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Obraz miesi¹ca
W Kaliningradzie powsta³a, podobnie jak w ca³ej Rosji, organizacja Dla poparcia
kursu Prezydenta FR W³adimira W. Putina. Wyra¿ona w apelu organizatorów tego ruchu opinia, ¿e pañstwo rosyjskie sta³o siê stabilne i przewidywalne, a przez to i daj¹ce
szansê na planowanie w³asnej przysz³oci, jest podzielana przez wiêkszoæ kaliningradczyków. Nie dziwi¹ zatem prognozy wyborcze do Dumy Pañstwowej, które daj¹ Jednej
Rosji, na czele listy wyborczej której stoi prezydent, zdecydowan¹ przewagê. W regionie
lokomotywami wyborczymi listy Jednej Rosji s¹ gubernator G. Boos i by³y mer Kaliningradu J. Sawienko, w Kaliningradzie  Aleksandr Jaroszuk. Nale¿y tak¿e zwróciæ
uwagê na to, i¿, wed³ug Kaliningradzkiej Grupy Monitoringowej, a¿ 62% kaliningradczyków nie wierzy w obietnice gubernatora Boosa, ¿e do koñca 2008 roku obwód dogoni
Litwê i Polskê pod wzglêdem poziomu ¿ycia. Spadek gubernatora Boosa na licie rankingowej Niezawisimoj Gaziety nale¿y bardziej jednak ³¹czyæ z okresem przejciowym po
rekonstrukcji rz¹du rosyjskiego. Wed³ug Fundacji Opinia Spo³eczna do Dumy Pañstwowej mog¹ wejæ tylko trzy partie: Jedna Rosja, KPFR i LDPR. Przy tak obiecuj¹cych prognozach wyniku wyborczego dla Jednej Rosji, w mediach ju¿ nie podnosi siê
sprawy komplikacji ordynacji wyborczej. Gdyby spojrzeæ na listy kandydatów pod k¹tem
zaplecza kadrowego poszczególnych partii , to mo¿na jedynie powiedzieæ, ¿e wyranie
dominuje cie¿ka kariery urzêdniczej jako gwarancja sukcesu wyborczego. Zarejestrowano 43 regionalnych kandydatów, w tym 27 mieszkañców Obwodu Kaliningradzkiego.
Zdecydowana wiêkszoæ kandydatów, 40 osób, posiada wykszta³cenie wy¿sze, dwóch
rednie, jeden podstawowe. W wieku pe³nej aktywnoci zawodowej (3150 lat) jest
20 kandydatów.
W wyborach szefa miasta Kaliningradu kandyduje siedem osób. W listopadzie obowi¹zki przewodnicz¹cego Okrêgowej Rady Deputowanych Kaliningradu powierzono
wiceprzewodnicz¹cemu Aleksandrowi Piatikopowi, a Aleksandr Jaroszuk przyst¹pi³ do
intensywnej kampanii wyborczej, umacniaj¹c tak¿e swe miejsce na listach rankingowych wp³ywów politycznych i zaufania spo³ecznego. Mimo to blisko jedna trzecia kaliningradczyków nie jest zdecydowana na kogo g³osowaæ na miesi¹c przed wyborami.
Przy Kaliningradzkiej Dumie Obwodowej utworzono kolejny organ doradczy. Obok
Rady Przewodnicz¹cych Organów Przedstawicielskich Jednostek Municypalnych, Rady
ds. Autonomii Narodowociowo-Kulturalnych, M³odzie¿owego Zgromadzenia Parlamen2

tarnego utworzono Radê Spo³eczn¹. Ponadto wybrano przedstawicieli Kaliningradzkiej
Dumy Obwodowej i samorz¹dów lokalnych do obwodowej Izby Spo³ecznej.
Nie wygasa spór wokó³ samorz¹dów w Pioniersku, Polessku, Zielengradsku, Czerniachowsku i Ba³tijsku. Gubernator przyzna³ nawet antynagrody szefom: Okrêgu Miejskiego w Sowietsku i Okrêgu Miejskiego w Ba³tijsku oraz p.o. szefa Okrêgu Miejskiego
w Czerniachowsku.
Gospodarka regionalna, mimo wy¿szej inflacji, spowodowanej g³ównie podwy¿kami
cen artyku³ów spo¿ywczych, rozwija siê pomylnie. W rejestrze rezydentów SSE figuruje
ju¿ 47 firm, w tym cztery nowe: spó³ki z o.o. Trio-Inwest, APK Ba³tijskij Bekon,
DSK-XXI wiek oraz spó³ka akcyjna typu zamkniêtego Metarus-Kaliningrad.
Skrelono z listy rezydentów spó³ki: Imperia Cwietow, Kompania Przemys³owo-Budowlana-2007 i Pionier-Kaliningrad. Wielkoæ deklarowanych inwestycji wynosi
26 mld rubli. W rankingu 250 najwiêkszych kompanii Pó³nocno-Zachodniego Okrêgu
Federalnego na wysokich miejscach znalaz³o siê 12 firm kaliningradzkich: £UKoil-Kaliningradmornieft  24, Teleba³t  25, Wester  46, Awtotor  74, Jantarenergo
 111, Ros-Nieft  157, KDawia  172, Produkty Pitanija  215 oraz Radioimport-R, Kaliningradnieftieprodukt, Wiczunaj-Ru, Morskaja Zwiezda. W Kaliningradzie ruszy³a budowa zak³adów produkcji i eksportu miêsa i ¿ywnoci rosyjskobrazylijskiej kompanii Concordia. Trzy zak³ady tej spó³ki bêd¹ produkowaæ po 1000
ton na dobê produktów ¿ywnociowych, g³ównie z miêsa. Odnotowaæ nale¿y tak¿e wizytê studyjn¹ szwedzkich krêgów biznesowych. IKEA zainwestuje 100 mln euro w budowê
orodka handlowego pod Kaliningradem.
