¿e deputowanych do rad municypalnych Ba³tijska, Primorska,
Pionierska, Gwardiejska i Oziorska.Przewaga kandydatów Jednej Rosji wydaje siê byæ
niezachwiana. 2 padziernika zjazd Jednej Rosji zatwierdzi³ regionaln¹ 6-osobow¹
listê kandydatów: Goergij Boos, Jewgienij Fiodorow, Jurij Sawienko, Andriej Go³uszko,
Jewgienij S³awgorodskij, Galina Greczenko. Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowa³a
siedmiu kandydatów na szefa Kaliningradu: Igor Rewin, Vytautas £opata, Jewgienij Gan,
Siergiej Karpuszenko, Aleksandr Jaroszuk, Walerij Sielezniow, W³adimir P. Nikitin.
Przewodnicz¹cy Kaliningradzkiej Obwodowej Komisji Wyborczej zapowiedzia³, ¿e
CKW spodziewa siê frekwencji wyborczej nie ni¿szej ni¿ 60%.
Kampanii wyborczej towarzysz¹ te¿ spory o kszta³t samorz¹du lokalnego, które zdaniem gubernatora Boosa sprowadzaj¹ siê g³ównie, poprzez spory o obsadê personaln¹, do
potrzeby ich wyraniejszego podporz¹dkowania i kontroli. Trwa spór prawny
w sprawie reorganizacji Okrêgu Miejskiego w Ba³tijsku. S¹d Obwodu Kaliningradzkiego uzna³ za niewa¿ne dwie ustawy regionalne dotycz¹ce organizacji samorz¹du na terenie
Okrêgu Miejskiego w Ba³tijsku. Niejasna jest tak¿e sytuacja Swiet³ogorskiegop Okrêgu
Miejskiego. Zastêpca pe³nomocnego przedstawiciela prezydenta w Pó³nocno-Zachodnim
Okrêgu Federalnym Aleksandr Dacyszyn przeprowadzi³ inspekcje w Czerniachowskim,
Oziorskim i Prawdinskim okrêgach miejskich.
Zasz³y zmiany w obsadzie wa¿nych regionalnych stanowisk pañstwowych. Genera³major milicja w stanie spoczynku Aleksandr Czap³ygin zosta³ g³ównym inspektorem
federalnym w urzêdzie pe³nomocnego przedstqawiciela prezydenta w PZOF, za dotychczasowy inspektor federalny Borys Sokuszew przeszed³ do pracy w rz¹dzie obwodowym
i odpowiada za realizacjê projektów narodowych. Premier Wiktor Zubkow powo³a³ kaliningradczyka Andrieja Krajniego na stanowisko szefa Komitetu Pañstwowego FR ds.
Rybo³ówstwa.
Rz¹d obwodowy zamierza w drodze konkursu wy³oniæ wydawcê materia³ów prezentuj¹cych realizacjê projektów narodowych, bie¿¹c¹ politykê w³adz regionalnych i ich dzia³alnoci miêdzynarodow¹ (740 tys. rubli).
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Sytuacja spo³eczno-polityczna
Do wyborów gotowi na ca³e sto procent
12 padziernika Obwód Kaliningradzki odwiedzi³ zastêpca przewodnicz¹cego Centralnej Komisji Wyborczej FR Stanis³aw Wawi³ow. Przyby³, by zobaczyæ na miejscu jak
przebiegaj¹ przygotowania do zbli¿aj¹cych siê wyborów do Dumy Pañstwowej FR
w najbardziej na zachód wysuniêtym podmiocie kraju, który po raz pierwszy w historii
dopisze do swoich wyników g³osy Rosjan oddane w siedemdziesiêciu krajach wiata.
Wed³ug danych s³u¿b konsularnych, zagranic¹ przebywa 1,7 mln Rosjan maj¹cych prawo
g³osu, z tego 500 tys. w Niemczech. St. Wawi³ow w rozmowie z dziennikarzami przyzna³, ¿e uwag do pracy Komisji Wyborczej Obwodu Kaliningradzkiego nie ma, ale rozlunienia w jej pracy byæ nie mo¿e. Do zbli¿aj¹cych siê wyborów trzeba byæ gotowym
w stu procentach  i prawnie, i finansowo, i organizacyjnie. Chêæ udzia³u w wyborach
zg³osi³o 14 partii politycznych, wystawiaj¹c w ca³ym kraju 5791 kandydatów. Na potrzeby komisji wyborczych z bud¿etu federalnego przeznaczono 4,3 miliarda rubli, i wszystkie te rodki ju¿ rozdzielono miêdzy regionami. Obecnie regionalne komisje wyborcze
powinny skupiæ swoj¹ uwagê na przygotowaniu komisji wyborczych w obwodach g³osowania. Praca cz³onków tych komisji w obecnych wyborach op³acona zostanie kwot¹ dwukrotnie wy¿sz¹ ni¿ poprzednio.
W listopadzie w ca³ym kraju planuje siê przeprowadzenie Dnia M³odego Wyborcy,
a dla 18-letnich kaliningradczyków, g³osuj¹cych po raz pierwszy, Komisja Wyborcza Obwodu przygotowa³a specjalne upominki.
Do 28 padziernika trwaæ bêdzie rejestracja kandydatów zg³oszonych przez partie
polityczne.
27 padziernika przewodnicz¹cy Komisji Wyborczej Obwodu Kaliningradzkiego Siergiej £uniow w wywiadzie dla Kaliningradzkiej Prawdy poda³, ¿e z uczestnicz¹cych
w wyborach 14 partii politycznych w obwodzie zarejestrowano oddzia³y 12 sporód nich.
Jednoczenie Obwód Kaliningradzki w³¹czy³y do swoich grup regionalnych wszystkie 14
partii, które wysunê³y federalne listy wyborcze. Po zakoñczeniu sprawdzania dokumentów przez Centraln¹ Komisjê Wyborcz¹ liczba partii-uczestników kampanii wyborczej
i umieszczonych na ich listach kandydatów mo¿e zmniejszyæ siê.
W obwodzie dobiega koñca powo³ywanie sztabów wyborczych przez oddzia³y regionalne partii uczestnicz¹cych w wyborach. Agitacja wyborcza dozwolona jest od 3 listopada, ale ju¿ teraz niektóre z partii j¹ prowadz¹, o czym wiadcz¹ skargi kierowane do
komisji wyborczych. W Kaliningradzie rozpowszechniono, na przyk³ad, ulotkê o treci
jawnie antysemickiej, skierowanej przeciwko kilku kandydatom z ró¿nych partii. Spraw¹
zajê³y siê organy ochrony prawa, które ju¿ ustali³y zleceniodawcê ulotki. Wszczêto sprawê karn¹, ledztwo jest w toku.
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Komisja rozpatruje tak¿e skargi przeciwko rodkom masowej informacji, staraj¹c siê
odró¿niæ przedwczesne materia³y agitacyjne (antyagitacyjne) od tych, które mo¿na zaliczyæ do zwyk³ego informowania wyborców.
W Obwodzie Kaliningradzkim równolegle z wyborami do Dumy Pañstwowej trwa
kampania wyborcza w omiu jednostkach municypalnych (samorz¹dowych). W Kaliningradzie, Sowietsku i Polessku odbêd¹ siê wybory szefów jednostek municypalnych.
Z kolei z Ba³tijsku, Primorsku, Pionierskim, Gwardiejsku i Oziorsku wybierani bêd¹ deputowani tamtejszych rad municypalnych (w dwóch ostatnich odbêd¹ siê tylko wybory
uzupe³niaj¹ce zamiast wyby³ych deputowanych).
W Ba³tijsku i Primorsku wybory s¹ wyznaczone pomimo tego, ¿e S¹d Obwodu Kaliningradzkiego uchyli³ ustawy Dumy Obwodowej o reorganizacji Okrêgu Miejskiego
w Ba³tijsku. Orzeczenie S¹du Obwodowego zaskar¿one zosta³o w S¹dzie Najwy¿szym.
Je¿eli S¹d Najwy¿szy uchyli orzeczenie S¹du Obwodowego przed 2 grudnia, to wybory
zostan¹ przeprowadzone, a je¿eli utrzyma je w mocy, to wybory zostan¹ odwo³ane. Je¿eli
natomiast taka decyzja instancji kasacyjnej zapadnie po 2 grudnia, to, byæ mo¿e, trzeba
bêdzie uchyliæ wyniki wyborów. A to ju¿ bêdzie nieprzyjemna kolizja na skalê kraju.
Przewodnicz¹cy S. £uniow poinformowa³ o pracy Komisji Wyborczej Obwodu i powiedzia³, ¿e CKW Rosji postawi³a przed komisjami regionalnymi zadanie zapewnienia
frekwencji wyborczej w granicach 60%. Zdaniem £uniowa, jest to mo¿liwe, chocia¿ obwód, podobnie jak i najbli¿si jego s¹siedzi  Polska i Litwa  jest ju¿ zmêczony na
skutek przeobra¿eñ demokratycznych. Ale je¿eli w Polsce frekwencja wyborcza w ostatnich wyborach do Sejmu wynios³a 55%, to dlaczego w obwodzie nie mo¿e byæ trochê
lepiej.
Zjazd Jednej Rosji 2 padziernika zatwierdzi³ regionalne listy kandydatów tej partii. W Obwodzie Kaliningradzkim lista Jednej Rosji zawiera nazwiska szeciu kandydatów w nastêpuj¹cej kolejnoci:
1. Gieorgij Boos, gubernator obwodu.
2. Jewgienij Fiodorow, dotychczasowy przewodnicz¹cy Komitetu (Komisji) ds. Polityki Gospodarczej Dumy Pañstwowej FR.
3. Jurij Sawienko, dotychczasowy szef (mer) miasta Kaliningrad.
4. Andriej Go³uszko z Omska, przewodnicz¹cy Rady Dyrektorów (Rady Nadzorczej) SA Baucentr, której wspó³w³acicielem jest dotychczasowy przewodnicz¹cy Miejskiej Rady Deputowanych w Kaliningradzie Aleksandr Jaroszuk. A. Go³uszko w latach
19972002 by³ pierwszym zastêpc¹ gubernatora Obwodu Omskiego.
5. Jewgienij S³awgorodskij, m³ody wiejski nauczyciel jêzyka rosyjskiego z Obwodu
Kaliningradzkiego, zwyciêzca ogólnorosyjskiego konkursu Nauczyciel Roku Rosji
2004.
6. Galina Greczenko, wiceminister owiaty w rz¹dzie Obwodu Kaliningradzkiego.
Politolog W³adimir Abramow przewiduje, ¿e realne szanse wyboru ma deputowany
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Dumy Pañstwowej Jewgienij Fiodorow. Do tego wystarczy, by Jedna Rosja zdoby³a
w obwodzie 100 tys. g³osów. Jest to osi¹galne, gdy¿ wyniki badañ opinii spo³ecznej pokazuj¹, ¿e partia ta mo¿e uzyskaæ nawet 140 tys. g³osów. Znalezienie siê Jurija Sawienki
w Dumie Pañstwowej nie jest ju¿ tak oczywiste, chyba ¿e Jedna Rosja zdobêdzie
w obwodzie 200 tys. g³osów.
Znany kaliningradczyk Asanbuba Niudiurbiegow, dotychczasowy deputowany Dumy
Pañstwowej, ponownie znalaz³ siê na regionalnej licie kandydatów Jednej Rosji
w Republice Dagestan, gdzie siê urodzi³ i gdzie cieszy siê du¿¹ popularnoci¹. Asanbuba
Niudiurbiegow, z pochodzenia Lezginiec, do niedawna by³ przewodnicz¹cym Rady Nadzorczej kaliningradzkiej kompanii rybackiej Gwiazda Morska i w³acicielem firmy Ba³tawtotreid.
Szef miejscowej koalicji opozycyjnej Inna Rosja (ros. Drugaja Rossija) Michai³
Kostiajew nie stawi³ siê w UBOP [Urz¹d do Walki z Przestêpczoci¹ Zorganizowan¹],
dok¹d go w przededniu zaprosili na rozmowê po zatrzymaniu komputera. Jak poinformowa³ sam Kostiajew, by³ on zaproszony do UBOP na godz. 17.00 w celu dalszego rozpatrzenia, ale zamiast osobistego stawienie siê wys³a³ prawnika. 10 padziernika grupa
funkcjonariuszy UBOP i Wydzia³u Kryminalnego (milicji) przyby³a do firmy poligraficznej, gdzie pracuje by³y narodowy bolszewik (ros. nacbo³) Michai³ Kostiajew, i dokona³a
opisania wszystkich jego dokumentów. W szczególnoci, papierów w sprawie przygotowania i rezultatów prawyborów, wydruków z Internetu o dzia³alnoci Innej Rosji, osobistej korespondencji. Tak¿e, wed³ug s³ów Kostiajewa, zatrzymano komputer. Jak poinformowano w s³u¿bie prasowej Urzêdu Spraw Wewnêtrznych (milicji), by³o to planowe
przedsiêwziêcie operacyjno-ledcze.
10 padziernika Centralna Komisja Wyborcza odmówi³a zarejestrowania listy kandydatów koalicji Inna Rosja w nadchodz¹cych wyborach parlamentarnych, wyjaniaj¹c,
¿e zg³aszaæ listy kandydatów mog¹ jedynie partie zarejestrowane, i ¿e ani jeden z ruchów
wchodz¹cych do koalicji takiego statusu nie ma.
Wród odrzuconych kandydatów znaleli siê mieszkañcy Obwodu Kaliningradzkiego:
 Ginzburg Salomon Izrailewicz
 Gromowoj Eduard Iwanowicz
 Kafidow W³adimir Wiktorowicz
 Kostiajew Michai³ Iwanowicz
 Osnacz Dienis Siergiejewicz
 Pogorelskaja Swiet³ana Leonidowna
 Czesalin Michai³ Jurjewicz.
Osobliwe, ¿e Salomon Ginzburg znalaz³ siê tak¿e na licie Zwi¹zku Si³ Prawicowych,
a Michai³ Czesalin na licie Patriotów Rosji, które to partie nie wchodz¹ do koalicji
Inna Rosja.
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Zwi¹zek Si³ Prawicowych (ros. SPS) z Borysem Niemcowem na czele do udzia³u
w wyborach deputowanych Dumy Pañstwowej w³¹czy³ do jednej Grupy Regionalnej nr 7
Kraj Primorski i Obwód Kaliningradzki. Kandydatów w tej niezwyk³ej grupie regionalnej jest zaledwie dwóch  by³y deputowany Zgromadzenia Ustawodawczego Kraju
Primorskiego, docent Instytutu Prawa Dalekowschodniego Uniwersytetu Pañstwowego
Niko³aj Morozow i deputowany Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej Salomon
Ginzburg. Jeden z liderów SPS Borys Niemcow, który przyby³ 15 padziernika do W³adywostoku, owiadczy³ dziennikarzom: «Dumny jestem z tego, ¿e Kraj Primorski po³¹czony zosta³ z Obwodem Kaliningradzkim, uwa¿am, ¿e to jest w³anie wspólna Rosja
(ros. Jedinaja Rossija) w czystej postaci!».
KPFR idzie do wyborów w regionie jako Grupa Regionalna Nr 62 (Obwód Kaliningradzki, Obwód Pskowski) w nastêpuj¹cym sk³adzie:
1. Nikitin W³adimir Stiepanowicz, lat 59, urodzony w Obwodzie Pskowskim, zamieszka³y w Moskwie, wykszta³cenie wy¿sze, deputowany Dumy Pañstwowej, zastêpca
przewodnicz¹cego Komitetu ds. WNP, cz³onek KPFR, przewodnicz¹cy Centralnej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej.
2. Rewin Igor Aleksiejewicz, lat 48, urodzony w Baszkirii, zamieszka³y w Kaliningradzie, wykszta³cenie wy¿sze, starszy wyk³adowca Kaliningradzkiego Pañstwowego
Uniwersytetu Technicznego, deputowany Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej, cz³onek
KPFR, pierwszy sekretarz Komitetu Kaliningradzkiego Oddzia³u Obwodowego.
3. £y¿in Niko³aj Gieorgijewicz, lat 58, urodzony w Obwodzie D¿ambulskim, zamieszka³y w Pskowie, wykszta³cenie wy¿sze, czasowo nie pracuje, deputowany Pskowskiej Dumy Miejskiej, cz³onek KPFR, pierwszy sekretarz Komitetu Pskowskiego Oddzia³u Miejskiego, cz³onek Biura Komitetu Pskowskiego Oddzia³u Obwodowego.
4. Watajew Leonid Jegorowicz, lat 55, urodzony w Republice Bia³oru, m. Czerikow w Obwodzie Mogilewskim, zamieszka³y w Obwodzie Pskowskim, miasto Wielikije
£uki, wykszta³cenie wy¿sze, zastêpca naczelnika Poczty G³ównej w Wielikich £ukach,
cz³onek KPFR, cz³onek Komitetu Pskowskiego Oddzia³u Obwodowego, cz³onek Biura
Komitetu Oddzia³u Miejskiego w Wielikich £ukach.
5. Siemionow Jurij Niko³ajewicz, lat 69, urodzony w Obwodzie Kaliningradzkim,
zamieszka³y w Kaliningradzie, wykszta³cenie wy¿sze, deputowany Kaliningradzkiej Dumy
Obwodowej, zastêpca przewodnicz¹cego Dumy Obwodowej, cz³onek KPFR, cz³onek Biura
Komitetu Kaliningradzkiego Oddzia³u Obwodowego.
Prócz tego, jeszcze jeden kaliningradczyk  Andriej K³yczkow kandyduje w Grupie
Regionalnej Nr 52 (Obwód Nowgorodskij].
CKW po zarejestrowaniu uczestników wyborów do Dumy Pañstwowej V kadencji
opublikowa³a dane o dochodach kandydatów. Wyborcy dowiedzieli siê, ¿e kaliningradzki
kandydat z ramienia Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji Oleg Chorawa jest najbiedniejszy sporód wszystkich kandydatów z obwodu. W deklaracji za rok ubieg³y wykaza³
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dochód w wysokoci 71910 rubli. Jest za to w³acicielem 4 dzia³ek gruntów w Obwodzie
Kaliningradzkim (454, 695, 747 i 640 m2), samochodów Volkswagen Vento GL (1993 r.)
i Lexus LX 470 (2001 r.) oraz 100% udzia³ów w Spó³kach z o.o. Rie³t-Finans, Grupa
Rie³t-Finans i At³ant. Najbogatszym kandydatem z obwodu jest gubernator Gieorgij
Boos. Jego roczny dochód wyniós³ 64 mln rubli, a w bankach na jego nazwisko le¿y oko³o
5 mln rubli. O dochodach pozosta³ych kandydatów mo¿na przeczytaæ na stronie internetowej Klops.ru. Natomiast Kaliningradka, piórem Aleksandra Gmyrina, informuje o
milionowych dochodach federalnych liderów partii politycznych, w tym m.in. W³adimira
Putina, Borysa Gryz³owa, Siergieja Mironowa, Giennadija Ziuganowa, W³adimira ¯yrinowskiego, Giennadija Siemigina, Borysa Niemcowa i innych.
Wyborom do Dumy Pañstwowej powiêcone zosta³y nastêpuj¹ce artyku³y prasy kaliningradzkiej:

 Do Dumy Pañstwowej z ramienia Jednej Rosji idzie wspólnik Jaroszuka, www.klops.ru
z 3 X;
 Sawienko ma trzeci numer partyjny, KPwK, nr 146 z 5 X;
 Niudiurbiegow ponownie kandyduje na deputowanego Dumy Pañstwowej , www.klops.ru
z 7 X;
 Jak kupuje siê wyborców. Wyznania czterech technologów politycznych Kaliningradu
[Lubow Barbakadze pisze na stronie internetowej Klops.ru, ¿e jakiekolwiek wybory  to nie zwyk³a konkurencja idei czy pogl¹dów, lecz jest to przede wszystkim walka o uprawnienia w³adcze.
Walka o prawo zarz¹dzania umys³ami i sercami ludzi, terytoriami i strumieniami finansowymi. Przeciwko technologom politycznym publikuje siê materia³y kompromituj¹ce, ich siê szanta¿uje, przez
telefon grozi siê cz³onkom ich rodzin i, na koniec, proponuje siê wrobiæ swego kandydata w zamian
za pieni¹dze. Istnieje sta³e niebezpieczeñstwo, ¿e jaki przypadkowy alkoholik w ciemnej klatce
schodowej uderzy technologa politycznego ceg³¹. ¯eby zapewniæ sobie bezpieczeñstwo, oni zmuszeni s¹ traciæ pieni¹dze kandydatów na ochronê osobist¹, czêsto zmieniaæ miejsca zamieszkania, zatajaæ numery telefonów, byæ ostro¿nymi w kontaktach z ludmi nieznajomymi, dok³adnie zabezpieczaæ
posiadane dokumenty. Ale, byæ mo¿e, najbardziej smutne w ¿yciu przedstawicieli tego zawodu jest
to, ¿e gdy kampania wyborcza dobiegnie koñca, technolog polityczny staje siê nikomu niepotrzebny],
www.klops.ru z 10 X;
 Przewodnicz¹cy Innej Rosji nie stawi³ siê na rozmowê w UBOP. W przeddzieñ Michai³owi
Kostiajewowi organy ochrony prawa zatrzyma³y komputer , www.klops.ru z 11 X;
 SPS po³¹czy³ kandydatów z W³adywostoku i Kaliningradu. Niemcow uwa¿a, ¿e «to w³anie
jest wspólna Rosja w czystej postaci», www.klops.ru z 16 X;
 Gotowi na ca³e sto... [Jest to cytat z wypowiedzi zastêpcy przewodnicz¹cego Centralnej
Komisji Wyborczej FR Stanis³awa Wawi³owa po zakoñczeniu kontroli dzia³alnoci Komisji Wyborczej Obwodu Kaliningradzkiego], KP, nr 194 z 16 X;
 Opublikowano wykaz kandydatów na deputowanych Dumy Pañstwowej, wy³onionych przez
KPFR, www.kpfr.ru/vibory2007/chronicle; www.kaliningrad.ru z 17 X;
 CKW nie dopuci³a Innej Rosji do wyborów, www.kaliningrad.ru z 17 X;
 Do wyborów wszystko jest gotowe. G³os maj¹ wyborcy [St. Wawi³ow o przygotowaniach do
wyborów w Obwodzie Kaliningradzkim], AiF-K, nr 42 z 1723 X;
 Skandaliczne materia³y agitacyjne z funduszu wyborczego Stiepanowa [W Kaliningradzie
powtórnie rozpowszechniono ulotki antysemickie pod tytu³em Patrioci ¿ydowscy. ledztwo
w³asne przeciwko deputowanym Dumy Obwodowej Michai³owi Czesalinowi, W³adimirowi Morarowi, Salomonowi Ginzburgowi i W³adimirowi Su³tanowowi. W metryce ulotki, która ukaza³a siê
w nak³adzie 25 tys. egzemplarzy, wskazano: Op³acono z funduszy wyborczych kandydata na deputowanego Rady Deputowanych Pionierskiego Okrêgu Miejskiego Niko³aja Stiepanowa. Ulotkê wydrukowa³a Spó³ka z o.o. Drukarnia Przemys³owa Biznes-Kontakt.
Na wniosek M. Czesalina, którego autorzy ulotki pomówili o dokonanie szeregu przestêpstw
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seksualnych, wszczêta zosta³a sprawa karna z art. 129 KK FR (oszczerstwo, po³¹czone z oskar¿eniem osoby o pope³nienie ciê¿kiego przestêpstwa)], www.klops.ru z 24 X;
 Przecigniemy Amerykê. Przewodnicz¹cy Komisji Wyborczej Obwodu Siergiej £uniow uwa¿a, ¿e zniesienie progu frekwencji nie zmniejszy aktywnoci wyborców [Wywiad S. £uniowa na
temat przygotowañ do wyborów], KP, nr 203 z 27 X;
 Dochody kandydatów na deputowanych Dumy Pañstwowej z Obwodu Kaliningradzkiego.
Najbiedniejszy  Oleg Chorawa z LDPR, najbogatszy  gubernator Boos, www.klops.ru z 2729
X;
 Z³oto partii [Aleksandr Gmyrin informuje w KP o milionowych dochodach federalnych
liderów partii ], KP, nr 204 z 30 X;

Du¿ym zainteresowaniem lokalnych SMI cieszy siê tak¿e prowadzona równolegle
kampania wyborcza na stanowisko szefa (ros. g³owý) Jednostki Municypalnej Okrêg
Miejski Miasto Kaliningrad (ros. Municypalnoje obrazowanije Gorodskoj okrug
Gorod Kaliningrad). Informacje w tej sprawie przedstawiamy w wielkim skrócie:

 Pojawili siê pretendenci na stanowisko szefa miasta. Miejska Komisja Wyborcza ju¿ otrzyma³a zg³oszenia od trzech potencjalnych kandydatów [O zamiarze udzia³u w kampanii wyborczej
na stanowisko szefa miasta powiadomili Miejsk¹ Komisjê Wyborcz¹ jako pierwsi deputowany Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej Igor Rewin, znany bojownik o prawa Rosjan w Rosji W³adimir
Lewczenko i bezrobotny Wiaczes³aw Stiepanow. Przewodnicz¹cy Miejskiej Komisji Wyborczej Siergiej Sopiluk poinformowa³, ¿e Igor Rewin przedstawi³ wymagane dokumenty i bêdzie zarejestrowany
jako kandydat zg³oszony przez KPFR, pozostali dwaj kaliningradczycy zg³osili swoje kandydatury
indywidualnie (ros. samowydwi¿ency) i musz¹ przedstawiæ listy z podpisami 3318 popieraj¹cych ich
wyborców, wzglêdnie wnieæ kaucjê w wysokoci 300 tys. rubli. Zg³aszanie kandydatów zakoñczy
siê 22 padziernika o godz. 18.00], KPwK, nr 147 z 6 X, www.kaliningrad.ru z 6 X, www.klops.ru
z 6 X, SK, nr 41 z 1016 X;
 Pierwszy kandydat [5 padziernika Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowa³a Igora Rewina jako pierwszego kandydata w wyborach na stanowisko szefa Kaliningradu], K-d, nr 40 z 915 X,
AiF-K, nr 41 z 1016 X, G-n, nr 39 z 1117 X;
 Wybory szefa Okrêgu Miejskiego Miasto Kaliningrad. Informacje o kandydatach [Do
17 padziernika swoje kandydatury zg³osili indywidualnie (samowydwi¿enije) deputowany Rady
Okrêgowej Kaliningradu Jewgienij Gan, gospodyni domowa Tamara Bokuczajewa, deputowany Dumy
Obwodowej Vytautas £opata i bezrobotna Jelena Kutkina], G-n, nr 40 z 1824 X;
 Cztery osoby wyby³y z wycigu przedwyborczego na stanowisko szefa Kaliningradu
[W terminie ustawowym owiadczenia o zamiarze kandydowania na stanowisko szefa Kaliningradu
z³o¿y³o 11 osób. Czworo z nich nie przed³o¿y³o na czas wymaganych dokumentów i zosta³o skrelonych z wycigu przedwyborczego. S¹ to przewodnicz¹cy regionalnej Autonomii Narodowo-Kulturalnej Rosjan W³adimir Lewczenko, czasowo bezrobotni Wiaczes³aw Stiepanow (obydwaj próbuj¹ swoich
si³ w ka¿dych wyborach), Jelena Kutkina i gospodyni domowa Tamara Bokuczajewa. Ta ostatnia
spóni³a siê ze z³o¿eniem dokumentów zaledwie o 7 minut. Od tej pory w wykazie uczestników
kampanii wyborczej figuruje 7 osób. Dwóch z nich ju¿ zosta³o zarejestrowanych jako kandydaci. S¹
to czynni deputowani Dumy Obwodowej Igor Rewin, zg³oszony przez KPFR, i Vytautas £opata
(samowydwi¿eniec), który wniós³ kaucjê pieniê¿n¹. Prócz nich, o zarejestrowanie ubiegaj¹ siê jeszcze dwaj deputowani Rady Okrêgowej Kaliningradu Jewgienij Gan i Siergiej Karpuszenko oraz
deputowany Dumy Pañstwowej W³adimir Piotrowicz Nikitin. Oni zg³osili swoje kandydatury indywidualnie. Z ramienia LDPR zg³oszony zosta³ deputowany Dumy Obwodowej Walerij Sielezniow,
a z partii Jedna Rosja przewodnicz¹cy Okrêgowej Rady Deputowanych Kaliningradu Aleksandr
Jaroszuk. Wszyscy zg³oszeni ju¿ przed³o¿yli w komisji wyborczej niezbêdne dokumenty i powinni
byæ zarejestrowani w ci¹gu piêciu dni], www.kaliningrad.ru z 23 X, www.balticpl.ru z 23 X, KP, nr
200 z 24 X, KPwK, nr 157 z 24 X, G-n, nr 41 z 2531 X;
 Miejska Komisja Wyborcza zarejestrowa³a wszystkich kandydatów na mera Kaliningradu
[Tytu³ zawiera dwa b³êdy. Po pierwsze, nie wszystkich, tylko 7 z 11, po drugie, nie na mera, tylko na
szefa okrêgu miejskiego. Mera wybierze Rada Deputowanych Okrêgu Miejskiego na podstawie wy-
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ników konkursu, czyli zgodnie ze Statutem Miasta, zmienionym w czerwcu br. przez Miejsk¹ Radê
Deputowanych Kaliningradu, obecnie Radê Deputowanych Okrêgu Miejskiego Miasto Kaliningrad.
Zarejestrowani kandydaci na szefa Okrêgu Miejskiego Miasto Kaliningrad to:
 Rewin Igor Aleksiejewicz, lat 48, wykszta³cenie wy¿sze, starszy wyk³adowca Kaliningradzkiego Pañstwowego Uniwersytetu Technicznego, deputowany KDO, pierwszy sekretarz Kaliningradzkiego Obwodowego Komitetu KPFR, zg³oszony przez tê partiê;
 £opata Vytautas Valdemaras, lat 51, wykszta³cenie wy¿sze, doradca dyrektora (faktycznie
w³aciciel) Spó³ki z o.o. Kawiarnia Solianka, deputowany KDO, zg³osi³ swoj¹ kandydaturê indywidualnie i zarejestrowany zosta³ po wp³aceniu kaucji pieniê¿nej;
 Gan Jewgienij Wasiljewicz, lat 50, wykszta³cenie wy¿sze, starszy wyk³adowca Katedry Finansów i Kredytów Kaliningradzkiego Instytutu Ekonomiki, filii prywatnej uczelni wy¿szej z Sankt
Petersburga, deputowany Rady Deputowanych Okrêgu Miejskiego, zg³oszony indywidualnie, zarejestrowany po wniesieniu kaucji pieniê¿nej.
 Karpuszenko Siergiej Piotrowicz, lat 44, wykszta³cenie wy¿sze, dzia³acz spo³eczny, prezes Kaliningradzkiej Regionalnej Organizacji Spo³ecznej Za Ru Wielikuju, deputowany Rady Deputowanych Okrêgu Miejskiego, zg³oszony i zarejestrowany jak dwaj poprzednicy;
 Jaroszuk Aleksandr Gieorgijewicz, lat 42, wykszta³cenie wy¿sze, przewodnicz¹cy Rady Deputowanych Okrêgu Miejskiego, sekretarz Kaliningradzkiej Miejskiej Rady Politycznej Jednej Rosji,
zg³oszony przez tê radê;
 Sielezniow Walerij W³adimirowicz, lat 47, wykszta³cenie wy¿sze, zastêpca przewodnicz¹cego
Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej, koordynator Kaliningradzkiego Oddzia³u Regionalnego Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji, zg³oszony przez tê partiê;
 Nikitin W³adimir Piotrowicz, lat 56, zam. w Moskwie, deputowany Dumy Pañstwowej czwartej
kadencji, wiceprzewodnicz¹cy Komisji ds. Bud¿etu i Podatków, przewodnicz¹cy Rady Oddzia³u
Regionalnego Partii Sprawiedliwa Rosja: Ojczyzna/ Emeryci/ ¯ycie w Obwodzie Kaliningradzkim,
zg³osi³ siê indywidualnie i wp³aci³ kaucjê pieniê¿n¹], G-n, nr 41 z 2531 X, www.knia.ru z 26 X, KP,
nr 204 z 30 X, K-d, nr 43 z 30 X5 XI, SK, nr 44 z 31 X6 XI;

Przedstawiciele w³adz obwodu werbuj¹ przesiedleñców w innych krajach
Z 10 tysiêcy migrantów, których w³adze obwodu planowa³y spotkaæ i ulokowaæ
w obwodzie w ramach programu przesiedleñczego w tym roku, przyby³o na razie kilkadzesi¹t osób. Wreszcie w³adze zrozumia³y, ¿e je¿eli bêdzie siê siedzieæ i czekaæ, póki
chêtny do zmiany miejsc rodak zagraniczny zdecyduje siê na przeprowadzkê, to mo¿na
i nie doczekaæ siê. Dlatego delegacja kaliningradzka najpierw wykorzysta³a swoj¹ wizytê
w Niemczech w ramach forum Dialog Petersburski, ¿eby agitowaæ swoich ludzi,
którzy kiedy opucili Rosjê w nadziei na lepsze ¿ycie, do powrotu nazad. A do Tad¿ykistanu, Kirgizji i na £otwê wys³annicy obwodu pojechali ju¿ z nastawieniem osi¹gniêcia
okrelonego celu  zwerbowania tamtejszych Rosjan do przeprowadzki do Obwodu Kaliningradzkiego.
G³ównym obiektem zainteresowañ grupy ministrów rz¹du regionalnego z gubernatorem Gieorgijem Boosem na czele w czasie pobytu w Berlinie, Poczdamie i Lipsku stali siê
potencjalni inwestorzy i przesiedleñcy. Z Republik¹ Federaln¹ Niemiec aktualnie zwi¹zane s¹ omal¿e g³ówne oczekiwania w³adz kaliningradzkich. W tym nie ma nic niezwyk³ego, bowiem 15 tysiêcy by³ych obywateli ZSRR i Federacji Rosyjskiej, wed³ug informacji
urzêdników rz¹dowych, wyrazi³o zainteresowanie przeprowadzk¹ na pobyt sta³y do eksklawy kaliningradzkiej. W czasie spotkania z rodakami reprezentatywna delegacja z Kaliningradu stara³a siê zachêciæ ich do podejmowania odwa¿nych decyzji.
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Do Tad¿ykistanu w celu prezentacji regionalnego programu przesiedleñczego udali
siê wiceminister ds. rozwoju terytorialnego rz¹du Obwodu Kaliningradzkiego Aleksandr
Mieziencew i zastêpca naczelnika urzêdu regionalnego Federalnej S³u¿by Migracyjnej
FR Jurij Murgin. W Duszanbe i KurganTiube spotkali siê z rodakami i prezentowali
regionalny program migracyjny. Wed³ug danych oficjalnych Federalnej S³u¿by Migracyjnej, z Tad¿ykistanu przeprowadziæ siê do Rosji zamierza oko³o 7 tys. osób.
Delegacja Obwodu Kaliningradzkiego uda³a siê tak¿e do stolicy £otwy Rygi, gdzie
31 padziernika odby³a siê prezentacja obwodu. Na spotkaniu z obywatelami Rosji,
których w £otwie jest oko³o 28 tysiêcy, przedstawiony zosta³ program przesiedleñczy.
Pierwsi przesiedleñcy z Kirgizji ju¿ przybyli do Swiet³ogorska, gdzie znaleli pracê
w szklarni gospodarstwa rolnego w osiedlu Zori.
Gubernator Gieorgij Boos powiedzia³ w rozmowie z korespondentem tygodnika Strana
Kaliningrad, ¿e 90% Rosjan, uczestnicz¹cych w programie dobrowolnego przesiedlenia
z zagranicy, chce mieszkaæ w Obwodzie Kaliningradzkim. «Jest to uwarunkowane po³o¿eniem geograficznym naszego regionu i aktywnym rozwojem gospodarczym. Ale wszystkich obcokrajowców, którzy chc¹ przyjechaæ do nas, szczegó³owo sprawdzamy. Pilnujemy, ¿eby do nas przyje¿d¿ali ludzie wy³¹cznie tych specjalnoci, na które teraz istnieje
zapotrzebowanie na naszym rynku pracy, i bez przesz³oci kryminalnej»  powiedzia³
gubernator Boos.
O przebiegu realizacji regionalnego programu przesiedleñczego dowiedzieæ siê mo¿na z nastêpuj¹cych artyku³ów:

 Do warunków cieplarnianych. Przesiedleñcy z Kirgizji wybrali Swiet³ogorsk, RG, nr 222 z 5 X;
 Obcokrajowcy chc¹ ¿yæ w Kaliningradzie, SK, nr 41 z 1016 X;
 Wszystko bêdzie gut! Niemców agituj¹, by przeprowadzali siê do Rosji, AiF-K, nr 43
z 2430 X;
 I w Duszanbe pakuj¹ walizki, KP, nr 201 z 25 X;
 Werbunek na miejscu. Urzêdnicy kaliningradzcy polecieli do Tad¿ykistanu prezentowaæ
obwód, RG, nr 238 z 25 X;
 W Tad¿ykistanie wrêczono pierwszy certyfikat zgodnie z rosyjskim programem przesiedlenia
rodaków, www.regnum.ru z 26 X;
 Po rodaków i inwestorów  do Rygi, KP, nr 205 z 31 X;
 Niszanaszym. Rodaków i inwestorów kaliningradczycy szukaj¹ w Rydze, RG, nr 243 z 31 X.

S¹d uchyli³ likwidacjê Okrêgu Miejskiego w Ba³tijsku
11 padziernika S¹d Obwodu Kaliningradzkiego uzna³ za niewa¿ne i nie podlegaj¹ce
zastosowaniu dwie ustawy regionalne, przyjête przez Kaliningradzk¹ Dumê Obwodow¹
10 wrzenia, O organizacji samorz¹du lokalnego na terytorium Okrêgu Miejskiego
w Ba³tijsku i O trybie rozstrzygniêcia w 2008 roku zagadnieñ o znaczeniu lokalnym
w nowo utworzonych na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego posielenijach [posielenije  to jednostka podstawowa w strukturze samorz¹du lokalnego w Rosji].
W myl umotywowanego orzeczenia s¹du, ustawy Obwodu Kaliningradzkiego,
przyjête «na skutek wykonania orzeczeñ S¹du Statutowego» i likwiduj¹ce jednostkê mu12

nicypaln¹ Ba³tijskij gorodskoj okrug, s¹ niezgodne z prawem. Samorz¹d zosta³ przekszta³cony, a faktycznie podzielony, z powa¿nymi naruszeniami ustawy federalnej Nr 131
FZ O ogólnych zasadach organizacji samorz¹du lokalnego w FR  bez zgody ludnoci
okrêgu miejskiego.
S¹d Obwodowy uwa¿a, ¿e Okrêgowi Miejskiemu w Ba³tijsku mo¿e byæ nadany ten
sam status okrêgu miejskiego, wzglêdnie okrêg mo¿e byæ przekszta³cony, ale jedynie za
zgod¹ mieszkañców. Jednak na razie orzeczenie S¹du Obwodu Kaliningradzkiego nie
nabra³o jeszcze mocy prawnej. Je¿eli orzeczenie S¹du Obwodowego wejdzie w ¿ycie, to
planowana likwidacja z dniem 1 stycznia 2008 roku jednostki municypalnej Ba³tijskij
gorodskoj okrug nie dojdzie do skutku, chocia¿ bardzo na tym zale¿y rz¹dowi obwodowemu. Bêdzie to oznacza³o, ¿e Okrêg Miejski w Ba³tijsku zachowa swój dotychczasowy
status i swoje terytorium, szef (mer) okrêgu Fiodor Jaroszewicz  swoje stanowisko,
a Rada Deputowanych Okrêgu Miejskiego  swój sk³ad i uprawnienia. Kadencja szefa
okrêgu i deputowanych up³ywa za 2 lata.
Przypominamy, ¿e obydwie ustawy deputowani Dumy Obwodowej przyjêli 10 wrzenia na posiedzeniu nadzwyczajnym, chocia¿ w lipcu S¹d Obwodowy uwzglêdni³ protest
prokuratora z powodu sprzecznej sytuacji w Swiet³ogorskim Okrêgu Miejskim, uznaj¹c
za niewa¿n¹ seriê analogicznych ustaw Dumy Obwodowej o przekszta³ceniu okrêgu.
Lipcowe orzeczenie s¹du nie by³o zaskar¿one. Jak post¹pi¹ deputowani Dumy Obwodowej teraz  na razie nie wiadomo.
RG-N, nr 221 z 511 X; www.kaliningrad.ru z 12 i 17 X; AiF-K, nr 42 z 1723 X.

W³adza w kurorcie. Na pytania czytelników RG o reformie samorz¹du lokalnego i o wyborach odpowiada gubernator obwodu Gieorgij Boos
 Konstantin P. z Kaliningradu zapyta³:  Jak¹ reformê przygotowuje rz¹d regionalny
samorz¹dowi lokalnemu obwodu? W szczególnoci, czego i kiedy ma oczekiwaæ Swiet³ogorski Okrêg Miejski, który oto ju¿ siedem miesiêcy ¿yje bez wy¿szej osoby urzêdowej? [wy¿sz¹ osob¹ urzêdow¹ jest szef (mer) okrêgu].
 Gieorgij Boos:  Ma Pan na uwadze uchylone przez s¹d wybory lipcowe? Orzeczeñ
s¹du nie komentujê, jestem po to, by je wykonywaæ. Po pierwsze, jednostka municypalna
Swiet³ogorskij gorodskoj okrug wiêcej nie istnieje, jest Swiet³ogorskij rejon. Po drugie, Swiet³ogorsk nie ¿yje bez wy¿szej osoby urzêdowej. Jest pe³ni¹cy jego obowi¹zki,
i on niele sobie radzi z funkcjami szefa. Po trzecie, na nastêpnym posiedzeniu rz¹du
planuje siê rozpatrzenie pakietu projektów ustaw, przewiduj¹cych uwzglêdnienie tych
uwag, które wypowiedzia³ s¹d z powodu niezgodnoci z prawem podzia³u okrêgów. Je¿eli rz¹d zaakceptuje przygotowane dokumenty, one wp³yn¹ do Dumy Obwodowej. Po
wejciu w ¿ycie ustawy komisja wyborcza wyznaczy datê wyborów do organów samorz¹du lokalnego rejonu swiet³ogorskiego.
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 Irina Mielnikowa z Kaliningradu:  Kto odpowie za nieudoln¹ próbê przekszta³cenia Swiet³ogorskiego Okrêgu Miejskiego w rejon, za zerwane z tego powodu wybory? Za
puszczane na wiatr pieni¹dze bud¿etowe i pieni¹dze kandydatów, wystawiaj¹cych swoje
kandydatury na deputowanych i merów?
 Gieorgij Boos:  Niektórzy kandydaci na deputowanych rad miejscowych i szefów
trzech terytoriów nadmorskich, wed³ug ró¿nych ocen, zd¹¿yli potraciæ kilkaset tysiêcy
w walucie obcej. Chcê w zwi¹zku z tym zauwa¿yæ  chêtnych do wyci¹gniêcia rêki, by
rozporz¹dzaæ gruntami kurortów, jest wielu. Ale pró¿ne s¹ ich oczekiwania, nikomu nie
pozwolimy samowolnie dysponowaæ ziemi¹. Dzia³ki bêd¹ sprzedawane tylko w ramach
aukcji.
Tych, którzy maj¹ nadziejê znalezienia siê we w³adzy po to, ¿eby dzieliæ tort bud¿etowy, te¿ chcê uprzedziæ i zmartwiæ: wszystkie takie gor¹ce g³owy wczeniej czy póniej
znajd¹ uspokojenie w miejscach niezbyt odleg³ych. Do ¿adnego podzia³u, zaw³aszczenia
i innych prób rozkradania rodków bud¿etowych nie dopucimy. Dlatego koszty wyborów w Swiet³ogorsku powinny byæ liczone nie w milionach rubli, lecz w o wiele bardziej
skromnych kwotach, które, do tego jeszcze , s¹ reglamentowane ustawowo. Co za dotyczy wyrzuconych na wiatr pieniêdzy z kasy obwodowej, to one by³y wydane tylko na
druk kart do g³osowania.
RG-N, nr 221 z 511 X.

KPFR i lokalny sztab dzia³añ protestacyjnych zorganizowa³y wiec przeciwko
samowoli cenowej
6 padziernika o godz. 11.00 na Placu Zwyciêstwa w Kaliningradzie Komitet Obwodowy KPFR i lokalny sztab dzia³añ protestacyjnych, do którego wchodz¹ miejscowe
komórki Zjednoczonego Frontu Obywatelskiego, koalicji Inna Rosja i innych ruchów
lewicowych, zorganizowa³y wiec protestu przeciwko nieograniczonym cenom i taryfom.
Organizatorzy wiecu przygotowali nastêpuj¹ce has³a-¿¹dania: Prezydentowi, gubernatorom, deputowanym i merom  nasze emerytury i wynagrodzenia, Emerytury i wynagrodzenia  powy¿ej 10 tys. rubli, Utrwalone ceny towarów i us³ug. W wiecu wziê³o
udzia³ ponad 500 osób. Jego uczestnicy wymieniali konkretne nazwiska urzêdników ró¿nych szczebli, którym radzili spróbowaæ prze¿yæ za trzy tysi¹ce rubli miesiêcznie.
Po tym wiecu w Kaliningradzkiej Prawdzie ukaza³ siê artyku³ Wadima Smirnowa
pod tytu³em Pikieta na poboczu, z którego wynika, ¿e w³adze obwodowe zamierzaj¹
zabroniæ organizowania wieców i innych imprez masowych obok budynków organów
w³adzy, pomników historii i kultury w odleg³oci mniejszej ni¿ sto metrów.
Na posiedzeniu rz¹du w dniu 23 padziernika stosowny projekt ustawy regionalnej
przedstawi³a Tamara Kuziajewa, pe³nomocny przedstawiciel gubernatora obwodu w Dumie Obwodowej. Projekt ustawy nosi niewinny tytu³: O trybie zawiadamiania o przeprowadzeniu przedsiêwziêcia publicznego na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego. Opra14

cowany na polecenie gubernatora projekt ustawy, po uwzglêdnieniu uwag wniesionych
na posiedzeniu rz¹du, w ci¹gu tygodnia ma byæ przed³o¿ony Dumie Obwodowej.
www.klops.ru z 6 X; KP, nr 189 z 9 X, nr 200 z 24 X.

Izba Spo³eczna de jure. Organ spo³eczny bêdzie tworzony w trzech etapach
Jedna trzecia czêæ Kaliningradzkiej Obwodowej Izby Spo³ecznej nastêpnej kadencji
bêdzie mianowana przez gubernatora. Wesz³a w ¿ycie odpowiednia ustawa regionalna,
opublikowana na ³amach Kaliningradzkiej Prawdy z 10 padziernika.
W nowym sk³adzie tej organizacji niepañstwowej znajdzie siê 36 spo³eczników:
12 przedstawicieli zatwierdzonych przez gubernatora, i po tyle samo przedstawicieli delegowanych przez miêdzyregionalne i municypalne (samorz¹dowe) zwi¹zki i organizacje
spo³eczne. Kadencja cz³onków izby wynosi trzy lata. Finansowanie jej dzia³alnoci spoczywa na kasie obwodowej.
Na czas przejciowy opracowana jest inna procedura kompletowania organu do
radczego: razem z gubernatorem swoich przedstawicieli bêd¹ kierowaæ do izby Duma
Obwodowa, Rada Koordynacyjna dotychczasowej Izby Spo³ecznej i Rada Jednostek
Municypalnych. W przysz³oci ona przejdzie, jak to siê mówi, na samoobs³ugê. Drugi i
nastêpne sk³ady Izby Spo³ecznej bêd¹ kszta³towane wed³ug sta³ych zasad w trzech etapach: ludzie z nominacji gubernatora zatwierdzaj¹ kandydatury przedstawione przez
organizacje regionalne i oddzia³y zwi¹zków ogólnorosyjskich, a póniej ju¿ wspólnie
akceptuj¹ kolegów ze stowarzyszeñ lokalnych.
Uczestnictwo w Izbie Spo³ecznej jest zamkniête dla urzêdników, deputowanych, cz³onków partii, a tak¿e osób z niezatart¹ karalnoci¹.
Utworzona zgodnie z now¹ ustaw¹ Izba Spo³eczna ma byæ bardzo czynna i wp³ywowa. Czy pozostan¹ przy takim surowym rozk³adzie w niej ludzie, którzy wczeniej
pozwalali sobie czasem na publiczne krytykowanie w³adz  na razie nie wiadomo. Niektórzy z prawie trzystu przedstawicieli ró¿nych organizacji spo³ecznych, tworz¹cych dotychczasow¹ Izbê Spo³eczn¹, ju¿ przygotowali dla siebie lotnisko zapasowe w postaci
miejsca w sk³adzie Rady Spo³ecznej przy Dumie Obwodowej. Rada ta, z³o¿ona z 21 osób,
wybrana zosta³a 17 padziernika. Znaleli siê w niej dotychczasowi cz³onkowie Rady
Koordynacyjnej Izby Spo³ecznej Aleksandr Korkin, Siergiej Borodichin, Lidia Czaszyna
i Oleg Turyszew. Aleksandr Korkin, szef Fundacji Ochrony Socjalnej ¯o³nierzy, zosta³
wspó³przewodnicz¹cym Rady Spo³ecznej przy Dumie Obwodowej. Drugim wspó³przewodnicz¹cym zosta³ Siergiej Bu³ycziow, przewodnicz¹cy Dumy Obwodowej.
24 padziernika w sali konferencyjnej Izby Spo³ecznej odby³o siê zebranie przedstawicieli miêdzyregionalnych i municypalnych zwi¹zków i organizacji spo³ecznych, zarejestrowanych na terytorium obwodu, w celu wybrania 20 delegatów na konferencjê okrêgow¹ w S. Petersburgu w sprawie wysuniêcia kandydatów do Ogólnorosyjskiej Izby Spo³ecznej. Wybrani delegaci zebrali siê dwa dni póniej, by wy³oniæ sporód siebie kandy15

data, którego bêd¹ chcieli przeprowadziæ na konferencji w Sankt Petersburgu w sk³ad
Ogólnorosyjskiej Izby Spo³ecznej. W wyniku dwóch tur tajnego g³osowania sporód czterech osób wybrano Marinê Matiunin¹ z Kaliningradzkiego Zwi¹zku Kobiet.
W Kaliningradzkiej Prawdzie z 26 i 30 padziernika czytamy, ¿e obydwa zebrania
przedstawicieli Izby Spo³ecznej (wybór delegatów na konferencjê okrêgow¹ i wybór kandydata do Ogólnorosyjskiej Izby Spo³ecznej) przebiega³y w napiêtej, pe³nej sprzecznoci
atmosferze.
KP, nr 190 z 10 X, nr 198 z 20 X, nr 202 z 26 X i nr 204 z 30 X; RG, nr 232 z 18 X.

30 kaliningradczyków otrzyma³o pierwsze medale Weteran pracy. Odznaczenia wrêczy³ gubernator
30 mieszkañcom Obwodu Kaliningradzkiego wrêczono pierwsze medale Weteranom pracy Obwodu Kaliningradzkiego. Tytu³y i medale zosta³y ustanowione ustaw¹
regionaln¹, uchwalon¹ przez Dumê Obwodow¹.
Gubernator wrêczy³ tak¿e trzy ordery federalne Za zas³ugi wobec Ojczyzny II stopnia kolejarzom W³adimirowi Bartiewowi, W³adimirowi Go³oniedowowi, Paw³owi Kalininowi. Dwoje kaliningradczyków  W³adimir Gwritiszwili i Lidia Romanowa otrzyma³o tytu³ honorowy Zas³u¿ony lekarz Federacji Rosyjskiej, a Zinajda Romanczenko tytu³
Zas³u¿ony pracownik s³u¿by zdrowia Federacji Rosyjskiej.
www.klops.ru z 30 X.

Partie, organizacje spo³eczne, zwi¹zki wyznaniowe
Z ¿ycia organizacji niekomercyjnych
W Domu Sztuki w Kaliningradzie odby³a siê II Wystawa Us³ug Socjalnych i Projektów Organizacji Niekomercyjnych (NKO). Po raz pierwszy mo¿liwoæ zaprezentowania
szerokiej opinii spo³ecznej socjalnie znacz¹cych projektów w³asnego pomys³u obwodowe organizacje spo³eczne otrzyma³y w 2003 roku. Zadaniem obecnej wystawy by³o
zespolenie interesów bezporednich jej uczestników z przedstawicielami w³adzy i wspólnoty biznesowej. Liczne organizacje regionalne, uczestnicz¹ce w wystawie, uzyska³y
mo¿liwoæ otrzymania grantu. W tym roku w wystawie uczestniczy³a organizacja
Project Harmony Link z Moskwy. Za³o¿yciel programu m³odzie¿owego LINX ju¿
zaakceptowa³ jedn¹ trzeci¹ z 95 zg³oszonych tylko przez kaliningradzkie organizacje m³odzie¿owe projektów, które bêd¹ sfinansowane. Tradycyjnie granty na rozwój najlepszych
projektów NKO przydziela tak¿e rz¹d obwodowy, a wspieraj¹ je swoim autorytetem Izba
Spo³eczna i Merostwo Kaliningradu. W czasie wystawy odby³o siê tak¿e IV Miêdzynaro16

dowe Forum Dobros¹siedztwa, na którym mówi³o siê o znaczeniu polsko-rosyjskiej wspó³pracy przygranicznej dla rozwoju spo³eczeñstwa obywatelskiego w regionach Warmii
i Mazur oraz Obwodu Kaliningradzkiego. Informuje o tym Rossijskaja Gazieta z 3
padziernika w artykule pod tytu³em Marsz entuzjastów.
KP, nr 184 z 2 X; RG, nr 219 z 3 X.

W Kaliningradzie odby³o siê forum m³odzie¿owe My  Rosjanie!
6 padziernika w Domu Sztuki w Kaliningradzie odby³o siê okrêgowe forum m³odzie¿owe My  Rosjanie! (Jestemy Rosjanami!), na które zjecha³o ponad 600 uczestników z dziesiêciu regionów Pó³nocnego Zachodu Rosji. Pomys³odawc¹ forum jest ogólnorosyjska organizacja spo³eczna Zgromadzenie Narodów Rosji. W czasie forum
mówi³o siê o roli polityki m³odzie¿owej w rozwoju kraju, o wspólnocie narodowej Rosji,
o udziale m³odych ludzi w realizacji narodowych projektów priorytetowych.
Forum rozpoczê³o siê od wys³uchania z tamy wideo wyst¹pienia przewodnicz¹cego
Dumy Pañstwowej FR Borysa Gryz³owa. Z referatami na ¿ywo wyst¹pili deputowani
Dumy Pañstwowej Swiet³ana Smirnowa, wiceprzewodnicz¹ca Zgromadzenia Narodów
Rosji, i kandyduj¹cy obecnie z Obwodu Kaliningradzkiego Jewgienij Fiodorow.
Forum zakoñczy³o siê w tym samym dniu o godz. 18.00 festiwalem kultur narodowociowych M³odzie¿owa Têcza Rosji.
www.klops.ru z 6 X.

Nabo¿eñstwo ¿a³obne za Annê Politkowsk¹ odby³o siê poza wi¹tyni¹. Uczciæ
pamiêæ zabitej dziennikarki przysz³o oko³o 20 osób
7 padziernika obok cian Soboru Katedralnego pod wezwaniem Chrystusa Zbawiciela w Kaliningradzie odby³o siê nabo¿eñstwo ¿a³obne za Annê Politkowsk¹, zabit¹ równo
rok temu w Moskwie. W nabo¿eñstwie wziê³o udzia³ oko³o dwudziestu osób, g³ównie
przedstawicieli ruchów opozycyjnych. W przeddzieñ inicjatorzy akcji zamówili nabo¿eñstwo ¿a³obne w ma³ej kaplicy tej wi¹tyni prawos³awnej, jednak w rocznicê zabójstwa ojciec W³adimir odmówi³ odprawienia nabo¿eñstwa ¿a³obnego, wyjaniaj¹c, ¿e
nabo¿eñstwo za cz³owieka wiary niechrzecijañskiej «bêdzie nosi³o znamiona braku
szacunku dla samej niewinnie umierconej Anny». (Anna Politkowska by³a wyznania
moj¿eszowego). Wówczas ludzie postawili przy marmurowym ogrodzeniu wi¹tyni portret dziennikarki, zapalili wiece i z³o¿yli kwiaty. Po zakoñczeniu przedsiêwziêcia ¿a³obnego jego organizatorzy zabrali ze sob¹ portret Anny Politkowskiej.
Tymczasem ledczy do spraw szczególnie wa¿nych Pietros Garibian, który kieruje
grup¹ ledcz¹ w sprawie zabójstwa dziennikarki, poda³ informacjê do prasy, ¿e sprawa
ju¿ zosta³a wykryta. Prokurator Generalny FR Jurij Czajka wspomnia³ o tym, ¿e banda,
na rêkach której jest krew dziennikarki, dokonywa³a tak¿e zabójstw na zamówienie na
terytoriach £otwy i Ukrainy. Na czele bandy sta³ wychodca z Czeczenii. Ale ¿adnych
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konkretnych nazwisk na razie ani milicja, ani prokuratura nie podaj¹, powo³uj¹c siê na
tajemnicê ledztwa. «Mogê tylko dodaæ, ¿e w tej sprawie pomylnie wspó³pracowalimy
z kolegami z Ukrainy i £otwy»  powiedzia³ Czajka.
www.klops.ru z 7 X; RG, nr 226 z 11 X.

Stowarzyszenia narodowociowe bêd¹ mia³y swoj¹ audycjê. Rz¹d obwodowy
pomo¿e w nawietleniu ¿ycia organizacji narodowo-kulturalnych
Problem pró¿ni informacyjnej omawiano w czasie ostatniego posiedzenia Rady
Konsultacyjnej ds. Autonomii Narodowo-Kulturalnych i Narodowych Organizacji
Spo³ecznych przy Dumie Obwodowej. Dziennikarzom zarzucano, ¿e poluj¹ wy³¹cznie na
sensacje, za ¿ycia codziennego organizacji narodowo-kulturalnych, ich problemów i trudnoci, przedsiêwziêæ odwiêtnych nawietlaæ nie ma chêtnych.
Z narzekaj¹cymi nie zgodzi³ siê jedynie szef Autonomii Narodowo-Kulturalnej Asyryjczyków Oleg Chawszabowicz Awdysz. Jego zdaniem, wszystko zale¿y od tego, jak
autonomie wspó³pracuj¹ ze SMI. Praca ze rodkami masowej informacji powinna mieæ
charakter systematyczny, a nie przypadkowy. Ka¿da organizacja narodowociowa powinna mieæ swego sekretarza prasowego, który to bêdzie regularnie informowaæ prasê o wszystkim, co jest ciekawe w ¿yciu danej narodowoci. Narodowej organizacji Asyryjczyków,
licz¹cej zaledwie kilkadziesi¹t osób, to siê udaje, dlaczego wiêc ma siê nie udaæ wielotysiêcznym autonomiom.
Ma w tym pomóc nowy projekt rz¹du obwodowego: w Pañstwowej Kompanii Telewizyjno-Radiowej (ros. GTRK) Kaliningrad uruchamiana jest cotygodniowa dwudziestominutowa audycja o ¿yciu narodów Rosji, ¿yj¹cych w Obwodzie Kaliningradzkim.
Audycja ta pojawi siê zarówno w telewizji, jak i w radio. Do koordynacji dzia³añ Rady
Konsultacyjnej i GTRK Kaliningrad Oleg Awdysz zaproponowa³ powo³anie grupy prasowej, do której weszliby przedstawiciele obydwu struktur.
Nale¿y jeszcze dopracowaæ koncepcjê przysz³ej audycji. Cz³onkowie Rady Konsultacyjnej uwa¿aj¹, ¿e w niej obowi¹zkowo powinny byæ fragmenty w jêzykach narodowych.
Zaproponowana nazwa audycji Raduga (Têcza) te¿ wywo³a³a w¹tpliwoci. Szef
¯ydowskiej Organizacji Narodowo-Kulturalnej Szofar Wiktor Szapiro przypomnia³, ¿e
na Zachodzie taka nazwa rzeczywicie jest u¿ywana do zaznaczenia mniejszoci, tyle ¿e
ca³kiem nie narodowych. Nazwê postanowiono jednak pozostawiæ jako robocz¹  do czasu wyjanienia wszelkich odcieni znaczeniowych.
KP-P, nr 197 z 19 X.
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Duma Obwodowa i rady samorz¹dowe
Radzili nad bud¿etem i podatkami
4 padziernika deputowani Dumy Obwodowej postanowili, ¿e od tej pory obwód bêdzie
uchwalaæ bud¿et na kolejny rok finansowy wczeniej, ni¿ dotychczas. Z inicjatyw¹ przyspieszenia procesu bud¿etowego wyst¹pi³ rz¹d obwodowy. Minister finansów Jelena
Matwiejewa przekona³a deputowanych, ¿e projekt bud¿etu powinien byæ w Dumie nie
póniej, ni¿ 10 padziernika, a nie tak, jak to by³o do tej pory, pod koniec roku. Wtedy
deputowani bêd¹ mieli dostateczn¹ iloæ czasu, by go omówiæ i przyj¹æ przed nowym
rokiem bud¿etowym. Jej zdaniem, wczeniej powinno siê tak¿e rozpatrywaæ ustawê
o wykonaniu bud¿etu za rok poprzedni, a nie jak do tej pory  tu¿ przed uchwaleniem
bud¿etu na rok nastêpny. Deputowani zgodzili siê z tez¹, ¿e wykonanie bud¿etu za rok
miniony powinno siê rozpatrzyæ w czasie od 10 kwietnia do 10 czerwca.
Ka¿dego roku g³ówne kierunki polityki finansowej regionu bêdzie prezentowaæ gubernator obwodu. Po raz pierwszy Gieorgij Boos uczyni³ to w roku ubieg³ym, przedstawiaj¹c za³o¿enia bud¿etu na rok 2007. Teraz taka praktyka jest ju¿ prawie umocowana.
Deputowani chcieli wiedzieæ jak wygl¹da sprawa wydatków na administracjê rz¹dow¹  rosn¹ one czy malej¹? Minister finansów przyzna³a, ¿e rosn¹, ale nie szybko
(w granicach inflacji, a to i mniej). W 2006 roku urzêdnicy kosztowali bud¿et obwodu
609 milionów, a w 2010 roku wydatki na ich utrzymanie maj¹ wynieæ ju¿ 873 miliony
rubli. Przy okazji by³y przewodnicz¹cy Dumy W³adimir Anatoljewicz Nikitin przypomnia³ pani minister, ¿e wynagrodzenia deputowanych s¹ zamro¿one od 2002 roku. Jelena
Matwiejewa nie da³a siê zbiæ z tropu i stwierdzi³a, ¿e to dotyczy tylko stawki zasadniczej,
podczas gdy dodatki do tej stawki rosn¹ z roku na rok.
Deputowani rozpatrzyli w pierwszym czytaniu projekt ustawy regionalnej O wykonaniu bud¿etu obwodowego za 2006 rok oraz projekty ustaw O procesie bud¿etowym
i O stosunkach miêdzybud¿etowych, przedstawione przez ministra finansów rz¹du obwodowego.
Wniesiono tak¿e zmiany do ustaw regionalnych O podatku od maj¹tku organizacji
i O podatku transportowym.
KP, nr 185 z 3 X; KP-P, nr 187 z 5 X; RG, nr 224 z 9 X.

A strefy tu takie ciche...
Na pocz¹tku listopada Duma Pañstwowa FR czwartej kadencji ma rozpatrywaæ
poprawkê deputowanego W³adimira Piotrowicza Nikitina, zwanego deputowanym
Ba³tiki, w sprawie skrelenia w ustawie o grach hazardowych zapisu o kaliningradzkim
Las Vegas. Ale w Kaliningradzkiej Dumie Obwodowej z t¹ inicjatyw¹ zgadzaj¹ siê nie
wszyscy, i dlatego deputowani omówili ten problem na kolejnym posiedzeniu planowym
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w dniu 18 padziernika. Stanowisko przeciwników rozpusty przedstawi³a przedstawicielka ruchu spo³ecznego Naród przeciwko strefie gier Ludmi³a Riabiczenko. Obstawa³a przy twierdzeniu, ¿e strefa gier  to sprawa szkodliwa, jako ¿e gry hazardowe demoralizuj¹ cz³owieka, nios¹ ze sob¹ rozpustê i amoralnoæ. Niektórzy mówcy wyra¿ali
w¹tpliwoæ tak¿e co do korzyci ekonomicznej strefy gier, gdy¿ podatki z niej pójd¹
w ca³oci do Moskwy, a kaliningradczycy, mówi¹c jêzykiem graczy, pozostan¹ przy swoim. No i sama op³acalnoæ budowy strefy w tym obwodzie poddana zosta³a w w¹tpliwoæ, któr¹ wzbudzili w kaliningradczykach eksperci amerykañscy i francuscy. Zwolennicy strefy wród deputowanych, wrêcz odwrotnie, nie sk¹pili swoich argumentów za.
Powiadaj¹, ¿e strefa nie jest projektem ha³aliwym, ona nikomu nie zaszkodzi, tym bardziej, ¿e w obwodzie nie jest a¿ tak wiele obiektów do inwestowania. I dlatego nie warto
z góry odrzucaæ planów utworzenia zespo³u rozrywkowo-wypoczynkowego.
Przed g³osowaniem stosunek g³osów zwolenników i przeciwników strefy nie by³ oczywisty. Ale w ostatecznym wyniku wiêkszoæ deputowanych kaliningradzkich opowiedzia³a siê za realizacj¹ strefy gier i zaleci³a swoim kolegom moskiewskim odrzucenie
poprawki kaliningradzkiego deputowanego Dumy Pañstwowej W.P. Nikitina.
Praktycznie nie ma w¹tpliwoci, ¿e deputowani Dumy Pañstwowej pozostawi¹ ustawê w czêci dotycz¹cej Obwodu Kaliningradzkiego bez zmian.
KP-P, nr 197 z 19 X; RG, nr 236 z 23 X; AiF-K, nr 43 z 2430 X.

¯ycie nie wed³ug statutu. W Swiet³ogorsku wybuch³a kolejna bomba polityczna
Rok bie¿¹cy dla 17 tysiêcy mieszkañców Swiet³ogorskiego Okrêgu Miejskiego bogaty jest w ró¿norodne niespodzianki samorz¹dowe. Przy czym s¹ to g³ównie niespodzianki
o charakterze negatywnym lub nawet skandalicznym  pisze Andriej Gorbunow w KP
z 20 padziernika. Od wiosny tutejszy elektorat pozostaje bez szefa (mera) okrêgu, który
zmuszony by³ podaæ siê do dymisji w wyniku prawomocnego skazania go przez s¹d.
Wówczas to Duma Obwodowa rozcz³onkowa³a okrêg na trzy suwerenne gorodskije posielenija (miejskie jednostki samorz¹dowe pierwszego stopnia, czyli gminy miejskie).
Wreszcie latem s¹d uzna³ tê twórczoæ ustawodawcz¹ Dumy Obwodowej za niezgodn¹
z prawem, przerywaj¹c tym samym na kilka dni przed finiszem kampaniê wyborcz¹ do
organów przedstawicielskich nowo narodzonych jednostek samorz¹dowych. A 18 padziernika na g³owy mieszkañców Swiet³ogorska i ca³ego okrêgu miejskiego zwali³a siê
nowa napaæ.
Wieczorem tego dnia dziesiêciu z 15 cz³onków Okrêgowej Rady Deputowanych pod
nieobecnoæ swego przewodnicz¹cego, ale w zgodnym porywie, podjê³o uchwa³ê o uznaniu Statutu Okrêgu za niewa¿ny. Pchnê³o ich do takiego kroku pismo S¹du Statutowego
Obwodu Kaliningradzkiego o przyjêciu do rozpatrzenia wniosku gubernatora, w którym
zawarta jest proba o uznanie Statutu Okrêgu za niewa¿ny z powodu jego sprzecznoci
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z ustawodawstwem federalnym. Nawiasem mówi¹c, mniej wiêcej rok temu sêdziowie
ju¿ analizowali ten statut, ale wówczas wad w nim dlaczego nie znalaz³o siê. No i deputowani okrêgu za¿arcie bronili tego dokumentu. Wydawa³oby siê, ¿e od tej pory nic siê nie
zmieni³o  ani papier, ani osoby. Jednak tym razem obserwuje siê ca³kiem inny obrót
sprawy. Jakie mog¹ byæ skutki prawne nieoczekiwanej inicjatywy deputowanych? Z tym
pytaniem korespondent KP zwróci³ siê do przewodnicz¹cego Komisji Wyborczej Obwodu Siergieja £uniowa, podkrelaj¹c, ¿e jeszcze nie otrzyma³ oficjalnego potwierdzenia
tego, co siê sta³o w Swiet³ogorsku. W odpowiedzi us³ysza³, ¿e uchylenie statutu poci¹ga
za sob¹ «masê kolizji». Jakich w³anie  przewodnicz¹cy £uniow dyplomatycznie nie
wymieni³.
«Faktycznie rada podpisa³a dekret o samorozwi¹zaniu  podzieli³ siê swoj¹ opini¹
mieszkaniec Swiet³ogorska Ludwig £adutko, cz³onek Komisji Wyborczej Okrêgu Miejskiego w Swiet³ogorsku.  Rzecz w tym, ¿e statut  to ten dokument g³ówny, na podstawie którego, w³aciwie, i pracuj¹ deputowani. Tym samym, jakiekolwiek uchwa³y rady,
podjête po 18 padziernika w pe³ni mo¿na bêdzie zaskar¿yæ, a nastêpnie i uchyliæ».
Ciekawy zbieg okolicznoci: w porz¹dku obrad posiedzenia Dumy Obwodowej
w dniu 18 padziernika te¿ figurowa³ temat Swiet³ogorska. Parlamentarzyci obwodu
powinni byli rozpatrzyæ w pierwszym czytaniu wniesiony przez gubernatora projekt
ustawy regionalnej O organizacji samorz¹du lokalnego na terytorium Swiet³ogorskiego
Okrêgu Miejskiego. W szczególnoci, mieli g³osowaæ za rejonowym statusem dla
Okrêgu Miejskiego w Swiet³ogorsku i miejskim dla miejscowoci-wiosek Donskoje
i Primorje. W zasadzie wszystko to, co figurowa³o w ustawach obwodowych, uchylonych
wiosn¹ przez s¹d. Wszystko to, przeciwko czemu w swoim czasie burzliwie sprzeciwiali
siê mieszkañcy tych miejscowoci, nie ¿ycz¹c sobie utraty ulg wiejskich i utraty zastrzyków pieniê¿nych z bud¿etu okrêgowego.
W projekcie ustawy figuruje nawet data wyborów do organów przedstawicielskich
wszystkich proponowanych jednostek municypalnych  25 maja 2008 roku. Je¿eli projekt stanie siê ustaw¹, to mieszkañców tych trzech miejscowoci czeka kolejna kampania
wyborcza i ¿ycie przez kolejne ponad pó³ roku bez statutu i rady deputowanych. Co za
dotyczy szefów jednostek samorz¹dowych, to ich wybieraæ bêd¹ ze sk³adów deputowanych rad miejscowych, na piêæ lat, a nie w wyborach powszechnych, jak by³o dotychczas.
KP, nr 198 z 20 X; KPwK, nr 156 z 23 X.

Do bud¿etu nie ma pytañ
25 padziernika Duma Obwodowa wiêkszoci¹ g³osów, przy trzech g³osach przeciw
i trzech wstrzymuj¹cych siê, zaakceptowa³a w pierwszym czytaniu projekt bud¿etu obwodu na lata 20082010. Przed przyst¹pieniem do rozpatrzenia bud¿etu, deputowani przyjêli do wiadomoci prognozê rozwoju spo³eczno-gospodarczego obwodu na najbli¿sze piêæ
lat, przygotowan¹ przez ekspertów rz¹dowych. Z przedstawionego przez wiceministra
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gospodarki W³adimira Kuzina dokumentu wynika, ¿e produkcja przemys³owa przyrastaæ
bêdzie w tempie oko³o 20% rocznie, a liczba ludnoci, uzyskuj¹cej dochody poni¿ej minimum socjalnego, planowo bêdzie zmniejszaæ siê. W 2010 roku redni dochód statystycznego mieszkañca obwodu wyniesie 16 tys. rubli, a w 2012 roku  20 tys. rubli.
Po jego lakonicznym wyst¹pieniu referat o g³ównych parametrach bud¿etu przedstawi³a minister finansów Jelena Matwiejewa. Na rok przysz³y dochody bud¿etu zaplanowano w kwocie 25173,6 miliona rubli, a rozchody w wysokoci 25623,6 miliona rubli.
Deficyt  450 milionów rubli.
Po raz pierwszy deputowani ujrzeli te¿ perspektywê rozwoju bud¿etu obwodu na trzy
lata. W sali posiedzeñ Dumy znajdowali siê praktycznie wszyscy ministrowie rz¹du
obwodowego, gotowi uzasadniaæ i objaniaæ przedstawione liczby. Jednak po krótkiej
dyskusji deputowani uznali, ¿e dla pierwszego czytania projekt bud¿etu jest ca³kiem normalny i choæ nie jednog³onie, to jednak przyjêli go do dalszej pracy w komisjach problemowych.
Razem z bud¿etem do Dumy Obwodowej skierowano tak¿e expose bud¿etowe gubernatora Gieorgija Boosa. Na razie nie rozstrzygniêto, czy wyg³osi je on osobicie, jak to
uczyni³ na pocz¹tku padziernika ubieg³ego roku. Wed³ug s³ów doradcy gubernatora
Swiet³any Obolencewej, podjêcie stosownej decyzji zale¿y od kalendarza roboczego szefa
obwodu, a tak¿e od opinii samych deputowanych  byæ mo¿e im wystarczy tekstowy
wariant expose. W nim, nawiasem mówi¹c, zawiera siê szereg ciekawych nowinek.
W roku przysz³ym, na przyk³ad, planuje siê utworzyæ obwodowy urz¹d skarbowy.
W expose podkrela siê, ¿e nie rozwi¹zano jednego z g³ównych zadañ  stabilnoci
i rytmicznoci wykonania bud¿etu. Do tej pory znacz¹ca czêæ wydatków koncentruje
siê w drugiej po³owie roku, co stwarza bodce do wydatkowania rodków za wszelk¹
cenê  mówi siê w dokumencie. Szczególn¹ uwagê powiêcono w nim stosunkom
miêdzy w³adzami obwodowymi i lokalnymi. Doskonalenie procesu bud¿etowego nie
jest mo¿liwe bez stworzenia efektywnego systemu zarz¹dzania pañstwowego i municypalnego. Wa¿ne jest wzmocnienie kontroli pañstwa nad dzia³alnoci¹ organów samorz¹du lokalnego. Poczynaj¹c od 2008 roku do naszej dyspozycji pojawi siê nowy skuteczny
instrument  wprowadzenie w jednostce municypalnej tymczasowej administracji finansowej  powiedziano w expose gubernatora.
Na tym samym posiedzeniu deputowani Dumy Obwodowej od razu w dwóch czytaniach zaakceptowali wniesiony trzy tygodnie temu projekt ustawy regionalnej O organizacji samorz¹du lokalnego na terytorium Swiet³ogorskiego Okrêgu Miejskiego. Procedura omówienia projektu, który przedstawia³ minister ds. rozwoju terytorialnego i wspó³dzia³ania z organami samorz¹du lokalnego Michai³ Pluchin, zajê³a najwy¿ej parê minut
 napisa³ Andriej Gorbunow w KP-Piatnica z 26 padziernika.
Nadanie okrêgowi tytu³u rejonu, a wchodz¹cym do niego niewielkim miejscowociom Donskoje i Primorje  gmin miejskich (ros. gorodskoje posielenije), plus przepro22

wadzenie tam wyborów szefów i deputowanych  w³aciwie w tej administracyjnej innowacji i zawiera siê sól przysz³ego aktu normatywnego. Zauwa¿my, pakiet ustaw swiet³ogorskich z analogiczn¹ treci¹ parlamentarzyci obwodowi w podobnym kawaleryjskim galopie przyjêli w kwietniu tego roku. Tylko ¿e prze¿y³y te dokumenty zaledwie
trzy miesi¹ce. W po³owie lipca S¹d Obwodowy uzna³ te decyzje za bezprawne, i dlatego
podlegaj¹ce uchyleniu. Tym samym uczyniono zadoæ równoleg³ym pozwom prokuratora
obwodowego, który wyst¹pi³ przeciwko nieprawid³owo zarysowanym granicom nowych
jednostek municypalnych, i grupy mieszkañców Donskoje i Primorja (ci ostatni oburzyli
siê za to, ¿e Duma zaocznie uczyni³a z nich mieszczuchów, pozbawiaj¹c tym samym ulg
wiejskich).
Autorzy obecnej próby transformacji Swiet³ogorskiego Okrêgu Miejskiego uwzglêdnili jedynie argumenty prokuratorskie  dokonali korekty granic. Nawiasem mówi¹c, za
pierwsze niedoróbki kartograficzne skarb obwodu wy³o¿y³ Przedsiêbiorstwu Aerogeodezyjnemu w Ba³tijsku oko³o 8 milionów rubli. Ciekawe, ile kosztowa³o prawid³owe poprowadzenia granic?  zastanawia siê A. Gorbunow.
Nas natomiast interesuje co na to powiedz¹ mieszkañcy Donskoje i Primorja, których
po raz drugi nikt nie zapyta³ o zdanie. Tak przynajmniej wynika z dostêpnych relacji prasy
kaliningradzkiej.
KP, nr 201 z 25 X; KP-P, nr 202 z 26; KP, nr 203 z 27 X; RG, nr 242 z 30 X.

Rewizja jest, a sprawy nie ma. Deputowany Dumy Obwodowej Siergiej Kononow ze skandalem wyszed³ z Jednej Rosji
Posiedzenie Dumy Obwodowej w dniu 25 padziernika rozpoczê³o siê od skandalu.
Deputowany Siergiej Kononow po wejciu na mównicê poinformowa³, ¿e pónym wieczorem dnia poprzedniego w jego domu i domu jego rodziców odby³y siê rewizje w zwi¹zku
z niedawnym zabójstwem zastêpcy przewodnicz¹cego Rady Deputowanych Jednostki
Municypalnej Zielenogradskoje gorodskoje posielenije (inaczej  miasto Zielenogradsk)
Wiktora Kondratowa (zabójstwo mia³o miejsce 13 padziernika na ulicy Gostinaja obok
kawiarni Fiost w Kaliningradzie). «Rewizja odbywa³a siê w rodê do jedenastej wieczorem. W nakazie jako uzasadnienie wskazano powód  mój nieprzyjazny stosunek do
Kondratowa. Jest to dziwne sformu³owanie»  powiedzia³ deputowany Kononow.
Siergiej Kononow, który jest w³acicielem sieci siedmiu sklepów Klondajk, owiadczy³, ¿e jego pos¹dzaj¹ o zwi¹zki z kryminalistami, jednak on sam za przestêpcê nie
uwa¿a siê i nie widzi nic nagannego w tym, ¿e bierze do pracy tych, «którym podwinê³a
siê noga». On daje im szansê rozpoczêcia nowego, normalnego ¿ycia, t³umaczy³ Kononow swoim kolegom deputowanym. Koledzy nie zd¹¿yli ani wypytaæ go, ani wyraziæ
swego zdania, gdy¿ obra¿ony Kononow owiadczy³, ¿e wystêpuje z partii Jedna Rosja,
i z frakcji w Dumie Obwodowej, po czym opuci³ salê posiedzeñ, pozostawiaj¹c jedynie
na pimie swój g³os w sprawach ujêtych w porz¹dku obrad.
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Parlamentarzyci milczeli  pisze Wadim Smirnow w KP-Piatnica z 26 padziernika.  Pierwszy z otêpienia wyszed³ inny wielki biznesmen  Oleg Bo³ycziow. On krzykn¹³, ¿e sytuacjê nale¿y obowi¹zkowo zbadaæ. «Ja te¿ mam wród znajomych, ¿e tak powiem, ró¿nych ludzi. I co z tego?!»  oburzy³ siê przedsiêbiorca. Przewodnicz¹cy Dumy
Siergiej Bu³ycziow nazwa³ to, co siê wydarzy³o, niepokoj¹cym sygna³em. Jego zdaniem,
trzeba koniecznie zaprosiæ do parlamentu obwodowego naczelnika Obwodowego USW
Siergieja Kiriczenkê, by wyjani³ ca³¹ sytuacjê. W rozmowie póniejszej z dziennikarzami owiadczy³, ¿e o rewizji poinformuje gubernatora, i ¿e «Kononow  to jeden z porz¹dnych i odpowiedzialnych deputowanych, cz³onków partii». «Podzielam jego stanowisko
w tym sensie, ¿e je¿eli mia³ jak¹ niechêæ do nieboszczyka, to zapewne by³a ona uzasadniona, ale to nie daje powodu organom ochrony prawa do dokonywania rewizji u deputowanego. Chcia³bym, ¿eby on powróci³, bêdê namawia³ go do powrótu do partii»  powiedzia³ przewodnicz¹cy Dumy Obwodowej i lider Jednej Rosji w obwodzie.
Pomocnik prokuratora obwodu ds. wspó³dzia³ania ze SMI Oksana Ponomariowa potwierdzi³a, ¿e rewizja rzeczywicie mia³a miejsce. «Taka czynnoæ operacyjno-ledcza
zosta³a przeprowadzona. Sprawy karnej wobec deputowanego Kononowa nie wszczynano. Pozosta³e szczegó³y w interesie ledztwa nie s¹ rozg³aszane»  powiedzia³a Ponomariowa.
KP-P, nr 202 z 26 X; RG, nr 242 z 30 X.