Znacz¹co wzros³a wielkoæ przewozów kolejowych, co potwierdza rozwój miejscowej produkcji lokowanej poza obszarem regionu. Ale istotnym ograniczeniem staje siê,
obok braku kwalifikowanej si³y roboczej, niedobór gazu, a przez to i energii elektrycznej.
W 2008 r. nast¹pi rozbicie-reorganizacja Spó³ki Akcyjnej Jednolity System Energetyczny Rosji i rz¹d regionalny przygotowuje siê do tych zmian. Jednak¿e wymaga to, po
pierwsze, modernizacji technicznej miejscowej SA Jantarenergo, a, po drugie, zapewnienia zwiêkszonych dostaw gazu do regionu. Zamkniêcie litewskiej Elektrowni Atomowej w Ignalinie powiêkszy deficyt energii elektrycznej w obwodzie o dodatkowe 30%.
Gazprom odmawia rozbudowy gazoci¹gu przez terytorium Litwy i proponuje wariant
alternatywny: zakup gazu p³ynnego z RPA lub uruchomienie miejscowej elektrowni opalanej wêglem lub mazutem. Gubernator Boos odby³ z premierem rz¹du FR Wiktorem
Zubkowem dwie rozmowy w sprawie zwiêkszenia dostaw gazu do obwodu.
Gubernator Boos zabiega³ o pozyskanie inwestycji zagranicznych. W tym celu delegacja kaliningradzka prezentowa³a mo¿liwoci inwestycyjne obwodu w Rydze, a ponadto
zabiegano o utworzenie wspólnych systemów energetycznych. W dniach 1213 listopada odby³a siê prezentacja Obwodu Kaliningradzkiego w Hamburgu i Kilonii. Gubernator Boos podkrela³ zwi¹zki historyczne ³¹cz¹ce Kaliningrad i Hamburg, na których mo¿3

na budowaæ wspólne projekty w sferze logistyki, handlu miêdzynarodowego, turystyki,
rolnictwa, dzia³alnoci wystawienniczej. W Hamburgu odby³o siê te¿ Spotkanie
Kaliningradzkie, skierowane g³ównie do Rosjan mieszkaj¹cych w landzie Schleswig-Holstein. W tym czasie, 13 listopada, w Kaliningradzie odbywa³a siê konferencja powiêcona projektowi unijnemu Rozwój wewnêtrznych dróg wodnych w Regionie Morza
Ba³tyckiego  In Water. Na konferencji zwracano uwagê na mo¿liwoci aktywizacji
gospodarczej terenów wzd³u¿ trasy wodnej BerlinKaliningrad. Natomiast prezentacja
mo¿liwoci inwestycyjnych obwodu w Izraelu mia³a w pierwszej kolejnoci przyci¹gn¹æ
uwagê potencjalnych migrantów do obwodu.
Bardzo intensywne kontakty miêdzynarodowe dotyczy³y sfery bezporedniego
s¹siedztwa z Polsk¹ i Litw¹.
Odby³y siê rozmowy w sprawie mo¿liwoci inwestycyjnych w polskich strefach
ekonomicznych. Elbl¹g zaproponowa³ kaliningradzkim samorz¹dom, strukturom biznesowym, placówkom kultury i owiaty udzia³ w 36 projektach w ramach unijnego projektu Wspieranie ma³ych i rednich przedsiêbiorstw regionów s¹siedzkich na zasadzie
kooperacji i transferu technologii. W Swiet³ogorsku 16 listopada odby³a siê konferencja
w ramach projektu Partnerstwo miêdzy rosyjskimi i polskimi organami samorz¹du lokalnego jako podstawa wspó³pracy przygranicznej.
W dniach 1516 listopada odby³a siê VII Sesja Forum Parlamentarnego Grupy Stosunków Miêdzyparlamentarnych Sejmu Litwy, Federacji Rosyjskiej i Kaliningradzkiej
Dumy Obwodowej. Na Forum poruszano tak¿e problemy udzia³u Kaliningradu w Ba³tyckim Systemie Energetycznym oraz ¿eglugi na Niemnie i Zalewie Kuroñskim. Wed³ug
owiadczenia Ministerstwa Transportu FR nale¿y spodziewaæ siê podpisania 4 grudnia
miêdzyrz¹dowego porozumienia w sprawie ¿eglugi na Zalewie Kuroñskim.
Sprawy ma³ego ruchu granicznego poruszano zarówno w trakcie spotkania 9 listopada wiceprzewodnicz¹cego komisji ds. wspó³pracy miêdzynarodowej Sejmiku Województwa Warmiñsko-Mazurskiego w Kaliningradzkiej Dumie Obwodowej, jak i wspomnianego Forum Parlamentarnego. Strona litewska zaanonsowa³a mo¿liwoæ zawarcia dwustronnego porozumienia w sprawie wydawania mieszkañcom rejonów przygranicznych
za niewielk¹ op³at¹ kart elektronicznych, zamiast wiz, umo¿liwiaj¹cych wielokrotne przekraczanie granicy.
Natomiast w trakcie VII posiedzenia Sta³ej Rady Partnerstwa UERosja, odbytego
w dniach 2223 listopada w Brukseli, podniesiono sprawê formatu rokowañ o przejciu
UE i Rosji na tryb bezwizowy. Zanim jednak to nast¹pi musz¹ byæ podjête przez Rosjê
dzia³ania w kilku g³ównych kierunkach: podwy¿szenia zabezpieczenia dokumentów to¿samoci, wypracowania metod i rodków zapobiegania nielegalnej migracji, udoskonalenia umów o readmisji i podniesienia bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego. Ta ostatnia
uwaga podyktowana by³a spraw¹ zaginiêcia biznesmena liteskiego S. Juciusa, choæ czytelnikowi prasy kaliningradzkiej kojarzy siê bardziej z zabójstwami miejscowych przedsiêbiorców budowlanych i spraw¹ podzia³u gruntów inwestycyjnych.