Administracja pañstwowa i samorz¹dowa
Z obrad Rz¹du Obwodu Kaliningradzkiego
Posiedzenie w dniu 3 padziernika. Rz¹d rozpatrzy³ trzy zagadnienia, bezporednio
dotycz¹ce rozwoju turystyki w obwodzie.
Po pierwsze, poparto projekt miêdzynarodowy Rozwój wspólnej przestrzeni
rekreacyjnej w makroregionie. Jego istot¹ jest utworzenie w obwodzie obiektu sfery
turystycznej, regionalnego orodka turystyczno-informacyjnego. Orodek ma udzielaæ wyczerpuj¹cej informacji o regionie, stwarzaæ warunki do równego i swobodnego dostêpu
do materia³ów poligraficznych, reklamowych i informacyjnych. Orodek turystyczny stanie siê stale dzia³aj¹c¹ placówk¹ do pracy i wspó³dzia³ania z s¹siadami z terytoriów przygranicznych.
Po drugie, zaakceptowano projekt Spucizna zamków w regionie Morza Ba³tyckiego
 odrodzenie i upowszechnienie obiektów. Przewiduje siê w³¹czenie do wspólnej trasy
turystycznej zamki gotyckie tych miejscowoci, w których znajduje siê dziewiêæ zamków gotyckich obwodu  Kaliningrad, Polessk, Wiesio³oje, Ta³paki, Gurjewsk, Nizowje,
Nieman, ¯eleznodoro¿nyj i Czerniachowsk. W ramach tego projektu planuje siê odbudo24

wanie zamku Labiau (w Polessku), co powinno staæ siê dobrym przyk³adem dla innych
obiektów zamkowych. Na ten projekt przewiduje siê wydaæ ponad 270 tys. euro, z których 244,5 tys. euro  to rodki Unii Europejskiej.
Po trzecie, transgraniczna trasa (cie¿ka) rowerowa przez Mierzejê Kuroñsk¹. Ta trasa przejdzie starym traktem pocztowym na terytorium parku narodowego od K³ajpedy do
Zielenogradska. Na jej przygotowanie przewidziano ponad 220 tys. euro, w wiêkszoci
bêd¹ to pieni¹dze unijne. Przy omawianiu tego projektu powsta³y pytania: a jak ³¹czy siê
cie¿ka rowerowa z ogólnym planem rozwoju strefy rekreacyjnej w parku narodowym
o znaczeniu federalnym? Dok¹d ona pójdzie dalej, przecie¿ trasa na Mierzei Kuroñskiej 
to jedynie czeæ ogólnej trasy rowerowej EUROVELOBA£TYK. Mówiono wiêc
o perspektywach kontynuowania robót z wyjciem na granicê polsk¹ przez przejcie graniczne Mamonowo, albo przez Mierzejê Wilan¹.
£¹cznie trzy projekty turystyczne w Obwodzie Kaliningradzkim powinny daæ nowy
impuls do pracy w tej sferze. Wszystkie one s¹ powi¹zane z programami Unii Europejskiej, ju¿ s¹ podpisane kontrakty na przyznanie grantów. Obwód wystêpuje w ka¿dym
z tych projektów w roli partnera-wspó³inwestora.
Prócz tematu turystycznego na posiedzeniu rz¹du w dniu 3 padziernika zaakceptowano projekt ustawy regionalnej O bud¿ecie funduszu terytorialnego obowi¹zkowego
ubezpieczenia medycznego na 2008 rok i na okres planowy lat 2009 i 2010, wniesiono
poprawki do obowi¹zuj¹cego programu celowego Rozwój ochrony zdrowia w Obwodzie Kaliningradzkim na lata 20072011, a tak¿e rozpatrzono inne problemy. KP, nr 186
z 4 X; www.kaliningrad.ru z 23 i 24 X; RG, nr 237 z 24 X.
Posiedzenie w dniu 23 padziernika. Na tym posiedzeniu rz¹du rozpatrzono szeæ
zagadnieñ.
1. Projekt ustawy regionalnej O ustanowieniu systemu normatywów zaopatrzenia
przez obywateli w spo¿ywcze zasoby lene i zbierania przez nich rolin leczniczych dla
potrzeb w³asnych (referowa³  minister rolnictwa i rybo³ówstwa Andriej Romanow).
2. Metodyka oceny efektywnoci projektów ma³ego i redniego biznesu do celów
wsparcia pañstwowego w ramach systemu kredytów gwarantowanych (referent  p.o.
ministra gospodarki W³adimir Kuzin).
3. Projekt postanowienia rz¹du obwodu O wniesieniu zmian do postanowienia
o programie celowym G³ówne kierunki wspierania ma³ej przedsiêbiorczoci w Obwodzie Kaliningradzkim na lata 20072011 (referent  Kuzin).
4. Projekt ustawy O przekazaniu organom samorz¹du lokalnego rejonów municypalnych i okrêgów miejskich uprawnieñ pañstwowych w zakresie udzielania obywatelom
subsydiów na op³atê pomieszczeñ mieszkalnych i us³ug komunalnych (referent  minister polityki spo³ecznej i pracy Galina Jankowskaja).
5. Projekt ustawy O wniesieniu zmian do niektórych ustaw Obwodu Kaliningradzkiego (referent  pe³nomocny przedstawiciel gubernatora w Dumie Obwodowej Tamara
25

Kuziajewa).
6. Projekt ustawy O trybie sk³adania zawiadomienia o przeprowadzeniu przedsiêwziêcia publicznego na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego (referent  Kuziajewa).
Posiedzenie by³o transmitowane w Internecie w systemie online. www.gov.kaliningrad.ru z 23 X; www.kaliningradka.ru z 23 X.
Posiedzenie w dniu 30 padziernika. Rz¹d regionalny postanowi³ podwy¿szyæ
do 2010 roku gwarantowany poziom dochodu emerytów kaliningradzkich do czterech
tysiêcy rubli. W roku ubieg³ym z inicjatywy rz¹du Duma Obwodowa przyjê³a ustawê
O dop³acie do emerytury pañstwowej niektórym kategoriom emerytów. Jej istota zawiera siê w ustanowieniu dla emerytów gwarantowanego poziomu dochodów  na 2007
rok, na przyk³ad, nie ni¿ej dwóch tysiêcy rubli. Do przysz³ego padziernika ten poziom
postanowiono doprowadziæ do 2600 rubli, chocia¿ pocz¹tkowo planowano, ¿e bêdzie
o dwiecie rubli mniej. Zdaniem Galiny Jankowskiej, ministra polityki spo³ecznej i pracy,
zwiêkszona kwota pozwoli emerytowi nie tylko na nabywanie niezbêdnych artyku³ów
spo¿ywczych, ale i op³acenie us³ug mieszkaniowo-komunalnych. Poinformowa³a ona, ¿e
w roku ubieg³ym z bud¿etu obwodowego na dop³aty wydano 150 milionów rubli, w tym
roku bêdzie to ponad 180 mln, a w przysz³ym prawie 156 mln. Wkrótce rz¹d skieruje do
Dumy Obwodowej projekt zmian w ustawie z 2006 roku w sprawie dop³at do najni¿szych
emerytur w okresie do 2010 roku. Zgodnie z propozycj¹ gubernatora, nie bêd¹ to ju¿
dop³aty do emerytur, lecz zasi³ki socjalne.
Rz¹d zaakceptowa³ przedstawiony przez ministra polityki spo³ecznej i pracy projekt
innej ustawy  o podwy¿szeniu w przysz³ym roku wynagrodzeñ pracowników obwodowych instytucji pañstwowych. Wynagrodzenia pracowników sfery bud¿etowej proponuje
siê zwiêkszyæ w dwóch etapach  w kwietniu i w padzierniku 2008 roku. Wed³ug s³ów
Galiny Jankowskiej, ju¿ w padzierniku przysz³ego roku stawka taryfowa pierwszej kategorii dla pracowników owiaty, kultury, obs³ugi socjalnej, weterynarii i obrony cywilnej
bêdzie wy¿sza od poziomu federalnego wiêcej ni¿ 2,3krotnie, a w ochronie zdrowia 
1,8-krotnie. Rz¹d zwróci siê do w³adz jednostek municypalnych, by i one podnios³y
wynagrodzenia dla swoich pracowników, zatrudnionych w instytucjach finansowanych
z bud¿etu. [KP, nr 205 z 31 X].
Dacyszyn kontroluje Czerniachowsk
Zastêpca pe³nomocnego przedstawiciela prezydenta w Pó³nocno-Zachodnim Okrêgu
Federalnym ds. Obwodu Kaliningradzkiego Aleksandr Dacyszyn i wicepremier rz¹du
obwodowego Jurij Szalimow sprawdzili, jak s¹ realizowane projekty narodowe w Czerniachowskim, Oziorskim i Prawdinskim okrêgach miejskich. Celem kontroli by³o
okrelenie s³abych punktów w ka¿dym okrêgu, operatywne rozwi¹zanie problemów. Przebieg póniejszej narady w Czerniachowsku nie by³ zbyt optymistyczny.
Aktywnie omawiano sytuacjê z transportem, dostarczanym do rejonu w ramach
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projektu narodowego Zdrowie. Jakoæ rodzimych karetek pogotowia (autobusów szkolnych te¿) jest cherlawa, samochody szybko psuj¹ siê. Otrzymane dwie karetki przez szpital w Czerniachowsku (na podwoziach gazeli) psuj¹ siê permanentnie. Nie s¹ przystosowane do dróg wiejskich, podwozia trzeba wymieniaæ po ka¿dych piêciu tysi¹cach kilometrów. A drzwi odpadaj¹  trzeba je naprawiaæ prawie co miesi¹c. «Gubernator Gieorgij
Boos niedawno zwróci³ siê do pe³nomocnego przedstawiciela z prob¹ o zezwolenie
Obwodowi Kaliningradzkiemu w ramach dostaw wed³ug projektów narodowych na wykorzystanie samochodów zagranicznych»  powiedzia³ Dacyszyn. To tylko jeden z problemów podnoszonych w czasie narady. By³o ich wiêcej, m.in. w sprawie zmniejszenia
biurokracji w dziedzinie budownictwa mieszkaniowego. Nadmierna iloæ wszelkiego rodzaju uzgodnieñ trwa zbyt d³ugo, jest uci¹¿liwa i opónia proces budowlany.
Ju¿ za zamkniêtymi drzwiami odby³a siê druga czêæ narady  z udzia³em tylko przedstawicieli s³u¿b si³owych (w tym naczelnika Obwodowego USW genera³a milicji Siergieja Kiriczenki i zastêpcy prokuratora obwodu Walerija Wojnowa. Aleksandr Dacyszyn
do pracy organów ochrony prawa Czerniachowskiego Okrêgu Miejskiego zg³osi³ ca³y
szereg pretensji. Szczególnie d³ugo rozpatrywano sytuacjê zwi¹zan¹ ze zw³ok¹ w wyp³acaniu wynagrodzeñ dozorcom czerniachowskim. W stosunku do tych, którzy s¹ winni
tego stanu rzeczy, bêd¹ wszczête sprawy karne. Wydano szereg poleceñ miejscowemu
prokuratorowi i naczelnikowi Oddzia³u Spraw Wewnêtrznych. Spraw¹ ma siê zaj¹æ
natychmiast grupa ledcza Prokuratury Obwodowej i Obwodowego USW. Do 8 padziernika raport o porednich wynikach inspekcji powinien byæ przedstawiony Aleksandrowi
Dacyszynowi. A 10 padziernika, zabieraj¹c ze sob¹ szefów resortów si³owych regionu,
zastêpca pe³nomocnego przedstawiciela prezydenta w PZOF ponownie uda siê do Czerniachowska, by sprawdziæ jak s¹ realizowane wydane tydzieñ wczeniej polecenia.
Przys³owiowe czarne chmury wisia³y nad Czerniachowskiem, cilej nad jego szefem
Andriejem Winogradowem, do koñca miesi¹ca, o czym wiadcz¹ nastêpuj¹ce artyku³y
prasowe:

 Dacyszyn sprawdza Czerniachowsk, KP, nr 188 z 6 X; www.kaliningrad.ru z 6 X;
 Rozpoznanie z wyjazdem. Czerniachowscy dozorcy egzaminuj¹ urzêdników, RG, nr 224 z
9 X;
 Referendum nie bêdzie [5 padziernika na kolejnym posiedzeniu Okrêgowej Rady Deputowanych w Czerniachowsku podjêta zosta³a uchwa³a o odrzuceniu wniosku grupy inicjatywnej o przeprowadzenie referendum w okrêgu w sprawie wotum zaufania dla szefa jednostki municypalnej A.
Winogradowa. Rada przeprowadzi³a ekspertyzê prawn¹, która potwierdzi³a, ¿e zgodnie z ustaw¹
federaln¹ O podstawowych gwarancjach wyborczych... w referendum miejscowym zabrania siê
stawiania pytañ, które dotycz¹ odwo³ania wzglêdnie wyra¿enia wotum zaufania wobec wybranych w
wyborach powszechnych osób funkcyjnych], K-d, nr 40 z 915 X;
 Kryzys sumienia i w³adzy. Zastêpca pe³nomocnego przedstawiciela Aleksandr Dacyszyn
wzywa urzêdników Czerniachowska do odpowiedzialnoci  przed nimi nowe sprawy karne
[Relacja z drugiej w ci¹gu tygodnia wizyty w Czerniachowsku Aleksandra Dacyszyna, tym razem
w asycie g³ównego doradcy w urzêdzie pe³nomocnego przedstawiciela Aleksandra Czap³ygina
i naczelnika OUSW genera³a-majora milicji Siergieja Kiriczenki. Urz¹d do Walki z Przestêpstwami
Gospodarczymi prowadzi w Czerniachowsku kontrolê ca³ej dzia³alnoci finansowo-gospodarczej miejscowej administracji. Przeciwko szefowi municypalnej S³u¿by Klienta Wiktorowi Titarienko, odpowiedzialnemu za niewyp³acanie wynagrodzeñ dozorcom, wszczêto sprawê karn¹ z art. 201 ust. 2
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KK FR Nadu¿ycie uprawnieñ. Grozi mu kara pozbawienia wolnoci do lat piêciu. Biedak wyl¹dowa³ w miejscowym szpitalu z rozpoznaniem ostrego nadcinienia têtniczego. P.o. szefa administracji
okrêgu Andriej Diomin obieca³ kontroluj¹cym, ¿e do 20 padziernika wszystkie d³ugi zostan¹ sp³acone], KP, nr 191 z 11 X;
 W Czerniachowsku referendum nie bêdzie [Siergiej Jurjew napisa³ w Komsomolskiej Prawdzie  Kaliningrad, ¿e odsuniêty od ³ask mer Czerniachowska Andriej Winogradow odniós³ kolejne zwyciêstwo w walce z opozycj¹  referendum o wyra¿enie wotum zaufania dla niego nie bêdzie],
KPwK, nr 150-t/41 z 1118 X;
 Pikieta z miot³¹. Czerniachowskim dozorcom zwrócono d³ugi w zakresie wynagrodzenia po
wskazówce odgórnej, RG, nr 228 z 12 X;
 Zaciêcia o znaczeniu lokalnym. Czerniachowcom bêdzie ciep³o dopiero po wtr¹ceniu siê
z góry [Po kolejnej wizycie w Czerniachowsku wicepremiera rz¹du obwodowego Jurija Szalimowa w towarzystwie ministra ds. GKiM i budownictwa Siergieja Buczelnikowa administracja
Czerniachowska sp³aci³a d³ugi w zakresie wyp³aty wynagrodzenia swoim pracownikom s³u¿b komunalnych. W po³owie padziernika kot³ownie w miecie nie funkcjonowa³y, chocia¿ sezon grzewczy
w szko³ach, szpitalach i innych instytucjach socjalnych ju¿ obowi¹zywa³], RG, nr 232 z 18 X;
 S¹d Obwodowy uchyli³ odsuniêcie Winogradowa od stanowiska. Akcji protestu nie bêdzie
[18 padziernika s³u¿ba prasowa Czerniachowskiego Okrêgu Miejskiego poinformowa³a o tym,
¿e dwa dni wczeniej Kaliningradzki S¹d Obwodowy uchyli³ orzeczenie S¹du Rejonu Leningradzkiego w Kaliningradzie o czasowym odsuniêciu od stanowiska szefa Czerniachowska Andrieja Winogradowa. Powo³uj¹c siê na ustawodawstwo federalne, sêdzia zwróci³ uwagê na to, ¿e w nim wyranie
wskazane s¹ podstawy usuniêcia ze stanowiska wybranego w wyborach powszechnych szefa jednostki municypalnej. Czasowe odsuniêcie na czas ledztwa, które przy tym ju¿ dawno zosta³o zakoñczone, w ustawodawstwie federalnym nie wystêpuje. W zwi¹zku z tym w Czerniachowsku odwo³ano
planowan¹ akcjê protestu z udzia³em cz³onków Jednej Rosji, bêd¹cych zwolennikami Winogradowa. S¹d Obwodowy przekaza³ do s¹du pierwszej instancji sprawy dotycz¹ce niedbalstwa przy
nabyciu kot³owni przed rozpoczêciem poprzedniego sezonu grzewczego i niecelowego wykorzystania rodków bud¿etowych przez Winogradowa], www.klops.ru z 18 X; www.kaliningrad.ru z 18 X;
 Mera jeszcze raz odsunêli [22 padziernika sêdzia S¹du Rejonu Leningradzkiego w Kaliningradzie Lilianna Gusielnikowa ponownie odsunê³a Andrieja Winogradowa od zajmowanego
stanowiska. «Liczê na to, ¿e zleceniodawcy tej decyzji zrewiduj¹ swoje stanowisko, gdy¿ municypalitet cieszy siê dobr¹ opini¹ i prowadzi ogromn¹ pracê. Teraz jestem na urlopie. Zamierzam z³o¿yæ
w S¹dzie Obwodowym skargê kasacyjn¹. Obowi¹zki szefa jednostki municypalnej pe³ni mój pierwszy zastêpca Andriej Diomin»  powiedzia³ Andriej Winogradow w rozmowie z dziennikarzami],
AiF-K, nr 43 z 2430 X;
 S¹d powtórnie odsun¹³ mera Czerniachowska. W chwili obecnej urzêdnik nadal znajduje
siê na urlopie, www.klops.ru z 29 X.

Boos ¿yje w zgodzie z biznesem
Gubernator Gieorgij Boos w rankingu czasopisma Finanse pod wzglêdem umiejêtnoci ¿ycia w zgodzie z biznesem zaj¹³ 10 miejsce w Rosji sporód 73 ocenianych
szefów regionów. W charakterze jednego z g³ównych kryteriów zosta³a wykorzystana
ocena praktycznego wizerunku gubernatora jako biznesmena. Pierwsze miejsce w ocenie
stopnia uroku inwestycyjnego zaj¹³ gubernator Obwodu Lipieckiego Oleg Koroliow, za
nim id¹: gubernator Sankt Petersburga Walentina Matwiejenko, gubernator Kraju
Krasnodarskiego Aleksandr Tkaczow, mer Moskwy Jurij £u¿kow, gubernator Obwodu
Leningradzkiego Walerij Sierdiukow. Przy czym najwiêcej punktów gubernator Boos
zarobi³ za swój wizerunek praktyka w biznesie i wielkoæ inwestycji, które zaczê³y nap³ywaæ do Obwodu Kaliningradzkiego po jego przyjciu do w³adzy w tym regionie. Oceniano nie regiony, lecz ludzi, którzy nimi kieruj¹. Na koñcu listy znaleli siê szefowie pod28

miotów Federacji Rosyjskiej z po³udnia i Dalekiego Wschodu. Listê zamyka prezydent
Republiki Inguszetia, gdzie jest najni¿szy w Rosji wskanik produkcji globalnej w przeliczeniu na jednego mieszkañca.
www.kaliningradexpert.ru z 9 X; K-d, nr 40 z 915 X.

Nowi szefowie urzêdów regionalnych federalnych organów w³adzy wykonawczej
w Obwodzie Kaliningradzkim
Nowym szefem Urzêdu Rossielchoznadzoru na Obwód Kaliningradzki mianowany
zosta³ Jewgienij Antonow, dotychczasowy zastêpca szefa tego urzêdu. Jewgienij Antonow ma 47 lat, jest absolwentem Akademii S³u¿by Pañstwowej przy Prezydencie Rosji.
Poprzedni szef urzêdu Anatolij Komelgak w sierpniu przeszed³ na emeryturê.
Nowym naczelnikiem Urzêdu Federalnej S³u¿by Wykonania Kar na Obwód Kaliningradzki mianowany zosta³ pu³kownik s³u¿by wewnêtrznej Wiktor Ria¿ew, tak¿e
dotychczasowy zastêpca naczelnika.
Ponadto prasa kaliningradzka poinformowa³a, ¿e genera³-major milicji w stanie
spoczynku Aleksandr Czap³ygin, dotychczasowy doradca g³ówny w urzêdzie pe³nomocnego przedstawiciela prezydenta w PZOF, mianowany zosta³ g³ównym inspektorem
federalnym w tym urzêdzie. Przed przyjciem do pracy w administracji g³owy pañstwa
Czap³ygin kierowa³ Zachodnim Urzêdem Spraw Wewnêtrznych w Transporcie z siedzib¹
w Obwodzie Kaliningradzkim.
Dotychczasowy g³ówny inspektor federalny Borys Sokuszew, te¿ genera³-major, tyle
¿e FSB, przeszed³ do pracy w rz¹dzie obwodowym. Teraz on nadzoruje w regionie realizacjê projektów narodowych.
Andriej Krajnij, który od maja 2007 roku w poprzednim rz¹dzie federalnym kierowa³ Agencj¹ Federaln¹ do Spraw Rybo³ówstwa, w rz¹dzie Wiktora Zubkowa mianowany
zosta³ szefem Komitetu Pañstwowego FR do Spraw Rybo³ówstwa. Od 2003 roku do maja
2007 roku Krajnij by³ dyrektorem generalnym Federalnego Pañstwowego Przedsiêbiorstwa Unitarnego Kaliningradzki Morski Port Rybacki. Ciekawy ¿yciorys tego absolwenta Lwowskiej Wojskowej Szko³y Politycznej opublikowano na stronie www.c-society.ru z 25 maja br.
www.rosbalt.ru z 10 X; KPwK, nr 151 z 13 X; www.knia.ru z 24 X; www.klops.ru z 24 X;
RG, nr 240 z 26 X, nr 243 z 31 X; KP, nr 205 z 31 X.

Rz¹d kaliningradzki kupuje dobre nowiny
Rz¹d Obwodu Kaliningradzkiego planuje przeprowadziæ 24 padziernika konkurs
wród drukowanych SMI na prawo zagospodarowania rodków bud¿etowych w kwocie
740 tys. rubli. Na konkurs wystawiono 5 lotów. Zwyciêzcy otrzymaj¹ finansowanie bud¿etowe za publikacjê na swoich ³amach materia³ów, odzwierciedlaj¹cych przebieg
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realizacji projektów narodowych, politykê spo³eczn¹ rz¹du i jego dzia³alnoæ miêdzynarodow¹.
I tak, 160 tys. rubli otrzyma wydawnictwo, które opublikuje 30 materia³ów informacyjno-publicystycznych i piêæ wywiadów przegl¹dowych z cz³onkami rz¹du obwodowego na temat realizacji w regionie projektów narodowych. Jeszcze 100 tys. rubli bêdzie
przeznaczonych na publikacjê 35 materia³ów opowiadaj¹cych o rozwoju sportu i zaletach
zdrowego trybu ¿ycia.
Za 50 artyku³ów, propaguj¹cych czystoæ i porz¹dek w obwodzie, kaliningradzkie
SMI mog¹ otrzymaæ 150 tys. rubli, a za 35 publikacji o realizacji programu przesiedlenia
rodaków z zagranicy rz¹d regionalny gotów zap³aciæ 205 tys. rubli. Jeszcze 125 tys. dostanie siê temu wydawnictwu, które odzwierciedli w 22 materia³ach dzia³ania «stosowane przez rz¹d Obwodu Kaliningradzkiego» na rzecz wsparcia socjalnego niezabezpieczonych warstw ludnoci.
Jak obliczy³ tygodnik Dwornik, codziennie w jednym lub kilku wydawnictwach
drukowanych (tylko codziennych!) za pieni¹dze podatników bêdzie ukazywaæ siê ca³a
strona formatu A3 z b³ogimi opisami rzeczywistoci regionalnej. Ale to jest nic w porównaniu z tymi rodkami, jakie w³adza regionalna zamierza przeznaczyæ na informowanie
potencjalnych turystów z g³êbi Rosji o urodzie Obwodu Kaliningradzkiego. Na ten cel w
jego bud¿ecie zaplanowano ponad 31 milionów rubli do 2011 roku.
www.knia.ru z 10 X; www.kaliningrad.ru z 23 X; RG-Zapad Rossii, nr 237 z 24 X.

Wystawa i tablica pami¹tkowa w rocznicê urodzin Jurija Matoczkina
18 padziernika, gdyby ¿y³, pierwszy gubernator Obwodu Kaliningradzkiego Jurij
Matoczkin ukoñczy³by 76 lat. Uroczyste otwarcie ekspozycji pod tytu³em Cz³owiek.
Obywatel. Osobowoæ odby³o siê w tym dniu w Muzeum Historyczno-Artystycznym
w Kaliningradzie z udzia³em przedstawicieli w³adz obwodowych, Ba³tyckiej Akademii
Pañstwowej, szefów administracji rejonowych, a tak¿e wdowy Walentiny Matoczkin. Na
wystawie przedstawiono fotografie, odznaczenia, legitymacje i dyplomy, ksi¹¿ki, napisane przez pierwszego gubernatora, a tak¿e przedmioty osobiste: upominki, przybory do
pisania, rêkawice bokserskie i wiele innych. Wystawa, powiêcona jego pamiêci, bêdzie
czynna w ci¹gu miesi¹ca.
Pochodz¹cy z Baszkirii Jurij Siemionowicz Matoczkin, profesor doktor habilitowany
nauk ekonomicznych, by³ szefem administracji (gubernatorem) Obwodu Kaliningradzkiego w latach 19911996. Zmar³ 6 lipca 2006 roku w Kaliningradzie.
21 padziernika na cianie domu nr 16 na ulicy Jurija Matoczkina w Kaliningradzie
ods³oniêto tablicê pami¹tkow¹ powiêcon¹ pierwszemu gubernatorowi obwodu. Dokonali tego obecny szef obwodu Gieorgij Boos i szef administracji Rejonu Leningradzkiego
w Kaliningradzie W³adimir £ucznikow. Wspominaj¹c patrona ulicy, Gieorgij Boos powiedzia³: «On lubi³ swoje miasto, odda³ miastu wszystko co mia³: swoj¹ wiedzê, swoje
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dowiadczenia, swoj¹ duszê, wszystkie swoje si³y, i do ostatniego dnia on oddawa³ miastu swoje ¿ycie».
Po uroczystej ceremonii dla mieszkañców okolicznych domów dzieciêce zespo³y folklorystyczne miasta da³y koncert. P³omienne rosyjskie melodie ludowe sk³oni³y wielu, je¿eli nie do wyjcia na ulicê, to chocia¿by do otwarcia okna. Wszystkie domy w tej mikrodzielnicy  to nowe budowle. Dlatego temat wi¹t Zapoznajmy siê wybrany zosta³ nie
przypadkowo.
www.kaliningrad.ru z 17 X; KPwK, nr 154 z 19 X; KP, nr 198 z 20 X;
www.kaliningrad.rfn.ru z 22 X; K-d, nr 42 z 2329.

Gubernator rozda milion osiemset tysiêcy rubli na nagrody rz¹dowe
2 listopada pieni¹dze otrzyma 12 posiadaczy premii rz¹dowych. Jeszcze do niedawna
premia rz¹dowa w obwodzie by³a jedna  Uznanie. W ubieg³ym roku do niej dodano
Eurekê, Twórczoæ i Wspó³udzia³. W ka¿dej premii ju¿ ustalono po trzech laureatów, którzy to otrzymaj¹ w postaci nagrody po 150 tysiêcy rubli [nieco ponad 6 tys.
dolarów], przewidzianych w bud¿ecie obwodowym.
Laureatów ka¿dej premii ustala³y w g³osowaniu tajnym specjalne komisje. Na przyk³ad, eksperci Eureki g³osowali w Internecie, po wczeniejszym d³ugim i gor¹cym
analizowaniu kandydatów. Prócz tego, sk³ady komisji starannie dobierano sporód
profesorów uniwersytetów kaliningradzkich, zas³u¿onych dzia³aczy kultury, urzêdników
i deputowanych Dumy Obwodowej.
Nazwiska laureatów zostan¹ ujawnione wieczorem 2 listopada na specjalnej imprezie
w sali sportowej Junost. W konkursie mog³y uczestniczyæ prace powsta³e tylko w ostatnich dwóch latach. £¹cznie wytypowano do oceny komisyjnej 28 projektów.
KP, nr 159 z 27 X, nr 161 z 31 X.

Z ¿ycia Floty Ba³tyckiej i Stra¿y Granicznej
Marynarze wracaj¹ do domu  z wizyty w Szwecji
Oddzia³ okrêtów bojowych Floty Ba³tyckiej w sk³adzie ma³ych okrêtów rakietowych
Gejzer i Zyb (Drobna fala) zakoñczy³ wizytê nieoficjaln¹ w porcie szwedzkim
Karlskrona i powróci³ do bazy w Ba³tijsku. W czasie trzydniowej wizyty pod dowództwem szefa sztabu Bazy Marynarki Wojennej w Ba³tijsku komandora Aleksandra Chweko
odby³y siê spotkania szefów wyprawy z dowództwem Bazy w Karlskrone. Cz³onkowie
za³óg zapoznali siê z ¿yciem i s³u¿b¹ swoich kolegów  marynarzy korwety Stokholm.
Rosyjskie okrêty zwiedzili liczni mieszkañcy miasta.
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Po powrocie do Ba³tijska dowódca wyprawy zameldowa³ szefowi Sztabu Floty Ba³tyckiej wiceadmira³owi Wiktorowi Czirkowowi o pomylnym wykonaniu postawionych
zadañ szkolno-bojowych na morzu i wizyty w Królestwie Szwecji.
KP, nr 185 z 3 X; SB, nr 160 z 6 X.

Wreszcie doczekalimy siê  mieszkañ
3 padziernika 85 rodzin pograniczników kaliningradzkich otrzyma³o mieszkania.
W jeszcze 55 mieszkaniach urz¹dz¹ oblewanie funkcjonariusze Urzêdu FSB na Obwód
Kaliningradzki i Kaliningradzkiego Instytutu S³u¿by Granicznej FSB. Wszyscy oni bêd¹
s¹siadami w jednym domu na ulicy Cze³nokowa w mikrodzielnicy Selma. «Po raz ostatni
wrêczylimy klucze od mieszkañ trzy lata temu  powiedzia³ w czasie uroczystoci naczelnik Regionalnego Urzêdu S³u¿by Granicznej FSB Rosji genera³-lejtnant Walerij Riabunin.  Z chwil¹ oddania domu kolejka oczekuj¹cych na mieszkania zmniejszy³a siê,
chocia¿ pozosta³o jeszcze szeæset osób potrzebuj¹cych mieszkañ».
Rodzina Ko³osowych marzy³a o nowym mieszkaniu od 1993 roku, dlatego dla niej
brzêk nowych kluczy by³ szczególnie przyjemny. «Póki oczekiwalimy na mieszkanie,
nasz syn sta³ siê doros³y, teraz on s³u¿y na stra¿nicy granicznej, no i wnuk pojawi³ siê 
powiedzia³a Marina Ko³osowa.  Dobrze, ¿e ten dzieñ jednak nasta³». W uroczystociach
wziêli udzia³ zastêpca pe³nomocnego przedstawiciela prezydenta w PZOF Aleksandr
Dacyszyn, mer Kaliningradu Jurij Sawienko i przewodnicz¹cy Okrêgowej Rady Deputowanych Kaliningradu Aleksandr Jaroszuk.
KP, nr 186 z 4 X; AiF-K, nr 41 z 1016 X.

Pieriekop spotykali Holendrzy
Okrêt szkolny Floty Ba³tyckiej, od 17 wrzenia realizuj¹cy zadanie dalekiej wyprawy
morskiej, odwiedzi³ port holenderski Den Helder, g³ówn¹ bazê wojenno-morsk¹ tego kraju. Dowódca wyprawy  zastêpca naczelnika Wojenno-Morskiego Instytutu Elektroniki z
Sankt Petersburga komandor Wiaczes³aw Kolesniczenko i cz³onkowie sztabu wyprawy
spotkali siê z dowództwem bazy wojenno-morskiej, za s³uchacze instytutu odwiedzili
miejscow¹ Akademiê Wojenno-Morsk¹ oraz odbyli wycieczkê po miecie, zmierzyli si³y
na boiskach sportowych.
Jest to ju¿ druga w tym roku wyprawa Pieriekopu. W pierwszej, która trwa³a trzy
miesi¹ce, na jego pok³adzie odby³o praktykê ogólnookrêtow¹ i nawigacyjn¹ ponad 500
s³uchaczy wy¿szych uczelni wojenno-morskich z S. Petersburga i Kaliningradu. W czasie
pierwszej wyprawy okrêt szkolny FB odwiedzi³ porty dziewiêciu pañstw zagranicznych.
SB, nr 160 z 6 X.
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Jak nale¿y. Marynarzy i ¿o³nierzy Floty Ba³tyckiej trzeba lepiej karmiæ, myæ
i ubieraæ
We Flocie Ba³tyckiej zakoñczy³a siê planowa inspekcja. Ponad stu oficerów S³u¿by
Ty³u Si³ Zbrojnych Rosji w ci¹gu 25 dni analizowa³o dzia³alnoæ finansowo-gospodarcz¹
i stan s³u¿b ty³owych zwi¹zków taktycznych, jednostek i organizacji floty. Kierowa³ inspekcj¹ naczelnik S³u¿by Ty³u SZ Rosji  zastêpca ministra obrony genera³ armii W³adimir Isakow. Kontrolowano przede wszystkim te jednostki i zwi¹zki taktyczne, które
w czasie poprzedniej kontroli przed dwoma laty mia³y powa¿ne uchybienia w pracy. Ponadto kontrol¹ objêto kilka nowych. Zdo³ano skontrolowaæ jedn¹ szóst¹ czêæ jednostek
i zwi¹zków taktycznych. Powa¿nych braków w pracy s³u¿b ty³owych nie stwierdzono,
ogólna ocena jest zupe³nie zadawalaj¹ca. Znacznie poprawiono zaopatrzenie jednostek
i zwi¹zków taktycznych w paliwo, co pozwala okrêtom na dodatkowe rejsy, a samolotom
na wylatanie prawie do 80 godzin. A jeszcze ca³kiem niedawno piloci, szczególnie m³odzi, wznosili siê w powietrze ca³kiem rzadko.
We FB prowadzony jest eksperyment przenoszenia ¿o³nierzy s³u¿by kontraktowej na
¿ywienie w strukturach komercyjnych. W perspektywie na tê formê ¿ywienia przestawione zostan¹ tak¿e uczelnie wojskowe. Pañstwo bêdzie dop³acaæ komersantom za ¿ywienie
wymienionych kategorii ¿o³nierzy do 50 rubli na jedn¹ osobê dziennie [oko³o 2 dolarów].
Zdaniem genera³a Isakowa, poprawie ulega zaopatrzenie marynarzy i ¿o³nierzy s³u¿by zasadniczej. Je¿eli dzisiaj na wy¿ywienie jednego poborowego przeznacza siê 67 rubli
na dobê, to od 1 stycznia 2008 roku norma zwiêkszy siê do 80 rubli. Poprawia siê asortyment produktów  ka¿dego dnia marynarze i ¿o³nierze jedz¹ podwêdzan¹ kie³basê, jajka,
ser, mleko, a na wypiek chleba i bu³ek przeznacza siê m¹kê wy¿szego gatunku. W czasie
wyprawy na morze marynarzom bêdzie wydawana dobrej jakoci woda do picia.
Dla w³asnego zaopatrzenia w produkty ¿ywnoci obecnie w Si³ach Zbrojnych Rosji
jest 43 wojskowych gospodarstw rolnych. Ale nie wszystkie z nich s¹ rentowne, dlatego
postanowiono zmniejszyæ ich liczbê do 28. Zamiast nich tworzone s¹ holdingi, które zapewni¹ dostawy produktów pochodzenia zwierzêcego i rolinnego. Jedyne pañstwowe
gospodarstwo rolne Floty Ba³tyckiej, zdaniem kontroluj¹cych, radzi sobie z zadaniami,
postanowiono je nie ruszaæ.
Zwracaj¹c uwagê na ujawnione w toku inspekcji niedostatki, genera³ Isakow podkreli³, ¿e wród zachorowañ sk³adu osobowego dominuj¹ zachorowania skórne i choroby
uk³adu pokarmowego. Przyczyny tkwi¹ w powierzchownej kontroli jakoci przygotowania wy¿ywienia i kiepskiej obs³udze k¹pielowej i pralniczej. We Flocie Ba³tyckiej os³ab³a
s³u¿ba porz¹dkowa, sprawowana przez komendantury wojskowe. Inspektorom trafili siê
niechlujni wojskowi, naruszaj¹cy zasady noszenia umundurowania. Dowództwu floty
wydano zalecenie regularnego prowadzenia w jednostkach i na okrêtach przegl¹dów regulaminowych, komendanturom wojskowym zalecono wzmo¿enie kontroli zachowania
siê wojskowych poza jednostk¹.
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Wiceminister obrony genera³ armii W³adimir Isakow obieca³, ¿e s³u¿by ty³owe FB
w 2008 roku otrzymaj¹ 100% nale¿nego zaopatrzenia, materia³ów pêdnych i smarów
oraz umundurowania.
KP, nr 188 z 6 X; SB, nr 160 z 6 X, nr 161 z 9 X; RG, nr 224 z 9 X; K-d, nr 40 z 915 X.

Szukaj¹ wojskowi, szuka milicja?
Szeregowiec Floty Ba³tyckiej Niko³aj Gusiew przes³u¿y³ oko³o roku. Powo³any zosta³
do wojska z niepomylnej rodziny  trzykrotnie karana s¹downie matka zmar³a dwa lata
temu, ojciec z powodu problemów z alkoholem pozbawiony zosta³ praw rodzicielskich,
a s¹dzony wczeniej brat teraz przebywa w areszcie za kradzie¿. Niko³aj Gusiew otrzyma³
dwadziecia dni urlopu, ¿eby, jak sam wyjani³ prze³o¿onym, za³atwiæ sprawê mieszkania, w którym bêdzie ¿yæ po s³u¿bie w wojsku. Zdaniem prze³o¿onych, w s³u¿bie oceniany by³ jako przeciêtny ¿o³nierz, problemów z nim nie by³o. 6 padziernika kaliningradzkie agencje informacyjne przekaza³y wiadomoæ, ¿e 5 padziernika, w ostatnim dniu urlopu,
w Krasnoznamiensku powiesi³ siê szeregowiec Niko³aj Gusiew. Nieboszczyka mia³ rozpoznaæ jego stryj, pracuj¹cy w oddziale milicji, w pobli¿u siedziby którego dosz³o do
tragedii. Uznano, ¿e do targniêcia siê na ¿ycie dosz³o z powodu problemów rodzinnych.
Wychowawcy Domu Dziecka S³oneczko, w którym w przesz³oci przebywa³ Niko³aj,
twierdzili, ¿e by³y z nim problemy. Nieraz z b³ahego powodu wpada³ we wciek³oæ 
móg³ krzes³em rzuciæ, trzasn¹æ drzwiami. Tymczasem w miejscowoci Dobrowolsk,
w której mieszka³a rodzina Gusiewów, szykowano siê do pogrzebu na koszt Jednostki
Wojskowej 66426 Garnizonu Kaliningradzkiego, w której s³u¿y³ Niko³aj Gusiew. Rankiem 9 padziernika cia³o zmar³ego przywieziono do domu, gdzie zebrali siê krewni
i znajomi. I w tym momencie, gdy podniesiono wieko trumny, ludzie zamarli: w trumnie
Niko³aja le¿a³ zupe³nie nieznany cz³owiek. Potwierdzili to wszyscy krewni Niko³aja,
w tym tak¿e jego ojciec. Mieszkañcy wsi uznali, ¿e nieboszczyk podobny jest do Witalija
Dubkowa, 26-letniego mê¿czyzny, który zagin¹³ kilka dni temu. Wezwani cz³onkowie
jego rodziny potwierdzili, ¿e to jest Witalij Dubkow. Teraz w Krasnoznamiensku jest
prowadzone ledztwo  tym razem w sprawie mierci W. Dubkowa. Pozosta³o ustaliæ
miejsce pobytu szeregowca Niko³aja Gusiewa. Jego urlop skoñczy³ siê 4 padziernika,
jednak do tej pory nie wróci³ do swojej jednostki. Podjêto dzia³ania poszukiwawcze.
Okaza³o siê, ¿e poszukiwany Gusiew i nieboszczyk Dubkow byli bardzo podobni do siebie. Obydwaj niewielkiego wzrostu, szczupli, ostrzy¿eni na zero, nawet ³uki brwiowe
i podbródki mieli podobnego kszta³tu.
KP, nr 189 z 9 X; AiF-K, nr 41 z 1016 II, nr 42 z 1723 X; KPwK, nr 151 z 13 X.

Order za mêstwo
Oficer Floty Ba³tyckiej major Dmitrij Ostrowierchow, który uratowa³ ¿ycie ¿o³nierzowi s³u¿by zasadniczej, choæ sam zosta³ ranny w czasie æwiczeñ rzucania granatem bojo34

wym, dekretem prezydenta Rosji odznaczony zosta³ Orderem Mêstwa ze sformu³owaniem Za mêstwo, odwagê i powiêcenie. Odznaczenie wrêczy³ mu dowódca Floty Ba³tyckiej wiceadmira³ Konstantin Sidienko.
Za mêstwo nagrodzona zosta³a tak¿e kobieta  sier¿ant milicji Samodzielnego Batalionu S³u¿by Patrolowo-Posterunkowej Lilia Bogaczenko. List pochwalny, kwiaty i wartociowy upominek wrêczy³ jej gubernator obwodu Gieorgij Boos. I zauwa¿y³, ¿e jej odwaga mo¿e s³u¿yæ przyk³adem dla mê¿czyzn. Jak poinformowa³a s³u¿ba prasowa rz¹du
obwodowego, miesi¹c temu Lilia razem ze swoim partnerem zatrzyma³a przestêpcê, który w bia³y dzieñ, gro¿¹c broni¹, odebra³ pieni¹dze pacjentom Szpitala Zakanego na ulicy
Frunzego w Kaliningradzie. 25-letnia Lilia Bodaczenko jet studentk¹ drugiego roku Kaliningradzkiego Instytutu Prawa, w milicji pracuje ju¿ pi¹ty rok.
RG-N, nr 227 z 1218 X.

Program 15+15 opónia siê
W Obwodzie Kaliningradzkim opónianie siê programu budownictwa mieszkaniowego dla wojska 15+15 w stosunku do zatwierdzonego harmonogramu zwi¹zane jest
z niedorozwojem przemys³u budowlanego, uwa¿a szef Federalnej Agencji ds. Budownictwa i Gospodarki Mieszkaniowo-Komunalnej FR (Rosstroj) Siergiej Kruglik, który przebywa³ z wizyt¹ robocz¹ w tym obwodzie.
«Mo¿na zak³adaæ z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa, ¿e problem zwi¹zany jest z tym,
i¿ w Kaliningradzie nie ma prawdziwego i dobrego rynku budowlanego»  owiadczy³
S. Kruglik w czasie rozmowy z dziennikarzami, zaznaczaj¹c, ¿e ostateczne wnioski zostan¹ wyci¹gniête przed grudniem.
Zdaniem szefa Rosstroju, budownictwo nie mo¿e iæ normalnie, gdy praktycznie
wszystkie materia³y do obwodu nap³ywaj¹ zza granicy lub z oddalonych regionów Rosji.
«Nie ma w regionie tak¿e wystarczaj¹cej iloci robotników w kwalifikacjami budowlanymi, co tak¿e wywar³o wp³yw na program. Ten problem mo¿na by³oby rozwi¹zaæ przy
pomocy s³u¿by migracyjnej, ale je¿eli nie ma w wystarczaj¹cej iloci materia³ów budowlanych, to to ju¿ nie uratuje sytuacji»  doda³ S. Kruglik.
SB, nr 164 z 13 X.

Za³ogi okrêtowe i korpus podoficerski stan¹ siê kontraktowe
W 2009 roku Si³y Zbrojne Rosji zaczn¹ kompletowaæ za³ogi p³ywaj¹ce okrêtów
i korpus podoficerski sporód osób pe³ni¹cych s³u¿bê wojskow¹ na podstawie kontraktu.
Opracowanie programu w tym zakresie zakoñczone bêdzie w 2008 roku.
Wed³ug informacji zastêpcy szefa Sztabu Generalnego SZ FR genera³a-pu³kownika
Wasilija Smirnowa, do koñca 2007 roku zakoñczy siê realizacja federalnego programu
celowego na lata 20042007 w zakresie przejcia szeregu jednostek i zwi¹zków taktycznych na kontraktowy tryb kompletowania.
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Ogó³em do koñca roku na zasadzie kontraktu ukompletowanych bêdzie 81 zwi¹zków
taktycznych i jednostek o ³¹cznej liczbie 125 tysiêcy osób. W chwili obecnej na podstawie
kontraktu odbywa s³u¿bê 93 tys. osób.
Prócz tego, genera³-pu³kownik Wasilij Smirnow zauwa¿y³, ¿e od 1 stycznia 2008 roku
SZ FR przechodz¹ na jednoroczny okres s³u¿by z poboru, co pozwoli na zwiêkszenie
liczby wcielonych do s³u¿by ¿o³nierzy o 90 tys. osób.
SB, nr 165 z 16 X.

Wiêkszoæ pójdzie s³u¿yæ we Flocie Ba³tyckiej
Tegoroczni poborowi s¹ ostatnimi, którzy bêd¹ s³u¿yæ pó³tora roku. 1 padziernika
w Obwodzie Kaliningradzkim rozpocz¹³ siê pobór jesienny, w czasie którego pod broñ
powo³anych zostanie nieco ponad tysi¹c mê¿czyzn w wielu od 18 do 27 lat. To mniej
wiêcej tylu, ilu wcielono wiosn¹ br. I wówczas, i teraz tylko jeden poborowy z³o¿y³ podanie o skierowanie do s³u¿by alternatywnej. S¹ i ci, którzy uchylaj¹ siê od odbycia zasadniczej s³u¿by wojskowej. Sprawy 45 poborowych trafi³y do prokuratur rejonowych. Pierwsze partie przysz³ych ¿o³nierzy 23 komisje poborowe i 10 komisariatów wojskowych skieruj¹ do wojska ju¿ w padzierniku. Obiecano, ¿e wiêkszoæ poborowych bêdzie odbywaæ
s³u¿bê we Flocie Ba³tyckiej.
Na odprawie, zwo³anej przez gubernatora obwodu, a zarazem przewodnicz¹cego Obwodowej Komisji Poborowej, z udzia³em komisarzy wojskowych, szefów oddzia³ów milicji i szefów administracji rejonów i okrêgów miejskich, komisarz wojskowy obwodu
genera³-major Aleksandr Ponomariow zwróci³ uwagê na masowe próby uchylania siê od
poboru. Ju¿ wiosn¹ br. z 1753 potencjalnych poborowych uda³o siê odnaleæ zaledwie
747, mniej ni¿ po³owê, chocia¿ dzia³a³o 26 grup operacyjnych, w których uczestniczy³o
41 pracowników komisariatów wojskowych i 39 milicjantów. «Rozpoczêty pobór obiecuje staæ siê jednym z najtrudniejszych»  owiadczy³ genera³ Ponomariow.
Gubernatorowi Boosowi ten pesymizm genera³a wyranie nie spodoba³ siê. Podobnie
jak i informacje przewodnicz¹cej Komitetu Matek ¯o³nierzy Marii Boncler o naruszeniach obowi¹zuj¹cego prawa w toku kampanii poborowej. Po replice kierownika
Wydzia³u Administracyjnego Merostwa Kaliningradu Leonida Donskich (pu³kownika rezerwy), ¿e pobór w miecie przebiega³ normalnie, «dopóki nie wtr¹ci³y siê ró¿ne si³y»,
poirytowany gubernator zapyta³: «O jakie to znów inne si³y tu chodzi»?  po czym spokojnie powiedzia³: «Plan poboru to nie jest dogmat, i jego wcale nie trzeba wykonywaæ za
wszelk¹ cenê».
Niewykonanie planu, po myli gubernatora, mo¿e byæ skutkiem nie tylko niewype³nienia obowi¹zku ustawowego przez poborowych (z tymi, którzy uchylaj¹ siê, wszystko
jest jasne), ale i nieprawid³owego pierwszego planowania przez komisariaty wojskowe.
W wyniku dyskusji postanowiono powo³aæ komisjê z³o¿on¹ nie tylko z urzêdników
i wojskowych, ale i przedstawicieli organizacji m³odzie¿owych, obroñców prawa i nawet
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dziennikarzy najbardziej autorytatywnych rodków przekazu. Komisja ma dzia³aæ nie
tylko w okresie poboru, ale i w odstêpach czasowych miêdzy kampaniami poborowymi,
zajmie siê sprawdzaniem faktów ujawnianych naruszeñ. Komsomolskaja Prawda 
Kaliningrad przytacza w trzech numerach z padziernika br. przyk³ady z³ego traktowania poborowych kaliningradzkich, skierowanych do s³u¿by poza obwodem, wzglêdnie na
okres szkolenia do Swierd³owska, Narofominska ko³o Moskwy, czy Kaspijska w Dagestanie. Najczêciej polega to na tym, ¿e po zakoñczeniu okresu szkolenia m³odych
kaliningradczyków si³¹ zmuszaj¹ do podpisania kontraktu i kieruj¹ do s³u¿by w tzw. goriaczych toczkach, czytaj na Kaukazie.
Gubernator Boos obieca³ niezw³ocznie skierowaæ odpowiednie zapytania na nazwiska ministra obrony i szefa Sztabu Generalnego.
KPwK, nr 144 z 2 X, nr 148 z 9 X, nr 150-t/41 z 1118 X, nr 154-t/42 z 1825 X;
KP, nr 185 z 3 X; RG-N, nr 233 z 1925 X.

W Kaliningradzkim Instytucie S³u¿by Granicznej FSB zatru³o siê 14 s³uchaczy
W Kaliningradzkim Instytucie SG FSB odnotowano masowe zatrucie s³uchaczy.
14 z nich wyl¹dowa³o w punkcie medycznym przy Instytucie. Wed³ug wstêpnej wersji,
przyczyn¹ zatrucia pokarmowego by³o mas³o z³ej jakoci. Ta wersja nie potwierdzi³a siê,
bowiem wszyscy s³uchacze jedz¹ posi³ki z jednej i tej samej kuchni. Wersja kierownictwa
placówki  s³uchacze pierwszego roku musieli co zjeæ na zewn¹trz. Mimo to spraw¹
zainteresowa³a siê prokuratura garnizonowa.
www.regnum.ru z 25 X; KP, nr 202 z 26 X; KPwK, nr 158 z 26 X.

Czekanie na mê¿a bêdzie l¿ejsze
Z dniem 1 stycznia 2008 roku wejdzie w ¿ycie ustawa federalna O zasi³kach pañstwowych dla obywateli maj¹cych dzieci. Wprowadza siê dwa rodzaje wyp³at dla ¿on
m³odych ¿o³nierzy s³u¿by zasadniczej: jednorazowy zasi³ek dla ciê¿arnej (po okresie ci¹¿y nie krótszym ni¿ 180 dni)  14 tys. rubli, a po urodzeniu dziecka i do trzech lat  po 6
tys. rubli co miesi¹c na ka¿de dziecko. W przypadku mierci dziecka wyp³aty obowi¹zuj¹
jeszcze 70 dni po porodzie. Po ukoñczeniu przez dziecko trzech lat, ale nie póniej ni¿ w
dniu ukoñczenia przez ojca s³u¿by, pieni¹dze wyp³acaæ przestan¹. rodki na wyp³aty zasi³ków przewidziane bêd¹ w bud¿ecie federalnym: w roku 2008 na te cele przeznacza siê
1,59 mld rubli, w 2009 r. 1,7 mld rubli i w 2010 roku  1,81 mld rubli. Zasi³ki bêd¹
zwiêkszone z uwzglêdnieniem wspó³czynników regionalnych (rejonowych) tam, gdzie
one s¹ stosowane (Skrajna Pó³noc, itd.).
W zwi¹zku w wprowadzeniem wyp³at comiesiêcznych od 1 stycznia 2008 r. ci¹¿a
¿ony i posiadanie dzieci (z wyj¹tkiem dziecka-inwalidy w wieku do trzech lat) ju¿ nie
bêd¹ stanowiæ przyczyny zwolnienia od s³u¿by. Na dzieñ dzisiejszy z takiego odroczenia
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korzysta 800 mieszkañców obwodu. Ci, którzy otrzymali odroczenie przed 31 grudnia
2007 r., bêd¹ z tego prawa korzystaæ nadal.
SK, nr 44 z 31 X6 XI.

Bezpieczeñstwo publiczne
Na ulicy Lesnaja zastrzelono Ormianina
28 wrzenia oko³o godziny 23.00 na ulicy Lesnaja w Kaliningradzie zastrzelony
zosta³ jeden z przedstawicieli diaspory ormiañskiej. Kierowca osi¹gaj¹cego sukcesy biznesmena 48-letni Sirok Biegczan otrzyma³ dwie kule w g³owê i zmar³ na miejscu. Zabójca czeka³ na niego w zasadzce obok domu, w którym mieszka³ zabity. Igor Oriechow
napisa³ w zwi¹zku z tym w Komsomolskiej Prawdzie  Kaliningrad, ¿e z kompetentnych róde³ dowiedziano siê, i¿ zabity by³ niejednokrotnie s¹dzony za ciê¿kie przestêpstwa. D³ugie okresy kary pozbawienia wolnoci odbywa³ w koloniach karnych Armenii i
Obwodu Kaliningradzkiego. W ostatnim czasie by³ kierowc¹ u jednego z miejscowych
biznesmenów ormiañskich. Rozmówca dziennikarza Komsomo³ki wysun¹³ tezê, ¿e
zastrzelonemu kierowcy mogli w ten sposób odp³aciæ za minione grzechy. Wed³ug
Dmitrija Siroczenko z Kaliningradzkiej Prawdy, mieræ Biegczana mo¿e byæ zwi¹zana
z innym zabójstwem  deputowanego Zielenogradska Maksima As³amaziana, zastrzelonego 20 marca br. w³aciciela jednego z klubów nocnych miasta.
Funkcjonariusze Wydzia³u ledczego OUSW przypuszczaj¹, ¿e mieræ obydwu tych
mê¿czyzn sta³a siê skutkiem porachunków wewn¹trz miejscowej diaspory ormiañskiej.
Jakoby ledczym znane s¹ motywy zabójstwa obydwóch, znani s¹ i zleceniodawcy przestêpstw. Trudnoæ sprowadza siê tylko do tego, jak znaleæ ¿elazne dowody winy 
pisze dziennikarz Kaliningradki.
KPwK, nr 144 z 2 X; KP, nr 184 z 2 X.

W Kaliningradzie zatrzymano bandê m³odocianych rabusiów-ekstremistów
Dwóch 18-letnich kaliningradczyków zatrzymano za napad z broni¹. 29 wrzenia na
ulicy Siergiejewa napadli oni na przechodnia, gro¿¹c mu solidnym no¿em. Po tym, jak
milicji uda³o siê zatrzymaæ obydwu przestêpców, zaczê³y wychodziæ na jaw inne interesuj¹ce fakty. «Jak przyznali siê zatrzymani, we wrzeniu oni razem z jeszcze dwoma swoimi
kole¿kami dokonali napadu na oddzia³ Banku Oszczêdnociowego na alei Leninowskiej
w Kaliningradzie  opowiedzia³ naczelnik Wydzia³u Kryminalnego OUSW Rus³an Go³owatyj.  Dwóch wówczas wesz³o do pomieszczenia, a dwóch pozosta³o na zewn¹trz, ¿eby
uprzedziæ o ewentualnym niebezpieczeñstwie. £upem przestêpców pad³o wówczas 63
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tys. rubli. Najzabawniejsze jest to, ¿e jeszcze oko³o milionowej kwoty, le¿¹cej w jednym
z sejfów, napastnicy wtedy zwyczajnie nie dostrzegli. W toku postêpowania ledczego
wysz³y na jaw liczne inne napady rabunkowe m³odocianych przestêpców, dokonywane
na przemian to na biura ró¿nych instytucji i zak³adów, to na przechodniów na ulicy. Oprócz
no¿a, napastnicy byli uzbrojeni w baloniki z gazem. Ca³a czwórka m³odocianych bandytów w wieku od 17 do 19 lat przyzna³a siê do przynale¿noci do ugrupowañ ekstremistycznych. Jedni twierdzili, ¿e s¹ pankami, inni ¿e skinheadami, a niektórzy mówili, ¿e s¹
po prostu nazistami. Bandê pó³ roku wczeniej zorganizowa³ 19-letni Jurij P., który ju¿
by³ karany za kradzie¿e, otrzyma³ wyrok w zawieszeniu i, jak widaæ, po tym postanowi³
zmieniæ kwalifikacjê przestêpcz¹ i zaj¹æ siê rabunkami ulicznymi i nie tylko.
KPwK, nr 145 z 3 X; KP, nr 186 z 4 X.

Biznesmenowi wprost na ulicy porwano milion rubli
W Kaliningradzie dwóch nieznanych mê¿czyzn ograbi³o miejscowego biznesmena,
odbieraj¹c mu saszetkê z milionem rubli. Sta³o siê to 4 padziernika na ulicy Tichorieckiej, dok¹d przedsiêbiorca przyjecha³ po podjêciu pieniêdzy w banku. Jak tylko przedsiêbiorca wyszed³ z samochodu, z ty³u podbiegli do niego dwaj mê¿czyni, którzy, po zadaniu napadniêtemu ciosu ciê¿kim przedmiotem w g³owê, wyrwali z r¹k saszetkê.
Wed³ug danych organów ochrony prawa, biznesmen pracuje w sferze zbytu produktów miêsnych i za te pieni¹dze planowa³ kupiæ partiê miêsa.
www.klops.ru z 6 X; www.kaliningrad.ru z 6 X; KP, nr 188 z 6 X.

Zaminowano autobus jad¹cy z Litwy do Kaliningradu
7 padziernika na punkcie przejcia granicy Romaniszkiai  Pogranicznyj litewska
Stra¿ Graniczna wykry³a materia³ wybuchowy pod dnem mikrobusu Volkswagen Transporter, jad¹cego do Obwodu Kaliningradzkiego. Autobusem kierowa³ 42-letni mieszkaniec Kowna. Wezwani funkcjonariusze litewskich s³u¿b specjalnych unieszkodliwili urz¹dzenie wybuchowe. Kierowca i samochód zostali zatrzymani w celu wyjanienia wszystkich okolicznoci incydentu.
www.klops.ru z 7 X; www.kaliningrad.ru z 7 X.

Niemca wrzucono do fontanny?
W Kaliningradzie w zagadkowych okolicznociach ucierpia³ 51-letni obywatel Niemiec, uczestnik IV Rosyjsko-Niemieckiej Konferencji Dostêpne mieszkanie  budownictwo, inwestycje, sanacje. Oko³o pó³nocy z 10 na 11 padziernika pokrwawionego
i bez zêbów, mokrego i kulej¹cego dostrzegli go przypadkowi przechodnie, gdy szed³ od
fontanny przy stadionie Baltika w kierunku ulicy. Wziêli go za potencjalnego bezdomnego i wezwali pogotowie. W szpitalu w³óczêgê po³o¿yli na korytarzu, a gdy ten nieco
przyszed³ do siebie i zacz¹³ mówiæ  personel zorientowa³ siê, ¿e ma do czynienia z obco39

krajowcem mówi¹cym po niemiecku. Przy pomocy t³umacza dowiedziano siê, ¿e Marion
Koch jest nie tylko obcokrajowcem, ale i oficjalnym gociem, uczestnikiem konferencji
miêdzynarodowej. «Poszkodowany wyjani³, ¿e na niego napad³y jakie ciemne indywidua, które pobi³y go, zabra³y telefon komórkowy, drogi zegarek, dwa nie mniej drogie, po
500 euro sztuka, wieczne pióra, dwie karty kredytowe, tysi¹c euro w gotówce, okulary
w drogiej oprawie, portfel z dokumentami, ograbiaj¹c go ³¹cznie na kwotê oko³o 245 tys.
rubli»  powiedzia³a dziennikarzom naczelnik Oddzia³u ledczego Milicji Rejonu Oktiabrskiego w Kaliningradzie Ludmi³a ¯y¿ko. Wszczêta zosta³a sprawa karna. Jak siê póniej wyjani³o, Niemiec zaprosi³ wieczorem 10 padziernika do siebie do pokoju hotelowego swego przyjaciela rosyjskiego. Wszystko na to wskazuje, ¿e mê¿czyni solidnie
raczyli siê alkoholem. Póniej Koch postanowi³ odprowadziæ gocia. Po wyjciu z hotelu
Moskwa jeszcze zaszli do pobliskiego sklepu alkoholowego i dalej pili ko³o fontanny.
A gdy Koch zosta³ sam, to po prostu nie utrzyma³ siê na nogach i stoczy³ siê do czaszy
fontanny. Potwierdzeniem tego, ¿e incydent, byæ mo¿e, wcale nie jest skutkiem napadu
bandyckiego, mo¿e s³u¿yæ i ten fakt, ¿e przy ogl¹daniu fontanny uda³o siê znaleæ karty
kredytowe i wieczne pióra. W milicji maj¹ nadziejê, ¿e jak tylko wypompuj¹ wodê, to
odnajdzie siê i inny utracony maj¹tek. Tymczasem poszkodowany Niemiec, jak poinformowano, spiesznie wypisa³ siê ze szpitala i odlecia³ do swojej ojczyzny. Jego okaleczenia,
jak siê okaza³o, by³y stosunkowo niewielkie  mia³ tylko krwiaki i siñce.
Informuj¹c o powy¿szym Komsomolskaja Prawda  Kaliningrad ostrzega: Turyci zagraniczni w naszym miecie nie powinni nadmiernie os³abiaæ siê. Z tym jednym
argumentem trudno siê nie zgodziæ.
www.klops.ru z 12 X; www.kaliningrad.ru z 12 X; KPwK, nr 151 z 13 X.

Deputowany Rady Miejskiej Zielenogradska przewidzia³ swoj¹ mieræ?
W sobotê 13 padziernika oko³o godz. 20. w centrum Kaliningradu obok hotelu
Moskwa nieznany mê¿czyzna odda³ piêæ strza³ów z pistoletu do zastêpcy przewodnicz¹cego Rady Miejskiej Zielenogradska Wiktora Kondratowa. Na skutek ran postrza³owych deputowany zmar³ na miejscu . W chwili mierci mia³ 45 lat. Osieroci³ ¿onê i córkêstydenkê. Kondratow by³ zastêpc¹ szefa oddzia³u partii Jedna Rosja w Zielenogradsku,
szefem sztabu wyborczego w tym miecie.
Dzieñ wczesnej w Zielenogradsku oddano do u¿ytku po przebudowie baniê (³aniê)
miejsk¹. Z tej okazji szef Jednostki Municypalnej Zielenogradskoje gorodskoje posielenije Jurij Stelmach i zastêpca przewodnicz¹cego Miejskiej Rady Deputowanych Wiktor
Kondtratow nie urz¹dzali ¿adnych szumnych wieców, ani przecinania wst¹¿ek, lecz jedynie zaprosili mieszkañców. Bud¿et miejski jest bardzo ubogi i na budowê ³ani móg³
przeznaczyæ zaledwie 100 tys. rubli. 9 milionów rubli w³o¿y³ sponsor. Bez wzglêdu na to,
¿e projekt zwróci siê dopiero za osiem lat, biznesmen na otwarciu ³ani owiadczy³, ¿e on
tego nie ¿a³uje, poniewa¿ w Zielenogradsku w ostatnim czasie kszta³tuje siê dobry kon40

takt i zrozumienie wzajemne miêdzy w³adz¹ i biznesem. Tym biznesmenem by³, naturalnie, Wiktor Kondratow.
Jak opowiedzia³ Prawdzie.Ru jeden z uczestników wydarzenia, Wiktor Kondratow
po otwarciu ³ani, opowiadaj¹c w ciasnym krêgu o wspólnej z Jurijem Stelmachem pracy
na rzecz zagospodarowania porz¹dku w miecie nadmorskim, poskar¿y³ siê: «Chodzê
z zielonym znakiem na czole». Co mia³ na myli, rzucaj¹c ten zwrot, deputowany, wyjaniæ ju¿ siê nie da. Wed³ug rozmówcy Prawdy.Ru, byæ mo¿e to stwierdzenie odnosi³o
siê do sytuacji w sferze gruntowo-budowlanej w Zielenogradsku, gdzie toczy siê ostra
walka miêdzy w³adzami miejskimi i rejonowymi o to, kto ma prawo dysponowania gruntami pod budownictwo komercyjne w miecie.
Rzecz w tym, ¿e w ostatnim czasie, dziêki wysi³kom Jurija Stelmacha i Wiktora Kondratowa, powstrzymano bezprawne, ich zdaniem, budownictwo szeregu obiektów i domów mieszkalnych na wybrze¿u morskim, w centrum miasta-kurortu i w strefie Parku
Narodowego Mierzeja Kuroñska, przylegaj¹cym do granic miasta. Co, naturalnie, nie
przypad³o do gustu inwestorom i wykonawcom.
Zabójc¹ by³ mê¿czyzna w wieku oko³o 30 lat, s¹dz¹c z wygl¹du, pochodzenia s³owiañskiego, wysokiego wzrostu, ubrany w odzie¿ koloru ciemnego, bez maski, czekaj¹cy
na ofiarê w samochodzie przed kawiarni¹, do której wchodzi³ Kondratow. Po zabójstwie
wszczêto sprawê karn¹ i zamkniêto granice rosyjsko-litewsk¹ i rosyjsko-polsk¹, na czas
okrelony, oczywicie.
To kolejne zabójstwo biznesmena, deputowanego i polityka lokalnego wywo³a³o ogromne zainteresowanie kaliningradzkich SMI, o czym wiadcz¹ nastêpuj¹ce artyku³y:

 Zastrzelony w Kaliningradzie mê¿czyzna  to deputowany Zielenogradska, www.regnum.ru
z 13 X;
 USW rozpowszechni³ znaki szczególne zabójcy Kondratowa. Z wygl¹du przestêpca ma 30
lat, wzrost wysoki, twarz  typu s³owiañskiego, www.klops.ru z 14 X;
 Deputowany Rady Rejonowej [winno byæ Miejskiej] Zielenogradska przewidzia³ swoj¹
mieræ?, www.kaliningrad.ru z 15 X; www.pravda.ru z 15 X;
 Za co zabili deputowanego zielenogradskiego?, www.kaliningrad.kp.ru z 16 X, KPwK,
nr 152 z 16 X;
 Zabójstwo w centrum Kaliningradu. Zastrzelony jeszcze jeden deputowany Rady Miejskiej
Zielenogradska, KP, nr 194 z 16 X; www.kaliningradka.ru z 16 X;
 Piêæ strza³ów. Z r¹k morderców zgin¹³ jeszcze jeden deputowany Rady Miejskiej Zielenogradska, RG, nr 230 z 16 X;
 W kawiarni zastrzelono deputowanego, SK, nr 42 z 1723 X;
 Cztery strza³y w plecy, AiF-K, nr 42 z 1723 X;
 Morderca daleko nie odjecha³ [Na podstawie zeznañ wiadków i kamery zewnêtrznej
sporz¹dzono fotorobot zabójcy. Wkrótce w Kaliningradzie zatrzymano podobnego mê¿czyznê, teraz
zbieraj¹ dowody], KPwK, nr 153 z 17 X;
 Aresztowano zabójcê? [KP z 18 padziernika piórem Ilji Anina informuje, ¿e 16 tego
miesi¹ca z podejrzeniem o zabójstwo Wiktora Kondratowa zatrzymano m³odego cz³owieka], KP, nr
196 z 18 X;
 Deputowanego Kondratowa zamówili kazachowie? [Kazachowie  to grupa przestêpcza, która nadzoruje pewien sektor budownictwa w rejonie zielenogradskim. Zatrzymano jeszcze
dwie osoby podejrzane o wspó³udzia³ w zabójstwie Kondratowa  kierowcê samochodu Audi i jego
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pasa¿era  widzianych przed napadem na Kondratowa], www.kaliningrad.kp.ru z 19 X; KPwK, nr
154 z 19 X;
 Zatrzymano zabójców deputowanego? [Trzech przedstawicieli miejscowej grupy przestêpczej, podejrzanych o zabójstwo deputowanego Kondratowa, przes³uchuj¹ ledczy z Kaliningradu i
Moskwy. Oni uwa¿aj¹, ¿e zleceniodawca zabójstwa jest na razie na wolnoci], K-d, nr 42 z 2329 X;
 Pêd do ziemi [Niedawne zabójstwo deputowanego Kondratowa wielu mieszkañców obwodu, a szczególnie Kaliningradu i miejscowoci nadmorskich, w tym Zielenogradska, odebra³o jako
akt zastraszenia. Swiet³ana Bo³otskaja opisa³a w tygodniku Argumenty i Fakty  Kaliningrad jak
w Zielenogradsku w³adze i inwestorzy bez pardonu usi³uj¹ odebraæ d³ugoletnim mieszkañcom grunty
historycznie przypisane do przedwojennych domostw  ogródki, sady i podwórka], AiF-K, nr 44 z 31
X6 XI.

Boos: «W sprawie Juciusa rozpracowuje siê kilka równie prawdopodobnych
wersji»
Gubernator Obwodu Kaliningradzkiego Gieorgij Boos na spotkaniu z ministrem spraw
wewnêtrznych Litwy Raimondasem ukisem skomentowa³ temat znikniêcia biznesmena
Stanislovasa Juciusa. Jak informuje s³u¿ba prasowa rz¹du obwodowego, szef regionu
powiedzia³: «Wszystkie szczególnie wa¿ne sprawy znajduj¹ siê pod moj¹ kontrol¹ i raporty w tych sprawach s¹ mi sk³adane co tydzieñ. Informacja o przebiegu ledztwa w
sprawie znikniêcia pana Juciusa udostêpniana jest tak¿e stronie litewskiej. Teraz rozpracowuje siê kilka równie prawdopodobnych wersji». Gubernator owiadczy³ tak¿e, ¿e
«jestemy nie tylko zwyczajnie zainteresowani, jestemy ¿ywotnie zainteresowani tym,
¿eby nad wszystkimi i by³y postawione kropki». «Bezpieczeñstwo  jeden z wa¿nych
czynników postêpu regionu.  Nieuchronnoæ kary za czyny bezprawne  jedn¹ z rêkojmi
obni¿enia przestêpczoci. Je¿eli kara nie jest nieuchronna, to ca³a walka, któr¹ prowadzi
siê z przestêpczoci¹, bêdzie, jak u nas siê mówi, walk¹ ch³opczyków nanajskich, to jest
fikcj¹»  podsumowa³ Boos.
Prezes Klubu Biznesu Litewskiego w Kaliningradzie i dyrektor generalny RosyjskoLitewskiej Spó³ki Akcyjnej Roslitstroj Stanislovas Jucius zagin¹³ w Kaliningradzie
w kwietniu tego roku, a w sierpniu zabity zosta³ jego partner Aleksandr Siomkin, który
zast¹pi³ Juciusa na stanowisku dyrektora generalnego tej firmy budowlanej.
www.klops.ru z 13 X; www.kaliningrad.ru z 13 X.

W Swiet³ogorsku wzmocniono patrole milicji z powodu podpaleñ samochodów
Od 23 padziernika w Swiet³ogorsku zwiêkszono liczbê patroli milicji, a od nastêpnego dnia do pracy dodatkowo skierowano 20 ¿o³nierzy wojsk wewnêtrznych, a jeszcze
10 bêdzie patrolowaæ miasteczko Pionierskij. Wszystko dlatego, ¿e w tym miesi¹cu
w Swiet³ogorsku odnotowano 17 przypadków podpaleñ samochodów prywatnych.
Miejscowi przedsiêbiorcy, którzy stali siê ofiarami tego rodzaju czynów, zwrócili siê do
kierownictwa OUSW o wzmocnienie w ich miecie dzia³añ prewencyjnych milicji.
www.klops.ru z 23 X; www.kaliningrad.ru z 23 X; KP, nr 200 z 24 X.
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Wiêniowie zamku Tapiau
30 padziernika nowy naczelnik Kaliningradzkiego Urzêdu Federalnej S³u¿by Wykonania Kar pu³kownik s³u¿by wewnêtrznej Wiktor Ria¿ew przedstawi³ dziennikarzom informacjê o sytuacji w zak³adach karnych obwodu w okresie 9 miesiêcy br. Sytuacja jest
stabilna. W tym czasie nie zanotowano dzia³añ z zastosowaniem broni, masowych rozruchów wród skazanych, czy wziêcia przez nich zak³adników. Uwidaczniaj¹ siê skutki
surowych kontroli. Od pocz¹tku roku funkcjonariusze Urzêdu odebrali skazanym i osobom ich odwiedzaj¹cym ponad cztery tysi¹ce niebezpiecznych podmiotów, 145 tys. rubli,
ponad 200 litrów alkoholu, oko³o 100 gramów rodków narkotykowych, prawie 200 telefonów komórkowych. Przy próbie przekazania wiêniom zabronionych przedmiotów zatrzymano 48 obywateli.
Wed³ug naczelnika Urzêdu, w placówkach penitencjarnych obwodu przebywa oko³o
5,5 tysi¹ca skazanych, na ich wy¿ywienie traci siê rednio 32 ruble na dobê na jedn¹
osobê. Nie siedz¹ w ciasnocie: mê¿czyznom przypada 3,5 m2 na osobê przy normie 2 m2,
kobietom  5,5 m2 przy normie 3 m2, a w kolonii wychowawczej dla nieletnich dziewcz¹t
jest nawet omiokrotnie wiêcej powierzchni, ni¿ wynosi norma.
Zgodnie z programem federalnym, w Czerniachowsku trwa budowa aresztu ledczego, przebudowa szpitala w Kolonii Poprawczej Nr 8, budynków dla aresztantów i sieci
elektrycznej w Areszcie Tymczasowym Nr 1 w Kaliningradzie, wyposa¿ane s¹ pomieszczenia mieszkalne w koloniach poprawczych Nr Nr 7 i 8. Natomiast przeniesienie kolonii
ze starodawnego zamku Tapiau w Gwardiejsku do innego miejsca wci¹¿ znajduje siê w
stadium rozmów i ¿yczeñ. Na budowê nowej kolonii potrzebnych jest nie mniej ni¿ miliard rubli, których w regionalnym bud¿ecie nie ma.
W szeciu koloniach utworzono orodki adaptacji przez pracê, w Kolonii Poprawczej
w Ko³osowce  dwa warsztaty produkcyjne. redni zarobek skazanych  65 rubli na dobê,
pracuje prawie po³owa skazanych, ale do koñca 2007 roku ich zatrudnienie siêgnie 70%.
RG, nr 243 z 31 X.

Kultura, nauka, owiata, ochrona zdrowia, opieka socjalna
Koció³ katedralny na wyspie Kanta w Kaliningradzie wród liderów konkursu
Siedem cudów Rosji
Nie tak dawno czasopismo Wsiemirnyj sledopyt [Tropiciel wiata] postanowi³o
wyjaniæ, jaka osobliwoæ architektury Rosji mo¿e wejæ do symbolicznego wykazu
Siedem cudów Rosji. I oto podsumowano pierwsze wyniki SMS-owego g³osowania
z nazw¹ ulubionego arcydzie³a architektonicznego. Katedra na wyspie Kanta, nominowa43

na przez kaliningradczyków, zajmuje teraz honorowe szóste miejsce (1555 g³osów), niewiele ustêpuj¹c Placowi Czerwonemu w Moskwie (1584 g³osy).
«Bardzo przyjemna nowina, dziêkujê za informacjê  powiedzia³ korespondentowi
Komsomo³ki Igor Odincow, inicjator i g³ówny organizator odbudowy katedry, w przesz³oci oficer wojsk in¿ynieryjnych Armii Radzieckiej, a dzisiaj dyrektor Pañstwowej
Placówki Kulturalnej Sobór Katedralny.  Takich wi¹tyñ, jak u nas, nie ma ani
w Rosji, ani nawet w Europie. Dlatego jestem pewien, ¿e pójdziemy dalej i do szóstego
miejsca nie ograniczymy siê».
Liderem konkursu jest zespó³ Plac Pa³acowy i Pa³ac Zimowy w Sankt Petersburgu
(3184 g³osy). Kaliningradczycy, i nie tylko, dalej g³osuj¹, wchodz¹c na stronê internetow¹
www.vsled.ru i oddaj¹c g³os na zabytek oznaczony liczb¹ 08 wród stu innych.
A tymczasem w samej katedrze trwa i zbli¿a siê ku koñcowi monta¿ najwiêkszych
organów w Europie, z³o¿onych z 8250 ró¿nej wielkoci piszcza³ek. G³ówn¹ czêæ robót
wykonali ju¿ specjalici firmy niemieckiej Aleksandr Schucke. Najbardziej niecierpliwym kaliningradczykom demonstruj¹ ju¿ nawet brzmienie instrumentu. «Te organy bêd¹
mia³y 112 rejestrów [rejestr  to grupa z³o¿ona z kilku lub wiêcej piszcza³ek o jednakowej
barwie dwiêku], a w znakomitej katedrze Domskiej w Rydze jest ich tylko 90»  nie bez
dumy zauwa¿y³ dyrektor Igor Odincow. Jedn¹ z osobliwoci nowych organów stan¹ siê
ruchome figurki z drewna. Doboszy, trêbaczy i innych muzykantów o¿ywi wspó³czesny
mechanizm niemiecki. Takich postaci bêdzie szeæ, ³¹cznie za na fasadzie organów ulokuj¹ 23 figurki z drewna. «Wykonywalimy je wed³ug starych fotografii i uzgodnilimy
wszystkie szczegó³y  wyjani³ dziennikarzom w³aciciel fabryki mebli Maksik w Kaliningradzie Maks Ibragimow.  Ka¿da figurka wykonana zosta³a tylko z lipy, gdy¿ tego
wymaga specyfika instrumentu». I mimo wszystko pewne rozbie¿noci z organami przedwojennymi s¹. Na przyk³ad, zamiast or³a cesarskiego instrument teraz wieñczy ptak
Feniks  symbol odrodzenia. Panny Marii z dzieci¹tkiem Jezus tak¿e wczeniej nie by³o,
za to ch³opcy-anio³owie, jak dawniej, trzymaj¹ w rêkach herb Königsberga. «Powtórzenie
wszystkich fragmentów ozdabiaj¹cych nie jest mo¿liwe  zapewni³ Igor Odincow.  Poprzednie organy w czasie swej wielowiekowej historii by³y przebudowywane piêciokrotnie. Po raz ostatni przebudowywa³a je pewna firma hanowerska w 1905 roku. W czasie
ostatniej wojny organy sp³onê³y, i dzisiaj faktycznie budujemy nowy instrument».
Oficjalnie organy zaczn¹ funkcjonowaæ 15 grudnia br. W tym dniu powinna je przyj¹æ
komisja pañstwowa, a muzyk rockowy Garik Sukacziow, który niedawno kupi³ mieszkanie w Swiet³ogorsku, obieca³ daæ wielki koncert z udzia³em chóru i orkiestry kameralnej.
Wraz z nim wyst¹pi¹ Wieczes³aw Butusow i Igor Skliar. Na organach zagra wschodz¹ca
gwiazda muzyczna Artiom Chaczaturow, absolwent Konserwatorium Moskiewskiego,
który niedawno przyj¹³ obowi¹zki nadzorcy organów. Jego poprzednik, znakomity muzyk
W³adimir Chomiakow z Czelabinska, zrezygnowa³ z tej funkcji, gdy¿ nie otrzyma³ dla
swej rodziny zbyt drogiego, jak na mo¿liwoci PPK Sobór Katedralny, mieszkania.
44

Prace zwi¹zane z wykonaniem organów s¹ op³acane z bud¿etu federalnego. Na
unikalny instrument przeznaczono ponad 70 milionów rubli. Organy maj¹ wysokoæ 11
metrów i wa¿¹ 30 ton. Szczegó³owy opis organów przynosi Zapad Rossii, dodatek do
Rosyjskiej Gazety z 511 padziernika br. Na kolorowym zdjêciu, opublikowanym
w Komsomolskiej Prawdzie  Kaliningrad z 6 padziernika, król instrumentów muzycznych wygl¹da imponuj¹co  istny cud w szóstym cudzie Rosji.
KPwK, nr 144 z 2 X, nr 147 z 6 X; RG-N, nr 221 z 511 X.

Byli wyk³adowcami Albertyny
W Kaliningradzie zainstalowano jeszcze jedn¹ tablicê pami¹tkow¹. Ulokowano j¹ na
starej cianie z ceg³y obok Bramy Brandenburskiej. Tablica powiêcona zosta³a trzem
wybitnym uczonym  teologowi i badaczowi folkloru litewskiego Ludwikowi Reze, fizjologowi Karlowi Burdachowi i filozofowi Jakubowi Krausowi. £¹czy ich to, ¿e ka¿dy
z nich w ró¿nym czasie wyk³ada³ w Uniwersytecie Królewieckim  Albertynie. St¹d
i wybór miejsca na tablicê pami¹tkow¹  ca³a trójka pochowana zosta³a na cmentarzu
profesorskim, po³o¿onym obok Bramy Brandenburskiej.
KP z 3 padziernika przypomnia³a dorobek naukowy profesorów, ¿yj¹cych na prze³omie XVIII i XIX stulecia. Przypomnia³a te¿, ¿e idea ustanowienia tablicy pami¹tkowej
nale¿y do kierownictwa uniwersytetu i konsula generalnego Republiki Litewskiej w Kaliningradzie.
Oficjalne ods³oniêcie pracy rzebiarza Siergieja Usacziowa odby³o siê 4 padziernika
z udzia³em mera miasta Jurija Sawienki, konsulów generalnych Litwy i Niemiec, kierownictwa RUP i goci zagranicznych uniwersytetu.
KP, nr 185 z 3 X; AiF-K, nr 41 z 1016 X.

W Bramie Zakheimskiej w Kaliningradzie otworz¹ muzeum wag
Za pieni¹dze z bud¿etu federalnego trwa odnawianie fasady bramy. Na te cele przeznaczono milion rubli. Firma, która wygra³a konkurs og³oszony przez Federaln¹ Agencjê
ds. Kultury i Kinematografii, uzupe³nia ubytki, wymienia najbardziej zniszczone ceg³y na
nowe, usuwa ze cian b³oto i farbê, któr¹ pod koniec lat 80 ubieg³ego wieku, wbrew
wszelkiej logice, pomalowano, i to byle jak, ciany zabytku architektonicznego. W roku
ubieg³ym na bramie wymieniono dach. Prace tegoroczne maj¹ byæ ukoñczone do grudnia.
Po zakoñczeniu restauracji, w odnowionych pomieszczeniach znajdzie swoj¹ siedzibê
federalna instytucja pañstwowa Orodek Standaryzacji i Metrologii. W starodawnej
budowli otwarte zostan¹ laboratoria, a niewielka czêæ bramy przeznaczona zostanie dla
potrzeb przysz³ego muzeum rozwoju metrologii. Kaliningradczycy bêd¹ mogli podziwiaæ
tam starodawne wagi i przyrz¹dy pomiarowe.
W roku bie¿¹cym w Kaliningradzie restaurowane sa nastêpuj¹ce budynki historyczne: Muzeum Historyczno-Artystyczne, Filharmonia Obwodowa (dawny koció³ pod we45

zwaniem w. Luizy), Teatr Lalek (dawny koció³ pod wezwaniem w. Rodziny), Wie¿a
Wrangla, Wie¿a Dohna (obecnie Muzeum Bursztynu).
KPwK, nr 145 z 3 X.