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Sytuacja spo³eczno-polityczna
Kampania wyborcza do Dumy Pañstwowej
W wyborach do Dumy Pañstwowej FR pi¹tej kadencji kaliningradczycy bêd¹
wybieraæ swoich reprezentantów sporód 43 kandydatów, zg³oszonych przez 11 partii
politycznych. Wród kandydatów, zarejestrowanych w 11 grupach regionalnych, jest
27 mieszkañców Obwodu Kaliningradzkiego, 6 mieszkañców Moskwy, 5  Republiki Karelii, 2  Obwodu Pskowskiego i po jednym mieszkañcu Obwodu Omskiego, Obwodu Nowgorodzkiego i Kraju Primorskiego. Centralna Komisja Wyborcza
FR zarejestrowa³a regionalne listy kandydatów nastêpuj¹cych partii politycznych:
Agrarna Partia Rosji. Grupa regionalna Nr 20 (Obwód Kaliningradzki)
1. ¯eleznikow Wiktor Iwanowicz, lat 58, wykszta³cenie wy¿sze, przewodnicz¹cy Rolniczej Spó³dzielni Produkcyjnej Uz³owoje, zam. w Okrêgu Miejskim w Krasnoznamiensku, Obwód Kaliningradzki (dalej OK).
2. Sudijan Wasilij Walerjewicz, lat 27, wy¿sze, dyrektor finansowy SA Niestierowskoje, zam. w Okrêgu Miejskim w Niestierowie, OK.
3. Cydilkowskij Feliks Jefimowicz, lat 66, wy¿sze, dyrektor generalny SA Kaliningradagrostroj, zam. w Zielenogradsku, OK.
4. ¯idkowa Nina Iwanowna, lat 59, wy¿sze, ekonomista Spó³ki z o.o. Niemanskaja Agropromyszlennaja Kompania, zam. w Kaliningradzie.
Partia Polityczna Gra¿danskaja Si³a (Si³a Obywatelska). Grupa regionalna Nr 43 (Obwód Kaliningradzki, Obwód Smoleñski)
1. Piotrowskij Siergiej Wiaczes³awowicz, lat 44, wy¿sze, dyrektor generalny
Spó³ki z o.o. Pietiergof, zam. w Kaliningradzie.
2. Gryszkowiec Walerij Borysowicz, lat 61, wy¿sze, prodziekan Wydzia³u Ekonomicznego Ba³tyckiej Akademii Pañstwowej, zam. w Kaliningradzie.
3. Czaplinskij Aleksandr Siergiejewicz, lat 51, wy¿sze, naczelnik oddzia³u Spó³ki z o.o. Cyfrowaja Ekspansija, zam. w Kaliningradzie.
Partia Polityczna Jedna Rosja. Grupa regionalna Nr 44 (Obwód Kaliningradzki)
1. Boos Gieorgij Walentinowicz, lat 44, wy¿sze, gubernator Obwodu Kaliningradzkiego, cz³onek Rady Wy¿szej Jednej Rosji, zam. w Kaliningradzie.
2. Fiodorow Jewgienij Aleksiejewicz, lat 44, wy¿sze, deputowany Dumy Pañstwowej, przewodnicz¹cy Komisji ds. Polityki Gospodarczej, Przedsiêbiorczoci
i Turystyki Dumy Pañstwowej, cz³onek Rady Generalnej Jednej Rosji, zam.
w miejscowoci Zorino w OK.
3. Sawienko Jurij Aleksiejewicz, lat 46, wy¿sze, mer Kaliningradu, zam. w Kaliningradzie.
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4. Go³uszko Andriej Iwanowicz, lat 43, wy¿sze, przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej
Spó³ki z o.o. Baucentr Ru, zam. w Omsku, Obwód Omski.
5. S³awgorodskij Jewgienij Igoriewicz, lat 28, wy¿sze, nauczyciel jêzyka rosyjskiego i literatury w redniej Szkole Ogólnokszta³c¹cej w Kry³owie, Rejon Prawdinski,
zam. w Kry³owie, OK.
6. Griczenko Galina Iwanowna, lat 34, wy¿sze, wiceminister owiaty w rz¹dzie
OK, zam. w Komsomolskoje, rejon gwardiejski, OK.
Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej (KPFR). Grupa regionalna Nr 62
(Obwód Kaliningradzki, Obwód Pskowski)
1. Nikitin W³adimir Stiepanowicz, lat 59, wy¿sze, deputowany Dumy Pañstwowej, przewodnicz¹cy Centralnej Komisji Kontrolno-Rewizyjnej KPFR, zam.
w Moskwie.
2. Rewin Igor Aleksiejewicz, lat 48, wy¿sze, starszy wyk³adowca Kaliningradzkiego Pañstwowego Uniwersytetu Technicznego, pierwszy sekretarz Komitetu Obwodowego KPFR, zam. w Kaliningradzie.
3. £y¿in Niko³aj Gieorgijewicz, lat 58, wy¿sze, chwilowo nie pracuje, deputowany Dumy Miejskiej w Pskowie na zasadzie niesta³ej, pierwszy sekretarz Komitetu Miejskiego KPFR w Pskowie, cz³onek Biura Komitetu Obwodowego, zam.
w Pskowie.
4. Watajew Leonid Jegorowicz, lat 55, wy¿sze, zastêpca naczelnika Poczty G³ównej w Wielkich £ukach, Obwód Pskowski, cz³onek w³adz komitetu KPFR miasta
i obwodu, zam. w Wielkich £ukach.
5. Siemionow Jurij Aleksiejewicz, lat 69, wy¿sze, zastêpca przewodnicz¹cego
Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej, cz³onek Biura Komitetu Obwodowego KPFR,
zam. w Kaliningradzie.
Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji (LDPR). Grupa regionalna Nr 25 (Obwód Kaliningradzki)
1. Sielezniow Walerij W³adimirowicz, lat 47, wy¿sze, zastêpca przewodnicz¹cego Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej, koordynator Kaliningradzkiego Oddzia³u
Regionalnego LDPR, zam. w Moskwie, czasowo w Kaliningradzie.
2. Chorawa Oleg Igorowicz, lat 38, wy¿sze, dyrektor generalny Spó³ki z o.o.
Rie³t-Finans, deputowany Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej, koordynator Oddzia³u
Centralnego LDPR w Kaliningradzie, zam. w Kaliningradzie.
3. Wietoszkin Aleksandr Giennadjewicz, lat 24, wy¿sze, pomocnik deputowanego Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej, koordynator Oddzia³u Miejskiego LDPR
w m. Swiet³yj i tam zamieszka³y, OK.
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ki)

Partia Sprawiedliwoci Spo³ecznej. Grupa regionalna Nr 47 (Obwód Kaliningradz-

1. Nowiczkow Jurij Jurjewicz, lat 42, rednie ogólnokszta³c¹ce, dyrektor Spó³ki
z o.o. Karjer Kujbyszewskij, zam. w Prawdinsku, OK.
2. Szczenina Olga Aleksiejewna, lat 54, wy¿sze, gospodyni domowa, przewodnicz¹ca Zarz¹du Oddzia³u Kaliningradzkiego Ogólnorosyjskiej Organizacji Spo³ecznej Kobiety Biznesu Rosji, zam. w Kaliningradzie.
3. Miesiacewa Natalia Jewgieñjewna, lat 36, wy¿sze, ksiêgowa filii Banku Komercyjnego Morski Bank Handlowo-Przemys³owy w Moskwie, zam. w Moskwie.
Partia Polityczna Patrioci Rosji. Grupa regionalna Nr 43 (Obwód Kaliningradzki, Obwód Nowgorodzki)
1. Szytujew Walerij Anatoljewicz, lat 45, wy¿sze, prezes Spó³ki z o.o. Ingris,
zam. w Moskwie.
2. Czesalin Michai³ Jurjewicz, lat 44, wy¿sze, przewodnicz¹cy Rady Zak³adowej Zwi¹zku Zawodowego Dokerów Kaliningradzkiego Morskiego Portu Handlowego, deputowany Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej, zam. w Kaliningradzie.
3. Zacharow Niko³aj Iwanowicz, lat 53, wy¿sze, przewodnicz¹cy Oddzia³u
Regionalnego Partii Politycznej Patrioci Rosji w Nowgorodzie, zam. w Ma³ej Wiszerze, Obwód Nowgorodzki.
Partia Polityczna Zwi¹zek Si³ Prawicowych. Grupa regionalna Nr 7 (Kraj
Primorski, Obwód Kaliningradzki)
1. Morozow Niko³aj Aleksandrowicz, lat 33, wy¿sze, docent Instytutu Prawa
Dalekowschodniego Uniwersytetu Pañstwowego, zam. we W³adywostoku.
2. Ginzburg Salomon Izrailewicz, lat 48, wy¿sze, deputowany Kaliningradzkiej
Dumy Obwodowej, zastêpca przewodnicz¹cego komisji, zam. w Kaliningradzie.
Partia Polityczna Sprawiedliwa Rosja: Ojczyzna/Emeryci/¯ycie. Grupa
regionalna Nr 44 (Obwód Kaliningradzki)
1. Nikitin W³adimir Piotrowicz, lat 56, wy¿sze, deputowany Dumy Pañstwowej,
zastêpca przewodnicz¹cego Komisji ds. Bud¿etu i Podatków, przewodnicz¹cy Oddzia³u Regionalnego Sprawiedliwej Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim, zam.
w Moskwie.
2. Miedwiediew Siergiej Konstantinowicz, lat 49, wy¿sze, przewodnicz¹cy Rady
Nadzorczej SA Telekompania Ostankino, zam. w Moskwie.
3. Kuzniecowa Irina Siergiejewna, lat 59, wy¿sze, kierownik katedry w Rosyjskim Uniwersytecie Pañstwowym im. Kanta, zam. w Kaliningradzie.
4. Masianowa Natalia Niko³ajewna, lat 34, wy¿sze, docent w RUP im. Kanta
w Kaliningradzie, zam. w Kaliningradzie.
5. Wasiljew Wiktor Anatoljewicz, lat 53, wy¿sze, czasowo nie pracuje, zam.
w Kaliningradzie.
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Rosyjska Zjednoczona Partia Demokratyczna Jab³oko. Grupa regionalna Nr
46 (Obwód Kaliningradzki)
1. Kowalczuk Wasilij W³adimirowicz, lat 63, wy¿sze, docent w Kaliningradzkim Pañstwowym Uniwersytecie Technicznym, zam. w Kaliningradzie.
2. Korolow W³adimir Aleksiejewicz, lat 54, rednie zawodowe, dyrektor generalny
Spó³ki z o.o. Sofi Plus, pierwszy zastêpca przewodnicz¹cego Kaliningradzkiego Oddzia³u Regionalnego Partii Jab³oko, zam. w Kaliningradzie.
3. Kabajew Dani³ Siergiejewicz, lat 26, wy¿sze, g³ówny in¿ynier projektu Spó³ki z o.o. Kaliningradtiep³ogazprojekt, cz³onek Rady Oddzia³u Regionalnego Partii Jab³oko.
Demokratyczna Partia Rosji. Grupa regionalna Nr 11 (Republika Karelia, Obwód Kaliningradzki, Obwód Murmañski)
1. Goca Niko³aj Wasiljewicz, lat 32, wy¿sze, docent Katedry Historii Nauk Ekonomicznych Rosyjskiej Akademii Ekonomicznej im. G.W. Plechanowa, cz³onek
Komitetu Centralnego Demokratycznej Partii Rosji, zam. w Moskwie.