Projekty: W wiêzieniu bêdzie muzeum, a stadion Ba³tika zabuduj¹
Superstadion na Wyspie. Stadion Ba³tika zlikwiduj¹, a na jego miejscu zbuduj¹ domy mieszkalne o niskiej zabudowie! Nowy stadion pojawi siê obok mostu estakadowego na Wyspie. «Wszystko to jest prawd¹  potwierdzi³ wiceminister ochrony zdrowia
Irek Gimajew.  Stadion zbuduj¹ w 2010 roku, i bez przesady, stanie siê on jednym
z lepszych stadionów pi³karskich w Rosji! Jest to dok³adna kopia powszechnie znanego
Stad-de-Suiss Bankdorf w miecie Berno (Szwajcaria). Wkrótce oczekujemy delegacji
ze Szwecji, by omówiæ szczegó³y projektu. Dopiero po tym, jak stadion na Wyspie zacznie funkcjonowaæ, na stadionie Ba³tika zacznie siê zabudowa».
Zamiast wiêzienia  muzeum. Jeszcze jedna nowoæ  wszystkie wiêzienia kaliningradzkie chc¹ wyprowadziæ za miasto, a koloniê Nr 17 w Gwardiejsku, funkcjonuj¹c¹ na
warunkach ogólnych, przekszta³ciæ w orodek kulturalno-historyczny. «Planujemy przeniesienie wiêzienia z alei Sowietskiej i alei Zwyciêstwa poza granice miasta  potwierdzi³
architekt g³ówny Kaliningradu Aleksandr Baszyn.  Podobne placówki powinny znajdowaæ siê gdzie w odleg³ych miejscach, a to jedziesz nad morze, a tu wiêzienie  i nastrój
prys³».
Przekszta³cenie kolonii w Gwardiejsku w muzeum potwierdzi³ szef Okrêgu Miejskiego w Gwardiejsku Igor Barskow: «Teraz prowadzimy rozmowy odnonie tego projektu».
«Otwarcie w wiêzieniu gwardiejskim muzeum  doskona³a idea, która unosi³a siê
w powietrzu  skomentowa³ zastêpca dyrektora Muzeum Historyczno-Artystycznego
w Kaliningradzie, znany archeolog Anatolij Wa³ujew.  Szeæ lat temu w projekt chcieli
zainwestowaæ Duñczycy, przecie¿ na terenie kolonii znajduje siê unikalny obiekt  zamek
krzy¿acki Valdau z XIV wieku. Tu zmar³ pierwszy ksi¹¿ê Prus Albrecht Brandenburski.
Niedawno zamek odwiedzi³a komisja Rosochrankultury Rosji. Wed³ug opinii uczonych,
on zachowa³ siê w dobrym stanie dlatego, ¿e przez d³ugi czas tam by³o wiêzienie. Kilka
lat temu z niego (do innych pomieszczeñ) przeniesiono wszystkich wiêniów, a wejcie
zabezpieczono»  powiedzia³ Wa³ujew.
SK, nr 41 z 1016 X; www.strana.kaliningrad.ru z 10 X;
www.ru.uefa.com z 10 X; IK, nr 34 z 12 X.

W Oziorsku bêdzie muzeum pod go³ym niebem
Wszystko zaczê³o siê od upamiêtnienia pierwszej latarni elektrycznej na placu w Oziorsku we wrzeniu ub. roku. «W Kõnigsbergu owietlenie elektryczne pojawi³o siê o 10 lat
póniej, ni¿ w Darkemen (poprzednia nazwa Oziorska)  opowiada dyrektor Orodka
Kultury Oziorska Oleg Waszurin.  Naszym pierwszym eksponatem jest latarnia, odlana
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w 1886 roku, poszukiwalimy jej cztery lata. Sprezentowali j¹ nam cz³onkowie Klubu
Drezdeñskiego Lwów. Teraz ta latarnia roztacza piêkno obok miejscowego Urzêdu Stanu Cywilnego [ros. ZAGS], ko³o niej fotografuj¹ siê m³ode pary ma³¿eñskie».
Ale entuzjaci na tym nie poprzestali i postanowili przekszta³ciæ w muzeum ca³e
miasto  na ka¿dej ulicy ustawiæ latarnie z ró¿nych epok. Do ró¿nych miast wys³ano
mnóstwo zapytañ, teraz mieszkañcy Oziorska oczekuj¹ rezultatów. Z oryginalnych
eksponatów zostan¹ zrobione kopie i wystawione na widok publiczny.
SK, nr 41 z 1016 X; www.kaliningrad.ru z 10 X.

Zamek Insterburg ma szansê podwigniêcia siê z ruin
W Czerniachowsku z inicjatywy organizacji spo³ecznej Dom-Zamek utworzono klub
opiekunów zamku Insterburg. Na otwarciu klubu obecni byli gocie z Moskwy, Sankt
Petersburga i s¹siedniej Litwy. Ponad dziesiêæ lat czerniachowscy entuzjaci stracili na
to, by do ruin zamku Insterburg odnoszono siê jak do pomnika historii. Dzisiaj zamek ma
wielu przyjació³ w Moskwie i Sankt Petersburgu.
Cz³onkowie klubu postanowili, ¿e Miêdzynarodowy Festiwal Sztuki Wspó³czesnej
w Insterburgu bêdzie odbywaæ siê ka¿dego roku. Chêæ uczestniczenia w nim w roku 2008
ju¿ zadeklarowali artyci z Wielkiej Brytanii, Finlandii i Litwy. Do tego jeszcze s¹siedzi
obwodu maja du¿e dowiadczenia w restauracji zamków. Swój zamek w Trokach odbudowali jeszcze przy pierwszym sekretarzu partii komunistycznej Snieèkusie, za co mu
dosta³o siê w Moskwie. By³y to czasy chruszczowowskie, gdy w Rosji i ca³ym Zwi¹zku
Radzieckim wiele zabytków rozpad³o siê, a w Litwie ju¿ odbudowywano.
Dzisiaj szansê na odbudowê ma tak¿e zamek Insterburg. Sprzyja temu program federalny Kultura Rosji. Fundament zamku ju¿ zosta³ zbadany. Do rozstrzygniêcia pozostaje sprawa najwa¿niejsza  jaki powinien byæ widok pomnika historii. Jak w wieku XIV,
czy bardziej wspó³czesny. redniowieczny jest ciekawszy, ale w takim przypadku wielu
szczegó³ów trzeba bêdzie siê tylko domylaæ.
RG, nr 228 z 12 X; www.kaliningrad.ru z 19 X.

Proces boloñski w praktyce
Duma Pañstwowa FR czwartej kadencji zaakceptowa³a w trzecim, ostatnim czytaniu
ustawê, wprowadzaj¹c¹ dwupoziomowe wykszta³cenie wy¿sze. Po 1 wrzenia 2009 roku
studenci rosyjscy bêd¹ mogli otrzymaæ dwa oddzielne dyplomy. Pierwszy  bakalarza (po
czterech latach studiów w uczelni wy¿szej), drugi  magistra (jeszcze po dwóch).
Odroczenie zasadniczej s³u¿by wojskowej zostanie utrzymane na wszystkich poziomach studiów w szko³ach wy¿szych.
Jedn¹ poprawk¹, przyjêt¹ w trzecim czytaniu, deputowani upowa¿nili rz¹d do zatwierdzania wykazu kierunków, na których bêd¹ przygotowywaæ specjalistów ró¿nych
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poziomów. Po zatwierdzeniu przez Radê Federacji, podpisaniu przez prezydenta i opublikowaniu w Rosyjskiej Gazecie ustawa wesz³a w ¿ycie.
www.kaliningrad.ru z 12 X; KP, nr 205 z 31 X.

Projekt narodowy dla nauczycieli i rodziców
Aleksandr Gmyrin zachwyca siê w KP z 3 padziernika realizacj¹ priorytetowego
projektu narodowego Owiata w Obwodzie Kaliningradzkim. Powo³uj¹c siê na dane,
ujawnione w toku narady w rz¹dzie obwodowym, og³asza, ¿e projekt ten jest realizowany
dosyæ pomylnie. Na potwierdzenie tej oceny przytacza wiele ró¿nych danych, a mianowicie:
 57 nauczycieli obwodu otrzyma³o premie federalne po 100 tys. rubli ka¿dy;
 jeszcze 49 nauczycieli wyró¿nionych zosta³o w konkursie za osi¹gniêcia w nominacjach Wyniki, Dzia³alnoæ, Rozwój zawodowy przez rz¹d obwodowy premiami po
50 tys. rubli;
 do 30 sierpnia br. wykonano tegoroczny plan pod³¹czenia szkó³ do sieci internetowej, 13 z nich skontrolowa³y odpowiednie s³u¿by federalne i obwodowe, zastrze¿eñ nie
by³o;
 bud¿et federalny sfinansowa³ zakup 31 autobusów szkolnych za kwotê ponad 20
mln rubli;
 15 autobusów zakupiono za pieni¹dze z bud¿etu obwodowego;
 wyposa¿ono w sprzêt i pomoce naukowe 10 gabinetów geografii za kwotê 1146 tys.
rubli i 8 gabinetów biologii za 3911 tys. rubli.
Szczególn¹ kontrol¹ objêto organizacjê ¿ywienia uczniów. W ci¹gu ostatnich trzech
lat uda³o siê obj¹æ do¿ywianiem 60% wszystkich uczniów. Pod koniec roku szkolnego
20072008 gor¹ce posi³ki otrzymywaæ bêdzie 70% uczniów. Pod tym wzglêdem najlepiej zorganizowano pracê w Rejonie Zielenogradskim, gdzie gor¹ce posi³ki otrzymuje
100% uczniów, najgorzej za jest w Okrêgu Miejskim w Ba³tijsku, gdzie ten wskanik
równa siê 40%.
KP, nr 185 z 3 X.

Nowa Szko³a w Mielnikowie
Po raz pierwszy od wielu lat w Rejonie Zielenogradskim oddano do u¿ytku wybudowan¹ od podstaw now¹ szko³ê w miejscowoci Mielnikowo. Ta jedenastolatka jest
jedn¹ z najpiêkniejszych szkó³ ogólnokszta³c¹cych w ca³ym obwodzie. Pracownie dla
dziewcz¹t wyposa¿one s¹ w maszyny do szycia i sprzêt kuchenny, a dla ch³opców  warsztaty stolarskie i ciesielskie, tokarki do obróbki drewna i metali. W szkole jest sala sportowa, a nawet muzeum. Dla dzieci szecioletnich  pokój zabaw i sypialnia. W ramach
projektu narodowego Owiata szko³a otrzyma³a klasy interaktywne i ruchome klasy
komputerowe, a tak¿e system g³osowania elektronicznego, przy pomocy którego nauczy48

ciel sprawdza wiedzê uczniów, nie podnosz¹c ich z miejsca i nie wywo³uj¹c do tablicy.
rednie wynagrodzenie nauczycieli nie jest wysokie i wynosi w tej szkole 6200 rubli,
gdy¿ obliczona na 400 uczniów szko³a, nawet po dowiezieniu dzieci z omiu okolicznych
wsi, wype³niona jest tylko w po³owie. A jak ju¿ informowalimy wczeniej, od nowego
roku szkolnego 20072008 szko³y w Obwodzie Kaliningradzkim otrzymuj¹ pog³ówne
finansowanie w przeliczeniu na jednego ucznia. Przyrost liczby dzieci, a wiêc i pieniêdzy,
oczekiwany jest za dwa lata, kiedy to w szkole bêdzie ju¿ 268 uczniów. Ale i w tym
przypadku szko³a nie doci¹gnie do normatywu, dlatego nauczyciele nie mog¹ liczyæ na
znacz¹ce podwy¿ki,
W ostatnich 10 latach w obwodzie zbudowano cztery szko³y wiejskie  w miejscowociach Jasnoje, Suworowo, Chrabrowo i Mielnikowo w czterech jednostkach municypalnych. A zamkniêto, wzglêdnie przekszta³cono w procesie restrukturyzacji, 37 szkó³. Obecnie na wsi pozosta³o 109 szkó³. Zmniejszenie iloci szkó³ zwi¹zane jest z przejciem na
normatywne finansowanie. Wykszta³cenie dziecka w szkole miejskiej kosztuje 13,5 tys.
rubli rocznie, w wiejskiej  18,5 tys. rubli, a w szkole o ma³ej iloci uczniów  25 tys.
rubli.
Obecnie w szko³ach wiejskich obwodu uczy siê 16896 uczniów (wed³ug danych Ministerstwa Owiaty Rz¹du OK).
RG-N, nr 221 z 511 X.

Przychodnie pediatryczne podlecz¹
Od stycznia 2007 roku placówki s³u¿by zdrowia Obwodu Kaliningradzkiego pracuj¹
wed³ug nowych zasad. I pacjenci, i lekarze przyzwyczajaj¹ siê do tego, ¿e finansowanie
teraz nie jest zwyczajne, lecz jednokana³owe i pog³ówne. Sam w sobie system nie jest z³y,
poniewa¿ pieni¹dze nap³ywaj¹ do przychodni (ros. polikliniki) nie w ogóle, lecz na
ka¿dego cz³owieka, który jest tam obs³u¿ony (zarejestrowany).
Jednak zadowoleni s¹ daleko nie wszyscy. W szczególnoci, pokrzywdzonymi poczuli siê lekarze przychodni pediatrycznych. Trudno nie poczuæ siê pokrzywdzonym, je¿eli od
sierpnia wyp³acaj¹ ci jedn¹ trzeci¹ poborów.
Na pocz¹tku padziernika sytuacja zaostrzy³a siê na tyle, ¿e lekarze zagrozili strajkiem. Ich zdaniem, przyczyna ich rozpaczliwej sytuacji tkwi w tym, ¿e na jedno dziecko
przeznacza siê z regionalnego funduszu Obowi¹zkowego Ubezpieczenia Medycznego (ros.
OMS, odpowiednik polskiego NFZ) zaledwie 140 rubli miesiêcznie. Tego nie wystarcza
ani na wynagrodzenia dla personelu, ani na medykamenty.
Zapowied strajku lub manifestacji publicznych lekarzy i pielêgniarek sk³oni³a w³adze do podjêcia pilnych dzia³añ. Gubernator Gieorgij Boos spotka³ siê z kierownikami
przychodni i odwiedzi³ najbardziej zbuntowany personel przychodni w Rejonie Leningradzkim Kaliningradu. Po tych spotkaniach podjête zosta³y wa¿ne decyzje, o których
póniej poinformowa³ naczelnik Wydzia³u Ochrony Zdrowia Administracji Kaliningradu
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Wiktor Szumiejko. Wed³ug jego s³ów, normatyw na jedno dziecko wzronie do 220 rubli
miesiêcznie, i to bez wzglêdu na to, czy dziecko w danym miesi¹cu zwraca³o siê o pomoc,
czy te¿ nie. Uznano, ¿e 220 rubli, to jest to minimum, które pozwoli przychodniom tylko
na funkcjonowanie, na rozwój tych pieniêdzy nie wystarczy. Dlatego gubernator poleci³
opracowanie harmonogramu remontu przychodni pediatrycznych. Po³owê kosztów remontu
wemie na siebie bud¿et obwodowy, po³owê  miejski. Gubernator poleci³ tak¿e zakupiæ
dla ka¿dej z szeciu przychodni po trzy samochody osobowe, by u³atwiæ lekarzom dotarcie do ciê¿ko chorych dzieci. Problemem pozostaje sk¹d wzi¹æ kierowców, których
w Kaliningradzie brakuje.
Do 10 padziernika wszystkie d³ugi w zakresie wyp³aty wynagrodzenia zostan¹
zlikwidowane, w tym tak¿e dziêki pieni¹dzom przekazanym bezzwrotnie przez administracjê okrêgu miejskiego (merostwo). Czasowo sytuacja zosta³a za³agodzona, na jak d³ugo  nie wiadomo. Szczegó³owe relacje w tej sprawie w nastêpuj¹cych artyku³ach:
 Szczera rozmowa. Gubernator obwodu spotka³ siê z lekarzami naczelnymi poliklinik dzieciêcych, KP-P, nr 187 z 5 X;
 Na wynagrodzenia dla lekarzy przekazano 4 miliony rubli. Do tego im wypad³o przeprowadziæ akcjê protestacyjn¹, KPwK, nr 146 z 5 X;
 D³ug w zakresie wyp³aty wynagrodzeñ dla lekarzy sp³aci³o merostwo, www.klops.ru z 6 X;
 Przychodnie dla dzieci podlecz¹, KP, nr 189 z 9 X;
 Doktor Boos leczy lekarzy z braku pieniêdzy. Lekarzom Kaliningradu obiecali wyp³acenie
poborów dopiero po wtr¹ceniu siê gubernatora, K-d, nr 40 z 915 X;
 Przychodniom dodano pieniêdzy, SK, nr 41 z 1016 X;
 Medycy strajkuj¹  urzêdnikom czuby trzeszcz¹, G-n, nr 39 z 1117 X.

Próba redukcji placówek s³u¿by zdrowia w Kaliningradzie nie powiod³a siê
W po³owie padziernika w³adze miejskie Kaliningradu og³osi³y zamiar reorganizacji
placówek s³u¿by zdrowia w miecie pod pretekstem zmniejszenia kadry zarz¹dzaj¹cej.
W miecie mia³y pozostaæ dwa szpitale dzieciêce, trzy szpitale dla doros³ych i dwie
porodówki. Inne mniejsze szpitale, przychodnie i porodówki mia³y byæ przy³¹czone do
tych, które uznano za wiod¹ce. Szczegó³y poda³y do wiadomoci publicznej agencje informacyjne, m.in. Klops.ru z 17 padziernika. Jednak ju¿ po dziesiêciu dniach zaplanowan¹ wczeniej reorganizacjê municypalnych placówek s³u¿by zdrowia Kaliningradu
odwo³ano. Decyzjê podj¹³ ustêpuj¹cy mer miasta Jurij Sawienko w celu stabilizacji dzia³alnoci municypalnych placówek s³u¿by zdrowia, które pracuj¹ w warunkach jednokana³owego finansowania ze rodków funduszu terytorialnego OMS. Merostwo wys³ucha³o apeli kierowników szpitali i przychodni miejskich z probami o nie zmienianie struktury placówek medycznych i zaleceñ rz¹du Obwodu Kaliningradzkiego (z komunikatu
s³u¿by prasowej administracji okrêgu miejskiego).
Status prawny szpitali i przychodni pozostanie jak dotychczas. Wed³ug s³ów naczelnika Wydzia³u Ochrony Zdrowia Kaliningradu Wiktora Szumiejki, teraz odpowiedzialnoæ za poprawê jakoci obs³ugi medycznej ludnoci spada na kierowników placówek
medycznych miasta.
50

Tej sprawie prasa lokalna powiêci³a nastêpuj¹ce artyku³y:

 Domu Porodowego Nr 2 wiêcej nie bêdzie. Wed³ug zamys³u urzêdników, po³¹czenie placówek medycznych pozwoli na poprawê jakoci us³ug dla ludnoci, SK, nr 41 z 1016 X;
 Wszystko dla zdrowia [Tygodnik miejski Gra¿danin o osi¹gniêciach Kaliningradu w dziedzinie ochrony zdrowia w latach 20002006], G-n, nr 39 z 1117 X;
 W Kaliningradzie pozostanie 5 szpitali i 2 domy porodowe, www.kaliningrad.ru z 17 X;
www.klops.ru z 17 X;
 Reorganizacja ochrony zdrowia po nowemu. Nowy schemat reorganizacji municypalnych
placówek ochrony zdrowia zatwierdzony w merostwie Kaliningradu, KP-P, nr 197 z 19 X;
 Wynagrodzenie lekarzy mo¿e byæ nie ograniczone. Od 1 stycznia 2008 roku lekarze bêd¹
otrzymywaæ wynagrodzenie po nowemu [Szczegó³owy opis istoty przysz³ej reformy], SK, nr 43 z
2430 X.
 Lekarzy naczelnych na przeprawie nie zmieniaj¹. Niewielkie placówki medyczne miasta
kategorycznie odmówi³y przy³¹czenia siê do wiêkszych, RG, nr 238 z 25 X;
 Odpowiedzialnoæ  na lekarzach naczelnych, KP-P, nr 202 z 26 X.

Walerij Szelest: «W Kaliningradzie 55 mê¿czyzn ze stu jest bezp³odnych
Walerij Szelest, lekarz naczelny Orodka Planowania Rodziny i Reprodukcji, odpowiadaj¹c na pytania czytelników Komsomolskiej Prawdy  Kaliningrad, przyzna³, ¿e
obecnie bezp³odnoæ mê¿czyzn jest nieco wiêksza ni¿ kobiet. Ogó³em w Rosji proporcja
jest w przybli¿eniu jak 50 do 55. W Obwodzie Kaliningradzkim sytuacja jest analogiczna. Przyczyn jest wiele  jest to i pogorszenie siê zdrowia somatycznego, i, w szczególnoci  reproduktywnego, i ekologia, i nastêpstwa spadku spo³eczno-gospodarczego, itd.
W³anie, g³ówn¹ odpowiedz¹ na to pytanie mo¿e s³u¿yæ taki fakt  rednia d³ugoæ ¿ycia
mê¿czyzn w Rosji  5758 lat. Wnioski nasuwaj¹ siê same...
KPwK, nr 157 z 24 X.

Pomoc dla rodzin wielodzietnych
W tym roku dwie rodziny, w których wychowuje siê omioro i wiêcej nieletnich dzieci, otrzymaj¹ po 436000 rubli [10 rubli = 1 z³oty]. Stosowne postanowienie podpisa³
gubernator Gieorgij Boos. Jak informuje s³u¿ba prasowa rz¹du obwodowego, pomoc bêdzie udzielona w ramach regionalnego programu Rozwój systemu ochrony socjalnej ludnoci. Zak³ada siê, ¿e w roku przysz³ym podobn¹ pomoc otrzyma ju¿ 5 omiodzietnych rodzin.
Do 10 padziernika w obwodzie wydano 1388 certyfikatów, daj¹cych prawo do otrzymania kapita³u macierzyñskiego. Wniosków za do oddzia³ów ubezpieczeñ spo³ecznych
obwodu wp³ynê³o ju¿ 1574. I to nie jest ju¿ górna granica: z siedmiu i pó³ tysi¹ca maluchów, urodzonych w obwodzie w roku bie¿¹cym, prawie po³owa  to ju¿ nie pierwsze
dzieci w rodzinach, a to oznacza, ¿e ich rodzice mog¹ pretendowaæ do 250000 rubli posagu dzieciêcego od pañstwa [zapomoga przys³uguje jeden raz po urodzeniu drugiego,
ewentualnie nastêpnego dziecka, je¿eli dwoje dzieci urodzi³o siê przed 1 stycznia 2007
roku i mo¿e byæ przeznaczona na leczenie, kszta³cenie dziecka lub na wk³ad mieszkaniowy]. Deputowani Rady Okrêgowej Kaliningradu na najbli¿szej sesji maj¹ przyj¹æ uchwa51

³ê, zgodnie z któr¹ kobieta, która urodzi³a trojaczki, mo¿e staæ siê posiadaczk¹ nowego
mieszkania lub pomocy materialnej w wysokoci 200 tys. rubli.
W roku bie¿¹cym dwie mieszkanki Kaliningradu urodzi³y trojaczki. Jedna z nich ma
mieszkanie czteropokojowe i ona mo¿e otrzymaæ pomoc pieniê¿n¹. Druga nie ma mieszkania i jej rodzinie potrzebne jest mieszkanie, a nie pieni¹dze.
Z wnioskiem o podjêcie takiej uchwa³y przez radê wyst¹pi³a jej wiceprzewodnicz¹ca
A³³a Ka³asznikowa, odpowiedzialna m.in. za politykê spo³eczn¹ i bezpieczeñstwo publiczne. Wszystkie te rodzaje pomocy rodzicom wielodzietnym maj¹ zachêciæ obywateli
do zwiêkszenia przyrostu naturalnego, który w ca³ej Rosji i w Obwodzie Kaliningradzkim, w szczególnoci, jest ujemny i to od wielu lat. Przejcie w kraju do gospodarki
rynkowej dodatkowo jeszcze sk³ania wiele m³odych rodzin do odk³adania narodzin pierwszego dziecka.
KP, nr 185 z 3 X; SK, nr 41 z 1016 X; KP-P, nr 192 z 11 X.

Gospodarka Obwodu
Kaliningrad prze¿y³ atak choroby cukrowej
W ostatnim tygodniu wrzenia w Kaliningradzie nagle mocno podro¿a³, nastêpnie
znikn¹³ ze sprzeda¿y, a póniej tak samo nieoczekiwanie powróci³ na lady cukier.
24 wrzenia, w poniedzia³ek, w miecie rozesz³y siê pog³oski, ¿e komersanci z rejonów
wykupuj¹ w sklepach cukier setkami kilogramów. Z tego wyprowadzono wniosek, ¿e to
nie jest przypadek, i ¿e wkrótce cukier mocno zdro¿eje. Dalsze wydarzenia rozwija³y
siê wed³ug scenariusza z czasów totalnego deficytu radzieckiego. Poczta pantoflowa
zadzia³a³a z ca³¹ moc¹ i ju¿ wieczorem w sklepach po cukier ustawi³y siê kolejki. We
wtorek sklepy spo¿ywcze zdjê³y go z pó³ek, i cukier pozosta³ tylko na targowiskach, ale
nie po 1617 rubli za kilogram, lecz po 3040. W niektórych sklepach sprzedawano towar po starej cenie, ale spod lady i tylko znajomym. Podniecenie podgrza³y komunikaty
lokalnych SMI o jeszcze wiêkszym wzrocie cen i o bójkach na targowisku. Co prawda,
rzeczywistych wiadków przepychanek cukrowych nie znalaz³o siê i póniej informacjê zdementowa³ Urz¹d Spraw Wewnêtrznych. Do niepokojów spo³ecznych nie dosz³o,
ale w³adze wystraszy³y siê nie na ¿arty. Zaczêto szukaæ winnych, podjêto dzia³ania uspokajaj¹ce, zawarto nawet porozumienie z najwiêkszymi sieciami handlowymi, które wprowadzi³y ceny sta³e na podstawowe artyku³y spo¿ywcze. Przy okazji przypomniano, ¿e
w roku ubieg³ym podobna panika mia³a miejsce w Rosji w³aciwej. Wówczas chodzi³o
najpierw o sól, a nastêpnie o jod. We wszystkich tych przypadkach zadzia³a³ dobrze przyswojony nawyk jeszcze z czasów ZSRR: «Zobaczy³e kolejkê  zajmij miejsce, dowiedz
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siê, co daj¹; powiadaj¹, ¿e podro¿eje  kupuj na zapas; w³adze uspokajaj¹  bieda nie
minie, zmiataj wszystko». Na szczêcie tym razem ludzie uwierzyli w³adzom i ju¿ w
czwartek 27 wrzenia ani o wzrocie cen, ani o kolejkach nic nie przypomina³o.
lady pozosta³y jedynie w psychice niektórych wystraszonych bez powodu kaliningradczyków oraz na ³amach gazet i na stronach internetowych:

 W Rosji dro¿eje wci¹¿ i wszystko, www.point.ru z 29 IX; www.kaliningrad.ru z 29 IX;
 Kaliningrad: Zniszczenie powszednioci przedstawia nam twarde wymagania, www.kaliningrad.ru z 1 X; www.forum.msk.ru z 1 X;
 Kaliningrad prze¿y³ atak choroby cukrowej, www.kommersant.ru z 1 X; www.kaliningrad.ru
z 1 X;
 S³odka zale¿noæ. Wzmo¿ony popyt na cukier i olej spad³, ale zrodzi³ niema³o pytañ
i domys³ów, KP, nr 184 z 2 X;
 Babcie nie wiedz¹ jak pozbyæ siê cukru, KPwK, nr 144 z 2 X;
 Poci¹gnê³o do s³odkiego. Panika cukrowa zmusi³a w³adze do przyjrzenia siê cenom produktów, RG-N, nr 221 z 511 X;
 Ceny znów mkn¹ do góry. Nie jest wykluczone, ¿e kaliningradzcyków czeka nowe zwiêkszenie ceny niektórych produktów w roku bie¿¹cym, K-d, nr 40 z 915 X;
 Produkty dro¿ej¹, AiF-K, nr 41 z 1016 X;
 Biznes wykaza³ siê odpowiedzialnoci¹. Rz¹d regionalny i przedsiêbiorcy porozumieli siê
o nie podwy¿szaniu cen na spo³ecznie znacz¹ce produkty ¿ywnoci do 1 lipca 2008 roku. [12
padziernika rz¹d obwodowy podpisa³ porozumienie z szeregiem przedsiêbiorstw przetwórczych i
najwiêkszymi sieciami handlowymi o ustabilizowaniu cen hurtowych i detalicznych na wybrane produkty ¿ywnoci w regionie. Gubernator obwodu Gieorgij Boos publicznie zapewni³, ¿e nie ma mowy
o jakimkolwiek pañstwowym regulowaniu cen i ¿e jest to inicjatywa tych przedsiêbiorstw, które
dobrowolnie wziê³y na siebie zobowi¹zania w zakresie ograniczenia poziomu cen na niektóre wyroby
piekarnicze, g³ównie chleb, mleko, mietanê, mas³o mietankowe, twaróg, kefir i jajka. Porozumienie
obowi¹zuje do 1 lipca 2008 r.], KP, nr 193 z 13 X;
 Wiktora nie przyjmuje z powrotem cukru, www.klops.ru z 15 X, www.kaliningrad.ru z 15
X;
 Plan Putina i kryzys ¿ywnociowy. Przyczyny wzrostu cen. Kto jest winien? www.apn.ru z
15 X; www.kaliningrad.ru z 15 X;
 Klebanow zobowi¹za³ gubernatorów Pó³nocnego Zachodu do meldowania o sytuacji
z cenami, www.regnum.ru z 15 X;
 Z porozumieniem zgadzacie siê? [Tygodnik Kaskad opublikowa³ wykaz towarów i ich
cen w trzech sieciach handlowych Wiktoria, Wester i Siódmy Kontynent, które zosta³y objête
porozumieniem o ustabilizowaniu cen], K-d, nr 41 z 1622 X;
 Ceny na produkty zamrozili [Jak wy¿ej], KPwK, nr 152 z 16 X;
 Ceny zamrozili do lata [Jak wy¿ej], SK, nr 42 z 1723 X;
 Ile by nie mówi³ cha³wa..., AiF-K, nr 42 z 1723 X;
 Naruszycieli dyscypliny cenowej karz¹ grzywn¹ [Chodzi o ceny energii elektrycznej, ciep³a,
gazu ziemnego i skroplonego, które podlegaj¹ regulacji pañstwowej. Rz¹d Obwodu Kaliningradzkiego i S³u¿ba Pañstwowej Regulacji Cen i Taryf przekonali Federaln¹ S³u¿bê Taryf do koniecznoci
ponownego przeliczenia taryf na energiê ciepln¹ dla obwodu i obni¿enia ich pomimo uprzednich
uzgodnieñ], KPwK, nr 154 z 19 X;
 Ceny umowne [Chodzi o porozumienie miêdzy rz¹dem i przedsiêbiorcami o ustabilizowaniu
cen niektórych produktów ¿ywnociowych], RG-N, nr 233 z 1925 X;
 Gubernator uda³ siê do sklepów [26 padziernika gubernator Gieorgij Boos, wicepremier
Jurij Szalimow i minister rolnictwa i rybo³ówstwa Andriej Romanow udali siê do sklepów kompanii
Wester, Wiktoria, i Siódmy Kontynent, by sprawdziæ jak jest przestrzegane porozumienie
cenowe. Inspekcja wypad³a na ogó³ pomylnie, choæ do niektórych sklepów by³y uwagi, które
gubernator zamierza omówiæ z ich w³acicielami. W Kaliningradzie uruchomiono gor¹c¹ liniê telefoniczn¹, by nabywcy mogli zg³aszaæ swoje uwagi o ewentualnych faktach zawy¿ania cen na specjaln¹ grupê towarów spo¿ywczych], KP, nr 203 z 27 X;
 Boos urz¹dzi³ terapiê szokow¹ w supermarketach, KPwK, nr 159 z 27 X;
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 Boos sprawdzi³ ceny, K-d, nr 43 z 30 X5 XI;
 W³adza sprawdzi³a s³owo biznesmenów, AiF-K, nr 44 z 31 X 6 XI.

I sprz¹tnêli i zasiali  choæ nie wszêdzie i nie wszystko
Za oknem ju¿ padziernik, a rolnicy Obwodu Kaliningradzkiego nie porzucaj¹ prób
uzupe³nienia swoich s¹sieków, w dos³ownym znaczeniu tego s³owa wyci¹gaj¹ z pola zatopiony urodzaj rolin zbo¿owych  napisa³a Alina Bie³owa w Zapad Rossii, dodatku
do Rosyjskiej Gazety. Jak poinformowano w Ministerstwie Rolnictwa OK, na 27 wrzenia ziemniaki zebrano z 567 hektarów (rednio 127 kwintali z ha). Dalej próbuj¹ uratowaæ to, co siê jeszcze da, choæ wiele ziemniaków nie nadaje siê do przechowania .
Koñczy siê m³ócenie zbó¿, które na ten dzieñ zebra³o z 78% powierzchni zasiewów
(rednio 30,2 kwintali z hektara). Dobiega koñca zbiór rzepaku. Zebrano z 34180 hektarów, co stanowi 81,1% ca³oci zasiewów. Nam³ócono po 20 kwintali z ha, ³¹cznie
70 tysiêcy ton ziarna tej roliny. Zgromadzone zapasy siana stanowi¹ tylko 44 tys. ton
(80% potrzeb), wiêcej ju¿ nie bêdzie, czas min¹³. Przygotowano 68 tys. ton silosów, trwa
aktywny zbiór zielonej masy kukurydzy do zakiszenia.
Jeszcze nie zesz³y z pó³ kombajny, a ju¿ trwaj¹ prace polowe z myl¹ o przysz³orocznych zbiorach. Rzepakiem ozimym zasiano 19 tys. hektarów, zbo¿em  12 tys. Chemicznym zwalczaniem chwastów i szkodników objêto ju¿ 31791 hektarów pó³.
Prace polowe trwaæ bêd¹ prawdopodobnie do pierwszych niegów, tyle jest do nadrobienia na skutek uci¹¿liwych wiosenno-letnich deszczów.
Sprawom rolnym powiêcone s¹ nastêpuj¹ce artyku³y prasy kaliningradzkiej:

 Agronoma zamawialicie? Nie otrzymacie! Wsie obwodu odczuwaj¹ g³ód kadrowy, a uczelnie wy¿sze nie wiedz¹ dla kogo przygotowywaæ specjalistów, RG, nr 218 z 2 X;
 I sprz¹tnêli, i posiali, KP, nr 184 z 2 IX;
 Do bia³ych much  trwaæ bêd¹ prace polowe, RG, nr 219 z 3 X;
 Tama na rzece mlecznej. W zwiêkszeniu udojów miejscowym hodowcom byd³a przeszkadzaj¹ Chiñczycy i Litwini [Opiniê tak¹ na posiedzeniu komisji Dumy Obwodowej przedstawi³ przewodnicz¹cy obwodowego Stowarzyszenia Producentów Mleka Niko³aj Pilipiuk. Chiñczycy, poniewa¿ prowadz¹ aktywn¹ politykê w zakresie zakupów mleka, a Litwini  gdy¿ wracaj¹ na rynek
kaliningradzki ze swoj¹ produkcj¹ mleczarsk¹. Trzeba nadmieniæ, ¿e to nie s¹ jedyne powody spadku
produkcji mleka w obwodzie, na które narzeka³ Pilipiuk], RG, nr 228 z 12 X;
 Do wysokich udojów trzeba 108 milionów rubli. Duma Obwodowa popar³a producentów
produkcji mleczarskiej w sprawie subsydiowania bran¿y w 2008 roku z bud¿etu obwodowego,
KPwK, nr 150 z 12 X;
 Jak nie deszcz, to zwierzêta...W sprz¹taniu wysokiego urodzaju naszym rolnikom czasem
przeszkadzaj¹ najbardziej nieoczekiwane czynniki, KP-P, nr 202 z 26 X.

Producenci mebli porozumieli siê z w³adz¹
Kaliningradzkie zak³ady meblarskie znalaz³y siê w sytuacji kryzysowej. Praktycznie
wszystkie fabryki mebli obwodu nie odpowiadaj¹ wymogom okrelonym w ustawach
federalnych O licencjonowaniu i O bezpieczeñstwie przeciwpo¿arowym. Na ich
doprowadzenie do zgodnoci z wymogami ww. ustaw potrzebny jest czas i pieni¹dze.
I jednego i drugiego brakuje wiêkszoci z nich. Fabrykom grozi³o zamkniêcie. Stowarzy54

szenie Producentów Mebli Obwodu Kaliningradzkiego zwróci³o siê do w³adz pañstwowych i przeciwpo¿arowych o umo¿liwienie dostosowania zak³adów produkcyjnych do
wymagañ ustawowych w rozs¹dnych terminach, podpisuj¹c deklaracjê o tym, ¿e cz³onkowie stowarzyszenia bior¹ na siebie odpowiedzialnoæ, i¿ w ci¹gu 18 miesiêcy, przy konsultacyjnym udziale Urzêdu Pañstwowego Nadzoru Przeciwpo¿arowego MCzS na
Obwód Kaliningradzki, spe³ni¹ wymagania ustawowe i przed³o¿¹ organowi licencyjnemu wszystkie dokumenty do uzyskania przez ka¿dego ubiegaj¹cego siê licencji.
W³adze posz³y na takie ustêpstwo w przekonaniu, ¿e producenci mebli wywi¹¿¹ siê
z wziêtego na siebie zobowi¹zania.
KPwK, nr 144 z 2 X.

Sodru¿estwo znalaz³o inwestora. IFC da pieni¹dze na fabrykê i terminal
portowy
Kaliningradzka grupa kompanii Sodru¿estwo znalaz³a wspó³inwestora swojego
projektu w sprawie budowy fabryki przetwarzaj¹cej produkcjê rolnicz¹ i terminalu do jej
transportowania. Miêdzynarodowa Korporacja Finansowa (IFC) wyrazi³a gotowoæ zainwestowania 100 mln dolarów rodków w³asnych i 50 mln dolarów kredytów, zaci¹gniêtych w obcych bankach, na realizacjê tego projektu, co zapewnia 40% niezbêdnej wielkoci finansowania o ³¹cznych kosztach 412 mln dolarów.
Grupa kompanii Sodru¿estwo jest najwiêkszym w Rosji dyspozytorem surowca
bia³kowego pochodzenia rolinnego i zwierzêcego, aminokwasów do produkcji pasz dla
zwierz¹t hodowlanych, drobiu i zwierz¹t domowych. Kompania dostarcza na rynek Federacji Rosyjskiej 63% glutenu kukurydzianego, 40% komponentów paszowych z soi i 31,5%
witamin paszowych. W ramach projektu Sodru¿estwo zamierza zbudowaæ w miejscowoci Swiet³yj w Obwodzie Kaliningradzkim olejarniê ekstrakcyjn¹ [ros. mas³oekstrakcyonnyj zawod, MEZ] o wydajnoci 3500 ton nasion soi na dobê i terminal morski
z planowanym obrotem towarowym do 2 mln ton ³adunków sypkich rocznie i do 500 tys.
ton ³adunków p³ynnych rocznie. Potencjalna wydajnoæ tego zak³adu mo¿e byæ zwiêkszona do 3,5 mln ton rocznie. Prócz tego, kompania planuje zbudowanie przechowalni sypkich ³adunków rolinnych (elewator i magazyny polowego przechowania) o ³¹cznej pojemnoci 166 tys. ton jednoczesnego przechowania i przechowalni olejów rolinnych o
³¹cznej objêtoci 42 tys. m3.
www.rbcdaily.ru z 4 X.

Deficyt r¹k do pracy. Na lokalnym rynku pracy w obwodzie popyt na si³ê robocz¹ wyprzedza poda¿
Wed³ug stanu na 30 wrzenia w Obwodzie Kaliningradzkim 6400 osób mia³o oficjalny status bezrobotnego, podczas gdy faktycznie bez zajêcia pozostaje ponad 23 tysi¹ce
osób zdolnych do pracy. W obwodzie praktycznie wyczerpane zosta³y wewnêtrzne rezer55

wy si³y roboczej dla potrzeb gospodarki. Popyt wyprzedza³ poda¿ w latach 20042006
o oko³o 3540 tys. osób, a w roku bie¿¹cym jest jeszcze wiêkszy.
Do tego jeszcze rêce do pracy potrzebne s¹ przewa¿nie w sferze us³ug, handlu, ¿ywienia zbiorowego i niektórych bran¿ach przemys³owych, np. w przemyle stoczniowym.
A wiêksza czêæ wakatów (oko³o 70%) przypada na przedsiêbiorstwa i organizacje Kaliningradu, gdzie skupiony jest g³ówny potencja³ gospodarczy obwodu. Ponad 80% miejsc
pracy czeka na wykwalifikowanych i niewykwalifikowanych robotników. A tymczasem,
jak potwierdzaj¹ w regionalnym Ministerstwie Gospodarki, g³ówny kontyngent zarejestrowanych bezrobotnych stanowi¹ kobiety w wieku powy¿ej 40 lat z wy¿szym lub rednim wykszta³ceniem zawodowym, absolwenci szkó³, wczeniej nie pracuj¹ca m³odzie¿
i obywatele w wieku przedemerytalnym.
RG, nr 222 z 5 X.