2. Siuniewa Natalia Leonidowna, lat 49, wy¿sze, dyrektor Specjalnej Szko³y
Ogólnokszta³c¹cej Nr 22 w Piotrozawodsku, Republika Karelia, zam. w Piotrozawodsku.
3. Fiedotow Witalij Aleksandrowicz, lat 38, wy¿sze, dyrektor Spó³ki z o.o.
Awtopolus w Piotrozawodsku, zam. w Piotrozawodsku.
4. Zujew Siergiej Wasiljewicz, lat 58, wy¿sze, przewodnicz¹cy Karelskiej Republikañskiej Dobroczynnej Organizacji Spo³ecznej Pomocy Inwalidom z Opónionym Rozwojem Umys³owym Specjalna Olimpiada Rosji, zam. w Piotrozawodsku.
5. Redkin Giennadij Jurjewicz, lat 51, wy¿sze, dyrektor programowy Orodka
Okrêgowego Rosja-Europa Ogólonorosyjskiej Organizacji Spo³ecznej Ogólnorosyjski Komitet Obywateli za Uczciwe Wybory, zam. w Piotrozawodsku.
6. G³uszko £arisa Paw³owna, lat 60, podstawowe, rejestrator medyczny w Prionie¿skim Szpitalu Rejonowym, zam. w Piotrozawodsku.
W przedstawionych wy¿ej wykazach zaznaczono, ¿e kandydat jest cz³onkiem
partii, która umieci³a go na swojej licie. Takich adnotacji zabrak³o przy 8 nazwiskach, a mianowicie: Siergieja Piotrowskiego (Nr 1 na licie partii Si³a Obywatelska), Jewgienija S³awgorodskiego (Nr 5 na licie Jednej Rosji), Jurija Nowiczkowa
i Olgi Szczeninej (Nr Nr 1 i 2 na licie Partii Sprawiedliwoci Spo³ecznej), Siergieja
Miedwiediewa, Iriny Kuzniecowej, Natalii Masianowej i Wiktora Wasiljewa (Nr Nr 2, 3,
4 i 5 na licie Sprawiedliwej Rosji). Prawdopodobnie s¹ oni bezpartyjnymi kandydatami umieszczonymi na listach partyjnych z racji ich du¿ego autorytetu spo³ecznego. Ordy8

nacja wyborcza dopuszcza kandydowanie osób bezpartyjnych, chocia¿ procedura ich zg³aszania i akceptacji przez gremia partyjne jest dosyæ skomplikowana.
Zdecydowana wiêkszoæ kandydatów, 40 osób, posiada wykszta³cenie wy¿sze zawodowe, z wykszta³ceniem rednim zawodowym lub ogólnokszta³c¹cym jest
2 kandydatów, z podstawowym  1 osoba. Kandydaci mieszcz¹ siê w nastêpuj¹cych
przedzia³ach wiekowych: 2130 lat  4 osoby, 3140 lat  7 osób, 4150 lat  13
osób, 5160 lat  14 osób, powy¿ej 60 lat  5 osób.
Wród kandydatów s¹ dzia³acze polityczni i spo³eczni szczebla centralnego
i regionalnego  14 osób, przedsiêbiorcy ró¿nych form w³asnoci  15 osób,
pracownicy naukowi  7 osób, nauczyciele  2 osoby, urzêdnicy  1 osoba, osoby
czasowo nie pracuj¹ce  1 osoba, pozostali  3 osoby.
D-k, nr 42 z 30 X6 XI; www.dvornik.ru z 30 X; TR, nr 37 z 26 X1 XI, nr 38 x 28 XI;
SB, nr 177 z 8 XI, nr 181 z 15 XI; www.regnum.ru z 22 XI; www.kaliningrad.ru z 22 XI.

Prognoza frekwencji wyborczej
Stowarzyszenie Regionalnych Orodków Badañ Socjologicznych 7/89 opublikowa³o wyniki pierwszej fali przedwyborczych badañ opinii spo³ecznej. W porównaniu do poprzedniej kampanii wyborczej do Dumy Pañstwowej FR praktycznie we wszystkich regionach, w których prowadzono badania, odnotowano wzrost
deklarowanej aktywnoci elektoratu. Tak¿e w Obwodzie Kaliningradzkim po piêciu latach liczba chc¹cych g³osowaæ zwiêkszy³a siê o 8 %.
Analitycy wi¹¿¹ to z zaistnia³¹ zmian¹ na stanowisku gubernatora i pozytywnymi zmianami w ¿yciu spo³eczno-politycznym obwodu. Wyjani³o siê tak¿e, ¿e wielu z badanych kaliningradczyków popiera partiê Jedna Rosja  socjolodzy naliczyli w obwodzie 42% zwolenników tej partii, w kolejnych badaniach  ju¿ 45%.
TR, nr 37 z 26 X1 XI; www.789.ru z 2 XI. AiF-K, nr 47 z 2127 XI.

Wed³ug Fundacji Opinia Spo³eczna do Dumy Pañstwowej mog¹ wejæ tylko
trzy partie  Jedna Rosja, KPFR i LDPR
Na pó³ miesi¹ca przed wyborami rankingi partii politycznych ustabilizowa³y siê.
Fundacja Opinia Spo³eczna opublikowa³a wyniki przeprowadzonego z jej inicjatywy badania socjologicznego. Na Jedn¹ Rosjê deklarowa³o oddanie g³osu 53%
wyborców. Dalej z kolosalnym odstêpem sz³y KPFR  9% i LDPR  7%. Pozosta³e
osiem partii w tym czasie nie przekracza³y 7% progu wyborczego. B³¹d statystyczny wynosi³ w tym badaniu 2,5%. Jedna pi¹ta wyborców, deklaruj¹cych swój udzia³
w wyborach, nie wiedzia³a jeszcze na kogo odda swój g³os. Udzia³ tych, którzy
chcieli oddaæ g³os niewa¿ny, by³ mniejszy, ni¿ uprzednio g³osuj¹cych przeciwko
wszystkim. W tych wyborach, jak wiadomo, taka rubryka nie wystêpuje ju¿ na
karcie do g³osowania.