K³opoty Spó³ki Akcyjnej Awtotor w Kaliningradzie
Przewodnicz¹cy Ogólnorosyjskiej Organizacji Spo³ecznej Ruch Automobilistów
Rosji, deputowany Dumy Pañstwowej czwartej kadencji Wiktor Pochmie³kin owiadczy³ o tym, ¿e kaliningradzkie przedsiêbiorstwo monta¿u samochodów SA Awtotor
powinno ponieæ odpowiedzialnoæ za nisk¹ jakoæ monta¿u samochodów marki BMW,
która doprowadzi³a do awarii i uszczerbku na zdrowiu mi³onika samochodów z Tatarstanu Jewgienija Szaurbina.
Mieszkaniec Tatarsatanu Szaurbin naby³ samochód BMW-300, zmontowany w Kaliningradzie, który wkrótce musia³ wymieniæ z powodu odpadaj¹cego lakieru. W kolejnym
samochodzie, te¿ zmontowanym w Kaliningradzie, w czasie jazdy odpad³o ko³o, co doprowadzi³o do awarii, w czasie której ucierpia³y cztery osoby, w tym w³aciciel pojazdu.
SA Awtotor odmówi³a wyp³acenia odszkodowania, chocia¿ eksperci ustalili, ¿e wypadek nast¹pi³ z winy producenta pojazdu, w którym wykryto wadê fabryczn¹ zawieszenia
ko³a. Poszkodowany skierowa³ sprawê do s¹du.
Nie jest to jedyny k³opot tej spó³ki. Na pocz¹tku padziernika Federalna S³u¿ba Celna
FR zg³osi³a pretensje do tego przedsiêbiorstwa, domagaj¹c siê zap³aty dwóch miliardów
rubli z tytu³u niedop³aty p³atnoci celnych i obwiniaj¹c spó³kê o to, ¿e pod postaci¹ agregatów i detali do monta¿u samochodów importuje praktycznie gotowe pojazdy. Po odmowie zap³acenia takiej kwoty sprawa trafi³a do Kaliningradzkiego S¹du Arbitra¿owego.
Latem tego roku Zjednoczenie Producentów Samochodów Rosji zwróci³o siê z listem
otwartym do rz¹du FR, gdzie zawarte by³o ¿¹danie pozbawienia SA Awtotor wyj¹tkowych preferencji celnych i podatkowych  jako nie odpowiadaj¹cych warunkom zdrowej
konkurencji i przynosz¹cych straty rozwojowi przemys³u samochodowego. Jednak rz¹d
Michai³a Fradkowa bez wyjanienia przyczyn przed³u¿y³ Awtotorowi okres obowi¹zywania preferencji, co wywo³a³o nastêpne protesty innych producentów samochodów
w Rosji. Tym sprawom powiêcone zosta³y nastêpuj¹ce artyku³y prasowe:
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 Awtotor uchyla siê od uiszczenia p³atnoci celnych  FTS, K-sa, nr 717 z 5 X;
 Awtotor pod pressingiem? [Dwa tysi¹ce robotników Awtotor gotowych jest do wyjcia
na wiec, o czym 5 padziernika poinformowa³ KP przewodnicz¹cy Rady Zak³adowej ZZ zak³adu
Aleksandr Szebalin. Przyczyna  spadek wynagrodzenia i zagro¿enie utraty pracy. Zdaniem zwi¹zkowców, robotnicy obwiniaj¹ za to nie swoich szefów, lecz bezprawny pressing celników, którzy, ich
zdaniem, zorganizowali konkurenci Awtotoru], KP, nr 188 z 6 X;
 Awtotor pod pressingiem. Robotnicy jednego z najwiêkszych przedsiêbiorstw obwodu uwa¿aj¹, ¿e winê za powsta³e trudnoci w Awtotorze ponosz¹ konkurenci [Wywiad Andrieja Klepikowa z Aleksandrem Szebalinem], KP, nr 189 z 9 X;
 Komu przeszkadza Awtotor? Kaliningradzki rynek pracy w najbli¿szym czasie mo¿e byæ
uzupe³niony dwoma tysi¹cami bezrobotnych, K-d, nr 40 z 915 X;
 Ruch automobilistów Rosji: «Awtotor powinien ponieæ odpowiedzialnoæ za z³¹ jakoæ
monta¿u BMW», www.regnum.ru z 15 X; K-sa, nr 719 z 19 X;
 Nacisków ze strony Awtotoru urz¹d celny nie boi siê [Reakcja celników na zapowied
wyprowadzenia robotników Awtotor na uliczny wiec protestu], K-sa, nr 718 z 12 X;
 Jestemy zadowoleni ze spotkania [10 padziernika w Obwodowym S¹dzie Arbitra¿owym
odby³o siê pierwsze posiedzenie w sprawie rozpatrzenia pozwów SA Awtotor o uznanie ¿¹dañ
Kaliningradzkiego Urzêdu Celnego za niewa¿ne. W tym samym dniu przedstawicieli zak³adów
z przewodnicz¹cym zwi¹zków zawodowych A. Szebalinem przyj¹³ gubernator obwodu Gieorgij Boos.
«Jestemy zadowoleni ze spotkania. W spokojnej atmosferze ka¿dy móg³ zadaæ pytania i, co jest
wa¿ne, otrzymaæ odpowiedzi na nie. Teraz wierzymy, ¿e nie staniemy siê ofiarami walki z przedsiêbiorstwem nieuczciwych konkurentów. Nie przyjdziemy pewnego dnia i nie zobaczymy zamkniête
bramy Awtotoru. W³adza regionalna bêdzie mog³a oceniæ wyniki kontroli i prawowitoæ ¿¹dañ.
Teraz z przekonaniem oczekujemy rozstrzygniêæ s¹du. Wszyscy robotnicy, obecni na spotkaniu,
wyrazili swoj¹ wdziêcznoæ Gieorgijowi Boosowi za jego gotowoæ do obrony naszych interesów,
interesów zwyk³ych kaliningradczyków»  powiedzia³ lider zwi¹zków w wywiadzie dla Kaliningradzkiej Prawdy], KP, nr 194 z 16 X;
 Psychologia rubokrêtakowiczów (ros. otwiortocznikow). Urz¹d Celny proszê bardzo nie da³ [Wed³ug s³ów oficjalnego przedstawiciela Federalnej S³u¿by Celnej Aleksandra Smieliakowa w wywiadzie dla Rosyjskiej Gazety, SA Awtotor pod postaci¹ podzespo³ów i zestawów
wwozi³o na terytorium Szczególnej Strefy Ekonomicznej w OK praktycznie gotowe samochody zagraniczne. Op³ata za w d³u¿szym okresie czasu realizowana by³a jak za komponenty samochodowe.
To oznacza, ¿e pañstwo nie otrzyma³o nale¿nych setek milionów rubli. Urz¹d Celny, bêd¹c przekonany o swoich racjach, skierowa³ do s¹du arbitra¿owego oko³o piêædziesiêciu pozwów na kwotê ponad
dwa miliardy rubli. Awtotor z takim stanowiskiem nie zgadza siê i p³acenia kategorycznie odmawia], KP-P, nr 197 z 19 X;
 Po co przemys³owi samochodowemu zwi¹zki zawodowe? Lekki autoszanta¿ we wnêtrzu enklawy [Jak przewodnicz¹cemu Rady Dyrektorów (Rady Nadzorczej) Awtotoru W³adimirowi Szczerbakowowi uda³o siê uzyskaæ wyj¹tkowe ulgi, pozostaje zagadk¹ dla uczestników rynku samochodowego. W ocenie Instytutu Rozwoju Narodowego Rosyjskiej Akademii Nauk, wieloletnia epopeja
pob³a¿ania dla Awtotoru kosztowa³a skarb pañstwa astronomiczn¹ kwotê, za któr¹ mo¿na by³oby uruchomiæ kilka pe³nowartociowych zak³adów samochodowych], AiF-K, nr 43 z 2430 X.

Zastêpca szefa Rosprirodnadzoru Oleg Mitwol kontroluje Mierzejê Kuroñsk¹
Sam problem, który sta³ siê przyczyn¹ wizyty inspekcyjnej tak wa¿nej osobistoci,
kaliningradczykom znany jest od dawna i dobrze: w ostatnich piêtnastu latach mia³o miejsce
rozdawnictwo dzia³ek gruntów w parku narodowym ca³ej plejadzie bardzo niezwyk³ych
ludzi. Do takiego stopnia niezwyk³ych, ¿e oni potrafili nawet sprawy wygrywaæ w s¹dzie
z prokuratur¹, gdy ta próbowa³a oprotestowaæ w sposób oczywisty niezgodn¹ z prawem
zabudowê willami terytorium parku narodowego, og³oszonego przez UNESCO czêci¹
wiatowej spucizny przyrodniczej. Tak siê zdarzy³o niedawno z ma³¿onk¹ przedstawi57

ciela prezydenta w Dumie Pañstwowej Aleksandra Kosopkina: w pierwszej instancji s¹d
przyzna³ posiadanie przez ni¹ dzia³ki na mierzei za niezgodne z prawem, a w drugiej,
apelacyjnej  na odwrót, wszystko zosta³o uznane za ca³kowicie odpowiadaj¹ce normom
ustawowym.
W ogóle mierzeja sta³a siê tak¹ zespo³ow¹ w³asnoci¹ VIP-¿on: wielcy naczelnicy
(widocznie za skromnoci) woleli w³anie na towarzyszki ¿ycia zapisaæ swoj¹ w³asnoæ
w tym dziwnym zak¹tku przyrody. Wród szczêliwych posiadaczy kawa³eczków spucizny wiatowej Oleg Mitwol w czasie konferencji prasowej wymieni³ nazwiska ma³¿onek
ministra gospodarki obwodu Feliksa £apina, prezesa Obwodowego S¹du Arbitra¿owego, w przesz³oci przedstawiciela prezydenta w Obwodzie Kaliningradzkim, Aleksandra
Or³owa, zastêpcy naczelnika Obwodowego Urzêdu Spraw Wewnêtrznych Michai³a Logwinienki. Tylko ma³¿onka samego naczelnika tego urzêdu genera³a-majora milicji Siergieja Kiriczenki, zgodnie z odczytanym dokumentem, oficjalnie zrezygnowa³a z bezprawnie
przydzielonej jej dzia³ki jeszcze w 2004 roku. «Oto tak i powinien post¹piæ pos³uszny
prawu cz³owiek!»  z zadowoleniem zauwa¿y³ inspektor federalny Oleg Mitwol.
G³ównym za bohaterem dnia jednoznacznie sta³ siê niedawno aresztowany genera³-lejtnant Pañstwowej Inspekcji Antynarkotykowej Aleksandr Bulbow. To w³anie on,
zdaniem Mitwola, by³ z³ym duchem mierzei, zaw³aszczaj¹cym kawa³ki gruntów pañstwowych i w swoich interesach mianuj¹cym szefów samorz¹dów gminnych i dyrektorów parku narodowego.
W ka¿dym b¹d razie, Oleg Lwowicz Mitwol owiadczy³, ¿e w wyniku jego dochodzeñ «trwaj¹ rewizje, zatrzymania dokumentów i przes³uchania», i ¿e «kto posiedzi».
Wed³ug jego s³ów, «urzêdnik, który postawi³ swój podpis pod aktem przekazania
gruntów parku narodowego do prywatnego wykorzystania, powinien znajdowaæ siê
w areszcie prewencyjnym lub co najmniej w ledztwie». Czy za gronymi owiadczeniami nast¹pi¹ wnioski organizacyjne  czas poka¿e. Niektórzy dziennikarze odnosz¹ siê
do tych pogró¿ek dosyæ sceptycznie. Nie ulega jednak w¹tpliwoci, ¿e trzydniowa inspekcja wiceszefa Ministerstwa Zasobów Przyrody FR na Mierzei Kuroñskiej wywo³a³a nie
mniejsze zainteresowanie rodowiska dziennikarskiego, ni¿ trzydniowe zamieszanie zwi¹zane ze wzrostem cen cukru i olejów rolinnych w obwodzie. W wielu artyku³ach przebieg tej wizyty opisany zosta³ bardzo szczegó³owo. Dowiadujemy siê z nich, ¿e w czasie
kontroli niektórych obiektów ten grony inspektor federalny spotka³ siê z nieprzychyln¹
postaw¹ ich w³acicieli lub ochroniarzy. I gdyby nie towarzysz¹cy mu prokurator Rejonu
Zielenogradskiego i grupa funkcjonariuszy oddzia³ów milicji specjalnego przeznaczenia
[ros. OMON]  to z pewnoci¹ nie zosta³by on wpuszczony na teren tych obiektów.
Ograniczone ³amy miesiêcznika nie pozwalaj¹ nam na szczegó³owy opis przebiegu
inspekcji urzêdnika federalnego w parku narodowym. Z tego wzglêdu ograniczamy siê
jedynie do skrótów lub tylko podania tytu³ów artyku³ów. Niektóre z nich mówi¹ bardzo
wiele:
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 Budowaæ nie wolno zabroniæ. Na Mierzei Kuroñskiej próbuj¹ walczyæ z nielegalnym budownictwem, RG, nr 218 z 2 X;
 Trafi³a Kosa na SZLK [SZLK  to Pó³nocno-Zachodnia Kompania Leno-Przemys³owa,
która poprzez utworzon¹ przez jej akcjonariuszy spó³kê Life Development Group chce inwestowaæ
na Mierzei Kuroñskiej (mierzeja  to ros. kosa)], www.rbcdaily.ru z 8 X, www.kaliningrad.ru z 8 X;
 Kto w Rybaczym zainstaluje siê? Rosprirodnadzor nie dawa³ zezwolenia na zabudowê Mierzei Kuroñskiej, RG, nr 225 z 10 X;
 Kto najlepiej zabuduje mierzejê? Prywatna kompania owiadczy³a o zagospodarowaniu 70
hektarów parku narodowego [Na mierzei kompania Life Development Grup wziê³a dzia³kê
o powierzchni 70 hektarów w dzier¿awê na 49 lat i chwali siê, ¿e zbuduje strefê rekreacyjn¹. Urzêdnicy rz¹du obwodowego Marina Drutman i Aleksiej Koniuszenko, odpowiedzialni za turystykê
i Specjaln¹ Strefê Turystyczn¹ w obwodzie wymawiaj¹ siê, ¿e projekt nie by³ omawiany z ekologami
i ¿e przedwczesne jest komentowanie sytuacji.
Zastêpca szefa Rosprirodnadzoru Oleg Mitwol owiadczy³ natomiast, ¿e projekt zabudowy mierzei nie przeszed³ obowi¹zkowej rejestracji w jego resorcie, jednak niektórzy biznesmeni ju¿ siê rzucili na ³akomy k¹sek inwestycyjny], KPwK, nr 148 z 9 X;
 Na pla¿ach w Rybaczym postawi¹...solaria, KPwK, nr 148 z 9 X;
 Mitwol sprawdzi Bitkow¹ [8 padziernika w SMI pojawi³a siê wiadomoæ, ¿e firma Life
Development Group, utworzona przez akcjonariuszy SA Pó³nocno-Zachodnia Kompania LenoPrzemys³owa (ros. SZKL) do inwestowania w nieruchomoci, planuje budowê strefy rekreacyjnej
na Mierzei Kuroñskiej. Szefowa SZLK Irina Bitkowa owiadczy³a, ¿e mowa jest o utworzeniu unikalnego zespo³u w miejscowoci Rybaczyj. Wed³ug jej s³ów, ju¿ jest opracowana koncepcja rozwoju
terytorium  zespo³y leczniczo-uzdrowiskowe, park, cerkiew, dom dziecka i inne obiekty. Przy przystani morskiej bêd¹ cumowaæ jachty, na pla¿y pojawi¹ siê solaria i promenada.
Rosprirodnadzor o ¿adnej takiej koncepcji nic nie wie, dlatego zastêpca szefa tej s³u¿by
O. Mitwol za¿¹da³ w urzêdzie obwodowym Rosimuszczestwa [Federalna Agencja ds. Maj¹tku
Pañstwowego] danych o dzia³kach gruntu, które Life Development Grup mog³a wydzier¿awiæ
w parku narodowym, a tak¿e nakaza³ kontrolê dzia³alnoci SZLK i wchodz¹cych do niej Zak³adów
Celulozowo-Papierniczych w Niemnie w Obwodzie Kaliningradzkim i Kamiennogorskiej Fabryki
Papierów Offsetowych w Obwodzie Leningradzkim], KP, nr 190 z 10 X;
 G³ony w ostatnich dniach temat wani domowych wród czekistów wczoraj otrzyma³
nowy ci¹g dalszy [W gazecie Trud z 12 X znalaz³a siê wypowied dyrektora Parku Narodowego
Mierzeja Kuroñska Jewgienija Sniegirowa (protegowany Olega Mitwola) o tym, jak w miejscowoci Rybaczyj dzia³aj¹ dwie du¿e firmy, które kontroluje rodzina Bulbowych  Spó³ka z o.o. Euroba³tTur i Mierzeja Kuroñska. ¯ona aresztowanego genera³a-lejtnanta z Federalnej S³u¿by ds. Kontroli
nad Obrotem Narkotykami Aleksandra Bulbowa, oprócz dzier¿awionych za mieszne pieni¹dze dwóch
zespo³ów hotelowych, dysponuje na mierzei szecioma dzia³kami gruntów o ³¹cznej powierzchni
3600 m2, które s¹ wykorzystywane pod indywidualne budownictwo mieszkaniowe. Materia³y
w tych sprawach dyrekcja parku skierowa³a do prokuratury], Trud, nr 186 z 12 X; www.kaliningrad.ru z 12 X;
 Inwestorzy, zabudowuj¹cy Mierzejê Kuroñsk¹, ukrywaj¹ siê przed prokuratur¹,
www.klops.ru z 12 X; www.kaliningrad.ru z 12 X;
 Na mierzejê jedzie rewizor KPwK, nr 154-t/42 z 1825 X;
 Mitwol na mierzei, KP, nr 198 z 20 X;
 Jak Oleg Mitwol szuka³ na Mierzei niedwiedzi oraz Niezbêdne jest kompleksowe zagospodarowanie mierzei, KPwK, nr 155 z 20 X;
 Elita w parku narodowym. Urzêdnikom Obwodu Kaliningradzkiego postawiono zadanie
rezygnacji z kawa³ka spucizny wiatowej po dobremu, RG, nr 236 z 23 X;
 ¯yj¹ sobie d³ugo i szczêliwie i do niedwiedzi strzelaj¹. Oleg Mitwol obiecuje defraudantom wiatowej spucizny przyrodniczej g³one zdemaskowanie, dymisje i odsiadki, KP, nr 199
z 23 X;
 Mitwol-show: pójd¹ siedzieæ wszyscy? Zastêpca szefa Rosprirodnadzoru Oleg Mitwol
marzy o wyczyszczeniu Mierzei Kuroñskiej z bezprawnych budowli, a jednoczenie i miejscowej
ludnoci, K-d, nr 42 z 2329 X;
 Mitwolowi nie chcieli otwieraæ drzwi, AiF-K, nr 43 z 2430 X;
 Na czarnej licie  500 willi, SK, nr 43 z 2430 X.
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Roslitstroj w nowe rêce
Spó³ka z o.o. Roslitstroj z udzia³em kapita³u litewskiego prowadzi³a na ulicy
Bassiejnaja w Kaliningradzie budowê dwóch wielopiêtrowych domów mieszkalnych
i szkolnej hali sportowej. Po nag³ym znikniêciu w kwietniu br. dyrektora generalnego
spó³ki obywatela Litwy Stanislovasa Juciusa i zabójstwie w dniu 9 sierpnia jego tymczasowego nastêpcy Aleksandra Siomkina, litewscy udzia³owcy spó³ki postanowili wycofaæ
siê z dalszej dzia³alnoci gospodarczej na terenie obwodu, a niedokoñczone obiekty sprzedaæ ewentualnemu nabywcy. Budowy zosta³y wstrzymane, trwaj¹ rozmowy z potencjalnym nabywc¹, o którym wiadomo tylko tyle, ¿e jest to du¿a firma moskiewska. Rosyjscy
udzia³owcy spó³ki Roslitstroj zapewniaj¹ klientów, którzy zainwestowali swoje oszczêdnoci w budowê domów mieszkalnych, ¿e ich pieni¹dze nie przepadn¹, ¿e budowa bêdzie
kontynuowana przez nowego inwestora, który przejmie zobowi¹zania poprzednika i wywi¹¿e siê z nich w pe³ni, tyle ¿e nie w uprzednio ustalonym terminie. Podobne zapewnienia czyni¹ tak¿e w³adze obwodowe i miejskie.
Komsomolskaja Prawda  Kaliningrad z 1118 X piórem Olgi Gonczarowej szeroko opisuje dotychczasow¹ dzia³alnoæ Spó³ki z o.o. Roslitstroj na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego, pocz¹wszy od 1993 roku. Wed³ug jednych rozmówców dziennikarki, spó³ka prowadzi³a przejrzyst¹ dzia³alnoæ finansow¹ tak dla organów podatkowych, jak i organów ochrony prawa, a coroczne kontrole audytowe nie zg³asza³y do niej
¿adnych pretensji. Gdyby by³o inaczej, spó³ka nie otrzyma³aby ¿adnych zleceñ inwestycyjnych od miejskich w³adz samorz¹dowych. Wed³ug innych, spó³ka nie godzi³a siê na
p³acenie haraczy strukturom kryminalnm za tak zwan¹ opiekê (ros. kryszewanije).
Konkurenci na rynku budowlanym poddawali jednak w w¹tpliwoæ dobre imiê spó³ki
Roslitstroj, stwierdzaj¹c, ¿e mog³a ona mieæ swoje konta bankowe w rajach podatkowych, ¿e ukrywa³a zyski, ¿e dzia³a³a na zasadzie piramidy, czyli z gruntu nieuczciwie. Jak
by³o w rzeczywistoci staraj¹ siê dociec organy ledcze, które prowadz¹ postêpowania w
sprawie zaginiêcia i zabójstwa dwóch jej g³ównych udzia³owców.
KP, nr 189 z 9 X; KPwK, nr 150-t/41 z 1118 X.

Budowa na roli. Deputowany kaliningradzki wyrz¹dzi³ szkodê rolnictwu
Deputowany Rady Okrêgu Municypalnego Miasto Kaliningrad, którego nazwiska
nie ujawniono, niezgodnie z prawem wykorzysta³ ziemiê o przeznaczeniu rolniczym pod
budownictwo domów mieszkalnych. Naruszenie przepisów prawa ujawni³a Prokuratura
Rejonowa w Bagrationowsku. Deputowany, bêd¹c w³acicielem gruntów rolnych o powierzchni 528 hektarów w pobli¿u miejscowoci Prudki w Bagrationowskim Okrêgu
Miejskim, postanowi³ rozporz¹dziæ nimi tak, jak uzna³ za potrzebne. Samowolnie zdj¹³
i zniszczy³ urodzajn¹ warstwê gleby, bezprawnie przeprowadzi³ prace melioracyjne z naruszeniem zasad gospodarki wodnej, a tak¿e rozpocz¹³ bez stosownych zezwoleñ budowê
domów mieszkalnych. Przy tym, wed³ug prawa, jakakolwiek dzia³alnoæ, nie maj¹ca
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zwi¹zku z rolnicz¹, na tej dzia³ce jest zabroniona. Prócz tego, na po³o¿onym obok jego
gruntów jeziorze zacz¹³ on bezprawne wydobycie sapropelu, organiczno-mineralnych osadów dennych, które s¹ wykorzystywane w produkcji przemys³owej i budownictwie.
W wyniku kontroli prokuratorskiej wobec deputowanego wszczêto szeæ postêpowañ
o naruszenie przepisów administracyjnych. Prócz tego, prokuratura przygotowuje pozew
do s¹du o wyrównanie strat wyrz¹dzonych rolnictwu i gospodarce rybnej.
RG, nr 224 z 9 X.

Zamiar odbudowy bunkra Kocha
Kierownictwo jednej z firm kaliningradzkich [nazwy nie podano] planuje odbudowaæ folwark cz³onka narodowo-socjalistycznej partii Niemiec Ericha Kocha, po³o¿ony
w miejscowoci Sowchoznoje (by³e Gross Friedrichsberg) ko³o Kaliningradu. W najbli¿szej perspektywie tam zamierzaj¹ otworzyæ hotel i muzeum, a póniej uszlachetniæ bunkier gauleitera, gdzie Koch ratowa³ siê przed bombardowaniami w czasie II wojny wiatowej. W podziemnej fortyfikacji otwarty bêdzie bar, styl którego utrzymany bêdzie
w duchu tamtego czasu. Cel  przyci¹gn¹æ turystów na niezwyk³¹ wycieczkê w przesz³oæ Obwodu Kaliningradzkiego. Koch zosta³ gauleiterem Prus w 1927 roku. Swoj¹
bezceremonialnoci¹ i zuchwa³¹ energi¹ sprzyja³ on przekszta³ceniu Prus w pañstwo policyjne. Przy jego poparciu w Königsbergu wystêpowali z przemówieniami Goebbels
i Hitler. Wspó³czeni historycy niemieccy nazywaj¹ Kocha «morderc¹ wolnoci». Tytu³
orygina³u: Bunkier Kocha.
SB, nr 161 z 9 X.

Hamburgery  w przygranicznym Czernyszewskoje
Amerykañska sieæ barów McDonalds naby³a dzia³kê gruntu pod budowê swojej placówki w przygranicznym Czernyszewskoje w Obwodzie Kaliningradzkim. Bar szybkiej
obs³ugi bêdzie zbudowany po s¹siedzku z miêdzynarodowym samochodowym przejciem
granicy rosyjsko-litewskiej. Bêdzie to pierwszy lokal tego najwiêkszego producenta fastfoodu (?) w obwodzie. Jego otwarcie nast¹pi w 2009 roku. Latem 2006 roku McDonalds
przeprowadzi³ badanie rynku ¿ywienia zbiorowego i doszed³ do wniosku, ¿e Obwód Kaliningradzki jest perspektywicznym miejscem do handlu.
www.klops.ru z 29 IX; KPwK, nr 144 z 2 X; SB, nr 161 z 9 X.
Dzwonek po nowemu. W obwodzie zmieni³y siê kody telefoniczne
W Obwodzie Kaliningradzkim, zmieni³ siê tryb wykrêcania numerów telefonicznych.
Teraz dla ³¹cznoci wewn¹trz obwodu stosuje siê nowe kody (numery kierunkowe). Dzwoni¹c z Kaliningradu do innych miejscowoci obwodu, teraz zamiast liczby 2 w kodzie
(po ósemce) trzeba wybraæ 401. Na przyk³ad, je¿eli dzwoni siê do miasta Niemen
(ros. Nieman), to zamiast 8-262-XXXXX (x- to numer abonenta), jak to by³o wczeniej,
trzeba wybieraæ: 8-40162-XXXXX.
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Je¿eli chce siê dzwoniæ do Kaliningradu z miast i innych miejscowi obwodu, to nale¿y wybraæ po ósemce liczby 4012, a nastêpnie szecioliczbowy numer miejski, czyli: 84012-XXXXXX. Je¿eli dzwoni siê z jednej miejscowoci obwodu do innej, na przyk³ad z
Ba³tijska do Niestierowa, to wybieraæ numer zamiast 8-244-XXXXX, jak to by³o wczeniej, nale¿y tak: 8-40144-XXXXX. Na nowy tryb wybierania obwód przeszed³ ju¿ 1
sierpnia br., jednak mieszkañcom obwodu dano dwa miesi¹ce tak zwanego okresu przejciowego, w ci¹gu którego mo¿na by³o wybieraæ numery telefonów dwoma sposobami 
nowym i starym. Od padziernika po staremu dodzwoniæ siê ju¿ nie uda.
Teraz z telefonu komórkowego mo¿na zadzwoniæ pod numer alarmowy 01. W zale¿noci od operatora ³¹cznoci komórkowej kombinacja liczb bêdzie nastêpuj¹ca:  Megafon: zestaw liczb  112, dalej dodatkowo liczba 1;  Bi³ajn: jak wy¿ej;  MTS  112;
 Cyfrowaja ekspansija: 01 i trzecia liczba dowolna;  Swiainform i Skajlink:
tylko 01.
RG, nr 227 z 1218 X.

Kaliningrad jako pierwszy w Rosji oddaje sieci cieplne w koncesjê
Kaliningrad stanie siê pierwszym w Rosji miastem, gdzie do koñca br. planuje siê
przeprowadziæ otwarty przetarg na przekazanie w koncesjê sieci cieplnych. Konsultanci
z moskiewskiego Instytutu Gospodarki Miejskiej, realizuj¹cy to municypalne zamówienie, zameldowali o zakoñczeniu prac w zakresie przygotowania dokumentów konkursowych. Specjalici opracowali warunki i kryteria konkursu w zakresie wyboru koncesjonariusza, okrelili zobowi¹zania inwestycyjne potencjalnej kompanii zarz¹dzaj¹cej. Wed³ug
informacji specjalistów, w ostatnich 80 latach w Rosji jest to pierwsze dowiadczenie
przekazania maj¹tku municypalnego w koncesjê.
W padzierniku odbêdzie siê oficjalna prezentacja dokumentacji konkursowej, a póniej bêdzie og³oszony i sam przetarg. Oprócz firm rosyjskich, oczekuje siê udzia³u firm
zagranicznych. Autorzy opracowania dokumentacji przetargowej licz¹, ¿e jesieni¹ 2009
roku koncesjonariusz bêdzie ju¿ móg³ przyst¹piæ do zarz¹dzania kaliningradzkimi sieciami cieplnymi. To pozwoli na wymianê 37 kilometrów zu¿ytych sieci cieplnych, zamkniêcie 90 starych kot³owni wêglowych.
Do zobowi¹zañ koncesjonariusza wpisano tak¿e budowê kilku nowoczesnych róde³
ciep³a. Bêd¹ stworzone nowe moce cieplne z wyliczeniem dwukrotnego zwiêkszenia liczby odbiorców ciep³a w Kaliningradzie. Szczególn¹ uwagê skieruje siê na oszczêdnoci
energii wg. standardów europejskich. W Kaliningradzie, wed³ug Jeleny Nagornych, której artyku³ Z ciep³em bêd¹ eksperymentowaæ ukaza³ siê w dodatku Ekonomika Siewiero-Zapada do Rosyjskiej Gazety z 9 X, zainstalowano 300 kilometrów sieci cieplnych. Trzecia czêæ z nich wymaga ca³kowitej wymiany, dziesi¹ta czêæ znajduje siê
w stanie awaryjnym. Potrzebne s¹ setki i setki milionów rubli, by doprowadziæ ca³e to
gospodarstwo do wzglêdnego porz¹dku. Dlatego w³adze miasta zdecydowa³y siê na eks62

peryment z koncesj¹, wzoruj¹c siê na pozytywnych dowiadczeniach Wilna, gdzie koncesjonariusz francuski pomylnie zarz¹dza maj¹tkiem miejskim.
www.klops.ru z 29 IX; www.kaliningrad.ru z 29 IX; RG, nr 224 z 9 X.

Oddano do eksploatacji zak³ad produkuj¹cy ceg³y ceramiczne
W miejscowoci Pribrie¿nyj ko³o Kaliningradu oddano do eksploatacji du¿y zak³ad
Spó³ki z o.o. Ba³tKieramika produkuj¹cy ceg³y ceramiczne. Budowa zak³adu kosztowa³a 900 mln rubli, jego wydajnoæ ma wynieæ 32,5 mln sztuk cegie³ rocznie. Zak³ad
zatrudnia 120 osób i jest pierwszym tego typu zak³adem w Rosji, w którym wykorzystuje
siê robototechnikê.
Szacuje siê, ¿e rozwój budownictwa, przede wszystkim mieszkaniowego, w obwodzie spowoduje, ¿e w roku 2010 powstanie wielkie zapotrzebowanie na ceg³ê  oko³o 300
mln sztuk rocznie. Cegielnia w Pribrie¿nym i dwie inne cegielnie, które ju¿ istniej¹, powinny dostarczyæ przemys³owi budowlanemu przynajmniej po³owê tej iloci cegie³.
Problemem pozostaje jednak nadal brak w³asnego cementu. Dlatego w³adze obwodowe dzisiaj analizuj¹ wszystkie za i przeciw w sprawie budowy w obwodzie pierwszej
cementowni, która mog³aby daæ w pierwszym etapie milion, a po roku 2010  1,21,3
miliona ton cementu.
W³asna produkcja materia³ów budowlanych w obwodzie stale wzrasta. W pierwszym
pó³roczu br. przedsiêbiorstwa przemys³u budowlanego wytworzy³y w³asn¹ produkcjê
wartoci ponad trzech miliardów rubli.
www.kaliningrad.ru z 15 X; RG, nr 230 z 16 X; KP, nr 194 z 16 X.

Eksperci przedstawili strategiê Kaliningradu do 2025 roku
16 padziernika grupa autorów Strategii Rozwoju Kaliningradu do 2025 roku zaprezentowa³a pierwsze rezultaty swej dzia³alnoci przedstawicielom organów samorz¹du
lokalnego, ekspertów i spo³eczeñstwa miasta. «Nam jest potrzebna nie kolejna piêkna
ksi¹¿eczka, która bêdzie porastaæ kurzem na pó³ce wród takich samych wydawnictw» 
owiadczy³ przewodnicz¹cy Rady Okrêgowej Kaliningradu Aleksandr Jaroszuk, otwieraj¹c dyskusjê. Jego zdaniem, strategia rozwoju Kaliningradu powinna staæ siê «wa¿nym
instrumentem osi¹gniêcia poprawy jakoci ¿ycia mieszkañców miasta». Eksperci, prowadz¹cy prezentacjê projektu, obiecali uwzglêdniæ wszystkie uwagi krytyczne i propozycje przy dopracowaniu dokumentu. Kolejne omówienie tego dokumentu zaplanowano na
16 listopada br.
www.knia.ru z 17 X; G-n, nr 40 z 1824 X.

Bud¿et Kaliningradu na 2007 rok poprawiono o miliard rubli
Deputowani Rady Okrêgowej Kaliningradu na swym posiedzeniu w dniu 17 padziernika zatwierdzili zmiany w bud¿ecie miasta na rok bie¿¹cy, powiêkszaj¹c dochody
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i wydatki kasy miejskiej wiêcej ni¿ na miliard rubli [oko³o 40 mln dolarów]. G³ówne
ród³o wzrostu dochodów  pomoc finansowa z bud¿etu obwodowego w kwocie 973 mln
rubli. Wród du¿ych obiektów, które zostan¹ sfinansowane dodatkowo  budowa mostu
przez Prego³ê (141 mln), dodatkowy remont ulicznej sieci drogowej (335 mln), przebudowa strefy wokó³ jeziora Górnego (200 mln), budowa pierwszego etapu urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych cieki (63 mln).
Jak zauwa¿yli deputowani, gdy bêd¹ znane wyniki wykonania bud¿etu za 10 miesiêcy, mo¿e powstaæ dodatkowa koniecznoæ dokonania nowego podzia³u zasobów finansowych  rodki bêd¹ przezniesione z programów, wykonanie których przebiega wolno.
www.knia.ru z 18 X; www.kaliningrad.ru z 18 X; KP, nr 198 z 20 X, nr 200 z 24 X;
KPwK, nr 160 z 30 X; SK, nr 44 z 31 X6 XI.

Obwodowy celowy program popierania ma³ej przedsiêbiorczoci na lata
20072011
W Obwodzie Kaliningradzkim zarejestrowanych jest prawie 17 tysiêcy ma³ych przedsiêbiorstw. Pod tym wzglêdem obwód wyprzedza inne regiony w Pó³nocno-Zachodnim
Okrêgu Federalnym i zbli¿a siê do liderów w tej sferze  Moskwy i Sankt Petersburga. Co
prawda, przy 60% wzrocie liczby ma³ych przedsiêbiorstw iloæ pracowników, zatrudnionych w tym sektorze gospodarki, zwiêkszy³a siê zaledwie o 6,3%, a wp³ywy z tytu³u
realizacji towarów, produkcji, robót i us³ug  o 10%. Do tego jeszcze, wed³ug oceny
analityków, nie wszystkie gospodaruj¹ce przedsiêbiorstwa utrzymaj¹ siê na wodzie.
Do koñca tego roku mo¿e ich pozostaæ oko³o 12 tysiêcy. Ponad po³owa z nich skoncentrowana jest w Kaliningradzie.
Wed³ug danych regionalnego ministerstwa przemys³u, w ma³ym biznesie trudzi siê
123 tys. osób, co stanowi 27% aktywnej ludnoci obwodu. Po³o¿enie geograficzne obwodu wyznacza specyfikê rozwoju ma³ej przedsiêbiorczoci.
G³ówna masa drobnych biznesmenów zajmuje siê handlem i wiadczeniem us³ug.
W dzia³alnoci produkcyjnej zaanga¿owanych jest zaledwie 13% ogólnej ich iloci, a
udzia³ ma³ych przedsiêbiorstw innowacyjnych jest ca³kiem znikomy (0,5%). Ponad dwukrotnie zmniejszy³a siê liczba drobnych biznesmenów przygranicznych. Wed³ug danych
Pó³nocno-Zachodniego Zarz¹du Celnego, w zwi¹zku z wprowadzeniem wiz p³atnych
i zaostrzeniem kontroli przewozu towarów spo¿ywczych, w tym roku liczba osób zajmuj¹cych siê drobn¹ przedsiêbiorczoci¹, zwanych te¿ cze³nokami, [mrówkami], zmniejszy³a siê z 11 tysiêcy do 4,5 tysi¹ca.
Usuniêciu barier, przeszkadzaj¹cych rozwojowi redniego i ma³ego biznesu, i wyrównanie dysproporcji terytorialnej ma sprzyjaæ obwodowy celowy program wspierania ma³ej przedsiêbiorczoci na lata 20072011. Woln¹ kartê przewiduje siê daæ ludziom, którzy
skieruj¹ swoje si³y i rodki w takie bran¿e, jak przemys³ stoczniowy, maszynowy, obróbka metali, turystyka, przemys³ bursztynowy, produkcja materia³ów budowlanych, mebli,
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produkcja rolnicza, szczególnie, gdy swoj¹ produkcjê zechc¹ skierowaæ na eksport. ¯eby
wyprowadziæ biznes rodzinny na szerokie wody, w bran¿ê planuje siê w³o¿yæ ponad 60
mln rubli z bud¿etu obwodowego.
RG, nr 236 z 23 X, nr 240 z 26 X.

Miasto Swiet³yj otrzyma³o gaz ziemny
23 padziernika gubernator obwodu Gieorgij Boos wzi¹³ udzia³ w otwarciu gazoci¹gu w miecie portowym Swiet³yj. Gazoci¹g biegnie od miejscowoci I¿ewskoje do miasta
Swiet³yj, dostarczaj¹c gaz ziemny dla oko³o 20 tys. ludzi. Jego budowa trwa³a ponad rok.
Oddanie gazoci¹gu do eksploatacji zapewni gazyfikacjê 549 mieszkañ w miejscowoci
Lublino i pozwoli przestawiæ na gaz ziemny 1173 mieszkania w Swiet³ym. To zmniejszy
wydatki ludnoci na dostarczenie opa³u (wêgiel, gaz p³ynny), kot³ownie zostan¹ przestawione na gaz ziemny. Obni¿enie kosztów energii cieplnej bêdzie dodatkowym bodcem
dla rozwoju produkcji i przemys³u.
www.klops.ru z 23 X; RG, nr 237 z 24 X; KP, nr 201 z 25 X.

Zatwierdzono now¹ redakcjê Federalnego celowego programu rozwoju Obwodu Kaliningradzkiego do 2010 roku (ros. FCP)
Program jest realizowany od roku 2002. Pierwsza redakcja programu zatwierdzona
zosta³a postanowieniem Rz¹du FR Nr 866 z 7 grudnia 2001 roku. Koniecznoæ wniesienia korekty podyktowana zosta³a zmienion¹, poczynaj¹c od koñca 2005 roku, strategi¹
rozwoju spo³eczno-gospodarczego obwodu. Ogó³em realizacja programu (w cenach odpowiednich lat) kosztowaæ bêdzie 31 mld rubli, z tego 15,552 mld rubli (40%)  to s¹
rodki bud¿etu federalnego, 3,635 mld rubli (12%)  bud¿etu obwodowego
i 14,894 mld rubli (48%)  rodki pozabud¿etowe (w tym pieni¹dze RAO JES Rossii
i Gazpromu).
W nowej redakcji FCP okrelono finansowanie budowy drugiego bloku energetycznego Kaliningradzkiej Elektrociep³owni Nr 2 (ros. TEC-2) ze rodków pozabud¿etowych:
w 2007 roku  215 mln rubli, w 2008 roku  6500 mln rubli i w 2009 roku  3285 mln
rubli. I jest to g³owna inwestycja, która pozosta³a do zrealizowania w ramach FCP do
2010 roku. Ta decyzja poprzedzona zosta³a narad¹ u wicepremiera Rz¹du FR Aleksandra
¯ukowa. Rezultatem tej narady sta³ siê protokó³ o w³¹czeniu do projektu FCP budowy
drugiego bloku TEC-2 za pieni¹dze RAO JES Rossii w kwocie 10 mld rubli. Prócz
tego, w protokole odnotowano, ¿e Ministerstwo Przemys³u Energetycznego Rosji, SA
Gazprom z udzia³em Rz¹du Obwodu Kaliningradzkiego okrel¹ optymalny wariant
transportowania dodatkowych iloci gazu do Obwodu Kaliningradzkiego z uwzglêdnieniem koniecznoci dostarczenia go odbiorcom obwodu w iloci 2500 mln m3 w 2010
roku, w tym dla TEC-2 w sk³adzie dwóch bloków energetycznych (po 450 megawat ka¿dy)  1100 mln m3.
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Urealniony FCP przewiduje, ¿e w Obwodzie Kaliningradzkim w ci¹gu najbli¿szych
dwóch lat pojawi¹ siê:
 ferma trzody chlewnej na 10 tys. sztuk w okolicach Pionierska,
 przyportowa baza naftowa £UKOIL w I¿ewskoje,
 zespó³ prze³adunkowy ropy naftowej w Jantarnoje,
 zak³ad produkcji cegie³ i dachówek w miejscowoci Kamienka w Rejonie Zielenogradskim,
 elektrownie wodne w Znamiensku, Ni¿nieoziorsku i Krasnoznamiensku
 ogó³em 43 przedsiêbiorstwa, przynosz¹ce 24 tys. nowych miejsc pracy.
W sferze komunalnej zostan¹ zbudowane odga³êzienia gazoci¹gu do miast Swiet³yj,
Czerniachowsk, Gusiew, Polessk, Gwardiejsk i Ba³tijsk. Wszystkie kot³ownie komunalne przestawione zostan¹ na opalanie gazowe. 97% ludnoci obwodu do 2010 roku otrzyma gaz ziemny, po³owa przejdzie na scentralizowane zaopatrzenia w gaz (dlaczego tylko
po³owa  nie wyjaniono).
Rz¹d FR postanowi³, ¿e po korekcie FCP pañstwowym zleceniodawc¹-koordynatorem programu Rozwój Obwodu Kaliningradzkiego na okres do 2010 roku bêdzie Ministerstwo Rozwoju Regionalnego FR, a nie jak dotychczas Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu FR.
KP, nr 199 z 23 X, nr 201 z 25 X; www.knia.ru z 24 X; www.pravda.ru z 24 X;
RG, nr 238 z 25 X; KPwK, nr 160 z 30 X; SK, nr 44 z 31 X6 XI.

Kaliningrad  Polska
Zakochani w zabytkach  przyszli restauratorzy
Po latach obojêtnoci, czy nawet wiadomego niszczenia pomników przesz³oci
architektonicznej, kaliningradczycy coraz bardziej zaczêli doceniaæ wartoæ kulturaln¹
i historyczn¹ tego, co im dosta³o siê w spadku po poprzednikach. Jest tylko jeden powa¿ny problem  nie ma komu przywracaæ do ¿ycia pomników historyczno-architektonicznych zarówno w stolicy obwodu, jak i w innych miejscowociach. Doranie zajmuj¹ siê
tym mistrzowie z Sankt Petrsburga, Moskwy lub ich polscy koledzy. Swoje kadry jeszcze
trzeba przygotowaæ, jednak, jak powiedzia³ dyrektor Kaliningradzkiego Pañstwowego
Kolegium Urbanistycznego £azaà Fukson, w ¿adnej miejscowej uczelni wy¿szej nie ma
takiej specjalizacji. «W naszym kolegium na oddziale architektury m³odzie¿ przerabia
przedmiot restauracja, ale poniewa¿ to nie jest g³ówny kierunek, to i uwagê mu powiêca siê nieznaczn¹. A tymczasem na swojej bazie, uzupe³niaj¹c j¹ niezbêdnym wyposa¿eniem, moglibymy prowadziæ kszta³cenie w tym zawodzie i po kilku latach obwód
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mia³by ju¿ w³asnych restauratorów  uwa¿a £azaà Moisiejewicz.  Nawiasem mówi¹c,
w programie celowym rozwoju kultury w Obwodzie Kaliningradzkim na lata 20072011
jest rozdzia³ Przygotowanie specjalistów w dziedzinie restauracji zabytków. Przewidziane s¹ pieni¹dze  milion dwiecie tysiêcy rubli. Z³o¿ylimy wniosek o dopuszczenie
do udzia³u w konkursie na realizacjê tego projektu. Odpowiedzi nie ma, a pierwszy rok
z zaplanowanych piêciu ju¿ zbli¿a siê ku koñcowi. Co za dotyczy zainteresowania t¹
profesj¹, to je widaæ jak na d³oni. ¯eby przekonaæ siê o tym, wystarczy poobserwowaæ,
z jakim zapa³em studenci oddzia³y architektonicznego naszego kolegium i ich polscy
rówienicy, uczestnicy projektu miêdzynarodowego Studzienka-2007, przedstawiali rezultaty swojej wspólnej pracy w zakresie badania zabytków w czasie seminarium, które
odby³o siê w ubieg³ym tygodniu [2430 wrzenia] w Kaliningradzie».
«Projekt Studzienka2007 jest realizowany przy pomocy finansowej UE w ramach
programu wspó³pracy przygranicznej. Jest on organizowany przez Europejski Fundusz
Ochrony Zabytków Gdañska  opowiada prezes tego Funduszu Aleksandra Kocza³owska.  Praca jest obliczona na jeden rok. Uczestnicy: dwie instytucje redniego kszta³cenia zawodowego  Stowarzyszenie Szkó³ Budowlanych i Architektonicznych Gdañska
i Kaliningradzkie Pañstwowe Kolegium Urbanistyczne oraz dwie uczelnie wy¿sze Politechnika Gdañska i Kaliningradzki Pañstwowy Uniwersytet Techniczny». Program dla
studentów uczelni wy¿szych przewiduje wiêcej zajêæ teoretycznych, dla uczniów rednich szkó³ zawodowych  praktycznych. Dwadziecioro m³odych ludzi z kolegiów urbanistycznych Kaliningradu i Gdañska najpierw spêdzi³o dwa tygodnie w Polsce, gdzie
zapoznali siê z zabytkami architektury drewnianej, póniej tyle samo  w Obwodzie Kaliningradzkim, gdzie badali ruiny zamków redniowiecznych, budowle fortyfikacyjne i unikalne (ich zachowa³o siê bardzo ma³o) wzorce architektury dworskiej. Rezultatem pracy,
oprócz uzyskanej przez uczniów wiedzy, sta³o siê 20 du¿ych plansz ze zdjêciami rosyjskich i polskich obiektów historycznych i ich opisem. Ekspozycja otwarta jest w Kaliningradzkim Pañstwowym Kolegium Urbanistycznym, potem bêdzie pokazana w Gdañsku.
KP, nr 184 z 2 X.

Kto zbuduje przejcie graniczne Mamonowo-2?
Anatolij Ni³ow. Ustalony zosta³ wykonawca, który zbuduje rosyjsk¹ czêæ wspólnego z Polsk¹ przejcia granicznego Mamonowo-2Grzechotki. Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w FR zawar³o odpowiedni kontrakt z kompani¹ mo³dawsk¹ Badprim.
Ona ju¿ ma dowiadczenia budowy podobnych obiektów  specjalici tej firmy zbudowali przejcie graniczne Leuszeny na granicy Mo³dawii i Ukrainy, a tak¿e Gurguleszty
miedzy Mo³dawi¹ i Rumuni¹. Narzekañ na jakoæ nie by³o, harmonogram by³ przestrzegany cile.
Przypominamy, ¿e memorandum o budowie przejcia Mamonowo-2Grzechotki by³o
podpisane przez Komisjê Europejsk¹ i Rz¹d FR w grudniu ubieg³ego roku. Pieni¹dze
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daje UE w ramach programu TACIS, bud¿et projektu 13,3 miliona euro. Planuje siê, ¿e
nowe przejcie graniczne bêdzie mog³o na dobê przepuszczaæ cztery tysi¹ce rodków transportowych (2600 samochodów osobowych, 1250 ciê¿arowych i 150 autobusów).
KP, nr 184 z 2 X.

Listy pójd¹ bezporednio  przez Warszawê
Listy i paczki z Kaliningradu do Europy od 4 padziernika s¹ wo¿one z ominiêciem
Moskwy. Rz¹dy obwodu i federacji rozstrzygnê³y sprawê otwarcia bezporedniej
miêdzynarodowej wymiany pocztowej transportem samochodowym miêdzy Obwodem
Kaliningradzkim i krajami Europy. Bezporednia miêdzynarodowa wymiana pocztowa
bêdzie odbywaæ siê na trasie KaliningradWarszawa. Prognozuje siê skrócenie czasu dostarczenia korespondencji miêdzynarodowej do 710 dni, a w perspektywie  35 dni. Do
tej pory schemat komunikacji pocztowej eksklawy rosyjskiej z krajami Europy wygl¹da³
paradoksalnie: miêdzynarodowe przesy³ki pocztowe z Zachodu sz³y przez Kaliningrad do
Moskwy, gdzie przechodzi³y odprawê i kontrolê celn¹, a póniej wraca³y z powrotem do
Kaliningradu po 2025 dniach. Teraz obs³ugê i kontrolê celn¹ prowadziæ bêdzie Kaliningradzki Urz¹d Celny, po czym przesy³ki i korespondencjê firma-ekspedytor dostarczy
adresatowi, a w tym przypadku, je¿eli za nie trzeba bêdzie wnieæ op³atê celn¹  do
oddzia³ów pocztowych, dok¹d bêdzie zaproszony odbiorca. Ta droga, w szczególnoci,
pozwoli na znaczne z³agodzenie trudnoci kaliningradczyków z otrzymaniem orygina³ów
zaproszeñ od partnerów polskich i odwrotnie.
KP, nr 186 z 4 X; RG, nr 222 z 5 X; K-d, nr 40 z 915 X;
www.dvornik.ru z 9 X; D-k, nr 599 z 9 X.

Syn Polski  namiestnik Prus. W kociele katedralnym na wyspie pracuj¹
restauratorzy polscy
Ksi¹¿e Bogus³aw Radziwi³³, dobrze znany z powieci Henryka Sienkiewicza Potop
i z filmu Jerzego Hofmana pod takim samym tytu³em, po ucieczce z Polski zosta³ wielkorz¹dc¹ Prus i po mierci w 1669 roku pochowany w königsberskiej katedrze na wyspie.
Do epitafium ksiêcia Bogus³awa i jego ma³¿onki Anny-Marii, wykonanego ze specjalnego czarnego marmuru dêbnik i wmurowanego w ceglane ciany katedry, wojenne
i polityczne katastrofy XX wieku odnios³y siê okrutnie. Z p³yty, powiêconej samemu
ksiêciu, ocala³ tylko fragment, p³yta jego ma³¿onki ucierpia³a mniej. W czasie pamiêtnej
wizyty w katedrze w 2003 roku prezydenta Aleksandra Kwaniewskiego zrodzi³a siê idea
odbudowy epitafiów. I chocia¿ nie od razu, to jednak ta idea zaczê³a siê wcielaæ w ¿ycie.
W chwili obecnej w katedrze pracuj¹ restauratorzy polscy z Warszawy Andrzej Kazbieruk i Dariusz Sroczyñski, którzy ca³kowicie odtwarzaj¹ brakuj¹ce fragmenty epitafium
Bogus³awa z tego samego kamienia dêbnik, wydobywanego niedaleko Krakowa, chocia¿ znaczniej mniej, ni¿ w wieku XVII. Zleceniodawca prac w osobie Konsula General68

nego Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie Jaros³awa Czubiñskiego jest zadowolony ze wspó³pracy z administracj¹ katedry i uwa¿a, ¿e postaæ ksiêcia Bogus³awa mo¿e
nabraæ specjalnego znaczenia w nasze dni: «Tak, oczywicie, by³ on cz³owiekiem swego
czasu i troszczy³ siê w pierwszej kolejnoci o interesy swojego rodu feudalnego. Ale
w jego postêpkach mo¿na dojrzeæ tak¿e przeb³yski tych idei, które doprowadzi³y w konsekwencji do utworzenia zjednoczonej Europy. On nie by³ tak zwyczajny i jednoznaczny,
ten magnat polski pochodzenia litewskiego, który przys³u¿y³ siê w swoim ¿yciu Szwecji
i Prusom. Byæ mo¿e dla naszych wspó³czesnych ta postaæ stanie siê swego rodzaju duchowym i kulturalnym pomostem miêdzy krajami i narodami. A to, ¿e w wiadomoci
spo³ecznej utrwali³ siê obraz, stworzony przez powieæ Sienkiewicza i film Hofmana, 
no có¿, taka jest si³a sztuki».
Nawiasem mówi¹c, wielkie jest znaczenie Bogus³awa Radziwi³³a i dla kultury rosyjskiej. To w³anie on przechowa³ w swojej bibliotece w Kõnigsbergu unikalny egzemplarz kroniki staroruskiej, który nastêpnie otrzyma³ nazwê Kõnigsberskiej lub Radziwi³³owskiej, i teraz jest to jedno z cenniejszych róde³ historii Rosji  napisa³ Albert Ady³ow w reporta¿u opublikowanym w Kaliningradzkiej Prawdzie.
KP, nr 188 z 6 X; RG, nr 226 z 11 X.

Stopnie schodów prowadz¹ do historii. Ziemia kaliningradzka kryje jeszcze niema³o tajemnic
Irina Klimowicz informuje w Kaliningradzkiej Prawdzie o tym, jak w ramach
rosyjsko-polskiego projektu, finansowanego przez Uniê Europejsk¹, m³odzi mieszkañcy
Obwodu Kaliningradzkiego pod kierownictwem pracowników muzeów historyczno-krajoznawczych z Oziorska, Gusiewa, Gdañska i Sopotu prowadzili ekspedycjê archeologiczn¹ na wschodzie obwodu. Ewidencjonowano staro¿ytne grodziska, schowane dzisiaj pod warstw¹ gruntu.
Nie mniej ciekawa by³a praca eksploracyjna w by³ym maj¹tku Beynuhnen [Klein Beynuhnen  Uljanowskoje], po³o¿onym w odleg³oci 8 kilometrów od Oziorska. Jego historia jest charakterystyczna dla naszego obwodu  czego nie zniszczy³a wojna, zdewastowali i rozkradli (niczyje!) miejscowi mieszkañcy  napisa³a dziennikarka Kaliningradki. Poprzedni w³aciciel maj¹tku Friz Farenheid by³ wytrawnym znawc¹ nie tylko
rumaków, które hodowa³, ale i sztuki, dysponowa³ bogat¹ kolekcj¹. Jego ogród, rozci¹gniêty na du¿ym obszarze, upiêksza³y kopie pos¹gów antycznych, a balkon, nawis³y nad
g³ównym wejciem do pa³acu, podtrzymywa³y kariatydy. Uczestnicy ekspedycji znaleli
fragmenty tych kamiennych dziewic, a tak¿e resztki wejcia frontowego, które prowadzi³o do domu pañskiego  informuje Klimowicz. Znalezione i oczyszczone przez m³odych
archeologów fragmenty schodów bêd¹ jeszcze jednym eksponatem, który wraz z fragmentami stajni, na wpó³ rozwalonym domkiem zarz¹dcy maj¹tku i ocala³¹ wie¿¹ bêd¹
teraz demonstrowane turystom przez dwóch nowych gospodarzy Beynuhnen Marata Duwe
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i Walerija £apiñskiego. Przejête przez nich resztki maj¹tku sta³y siê teraz obiektem dla
zorganizowanego odwiedzania przez uczestników sp³ywów kajakowych na pobliskiej
Wêgorapie. Na zamieszczonych zdjêciach uwidoczniony jest dawny wspania³y pa³ac oraz
to, co po nim zosta³o. Jest te¿ zdjêcie, na którym widaæ smutne miny rosyjskich i polskich
muzealników, patrz¹cych na odnalezione fragmenty pa³acu.
KP, nr 189 z 9 X.

W Konsulacie Generalnym Polski zmieni³y siê telefony
Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie poinformowa³, m.in.
Pravdê.ru, ¿e pocz¹wszy od 9 padziernika zmieni³y siê g³ówne numery telefonów konsulatu. Teraz numery telefonów s¹ takie: 976-400, 976-406, 976407, 976440. Numer
faksu 955436 i adres poczty elektronicznej polkon@baltnet.ru pozosta³y bez zmian. Kierunkowy numer z Polski do Kaliningradu to 007(4012).
www.pravda.ru z 9 X.

KDawia i LOT zawar³y umowê interlane
SA KDawia i polska kompania lotnicza LOT zawar³y 9 padziernika umowê interlane. Teraz ka¿da ze stron otrzyma³a prawo sprzeda¿y przewozów na trasach innej. Od tej
pory pasa¿er mo¿e nabyæ wspólny bilet na przelot z dowolnego punktu sieci marszrutowej KDawia do miast, objêtych geografi¹ lotów polskiej kompanii lotniczej LOT.
www.knia.ru z 9 X.

Wspó³praca transgraniczna Go³dapi z Gusiewem
W Okrêgu Miejskim w Gusiewie kontynuowana jest realizacja projektu Pozyskanie inwestycji w celu poprawy stanu zbiorników wodnych terytorium przygranicznego
GusiewGo³dap. W 2006 roku municypalitet wygra³ grant w ramach programu Interreg
IIIA/Tacis S¹siedztwo, finansowany przez organizacje Unii Europejskiej.
W ramach projektu od stycznia 2006 roku do maja 2008 roku powinno byæ zagospodarowanych ponad 290 tysiêcy euro. Municypalitet otrzyma³ opiniê o stanie dna
i brzegów rzek Pissa i Krasnaja, a tak¿e czterech budowli hydrotechnicznych z czasów
przedwojennych na tych odcinkach, które terytorialnie wchodz¹ do Gusiewskiego Okrêgu Miejskiego. Prace projektowo-badawcze pozwol¹ na wyodrêbnienie dwóch z czterech
obiektów hydroenergetycznych w celu ich ewentualnej póniejszej rekonstrukcji.
W najbli¿szym czasie bêdzie og³oszony konkurs na wykonanie robót w zakresie zbadania zbiorników wodnych i zapór. O swoim zainteresowaniu ju¿ da³y znaæ niektóre
z placówek naukowo-badawczych Rosji. Jest jedna propozycja z Francji. Oczekuje siê
tak¿e inicjatywy od polskich i litewskich kolegów, jako bezporednich uczestników programu Interreg III A/Tacis S¹siedztwo.
KP, nr 190 z 10 X.
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Kustosze historii. Wielka rola ma³ych muzeów
W miêdzynarodowym seminarium, które odby³o siê w obwodzie i by³o powiêcone
pracy ma³ych muzeów, podsumowano wyniki realizacji projektu Rozwój struktur upowszechniania spucizny historycznej w Sopocie, Gdañsku, Swiet³ogorsku i Oziorsku,
finansowanego przez Uniê Europejsk¹ w ramach programu S¹siedztwo: Polska, Litwa,
Obwód Kaliningradzki FR. W seminarium oprócz przedstawicieli Muzeum Miejskiego
w Sopocie, Gdañskiego Muzeum Archeologicznego, Domu-Muzeum Germana Bracherta w Swiet³ogorsku i Muzeum Historyczno-Krajoznawczego w Oziorsku  uczestników
projektu, wzi¹³ udzia³ W³adimir Matwiejew, wicedyrektor Ermita¿a Pañstwowego w Sankt
Petersburgu. O tym, co zosta³o zrobione w ramach projektu i o perspektywach ka¿dego
z jego uczestników, dowiedzieæ siê mo¿na z ca³ostronicowego reporta¿u Iriny Paw³owej
w Kaliningradzkiej PrawdziePiatnica. Dorobkiem wspólnym nie do przecenienia sta³o siê nawi¹zanie cis³ego kontaktu miêdzy tymi instytucjami kultury pañstw s¹siednich, który, bez w¹tpienia, zostanie nie tylko utrzymany, lecz i rozszerzony  podpisano
bowiem umowê o wspó³pracy i ju¿ s¹ wspólne plany na przysz³oæ.
KP-P, nr 192 z 12 X.

W poszukiwaniu lepszego ¿ycia Polak pobieg³... do Rosji
Podejrzanego nieznajomego, skradaj¹cego siê do granicy rosyjskiej, zauwa¿ono jeszcze w czasie zbli¿ania siê do linii zapór in¿ynieryjnych. Funkcjonariusze punktu przejcia
granicy Gusiew i celnicy poinformowali o swoich spostrze¿eniach oddzia³ (tak po niedawnej reformie nazywaj¹ siê by³e stra¿nice graniczne) Proch³adnoje. Do miejsca ewentualnego naruszenia granicy uda³ siê patrol. Zd¹¿y³ akurat w sam czas, by spotkaæ ju¿
w obszarze Rosji m³odego mê¿czyznê bez jakichkolwiek dokumentów. Zatrzymany,
nawiasem mówi¹c, chêtnie opowiedzia³ o sobie. «Przedstawi³ siê jako Gabriel Feko, mieszkaniec miasta Dzia³dowa w województwie warmiñsko-mazurskim  poinformowa³a przedstawicielka Zarz¹du Granicznego FSB na Obwód Kaliningradzki Wiera Koczetkowa. 
26-letni mê¿czyzna zapewni³, ¿e postanowi³ udaæ siê do nas w poszukiwaniu lepszej doli.
Powiada, ¿e wczeniej ju¿ tu pracowa³, bardzo spodoba³o siê. Oto i postanowi³ powtórzyæ, a nawet, byæ mo¿e, osi¹æ w Rosji na zawsze. Uczciwie mówi¹c, za mojej pamiêci
jest to pierwszy przypadek, gdy z kraju Unii Europejskiej uciekaj¹ do nas, a nie odwrotnie». O potwierdzenie to¿samoci naruszyciela pogranicznicy rosyjscy zwrócili siê do
kolegów polskich. [...] Tak wiêc w najbli¿szym czasie Gabriela czeka deportacja. Chocia¿ ch³opaka po ludzku szkoda. Widaæ, ¿e po tym, jak w³adze Polski przycisnê³y swoich
przemytników, utrzymuj¹cych siê wczeniej z handlu przygranicznego, ludnoæ s¹siednich z Obwodem Kaliningradzkim województw naprawdê cierpi biedê. Ale nawet w tym
przypadku postêpek Polaka wygl¹da nie tylko jako nielegalny, ale i, mówi¹c ³agodnie,
dziwny. Igor Oriechow.
KPwK, nr 151 z 13 X; www.kaliningrad.kp.ru z 13 X.
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Dziennikarze kaliningradzcy zachêcaj¹ do wypoczynku w Polsce
W prasie kaliningradzkiej, szczególnie w wydaniach sobotnio-niedzielnych takich
poczytnych gazet, jak Kaliningradzka Prawda, czy Komsomolska Prawda - Kaliningrad, coraz czêciej pojawiaj¹ siê reporta¿e miejscowych dziennikarzy, promuj¹ce turystykê i wypoczynek w Polsce.
W padzierniku odnotowalimy cztery takie artyku³y:

 Wypoczynek na brzegu Ba³tyku. Kurorty nadmorskie Polski dysponuj¹ doskona³¹ baz¹ sanatoryjno-uzdrowiskow¹ [W tym artykule Irena Klimowicz opisuje walory turystyczne i sanatoryjno-uzdrowiskowe Ko³obrzegu, Szymbarka i okolic. Dziennikarka towarzyszy³a grupie operatorów
turystycznych Kaliningradu, którzy na zaproszenie Polskiej Organizacji Turystycznej zapoznawali
siê z ofert¹ turystyczn¹ województwa zachodnio-pomorskiego. Autorka jest zachwycona wszystkim
tym, co zobaczy³a na w³asne oczy. S³owom drukowanym towarzysz¹ wspania³e zdjêcia niektórych
obiektów], KP-P, nr 197 z 19 X;
 W polskim kociele lata³y anio³y? Na zdjêciu, zrobionym przez kaliningradkê, wywietli³ siê
niezwyk³y wizerunek [Aleksandr Katierusza opowiada w Komsomolskiej Prawdzie jakich to wra¿eñ dozna³a 13-letnia kaliningradka Julia Triokina, gdy po powrocie ze wiêtej Lipki wywietli³a
zdjêcia zrobione w kociele. Na zdjêciu o³tarza, w po³owie jego wysokoci, wywietli³o siê niezwyk³e
ko³o wietlne, którego ornament przypomina tarczê rzymsk¹. Te niezwyk³e kolorowe ko³o znalaz³o
siê na zdjêciu, chocia¿ Julia fotografowa³a bez b³ysku.
W tej sprawie wypowiedzia³ siê nawet igumen Markie³³ z Eparchii Kaliningradzkiej Rosyjskiej
Cerkwi Prawos³awnej, mówi¹c, ¿e: «Jest to polskie czczone miejsce prawos³awne. W takich klasztorach jest wielkie zgromadzenie wiêtoci. Dlatego niekiedy dziej¹ siê zjawiska niezwyk³e. One nie s¹
dostrzegane okiem cz³owieka, lecz wywo³ywane s¹ na tamie wideo lub fotograficznej. Jest to wskanik obecnoci Boskiej. Baæ siê tego nie nale¿y. Na odwrót  trzeba siê cieszyæ. Dziewczynka Jula 
jedna z niewielu, którym powiod³o siê»  przekonywa³ igumen. Rzeczywicie, na opublikowanym
zdjêciu o³tarza widaæ kr¹g, a na jego powiêkszeniu co w kszta³cie bardzo kolorowej chmury], KPwK,
nr 158-t/43 z 251 XI; www.kaliningrad.kp.ru z 25 X;
 Ze stoku z wiaterkiem. Doskona³e miejsce do wypoczynku zimowego  polskie Zakopane
[I znów Irena Klimowicz zachêca kaliningradczyków do spêdzenia wypoczynku zimowego w Polsce,
tym razem w Zakopanem, z wypadem do Krakowa lub Wieliczki. Autorka tak sugestywnie zachwala
zimow¹ stolicê Polski, ¿e po przeczytaniu jej artyku³u ma siê ochotê natychmiast udaæ siê do Zakopanego], KP-P, nr 202 z 26 X;
 Z powodu piwa, z powodu mi³oci...Za granic¹ niezawodnie spotkasz albo rodaka, albo po
prostu mówi¹cego po rosyjsku [Natalia Gorbaczowa opisuje swój pobyt w Gdañsku, gdzie w jednej
z kawiarenek do stolika, przy którym siedzia³a z kole¿ank¹, dosiad³ siê pan Stanis³aw i opowiedzia³,
jak wiele lat temu dobrowolnie uda³ siê do Zwi¹zku Radzieckiego budowaæ Wielk¹ Magistralê Amursk¹ (ros. BAM) w nadziei, ¿e bêdzie móg³ solidnie zarobiæ na utrzymanie m³odej rodziny. I chocia¿
bogaczem nie zosta³, to nie ¿a³uje tego dowiadczenia ¿yciowego  pozna³ inny wiat, zaprzyjani³ siê
z wieloma ludmi, poduczy³ siê jêzyka rosyjskiego, co mu siê przyda³o póniej, gdy zaj¹³ siê prywatnym biznesem i wozi³ materia³y budowlane do Kaliningradu. Ale to ju¿ zupe³nie inna historia...], KP,
nr 205, z 31 X.

Modernizacja przejcia granicznego  w Gronowie
Na przejciu granicznym w Gronowie odby³o siê przekazanie do eksploatacji platformy wjazdowej  zadaszenia z piêcioma pasami ruchu. Zbudowano tak¿e nowy pawilon
do szczegó³owej kontroli pojazdów, w którym mo¿na bêdzie prowadziæ kontrole nie tylko
pojazdów osobowych, ale tak¿e rodków transportowych o du¿ym gabarycie. Teraz jednoczenie mo¿na bêdzie prowadziæ kontrolê paszportow¹ i celn¹ czterech samochodów
osobowych i jednego autobusu. Przebudowa przejcia granicznego kosztowa³a prawie
72

7 mln z³otych, ponad 5 mln z których przyznano z funduszy unijnych. Ale na tych modernizacjach sprawa nie koñczy siê. W planach  budowa nowego budynku dla s³u¿b
celnych i nadbudowa jednego piêtra w budynkach Stra¿y Granicznej. Autor powy¿ej
informacji Aleksiej Kulik zastrzeg³ siê, ¿e materia³y zosta³y udostêpnione przez Konsulat
Generalny RP w Kaliningradzie i nie s¹ odzwierciedleniem jego prywatnej opinii. Ciekawe, co zatem myli prywatnie o tej modernizacji przejcia po stronie polskiej?
www.kn.koenig.ru z 23 X.

Po stronie polskiej  terminal, po rosyjskiej  czyste pole czyli, przejcie
graniczne Grzechotki Mamonowo-2
Aleksiej Kulik. Polska czêæ przejcia granicznego GrzechotkiMamonowo-2
bêdzie mia³a zdolnoæ przepustow¹ oko³o 5 tysiêcy samochodów osobowych i 800 ciê¿arowych, 300 autobusów i ponad 4 tysiêcy osób na dobê. Terminal w Grzechotkach 
najwiêkszy na granicy Polski i Rosji. Na 36 ha powierzchni znajduje siê 36 budynków
o ³¹cznej powierzchni 11 tys. m2. Terminal wyposa¿ony jest w najnowoczeniejsze urz¹dzenia  kamery obserwacyjne, sieci telefoniczne i komputerowe, klimatyzatory, a tak¿e
wagi elektroniczne, ramki radiometryczne, wiat³owody. Wszystko by³o ca³kowicie gotowe do pracy ju¿ w lutym 2007 roku. Wszystko, z wyj¹tkiem takiego samego terminalu po
stronie rosyjskiej. Na razie za szlabanem granicznym widaæ jedynie niewielki budynek
i stoj¹cy obok dwig. Wczeniej planowano, ¿e pierwsze samochody Grzechotki bêd¹
mog³y przyj¹æ ju¿ w 2006 roku. Teraz, je¿eli strona rosyjska spe³ni swoje obietnice
i mimo wszystko przyst¹pi do aktywnych robót, nast¹pi to w 2009 roku.
Materia³y zosta³y udostêpnione przez Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej
w Kaliningradzie i nie s¹ odzwierciedleniem osobistej opinii autora.
www.kn.koenig.ru z 29 X.

Tajfun w Braniewie. Cmentarz wojskowy kaliningradczycy i Polacy urz¹dzaj¹
wspólnie
Przedstawiciele Polsko-Rosyjskiej Fundacji Wspó³pracy i Rozwoju z polskiego miasta
Frombork zaproponowali w³adzom Mamonowa, by rêka w rêkê zagospodarowaæ Cmentarz Braniewski  najwiêkszy w Polsce cmentarz ¿o³nierzy radzieckich.
Na cmentarzu przygranicznym w miecie Braniewo pochowanych jest ponad trzydzieci tysiêcy radzieckich ¿o³nierzy i oficerów, poleg³ych na terytorium tego kraju
w latach II wojny wiatowej. Znane s¹ nazwiska jedynie niewielu z nich.
Administracja Mamonowa od niedawna objê³a szefostwo, za zgod¹ s¹siadów, nad
cmentarzem. W tych dniach w Braniewie goci³a delegacja mamonowców. W jej sk³adzie byli przedstawiciele Administracji Mamonowskiego Okrêgu Miejskiego, weterani
Wielkiej Wojny Ojczynianej, deputowani Rady Okrêgowej, cz³onkowie M³odzie¿owego
Klubu Wojskowo-Patriotycznego Tajfun. Wszyscy oni razem z Polakami zajmowali siê
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sprz¹taniem grobów. A póniej z³o¿yli wieñce na grobach ¿o³nierskich. Ale podobne wysi³ki
na takim du¿ym terenie, jak Cmentarz Braniewski  to jedynie kropla w morzu. Dlatego
ka¿da pomoc mo¿e byæ tylko powitana z radoci¹. Polsko-Rosyjska Fundacja zamierza
zwróciæ siê o pomoc finansow¹ do firm polskich, którym ona pomaga opanowywaæ rynek
rosyjski. Wród Polaków ju¿ znaleli siê wolontariusze, gotowi zupe³nie bezinteresownie
pielêgnowaæ cmentarz. Jelena Nagornych.
RG, nr 242 z 30 X.

Kaliningrad  Niemcy
Re¿yser niemiecki nakrêci film o Kaliningradzie
Bernard Fischer, re¿yser filmu Pozdrowienia z Dachau, który wywo³a³ w Europie
efekt wybuchaj¹cej bomby, przywióz³ ten swój mia³y film do Kaliningradu, gdzie
zamierza nakrêciæ kolejny film dokumentalny i opowiedzieæ o losach Königsberga i wspó³czesnego Kaliningradu. «Wydaje mi siê, ¿e losy Dachau i Kaliningradu w czym s¹ podobne  powiada Bernard o przysz³ym filmie.  Tu wyranie wyczuwa siê zwi¹zek przesz³oci z teraniejszoci¹, nie daj¹cych siê oddzieliæ od siebie nawzajem, w ogóle, obydwa miasta maj¹ swoj¹ niepowtarzaln¹ atmosferê historyczn¹. Kiedy Kõnigsberg by³
czysto niemieckim miastem, tu urodzi³ siê mój ojciec, ale historia wszystko zmieni³a.
I teraz Kaliningrad ca³kiem nie to miasto, jakim on go pamiêta. Kaliningrad staje siê
ojczyzn¹ dla przyjezdnych i sta³ siê obcy dla rdzennych jego mieszkañców. Tak samo
i Dachau  ono przestaje byæ ojczyzn¹ dla tu urodzonych. M³odzie¿ ucieka z tego miasta,
i je¿eli nawet m³ode rodziny i pozostaj¹ w Dachau, to ca³kiem ignoruj¹ ten fakt. Na przyk³ad, kobiety z Dachau wol¹ rodziæ w Monachium, a nie w naszych porodówkach, ¿eby
cieñ potwornej przesz³oci nie zasêpia³ przysz³ego ¿ycia ich dzieci. Adnotacja w paszporcie  urodzony w Dachau  to do tej pory z³y ton. Nawiasem mówi¹c, kilka lat temu mimo
wszystko namówi³em mojego ojca, by odwiedzi³ Kaliningrad, popatrzy³ na miejsca swego dzieciñstwa. I miasto mu bardzo spodoba³o siê»  powiedzia³ Fischer.
KPwK, nr 147 z 6 X; www.kaliningrad.kp.ru z 6 X; www.rbcdaily.ru z 7 X.

Volkswagen pojedzie poci¹giem do Rosji
Niemiecki koncern samochodowy Volkswagen AG (VW) i Kaliningradzka Kolej
¯elazna (K¯D) planuj¹ zorganizowaæ trasê dostaw techniki samochodowej i podzespo³ów z Niemiec do Federacji Rosyjskiej. Pierwszy eksperymentalny sk³ad powinien byæ
odprawiony 15 padziernika.
Zak³ada siê, ¿e produkcja Volkswagena bêdzie dostarczana do obwodu kolej¹ europejsk¹ 1435 mm przez przejcie graniczne ¯eleznodoro¿nyj. W Czerniachowsku ³adunek
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bêdzie przemieszczony przy pomocy specjalnego urz¹dzenia na platformy rosyjskie, które
kolej¹ rosyjsk¹ 1520 mm przez Litwê i Bia³oru udadz¹ siê do Rosji. W perspektywie t¹
tras¹ zmierzaæ bêd¹ dwa zestawy kolejowe z samochodami lub ich czêciami i podzespo³ami w ci¹gu doby.
Volkswagen buduje w Ka³udze swoj¹ du¿¹ fabrykê, w której ju¿ w padzierniku br.
bêd¹ montowane kody Octavie, w listopadzie  Volkswagen Jetta i Passat, w grudniu 
koda Fabia, w marcu 2008 roku  Volkswagen Tiguan, a w lutym 2009 roku  VW Polo.
Tygodnik Kolosa z 5 padziernika w artykule R¯D id¹ do Europy informuje, ¿e
Rosyjskie Koleje ¯elazne i Deutsche Bahn zg³osi³y siê do przetargu na kupno du¿ego
operatora kolejowego w Polsce, nazwa którego nie jest ujawniana. Autor artyku³u przewiduje, ¿e mo¿e chodziæ o kupno albo wspólnego niemiecko-polskiego przedsiêbiorstwa
zajmuj¹cego siê przewozami kontenerowymi Polzug, albo o PKP Cargo, co jest bardziej
prawdopodobne.
K-sa, nr 717 z 5 X, nr 719 z 19 X; www.seanews.ru z 9 X; KP, nr 193 z 13 X.

Rosyjsko-niemiecka konferencja w sprawie budownictwa mieszkaniowego
10 padziernika w Kaliningradzie rozpoczê³a siê konferencja rosyjsko-niemiecka
Dostepne mieszkania  budownictwo, inwestycje, sanacja. Przybyli na ni¹ szef
Federalnej Agencji ds. Budownictwa i Gospodarki Mieszkaniowo-Komunalnej (Rosstroj)
Siergiej Kruglik, sekretarz stanu w Ministerstwie Transportu, Budownictwa i Rozwoju
Miejskiego RFN Kathrin Roth, a wraz z ni¹ ponad stu biznesmenów i burmistrzów miast
niemieckich. Ze strony rosyjskiej uczestników by³o dwukrotnie wiêcej  te¿ biznesmeni,
merowie, szefowie s³u¿b municypalnych. Na konferencji zabra³ g³os gubernator obwodu
Gieorgij Boos, który powiedzia³, ¿e Obwódd Kaliningradzki powa¿nie zbli¿y³ siê do przekazania gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w rêce biznesu prywatnego. Na przyk³ad, ju¿ wkrótce w stolicy obwodu odbêdzie siê konkurs w sprawie przekazania w koncesjê ca³ego gospodarstwa komunalnego miasta. Czego takiego w Rosji jeszcze nie by³o.
Siergiej Kruglik i Kathrin Roth podpisali wspólne owiadczenie o dalszej wspó³pracy
ich resortów.
Równolegle z konferencj¹, która trwa³a dwa dni, odbywa³a siê tak¿e miêdzynarodowa wystawa budowlana. Niemcy, dla których problemem nie jest nowe budownictwo,
lecz utrzymanie pusto stoj¹cych nieraz mieszkañ, wyrazili gotowoæ podzielenia siê swoim dowiadczeniem w zakresie modernizacji istniej¹cych zasobów mieszkaniowych, co
dla Kaliningradu ma du¿e znaczenie.
www.klops.ru z 10 X; G-n, nr 39 z 1117 X; KP, nr 191 z 11 X; RG, nr 228 z 12 X.

Przeprawa kolejowo-promowa Ba³tijskSassnitz ju¿ funkcjonuje
12 padziernika Kaliningradzka Kolej ¯elazna (K¯D) odprawi³a pierwszy sk³ad
w komunikacji kolejowo-promowej Ba³tijskSassnitz (Niemcy). W Ba³tijsku odby³y siê
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za³adunek i wys³anie promem Wilnius pustych wagonów do portu niemieckiego.
W punkcie przybycia wagony bêd¹ za³adowane urz¹dzeniami dla przedsiêbiorstwa Siewierstal, materia³ami budowlanymi i chemikaliami. Za³adowane wagony od razu zostan¹ wys³ane w rejs powrotny. Przybycie do Ba³tijska zaplanowano na 19 padziernika.
Wed³ug oceny specjalistów rosyjskich i niemieckich, wielkoæ przewozów towarowych na tej trasie w pierwszym roku jej funkcjonowania powinna wynieæ 1,5 mln ton,
z perspektyw¹ wzrostu do 3 mln ton rocznie.
www.kaliningrad.ru z 12 i 18 X; www.klops.ru z 12 X;
www.itar-tass.com z 18 X; RG, nr 230 z 16 X, nr 236 z 23 X.