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W Kaliningradzie 32,2% badanych deklarowa³o siê w tym czasie jako zdecydowani zwolennicy partii Jedna Rosja. Potencjaln¹ grupê zwolenników tej partii stanowi³o
jeszcze 18,9%.
Korespondent AI Regnum przeprowadzi³ anonimowe badania wród 53 dziennikarzy kaliningradzkich rodków masowej informacji. 70% sporód tych, którzy
planuj¹ pójæ na wybory deputowanych Dumy Pañstwowej, zamierza, o dziwo,
oddaæ g³os niewa¿ny. Na Jedn¹ Rosjê gotowych jest oddaæ g³os 4 dziennikarzy, na
Sprawiedliw¹ Rosjê  3, na Jab³oko  3, na Zwi¹zek Si³ Prawicowych  3, na
Patriotów Rosji  1, na KPFR  1. Pozostali zamierzaj¹ zepsuæ kartê do g³osowania. Jako przyczyny psucia dokumentu wyborczego dziennikarze wymieniali  brak
normalnej partii, bezalternatywnoæ. Jako sposób psucia g³osów wymieniali
umieszczanie napisów na karcie do g³osowania, w tym tak¿e o treci wulgarnej.
Jeden dziennikarz obieca³, ¿e zabierze kartê do g³osowania ze sob¹, poniewa¿ kolekcjonuje je od 1992 roku.
www.pravda.ru z 9 XI; www.kaliningrad.ru z 14 XI; www.klops.ru 14 XI.
KPwK, nr 171 z 20 XI.

Padziernikowy ranking Kaliningradzkiej Niezale¿nej Agencji Informacyjnej
KNIA opublikowa³a kolejny ranking wp³ywów i popularnoci przedstawicieli
elity politycznej, spo³ecznej i biznesowej Obwodu Kaliningradzkiego. Nadal na czele
listy najbardziej wp³ywowych polityków jest gubernator obwodu Gieorgij Boos. Szef
Okrêgowe Radyj Deputowanych Kaliningradu Aleksandr Jaroszuk w padzierniku 2007
roku nie tylko utrzyma³ swoje drugie miejsce, ale i nieco je umocni³. Jednoczenie wp³ywy przewodnicz¹cego Dumy Obwodowej Siergieja Bu³ycziowa, zdaniem ekspertów, znacz¹co zmniejszy³y siê, chocia¿ to nie wp³ynê³o na jego dotychczasow¹ pozycjê w rankingu. W padzierniku lista dwudziestu najbardziej wp³ywowych osobistoci regionu poszerzy³a siê o czterech kandydatów na stanowisko szefa (ros. g³owý) Kaliningradu  Jewgienija Gana, Vytautasa £opaty, Igora Rewina i W³adimira P. Nikitina. W rankingu znaleli
siê tak¿e nowy inspektor federalny w urzêdzie pe³nomocnika prezydenta Rosji w PZOF
Aleksandr Czap³ygin, minister owiaty rz¹du obwodowego Natalia Szerri, by³y wicegubernator obwodu Gieorgij Topaz³y, deputowany Dumy Obwodowej Michai³ Czesalin.
Opucili ranking dyrektor generalny Reftransfloty Siergiej Atamanow, ministrowie rz¹du
obwodowego Siergiej Buczelnikow i Jelena Matwiejewa, deputowany Dumy Obwodowej Siergiej Koz³ow.
W padziernikowej dwudziestce popularnoci (pod uwagê brana jest liczba wzmianek o danej osobie w SMI) zasz³y widoczne zmiany. Bez wzglêdu na to, ¿e pierwsze dwie
pozycje nadal zajmuj¹ Gieorgij Boos i ustêpuj¹cy mer Kaliningradu Jurij Sawienko, to
jednak oderwanie siê lidera rankingu od numeru drugiego wynios³o wiêcej ni¿ cztero-
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krotnie. Trzeci jest nadal wicepremier rz¹du obwodowego Jurij Szalimow, czwarty Aleksandr Jaroszuk. Siergiej Bu³ycziow w tym rankingu spad³ z 5 na 18 miejsce.
www.knia.ru z 7 XI; www.kaliningrad.ru z 7 XI.

Gubernator Boos liderem zaufania spo³ecznego w obwodzie
Po raz pierwszy od kwietnia 2006 roku pierwsze miejsce w wykazie polityków
lokalnych, którym kaliningradczycy ufaj¹, zaj¹³ gubernator obwodu Gieorgij Boos,
chocia¿ jego ranking w porównaniu do rankingu zaufania z sierpnia nawet nieznacznie zmniejszy³ siê ( 0,6%). Takie dane przedstawi³a w listopadzie Kaliningradzka
Grupa Monitoringowa (ros. KMG), zapytuj¹c w ramach projektu badawczego Kaliningradzki Ekspres tysi¹c respondentów zamieszka³ych w Kaliningradzie.
Wed³ug danych badania, mer Kaliningradu Jurij Sawienko, który od pocz¹tku
realizacji projektu by³ liderem rankingu, po dwóch miesi¹cach utraci³ 15,2%
(w sierpniu grupa jego przekonanych zwolenników wynosi³a 31,6%).
Nadal spada zaufanie do deputowanego Dumy Obwodowej Igora Rudnikowa.
W padzierniku ju¿ tylko 2,2%, wobec 5,5% w sierpniu i 9,3% w czerwcu. Utrzymuj¹ca siê od kwietnia 2006 trójka liderów SawienkoBoosRudnikow przekszta³ci³a siê w trójkê BoosSawienkoJaroszuk. Przy czym pozytywn¹ dynamikê ma
tylko Jaroszuk.