Gieorgij Boos namawia³ rodaków z Niemiec do przeprowadzki do obwodu
14 padziernika rozpoczê³a siê piêciodniowa wizyta w Niemczech delegacji obwodu
z gubernatorem Gieorgijem Boosem na czele. W sk³adzie delegacji znaleli siê ministrowie rz¹du obwodowego, deputowani Dumy Obwodowej, szefowie jednostek municypalnych, biznesmeni, piewacy i muzykanci  uzbiera³o siê ich tyle, ¿e jechaæ trzeba by³o
poci¹giem. Ta reprezentatywna delegacja odwiedzi³a kilka miast niemieckich, wszêdzie
prezentuj¹c Obwód Kaliningradzki.
Celem g³ównym tego wyjazdu agitacyjnego, jak go nazwa³ Wadim Smirnow
w KP z 16 padziernika, by³o zachêcenie Rosjan zamieszka³ych w Niemczech i Niemców rosyjskich do przeprowadzki do Obwodu Kaliningradzkiego w ramach programu
przesiedleñczego. Cel dodatkowy, nie mniej wa¿ny  zachêcenie biznesmenów niemieckich do inwestowania w obwodzie.
Reklamowanie obwodu rozpoczê³o siê od poniedzia³ku 15 padziernika. W tym dniu
w Wisbaden Gieorgij Boos wzi¹³ udzia³ w kolejnym posiedzeniu Rosyjsko-Niemieckiego
Forum Dialog Petersburski. Mowa by³a o jednoci Europy i o tym, co mog¹ dla tego
zrobiæ FR i RFN. W forum wziêli udzia³ prezydent Rosji W³adimir Putin i kanclerz
Niemiec Angela Merkel. W Wizbaden zg³oszona zosta³a propozycja przeprowadzenia
kolejnego forum w Obwodzie Kaliningradzkim. Jednak decyzji nie podjêto i, jak pisze
Smirnow, obwód czekaj¹ inne zadania.
16 padziernika w Lipsku gubernator G. Boos i pozostali cz³onkowie delegacji odbyli
spotkanie z rodakami, zamieszka³ymi w tym miecie i w pobli¿u, w czasie którego prezentowali regionalny program przesiedleñczy. W spotkaniu wziê³o udzia³ oko³o 150 osób,
mniej lub bardziej zainteresowanych ewentualn¹ przeprowadzk¹ do obwodu. Analogiczne spotkanie odby³o siê dzieñ póniej w Berlinie.
W Berlinie odby³o siê te¿ spotkanie gubernatora Boosa z ambasadorem Rosji W³adimirem Kotieniewem oraz z premierem Brandeburgii Mathiasem Platzekiem i prezydentem Günterem Frietzem, a tak¿e z przedstawicielami krêgów politycznych i biznesowych
stolicy Niemiec. Program spotkania w Poczdamie obejmowa³ prezentacjê Szczególnej
Strefy Ekonomicznej w Obwodzie Kaliningradzkim, konferencjê Bum gospodarczy
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w Rosji. Gdzie s¹ inwestorzy niemieccy?, okr¹g³y stó³ na temat Wybory w Rosji 
wybory w Niemczech i seminarium Dowiadczenie zarz¹dzania municypalnego w Landzie Brandenburgia.
Wizyta delegacji kaliningradzkiej w Niemczech zosta³a szczegó³owo zrelacjonowana
w nastêpuj¹cych artyku³ach kaliningradzkich SMI:

 Rozpoczyna siê wizyta gubernatora Boosa w Niemczech. Szef regionu spêdzi w RFN 5 dni,
www.klops.ru z 14 X;
 Wizyta Gieorgija Boosa w Niemczech, www.gov.kaliningrad.ru z 15 X;
 Berlin o nas us³yszy. W Niemczech odbywa siê prezentacja krainy bursztynu, RG, nr 230
z 16 X;
 Boos zaprasza rodaków, KP, nr 194 z 16 X;
 Kaliningradzkie spotkania w Niemczech, KP, nr 196 z 18 X;
 Obwód Kaliningradzki i Land Brandenburgia bêd¹ wspó³pracowaæ w sferze owiaty,
www.kaliningrad.ru z 18 X; www.abnews.ru z 17 X;
 Kaliningradzkie spotkania odbywaj¹ siê w Niemczech, www.kaliningrad.ru z 18 X;
 Czy Rosjanie chc¹ do domu?, www.kaliningradka.ru z 19 X;
 Czy Rosjanie chc¹ do domu? Gubernator Gieorgij Boos zaproponowa³ rodakom, którzy
wyjechali do Niemiec, powrót do Rosji i zamieszkanie w Obwodzie Kaliningradzkim, KP-P, nr 197
z 19 X;
 Niemców prosz¹, by pospieszyli siê, www.kaliningradka.ru z 23 X, KP, nr 199 z 23 X;
 Je¿eli inwestorzy niemieccy nie pospiesz¹ siê, ich miejsca zajm¹ inni, KPwK, nr 156 z 23
X;
 Wszystko bêdzie gut! Niemców agituj¹ do przeprowadzenia siê do Rosji, AiF-K, nr 43
z 2430 X;
 Zagranica nam pomo¿e. Pracowitymi rodakami, KPwK, nr 158 z 26 X;
 Gieorgij Boos: «Rosja jak dawniej jest im droga», KPwK, nr 158 z 26 X.

BMW przed³u¿a kontrakt z Autotorem na produkcjê samochodów do
2010 roku
BMW Group Russia og³osi³a swój zamiar przed³u¿enia do 2010 roku kontraktu na
monta¿ samochodów z SA Awtotor na warunkach analogicznych do poprzednich.
«Poniewa¿ rynek rosyjski w ostatnich dwóch latach pokazuje niezwyk³e tempo wzrostu,
istnienie miejscowej bazy produkcyjnej dla BMW jest decyzj¹ perspektywiczn¹, któr¹
potwierdza siê, przed³u¿aj¹c kontrakt na najbli¿sze trzy lata»  mówi siê w informacji
prasowej koncernu BMW.
Awtotor wspó³pracuje z BMW od 1998 roku  w tym czasie w Kaliningradzie zmontowano 20 tys. samochodów BMW. Spó³ka Awtotor w chwili obecnej korzysta z ulg
w ramach ustawy o SSE w OK., jednak bran¿owe ministerstwa pracuj¹ nad tym, ¿eby
przedstawiæ Awtotor na system analogiczny do monta¿u przemys³owego.
www.gudok.ru z 29 X.
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Kaliningrad  Litwa
W przededniu Schengen. Problemy i perspektywy tranzytu kaliningradzkiego omówili rosyjscy i litewscy dyplomaci
Czy zmieni¹ siê przepisy dotycz¹ce przekraczania terytorium Litwy dla Rosjan po
podpisaniu przez ni¹ umowy z Schengen? Czy bêd¹ utrzymane dla kaliningradczyków
uproszczone dokumenty tranzytowe (ros. UTD)? Czy obywatele FR w 2008 roku, jak
i wczeniej, bêd¹ mogli jedziæ poci¹giem z zasadniczego terytorium Rosji do Obwodu
Kaliningradzkiego i z powrotem na podstawie uproszczonych dokumentów przejazdowych (ros. UPD-¯D)? O problemach tych dyskutowano podczas okr¹g³ego sto³u
w Przedstawicielstwie MSZ Rosji w Kaliningradzie pierwszy sekretarz przedstawicielstwa Borys Szeremiejew, konsul Sigitas Cirtautas i attache ds. wizowych Konsulatu
Generalnego Republiki Litewskiej w Kaliningradzie Jurgita Pupaleigene. Po spotkaniu
wszyscy trzej dyplomaci odpowiedzieli na szczegó³owe pytania korespondenta Rosyjskiej Gazety. Z ich odpowiedzi wynika, ¿e mówienie o tym, jakoby nowe warunki mocno ograniczy³y mo¿liwoci poruszania siê mieszkañców obwodu, nie ma podstaw.
W tranzycie przez terytorium Republiki Litewskiej obywateli rosyjskich do i z Obwodu
Kaliningradzkiego nadal obowi¹zuj¹ uproszczony dokument tranzytowy (UDT) i uproszczony dokument przejazdowy kolej¹ (UPD-¯D). Przy wyjazdach do innych krajów (np.
£otwy, Ukrainy czy innego kraju WNP) obowi¹zuje litewska wiza tranzytowa.
RG, nr 219 z 3 X.

Pomoc od serca
W Konsulacie Generalnym Republiki Litewskiej w Kaliningradzie odby³a siê konferencja naukowa kardiologów rosyjskich i litewskich. Wed³ug s³ów prezesa wiatowego
Stowarzyszenia Chirurgów Serca i Klatki Piersiowej Vitautasa Sirvidisa, lekarze rosyjscy
i litewscy wspó³pracuj¹ od dawna. Do Wilna specjalici kaliningradzcy przyje¿d¿aj¹ na
operacje. Zwracaj¹ siê o pomoc do kraju s¹siedniego tak¿e mieszkañcy eksklawy. Na
razie w obwodzie nie ma swego orodka chirurgii sercowo-naczyniowej. Co prawda, rozmowy o tym, ¿e w najbli¿szym czasie w Kaliningradzie rozpocznie siê jego budowa,
prowadzone s¹ od ubieg³ego roku. «Nowoczesna aparatura i sam orodek niczego nie
znacz¹ bez wykwalifikowanych specjalistów  owiadczy³ Vitautas Sirvidis.  Czêciowo oni u was s¹. Proponujemy swoj¹ pomoc w dodatkowym kszta³ceniu waszych lekarzy,
¿ebymy razem mogli walczyæ z ciê¿kimi cierpieniami». Przybyli z Wilna profesorzy
wyg³osili odczyty dla swoich miejscowych kolegów. Wszystkie one dotyczy³y nowoczesnej chirurgii w leczeniu ró¿nego rodzaju chorób serca. W tym sensie, jak przyznaj¹ kaliningradczycy, im od Litwinów jest czego siê poduczyæ.
RG, nr 222 z 5 X.
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Litwa pamiêta o sprawie Juciusa
Ministra spraw wewnêtrznych Litwy Raimondasa ukisa niepokoi przebieg ledztwa
w sprawie znikniêcia w Kaliningradzie prezesa Klubu Biznesu Litewskiego, dyrektora
generalnego rosyjsko-litewskiej kompanii budowalnej Roslitstroj Stanislovasa Juciusa. O tym minister owiadczy³ 11 padziernika w czasie konferencji prasowej w Kaliningradzie. «Nas, mnie osobicie, niepokoi przebieg ledztwa w sprawie znikniêcia obywatela litewskiego. Jednak mam zaufanie do organów ochrony prawa Obwodu Kaliningradzkiego. Mam nadziejê, ¿e one nie zawiod¹ tego zaufania, sprawa bêdzie wykryta i dowiemy siê, co siê zdarzy³o, a winni ponios¹ karê. ledzê przebieg sprawy z Litwy stale» 
powiedzia³ ukis. On tak¿e doda³, ¿e organy ochrony prawa Litwy, stale kontaktuj¹ce siê
w toku ledztwa z kolegami kaliningradzkimi, gotowe s¹ w razie potrzeby udzieliæ pomocy dodatkowej. «Wyci¹gaæ wnioski w sprawach kryminalnych powinni, oczywicie, nie
politycy. Ale w ka¿dym przypadku sytuacja kryminalna wp³ywa na klimat inwestycyjny»
 zauwa¿y³ ukis.
Przypominamy, ¿e w niewyjanionych okolicznociach Jucius zagin¹³ wczesnym
rankiem 18 kwietnia 2007 roku i do tej pory nie zosta³ odnaleziony. Na pocz¹tku sierpnia
na klatce schodowej domu na ulicy Frunzego w Kaliningradzie zar¿niêty zosta³ jego partner biznesowy Aleksandr Siomkin. Po tym zdarzeniu kierownictwo kompanii Roslitstroj, która od 12 lat pomylnie dzia³a na rynku budowlanym w obwodzie, owiadczy³o,
¿e wycofuje siê z obwodu. Szczegó³y w Komsomolskiej Prawdzie  Kaliningrad z 11
18 padziernika br. oraz na www.kaliningrad.kp.ru z 11 X w artykule: Gospodarze Roslitstroju sprzedali biznes w zamian za ¿ycie?
KPwK, nr 150-t/41 z 1118 X; www.kaliningrad.kp.ru z 11 Z; www.kaliningrad.ru z 12 X;
www.klops.ru z 12 X; KP, nr 193 z 13 X.

Punkty graniczne na granicy z Obwodem Kaliningradzkim sprawdzaj¹ pod
wzglêdem gotowoci do Schengen
Minister spraw zagranicznych Litwy Piatras Veitekunas 12 padziernika odwiedzi³
punkty kontroli granicznej Kybartai, Ramonikas i Panemune na granicy z Obwodem
Kaliningradzkim FR. Celem wizyty by³o zapoznanie siê z infrastruktur¹ punktów kontroli granicznej i terminali celnych w zwi¹zku ze zbli¿aj¹cym siê wst¹pieniem Litwy do
strefy Schengen. Minister spotka³ siê z szefami jednostek terytorialnych s³u¿by granicznej
i celnej i omówi³ z nimi jakoæ pracy punktów kontroli granicznej i potrzeby rozwojowe.
Z merami trzech okrêgów przygranicznych Szaki, Wy³kowyszki i Pojegi omówi³ projekty
wspó³pracy przygranicznej Litwy z Obwodem Kaliningradzkim. Prócz tego, Piatras
Veitekunas poinformowa³ szefów okrêgów samorz¹dowych o posiedzeniu Litewsko-Rosyjskiej Komisji Miêdzyrz¹dowej, które odbêdzie siê 2223 padziernika w Obwodzie Kaliningradzkim.
www.regnum.ru z 12 X; KP, nr 194 z 16 X.
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Strumieñ na wschód. Jeszcze jedno przejcie graniczne na granicy rosyjsko-litewskiej zacznie pracowaæ przed koñcem roku.
Rekonstruowany samochodowy punkt przejcia granicy Czernyszewskoje, który ma
staæ siê g³ównym przejciem dla pojazdów samochodowych, g³ównie ciê¿arowych, jest
ju¿ praktycznie gotów. Ju¿ wkrótce têdy skieruje siê na wschód g³ówny strumieñ, z³o¿ony
z pó³tora tysi¹ca samochodów na dobê. Przejcie sfinansowane zosta³o ze rodków bud¿etu federalnego i programu TACIS UE.
W roku ubieg³ym przez te przejcie, czynne od 1991 roku, przejecha³o ponad 98 tys.
samochodów (w 2001 roku  50 tys.) i ka¿dego roku przybywa ich 2025%. Jego przebudowa by³a konieczna.
RG, nr 228 z 12 X; KPwK, nr 158 z 26 X.

Odroczono posiedzenie Litewsko-Rosyjskiej Komisji Miêdzyrz¹dowej
Zaplanowane na 2122 padziernika [wed³ug innych róde³  na 2223 padziernika] w Kaliningradzie posiedzenie Litewsko-Rosyjskiej Komisji Miêdzyrz¹dowej
zosta³o odroczone z powodu mierci ojca jej wspó³rzewodnicz¹cego, ministra spraw zagranicznych Litwy Piatrasa Veitekunasa. Poinformowa³ o tym Departament Informacji
i £¹cznoci ze Spo³eczeñstwem MSZ Litwy. Zak³adano, ¿e szczególn¹ uwagê na posiedzeniu powiêci siê problemom energetyki  przysz³emu wzrostowi cen gazu, przywróceniu dostaw ropy naftowej ruroci¹giem Dru¿ba (Przyjañ).
www.gzt.business.ru z 21 X.

Strumienie ludzi i pojazdów przez nowe przejcia graniczne
Na granicy z Litwa pojawi siê nowe przejcie graniczne. W chwili obecnej trwa projektowanie nowego miêdzynarodowego przejcia samochodowego Sowietsk-2Panemune o zdolnoci przepustowej do czterech tysiêcy samochodów i 15500 osób na dobê. Zak³ada siê, ¿e nowe przejcie granicy bêdzie mog³o przepuciæ 1250 ciê¿arówek, 2600
samochodów osobowych, 150 autobusów w ci¹gu doby. Wed³ug szefowej regionalnego
biura wsparcia Kaliningrad. Program wspó³pracy UERosja A³³y Iwanowej, koszt projektu  10 mln euro. Te pieni¹dze przeznaczy Unia Europejska. Zak³ada siê, ¿e nowe
przejcie granicy bêdzie otwarte pod koniec 2009 roku.
Maksim Goworow pisze w KP z 31 padziernika, ¿e to nie jest pierwsze przejcie
granicy, aktywnie finansowane z pieniêdzy UE. £¹cznie Unia Europejska przeznaczy³a
33 mln euro. Te pieni¹dze posz³y na punkty przejcia granicy w Bagrationowsku, Czernyszewskoje, Mamonowo2, no i teraz Sowietsk-2.
Zmodernizowane przejcie CzernyszewskojeKybartai przewidziane jest do otwarcia
za oko³o pó³tora miesi¹ca, a Mamonowo-2 dopiero w sierpniu 2009 roku.
KP, nr 205 z 31 X.

80

Kaliningrad  wiat
Konferencja w sprawie wspó³pracy przygranicznej w Kaliningradzie
W dniach 1112 padziernika w salach Muzeum Oceanu wiatowego w Kaliningradzie odby³a siê III Konferencja Miêdzynarodowa Wspó³praca przygraniczna: Rosja, Unia
Europejska i Norwega. Oprócz Rosjan, wziêli w niej udzia³ przedstawiciele £otwy,
Litwy, Estonii, Polski, Niemiec, Finlandii, Norwegii, Szwecji, Rady Pañstw Morza Ba³tyckiego i Rady Ministrów Pañstw Nordyckich. Komisjê Europejsk¹ reprezentowali
komisarz ds. stosunków zewnêtrznych i polityki s¹siedztwa Benita Ferrero-Waldner
i przedstawiciel Komisji Europejskiej w Moskwie Marc Franco, Federacjê Rosyjsk¹ 
specjalny przedstawiciel prezydenta FR ds. rozwoju stosunków z UE Siergiej Jastr¿embskij i wiceminister rozwoju regionalnego Rosji Michai³ Ponomariow.
Celem wizyty pani komisarz Benity Ferrero-Waldner w Kaliningradzie, oprócz udzia³u we wspomnianej konferencji, by³o przeprowadzenie rokowañ z S. Jastr¿embskim
i gubernatorem Gieorgijem Boosem na temat wspó³pracy dwustronnej i zagadnieñ kszta³towania poprawnych stosunków miêdzy Rosj¹ i Unia Europejsk¹ poprzez pryzmat Obwodu Kaliningradzkiego. Poruszono takie tematy, jak transport pasa¿erski i towarowy
w wietle wst¹pienia Litwy i Polski do strefy Schengen, doskonalenie infrastruktury przygranicznej, perspektywy i mo¿liwoci programu wspó³pracy ENPI, spo³eczno-gospodarczy rozwój regionu.
Zorganizowanej przy udziale Administracji Prezydenta Rosji i Urzêdu Pe³nomocnego
Przedstawiciela Prezydenta FR w Pó³nocno-Zachodnim Okrêgu Federalnym konferencji
miêdzynarodowej oraz wizytom w obwodzie Benity Ferrero-Waldner i Siergieja Jastr¿embskiego prasa lokalna powiêci³a du¿o uwagi, o czym wiadcz¹ nastêpuj¹ce artyku³y:

 Miêdzy Moskw¹ i Bruksel¹ [Zapowied wizyty w obwodzie B. Ferrero-Waldner i S. Jastr¿embskiego oraz spodziewanej tematyki rozmów i konferencji miêdzynarodowej, ze szczególnym
zaakcentowaniem problemów wizowych), KP, nr 184 z 2 X;
 W Kaliningradzie porozmawiaj¹ o nowych mo¿liwociach wspó³pracy przygranicznej
[Uczestnicy trzeciej konferencji miêdzynarodowej, powiêconej wspó³pracy przygranicznej (ros. PGS)
Rosji z krajami Unii Europejskiej, oczekuj¹, ¿e, jak i dwa poprzednie przedsiêwziêcia, stanie siê ona
w³aciw¹ platform¹ do nawi¹zania bliskich stosunków z kolegami z innych krajów. Praktycznych
rezultatów uczestnicy nie oczekuj¹, gdy¿ od czasów poprzedniej konferencji (w Pietrozawodsku)
w Rosji wci¹¿ nie ma ani ustawodawstwa reguluj¹cego PGS, ani decyzji o starcie programów wspó³pracy na lata 20072013  czytamy we wstêpie do artyku³u Jeleny Triechowickiej. Zdaniem autorki, w Rosji finansowanie programów PGS na razie pozostaje jedynie w sferze teorii. O wspólnym
finansowaniu programów PGS, to jest o równoprawnym udziale Rosji we wspó³pracy przygranicznej
z Europ¹, po raz pierwszy powiedziano na szczycie RosjaUE 18 maja 2007 r.
Nowy sposób finansowania programów PGSEuropejski instrument s¹siedztwa i partnerstwa
(European Neighbourhood and partner ship instrument, ENPI)  Komisja Europejska przedstawi³a
jeszcze w padzierniku 2006 roku. Instrument zosta³ opracowany specjalnie dla finansowania
szeciu programów wspó³pracy przygranicznej (PGS) w latach 20072013. W 2007 roku do tego
wykazu dodano VII Program Ramowy (7PR), celem którego jest finansowanie ryzykownych projektów innowacyjnych. Autorka artyku³u szczegó³owo informuje o trudnociach, jakie napotykaj¹
rosyjscy partnerzy programów na skutek braku ustawy federalnej, reguluj¹cej te sferê dzia³alnoci
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(projekt ustawy od 4 lat znajduje siê na rozpatrzeniu w Dumie Pañstwowej FR) i mechanizmu wspó³finansowania programów w Rosji], www.westrus.ru z 4 X; www.kaliningradexpert.ru z 8 X;
 Do Kaliningradu przybywa komisarz UE do spraw stosunków zewnêtrznych [Zapowied
wizyty B. Ferrero-Waldner w Kaliningradzie], www.knia.ru z 9 X;
 Do Kaliningradu przyje¿d¿aj¹ Jastr¿embskij i Ferrero-Waldner [Jak wy¿ej], www.klops.ru
z 9 X;
 Jak znaleæ siê w Schengen w nowym roku. Piêæ naiwnych pytañ o przejedzie przez Litwê
i Polskê po 21 grudnia [Micha³ Janowskij przygotowa³ odpowiedzi na pytania zwi¹zane z wyjazdem do UE po wst¹pieniu Litwy i Polski do strefy z Schengen], KPwK, nr 148 z 9 X; www.kaliningrad.kp.ru z 9 X;
 Otwarto konferencjê ds. wspó³pracy przygranicznej. Do Kaliningradu przybyli Jastr¿embskij i Ferrero-Waldner [W konferencji, oprócz ww., wziêli udzia³ sekretarz generalny Rady
Ministrów Pañstw Nordyckich Halldur Asgrimsson, minister spraw wewnêtrznych Litwy Raimondas ukis, zastêpca pe³nomocnego przedstwiciela prezydenta w PZOF Jewgienij £ukjanow, wicepremier rz¹du OK Jurij Szalimow], www.klops.ru z 11 X;
 Szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Moskwie zamierza podnieæ sprawê uproszczenia dla kaliningradczyków trybu wizowego [Marc Franco, bêd¹c w Kaliningradzie, owiadczy³
11 padziernika dziennikarzom, ¿e zamierza omówiæ sprawê mo¿liwoci wprowadzenia dla kaliningradczyków specjalnego trybu przy przekraczaniu granic s¹siaduj¹cych z obwodem krajów UE, czyli
Polski i Litwy. Chodzi o tych mieszkañców obwodu i pañstw ociennych, którzy mieszkaj¹ w promieniu 30 km od granicy. W³adze Rosji zabiegaj¹ o to, by dla kaliningradczyków ta odleg³oæ wynosi³a 50 km od granicy Polski i Litwy. Minister ukis i wiceminister Ponomariow potwierdzili, ¿e taka
sprawa jest rozwa¿ana], www.regnum.ru z 11 X; www.kaliningrad.ru z 11 X;
 Siergiej Jastr¿embskij: «Mamy rodki na programy wspó³pracy przygranicznej» [S. Jastr¿embskij w rozmowie z korespondentem Rosyjskiej Gazety tak¿e poruszy³ sprawê z³agodzenia
trybu wizowego dla kaliningradczyków, chocia¿ Unia Europejska, jego zdaniem, nie lubi wprowadzaæ rozwi¹zañ wyj¹tkowych. Zapewni³, ¿e wspó³praca przygraniczna w najmniejszym stopniu mo¿e
ucierpieæ na skutek braku nowego porozumienia o wspó³pracy Rosji z UE, zawarcie którego blokuje
Polska. Jego zdaniem, wspó³pracê przygraniczn¹ reguluj¹ ju¿ liczne dokumenty, które okrelaj¹ format danego wspó³dzia³ania. Na przyk³ad, w ramach programu Wymiar Pó³nocny jest realizowanych siedem konkretnych projektów, w których uczestniczy Rosja. Te programy s¹ finansowane
zarówno z bud¿etu rosyjskiego, jak i bud¿etu UE. «Nie ¿¹damy od UE, by ca³kowiecie wziê³a na
siebie wydatki na projekty wspó³racy przygranicznej i chcemy byæ równoprawnymi wspó³uczestnikami przy realizacji projektów. Sytuacja gospodarcza Rosji wyranie zmieni³a w ostatnich latach.
Mamy rodki, które mo¿emy skierowaæ na programy wspó³pracy przygranicznej»  zapewni³ polityk
federalny, www.kaliningrad.ru z 12 X; RG, nr 228 z 12 X; w³aciwy tytu³: W Unii Europejskiej nie
lubi¹ wyj¹tków. Specprzedstawiciel prezydenta Rosjii Siergiej Jastr¿embskij da³ ocenê wspó³pracy
przygranicznej z UE, www.rg.ru z 12 X;
 Trzymamy kieszeñ szerzej. Unia Europejska w³o¿y w Kaliningrad 90 mln euro [W okresie do 2013 roku Unia Europejska planuje skierowaæ do 90 mln euro na ró¿ne programy wspierania
rozwoju Obwodu Kaliningradzkiego. Sprawa, w szcególnoci, dotyczy programów rozwoju systemu
ochrony zdrowia, ochrony rodowiska naturalnego i ekologii, modernizacji przedsiêbiorstw, a tak¿e
rozwoju sfer transportu, energetyki i infrastruktury granicznej. «Unia Europejska w³o¿y w pomoc
techniczn¹ zgodnie z tymi projektami 60 mln euro, lub nawet 90 mln w zale¿noci od skali tych
projektów  powiedzia³a goszcz¹ca w Kaliningradzie komisarz UE Benita Ferrero-Waldner.  Obwód Kaliningradzki jest unikalnym regionem geopolitycznym, rozwój którego zale¿y nie tylko od
Rosji, ale i od krajów s¹siednich, od ca³ej Unii Europejskiej. Jego tempo rozwoju wzbudza optymizm.
Chcemy nadal wnosiæ okrelony wk³ad w rozwój obwodu, w tym tak¿e w wyniku realizacji okrelonych programów»  powiedzia³a komisarz Ferrero-Waldner], www.dni.ru z 12 X, KP, nr 193 z 13 X;
 S. Jastr¿embskij: «Jest perspektywa przywrócenia komfortowego trybu wizowego dla kaliningradczyków» [12 padziernika S. Jastr¿embskij powiedzia³ w czasie konferencji prasowej, ¿e
«jest perspektywa podpisania umów dwustronnych z Polsk¹ i Litw¹ o ustanowieniu specjalnych
przepisów w zakresie wydawania wiz mieszkañcom Obwodu Kaliningradzkiego»], www.regnum.ru
z 12 X;
 Postêpowaæ wed³ug wskazañ Kanta. Pomocnik prezydenta otworzy³ w Kaliningradzie konferencjê miêdzynarodow¹ [Konferencjê rzeczywicie otworzy³ S. Jastr¿embskij, podkrelaj¹c, ¿e

82

wspó³praca przygraniczna jest jednym z priorytetów w stosunkach miêdzy Rosj¹ i Uni¹ Europejsk¹.
I ¿e w tym kontekcie Obwód Kaliningradzki zajmuje wa¿n¹ rolê. Natomiast wezwanie do wspólnej
pracy w przysz³oci dla dobra pokoju w wiecie w myl nauki Kanta wyg³osi³ sekretarz generalny
Rady Ministrów Pañstw Pó³nocnych Halldur Asgrimsson], KP-P, nr 192 z 12 X;
 Wecie nas do strefy! [S. Jastr¿embskij zaproponowa³ wariant rozwi¹zania kaliningradzkiego problemu wizowego poprzez podpisanie umów z Polsk¹ i Litw¹ o z³agodzeniu trybu wizowego dla
mieszkañców Obwodu Kaliningradzkiego. Chodzi o specjalny tryb przekraczania granicy przez mieszkañców rejonów (powiatów) przygranicznych], KP, nr 193 z 13 X;
 Jastr¿embskij obieca³ pomóc nam z wizami [Jak wy¿ej], KPwK, nr 151 z 13 X;
 Przywróciæ status quo [Jak wy¿ej], SB, nr 164 z 13 X;
 «W³anie o to mymy siê starali». «Eurokomisarz Ferrero-Waldner zadowolona z rozwoju
Obwodu Kaliningradzkiego [Wywiad Benity Ferrero-Waldner dla Kaliningradzkiej Prawdy. Pani
komisarz przyzna³a, ¿e w czasie obecnej wizyty odnios³a bardziej pozytywne wra¿enie z pobytu w
Kaliningradzie, ni¿ poprzednio. Miasto wieczorem jest owietlone, wszedzie s¹ sklepy. Drogi s¹
remontowane, buduje siê wiele domów. Poziom bezrobocia, wed³ug zapewnieñ w³adz, zaledwie trzy
procent. Poziom dobrobytu ludzi wzrós³. «W³anie o to mymy siê starali, zamierzaj¹c wnieæ swój
wk³ad w rozwój regionu. Wasza dynamika wzbudza optymizm»  powiedzia³a pani komisarz UE.
W wywiadzie jest tak¿e mowa o przyczynach och³odzenia stosunków miêdzy Rosj¹ i UE,
o nowej umowie o wspó³pracy, ale bez specjalnego zapisu w niej o Obwodzie Kaliningradzkim,
i o problemach wizowych kaliningradczyków. W tej ostatniej sprawie pani komisarz widzi mo¿liwoæ
wprowadzenia trybu bezwizowego dla obywateli Rosji, ale w odleg³ej, d³ugoterminowej perspektywie], KP, nr 193 z 13 X;
 Perspektywa wiz bezp³atnych pozostaje odleg³a [Od 2008 roku rosyjsko-europejskie
programy wspó³racy przygranicznej bêd¹ finansowane w proporcji 50 na 50: po³owê kwoty przydziela UE, po³owê  Rosja. Ale perspektywa bezp³atnych wiz polskich i litewskich dla kaliningradczyków pozostaje bardzo odleg³a. Na naleganie strony rosyjskiej w sprawie podpisania dwustronnych dokumentów z Polsk¹ i Litw¹ o ulgowym wydawaniu wiz dla mieszkañców strefy przygranicznej o szrokoci do 50 kilometrów pani komisarz Ferrero-Waldner odpowiedzia³a tak: «Rozumiem, ¿e dla waszego unikalnego regionu powsta³y problemy. S¹dzê, ¿e Unia Europejska mog³aby
przeanalizowaæ umowy dwustronne o uproszczeniu trybu dla Kaliningradu, z punktu widzenia ich
zgodnoci z ustawodawstwem szengeñskim»], SB, nr 165 z 16 X;
 Europejska matrioszka. Rosja i UE na razie nie s¹ gotowe do przejcia na komunikacjê
bezwizow¹, ale usilnie myl¹, jak to zrobiæ, K-d, nr 41 z 1622 X;
 Wizy w mo¿liwej do objêcia wzrokiem przysz³oci znios¹ [Jak wy¿ej], Awtorynok, nr 41
z 16 X (dodatek Wiestnik Kaliningradu);
 Czekamy na specjalne przepisy wizowe. Z³ota zasada dla krainy bursztynu [T¹ zasad¹,
wed³ug Walerija Sikorskiego, jest czekaæ i mieæ nadziejê, ¿e bêd¹ podpisane umowy dwustronne
z Polsk¹ i Litw¹, które wprowadz¹ specjalne przepisy wydawania wiz dla mieszkañców obwodu],
AiF-K, nr 42 z 1723 X;
 MSZ Rosji rozpatruje dzisiaj problem wizowy dla mieszkañców Obwodu Kaliningradzkiego [Przewodnicz¹cy KDO Siergiej Bu³ycziow powiedzia³ na posiedzeniu Dumy Obwodowej, ¿e
w czasie pobytu w Berlinie wspó³nie z gubernatorem Gieorgijem Boosem rozmawiali z przedstawicielem MSZ Rosji o sprawie uproszczenia wydawania wiz dla mieszkañców obwodu. Uzyskali
zapewnienie, ¿e MSZ w dniu 18 padziernika rozpatrzy ten problem, dlatego nie ma potrzeby ponownego stawiania na posiedzeniu Dumy sprawy wyst¹pienia do prezydenta FR z wnioskiem o doprowadzenie do powrotu uprzedniej praktyki wydawania wiz polskich i litewskich bez zaproszenia i bezp³atnie], www.balticpl.ru z 18 X, www.kaliningrad.ru z 18 X.
 Tryb wjazdu mieszkañców Obwodu Kaliningradzkiego do krajów UE bêdzie z³agodzony:
W³adimir Putin [«Prowadzimy rozmowy w sprawie z³agodzenia trybu wizowego dla mieszkañców
Obwodu Kaliningradzkiego»  poinformowa³ 18 padziernika prezydent FR W³adimir Putin w toku
telewizyjnej linii bezporedniej z mieszkañcami kraju. «Z Litw¹ ju¿ prowadzone s¹ rozmowy o z³agodzeniu trybu wizowego. Z przedstawicielami UE uk³adana jest lista ulgowych kategorii obywateli
FR, dla których bêdzie udostêpniony z³agodzony tryb wjazdu do Unii Europejskiej. Ten tryb stanie
siê podstaw¹ organizacji trybu bezwizowego w przysz³oci»  owiadczy³ Putin, odpowiadaj¹c na
pytanie 25-letniej kaliningradki Anny Isaczenko], www.regnum.ru z 19 X; www.kaliningrad.ru z 19
XI; www.kaliningradka.ru z 19 X; KP-P, nr 197 z 19 X.
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O rok automatycznie przed³o¿ono umowê miedzy FR i UE
Umowa miedzy Rosj¹ i Uni¹ Europejsk¹ o partnerstwie i wspó³pracy, której wa¿noæ
up³ywa 1 grudnia 2007 roku, bêdzie przed³u¿ona jeszcze na rok, poinformowa³ Siergiej
Jastr¿embskij. «Tym samym bêdzie utrzymana podstawa prawna stosunków Rosji i UE,
nie powstanie ¿adna pró¿nia prawna»  powiedzia³ on w czasie konferencji prasowej
w RIA Nowosti w dniu 24 padziernika.
www.newsru.com z 24 X; www.kaliningrad.ru z 24 X.

Przyjanimy siê z miastami i krajami
Cotygodniowa kaliningradzka gazeta miejska Gra¿danin (r 41 z 2531 X) opublikowa³a zestawienie, obrazuj¹ce wspó³pracê miêdzynarodow¹ miasta w latach 20002007:
Rok 2000
 Kaliningrad jest reprezentowany na wystawie w Rostoku (RFN). Kaliningradczycy
nie tylko sprzedali swój towar, ale i zawarli kontrakty z firmami z Niemiec, Skandynawii
i Polski.
 Podpisano protokó³ intencyjny miêdzy Kaliningradem i okrêgiem Fyns (Dania)
w sprawach wspólnych opracowañ naukowych na temat problemów Morza Ba³tyckiego,
zagadnieñ spo³ecznych, walki z narkomani¹, a tak¿e wspierania ma³ego i redniego biznesu.
 Przyjêto wizytê delegacji 18 wielkich litewskich przemys³owców i przedsiêbiorców.
Rok 2001
 Podpisano umowy o wspó³pracy z Wilnem i Kownem (Litwa), urzêdem dzielnicowym Lichtenberg-Hohenschenhausen m. Berlina, a tak¿e z zarz¹dem miasta Kalmar (Szwecja). Ponad 40 firm (handel artyku³ami spo¿ywczymi, lekarstwami, meblami, odzie¿¹,
farbami; budownictwo i produkcja materia³ów budowlanych, sprzet elektryczny, przewozy miêdzynarodowe, turystyka, rybo³ówstwo) wyrazi³o chêæ przyjanienie siê miastami.
 Na pierwszym forum gospodarczym KaliningradBerlin 22 firmy kaliningradzkie znalaz³y partnerów.
Rok 2002
 Kaliningrad nagrodzono Tablic¹ Honorow¹ Rady Europy za zas³ugi w rozwijaniu
kontaktów miêdzynarodowych (w pierwszym etapie konkursu wygrano Flagê Honorow¹
Rady Europy).
 Kaliningrad policzy³ miasta partnerskie, jest ich 22. Wspó³praca z nimi prowadzona jest we wszystkich sferach dzia³alnoci. Miasto od 1995 roku zrealizowa³o 18 projektów, finansowanych przez UE, na ³¹czn¹ kwotê prawie 5 mln dolarów.
 Podpisano kontrakt z zarz¹dem Mediolanu o dostawie 50 autobusów dla przedsiêbiorstwa komunikacji miejskiej. 22 pojazdy przekazano Kaliningradowi bezp³atnie.
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 Na czeæ 10-lecia partnerstwa z Kiloni¹ w Kaliningradzie odby³ siê Ma³y Tydzieñ
Kiloñski. (Kilonia sprawuje patronat nad Orodkiem Rehabilitacyjnym w miejscowoci
Krug³owo, Domem Starców w osiedlu im. Kosmodiemjanskiego i Miejskim Szpitalem
Dzieciêcym Nr 3 w Kaliningradzie).
 Odby³ siê rajd miêdzynarodowy samochodów retro na trasie LubekaGdyniaKaliningradK³ajpedaRyga.
 Miasto odwiedzili szefowie samorz¹dów miejskich z Chin, Polski, Szwecji, Niemiec, Litwy, Estonii.
Rok 2003
 Odby³o siê spotkanie kierownictwa merostwa z delegacj¹ chiñsk¹.
 W Kaliningradzie odby³o siê seminarium w ramach rosyjsko-duñskiego projektu
Wspieranie utworzenia orodka biznesu w Kaliningradzie. (Zakupiono sprzêt za
24 tys. euro).
 Rozpoczêto projekt Opracowanie strategii kszta³cenia zorientowanego na rynek
pracy w Kaliningradzie. Partner: okrêg Fyns (Dania). Przeprowadzono 10 seminariów,
zakupiono sprzêt dla Orodka Kszta³cenia Ustawicznego (ponad 19 tys. euro).
 Otwarto wspólnie z MSZ Danii projekt utworzenia w Kaliningradzie Orodka
Pobytu Dziennego dla Osób Starszych (dla Orodka, Szpitala Miejskiego Nr 5 i Domu-Internatu Socjalnego zakupiono sprzêt, wyremontowano pomieszczenia Orodka).
 Prolongowano umowê o wspó³pracy z Olsztynem.
 Mer Kaliningradu odwiedzi³ Mediolan, ¿eby omówiæ sprawy wspó³pracy gospodarczej.
 Podpisano umowê o wspó³pracy z litewskim Szawle.
 Zakoñczono projekt miêdzynarodowy Adaptacja spo³eczna m³odych inwalidów
(KaliningradLitwaDania).
 Rozpoczêto projekt Odrodzenie potencja³u gospodarczego miast portowych (Wielka
BrytaniaNiemcyRosja).
Rok 2004
 W Kaliningradzie przebywa³ konsul generalny USA w Rosji James Uorlik, który
da³ start dzia³alnoci kompanii Elf-91 w zakresie wydawania nieimigracyjnych wiz dla
kaliningradzcyków pragn¹cych odwiedziæ USA.
 Odby³o siê omówienie problemu rozszerzenia s³u¿by konsularnej w Kaliningradzie
z ambasadorem nadzwyczajnym i pe³nomocnym Republiki Litewskiej w FR.
 W Kaliningradzie przebywa³a delegacja szwedzka z rektorem Uniwersytetu
Politechnicznego Karlskrony. Omawiano perspektywy wspó³racy, w szczególnoci,
w zakresie utworzenia na bazie jednej z bibliotek miejskich specjalistycznego orodka
technicznego. A tak¿e mo¿liwoæ objêcia przez Szwedów patronatu nad szko³ami,
specjalizuj¹cymi siê w nauczaniu przedmiotów cis³ych i jêzyka angielskiego.
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 Samorz¹dy miast partnerskich zagospodarowa³y piêæ skwerów z okazji 750-lecia
Königsberga-Kaliningradu.
Rok 2005
 Podpisano deklaracjê o wspó³pracy miêdzy w³adzami samorz¹dowymi Kaliningradu i Hamburga.
 Brama Friedlandzka odrestaurowana na koszt niemieckiej Fundacji Odbudowy
Spucizny Kulturalnej i Historycznej.
 Podpisano umowê o wspó³racy Trzy K (KaliningradKulturaK³ajpeda).
 Rozstrzygniêto sprawê dzia³ki gruntów dla Konsulatu Generalnego RFN na ul. Thelmanna.
 W ramach projektu z programu TACIS Oszczêdzanie energii w budynkach u¿ytecznoci publicznej, który jest realizowany wspólnie z samorz¹dem Kalmaru (190 tys.
euro), w szko³ach Nr 31 i 44 urz¹dzono punkty cieplne. One pozwalaj¹ na regulowanie
ogrzewania w zale¿noci od temperatury powietrza. Tylko za jeden sezon oszczêdnoæ
wynios³a prawie 200 tys. rubli.
 Partnerskie stosunki nawi¹zano z 25 miastami Europy.
Rok 2006
 Kaliningrad odwiedzi³o 58 delegacji miast-partnerów.
 Kosztem projektów miêdzynarodowych w dziedzinie rozwoju miasta, sfery socjalnej, turystyki nabyto sprzêt za ponad 95 tys. euro.
 Przeprowadzono 12 seminariów miêdzynarodowych.
 Rozpoczêto realizacjê projektu w zakresie poprawy czystoci wody Morza Ba³tyckiego i rozwi¹zania problemów cieków. Partnerzy  Litwa i Polska.
 Na Pregole, na terenie Dzieciêco-M³odzie¿owej Szko³y Sportowej Szko³a Morska, i w zatoce miejscowoci Rybaczij zainstalowano przystanie p³ywaj¹ce dla ma³ych
statków w ramach wspólnego z Litw¹ projektu z programu TACIS.
 Rozpoczêto projekty na rzecz rozwoju turystyki wodnej. Partnerzy z Polski,
Szwecji, Niemiec i Litwy pomagaj¹ wcielaæ ró¿ne schematy rozwoju ¿eglarstwa, prowadziæ przedsiêwziêcia sportowe i turystyczne na Ba³tyku i w akwatorium Kaliningradu.
 Pojawi³o siê nowe miasto partnerskie  Omsk.
Rok 2007
 Na bazie Orodka Kszta³cenia (dzielnica Moskiewska) otwarto Wy¿sz¹ Szko³ê
Ludow¹ (rezultat wspó³pracy z partnerami z gubernii Blekinge, Szwecja). W ramach
kaliningradzko-duñskiego projektu Modernizacja szkó³ wieczorowych w Kaliningradzie
zakupiono komputery za 21 tys. euro.
 Kaliningrad odwiedzili przedstwiciele Hamburga w ramach programu wymiany
m³odzie¿owej.
 Osi¹gniêto porozumienie o wyjedzie specjalistów sfery socjalnej do miasta Norfolk (USA) w celu wymiany dowiadczeñ.
G-n, nr 41 z 2531 X.
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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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