Ogó³em w badaniu wspomniano o 34 nazwiskach polityków kaliningradzkich.
19% kaliningradczyków w równej mierze nie ufa wszystkim bez wyj¹tku politykom
lokalnym. 34% ma trudnoci z wymienieniem jakiegokolwiek nazwiska.
KMG ujawni³a nazwiska i dane dziesiêciu aktualnie najbardziej popularnych
polityków lokalnych:
 Boos Gieorgij Walentinowicz
 22,8%
 Sawienko Jurij Aleksiejewicz
 16,4%
 Jaroszuk Aleksandr Gieorgijewicz  7,7%
 £opata Vytautas Valdemaras
 6,3%
 Gan Jewgienij W³adimirowicz
 4,6%
 Rudnikow Igor Piotrowicz
 2,2%
 Rewin Igor Andriejewicz
 2,1%
 Nikitin W³adimir Piotrowicz
 1,9%
 Bu³ycziow Siergiej Wasiljewicz
 1,0%
W innym badaniu opinii spo³ecznej, przeprowadzonym przez KMG, 62% kaliningradczyków nie uwierzy³o w obietnice gubernatora Gieorgija Boosa o tym, ¿e do
koñca 2008 roku obwód dogoni Litwê i Polskê pod wzglêdem poziomu ¿ycia. Padziernikowe badanie na próbie tysi¹ca respondentów wykaza³o, ¿e optymistów,
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dopuszczaj¹cych tak¹ mo¿liwoæ, jest prawie trzykrotnie mniej  21%. Dalsze 17% badanych nie mia³o zdania w tej sprawie.
Jednoczenie 22% respondentów, którzy w ci¹gu ostatniego roku chocia¿by raz odwiedzili Litwê lub Polskê, uwa¿a, ¿e jakoæ ¿ycia w Obwodzie Kaliningradzkim i krajach
s¹siednich nie ró¿ni siê. 70% uwa¿a, ¿e za granic¹ ¿yje siê lepiej, a tylko 6%, ¿e gorzej.
2% nie mia³o swego zadania w tej sprawie.
www.kaliningrad.ru z 8 XI; www.klops.ru z 8 XI; www.knia.ru z 8 XI.

G. Boos wypad³ z pierwszej setki najbardziej wp³ywowych polityków Rosji
Niezawisimaja Gazieta opublikowa³a 29 listopada ranking 100 najbardziej wp³ywowych polityków rosyjskich, przygotowany na zamówienie tej gazety przez Agencjê
Komunikacji Politycznych i Ekonomicznych.
Gubernator Gieorgij Boos opuci³ pierwsz¹ setkê czo³owych polityków Rosji.
Z 99105 miejsca, które zajmowa³ w padzierniku, Boos przesun¹³ siê na miejsce
114115.
Ranking Niezawisimej Gaziety odzwierciedla ostateczn¹ konfiguracjê wp³ywów
elity politycznej w przededniu wyborów.
www.knia.ru z 29 XI.

Kampania wyborcza szefa miasta Kaliningrad
7 listopada dotychczasowy d³ugoletni szef miasta i jednoczenie mer Kaliningradu
Jurij Sawienko zrzek³ siê swoich uprawnieñ i uda³ siê na urlop bezp³atny. Postanowi³
bowiem nie ubiegaæ siê w wyborach powszechnych o trzeci¹ kadencjê na tym stanowisku, lecz o mandat deputowanego Dumy Pañstwowej FR. Po zmianach w Statucie Miasta
szef (ros. g³owá) Kaliningradu nadal jest wybierany w wyborach powszechnych, a szef
administracji miejskiej (mer miasta)  w ramach konkursu przez Okrêgow¹ Radê Deputowanych. Wybory szefa miasta odbêd¹ siê w dniu 2 grudnia jednoczenie
z wyborami do Dumy Pañstwowej. O to stanowisko ubiega siê 7 kaliningradczyków. Nowy szef miasta bêdzie jednoczenie przewodnicz¹cym Okrêgowej Rady
Deputowanych Kaliningradu. W dniu 7 listopada rada ta powierzy³a swojemu wiceprzewodnicz¹cemu Aleksandrowi Piatikopowi pe³nienie obowi¹zków szefa miasta
w okresie do 30 listopada br. Przewodnicz¹cy rady Aleksandr Jaroszuk startuje
w wyborach na stanowisko szefa miasta i do dnia wyborów nie mo¿e zast¹piæ dotychczasowego szefa miasta. Obowi¹zki szefa administracji (mera) w tym czasie
pe³ni pierwszy wicemer Jurij Biedienko.
Zgodnie z ustaw¹ federaln¹ O wyborach deputowanych Dumy Pañstwowej
teraz Jurij Sawienko mo¿e spotykaæ siê z mieszkañcami miasta i obwodu jako kandydat na deputowanego.
Tymczasem na stanowisko szefa (ros. g³owý) Kaliningradu kandyduje 7 osób:
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 Vytautas £opata, deputowany Dumy Obwodowej, cz³onek Prezydium Oddzia³u
Regionalnego Partii Naród za Demokracjê i Sprawiedliwoæ,
 Igor Rewin, deputowany Dumy Obwodowej, I sekretarz Komitetu Obwodowego
Komunistycznej Partii FR,
 Walerij Sielezniow, wiceprzewodnicz¹cy Dumy Obwodowej, koordynator
Oddzia³u Regionalnego Liberalno-Demokratycznej Partii Rosji,
 Aleksandr Jaroszuk, przewodnicz¹cy Okrêgowej Rady Deputowanych Kaliningradu, sekretarz Rady Politycznej Oddzia³u Miejskiego Jednej Rosji w Kaliningradzie,
 Jewgienij Gan, deputowany Okrêgowej Rady Deputowanych w Kaliningradzie,
 Siergiej Karpuszenko, deputowany Okrêgowej Rady Deputowanych w Kaliningradzie,
 W³adimir P. Nikitin, deputowany Dumy Pañstwowej FR, przewodnicz¹cy Oddzia³u Regionalnego Partii Sprawiedliwa Rosja.
2 listopada deputowany Okrêgowej Rady Deputowanych Kaliningradu, lider
Regionalnej Organizacji Spo³ecznej Za Wielk¹ Rosjê Siergiej Karpuszenko,
a zarazem kandydat na stanowisko szefa (ros. g³owý) miasta, zaskar¿y³ w s¹dzie
rejonowym prawomocnoæ rejestracji przez Okrêgow¹ Komisjê Wyborcz¹ innego
kandydata na stanowisko szefa miasta W³adimira Nikitina. W pozwie napisa³, ¿e
gromadzenie rodków funduszu wyborczego kandydata Nikitina przebiega³o z naruszeniem przepisów prawa, gdy¿ wp³acaj¹cy pieni¹dze wyborcy nie podawali
w przekazach pocztowych swoich pe³nych danych osobowych.
11 listopada S¹d Rejonu Centralnego w Kaliningradzie uzna³ rejestracjê kandydata W. Nikitina na stanowisko szefa miasta za niezgodn¹ z prawem. Nikitin nazwa³
orzeczenie s¹du karykaturalnym i zapowiedzia³ jego zaskar¿enie w s¹dzie wy¿szej
instancji. «Ludzie, co do których by³y w¹tpliwoci, przyszli na posiedzenie s¹du ze
swoimi dowodami osobistymi  powiedzia³ Nikitin.  Do tego jeszcze przedstawiciel prokuratury faktycznie popar³ moja stronê, owiadczaj¹c, ¿e nie ma przedmiotu
do postêpowania s¹dowego, poniewa¿ na rozprawie obecni s¹ ci sami ludzie z dowodami osobistymi». Jednak na trzy dni przed wyborami S¹d Obwodu Kaliningradzkiego utrzyma³ orzeczenie s¹du ni¿szej instancji w mocy i W³adimir Nikitin zosta³
skrelony z listy kandydatów na stanowisko szefa miasta.
W tym samym dniu 2 listopada S. Karpuszenko wys³a³ do s¹du drugi wniosek,
domagaj¹c siê w nim skrelenia z listy kandydatów na stanowisko szefa miasta tak¿e Jewgienija Gana, zarzucaj¹c mu, ¿e przy rejestracji przedstawi³ komisji wyborczej dokumenty sporz¹dzone z naruszeniem przepisów prawa. Ten wniosek Karpuszenki, dziwnym zbiegiem okolicznoci, wêdrowa³ do s¹du 21 dni i dotar³ dopiero
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23 listopada (w pi¹tek) tu¿ przez zamkniêciem s¹du. Jak owiadczy³ AI Regnum Jewgienij Gan, «podjêcie decyzji na podstawie podobnych formalnych oznak, zwi¹zanych
z b³êdami operatorów i programów komputerowych w oddzia³ach Banku Oszczêdnociowego, grubo narusza prawa wyborcze wielu kaliningradczyków». Z powy¿szego wyjanienia nasuwa siê wniosek, ¿e S. Karpuszenko zarzuci³ Jewgienijowi Ganowi podobne
uchybienie, jak W³adimirowi Nikitinowi  brak pe³nych danych osobowych w przekazach pocztowych osób wp³acaj¹cych pieni¹dze na fundusz wyborczy kandydatów. Owa
skrupulatnoæ Karpuszenki, a de facto zwalczanie innych kandydatów lewicy, i jawna
niesubordynacja partyjna (Karpuszenko startowa³ jako konkurent nie tylko W. Nikitina
i J. Gana, ale i lidera komunistów w obwodzie Igora Rewina) doprowadzi³a do tego, ¿e
zosta³ on w trybie przyspieszonym wykluczony z szeregów Komunistycznej Partii FR.
Nie wró¿y to mu zdobycia wiêkszego uznania wród wyborców popieraj¹cych KPFR.
W tym samym dniu, w którym wniosek Karpuszenki przeciwko Ganowi dotar³ do
s¹du rejonowego, funkcjonariusze Oddzia³u T Kaliningradzkiego Urzêdu do Walki z
Przestêpczoci¹ Zorganizowan¹ zatrzymali wys³any z Moskwy do Kaliningradu nak³ad
materia³ów agitacyjnych opozycyjnej Innej Rosji. Michai³ Kostiajew, jeden z liderów
koalicji Inna Rosja w Kaliningradzie, owiadczy³ w rozmowie z dziennikarzami, ¿e
zatrzymanie przesy³ki i skierowanie jej do ekspertyzy przez lingwistów nast¹pi³o pomimo
tego, ¿e ulotki i inne materia³y propagandowe poddane by³y wczeniejszej ekspertyzie w
Moskwie na okolicznoæ istnienia w nich treci o charakterze ekstremistycznym. Kostiajew przypuszcza, ¿e zatrzymane materia³y oddane zostan¹ adresatowi dopiero po 2 grudnia, czyli po wyborach.
Eduard Gromowoj, inny lider koalicji Inna Rosja w Kaliningradzie, oskar¿y³
partiê Jedna Rosja o wywieranie presji na niezale¿nych kandydatów przy pomocy
struktur kryminalnych.
O innych przejawach walki wyborczej w Kaliningradzie (ulotki antysemickie,
groby telefoniczne pod adresem dziennikarzy wystêpuj¹cych przeciwko takim akcjom, nieuczciwe postêpowanie technologów politycznych niektórych kandydatów)
informuje Kaliningradzka Niezale¿na Agencja Informacyjna na swojej stronie internetowej z 14 XI.
SB, nr 174 z 1 XI; G-n, nr 42 z 17 XI; TR, nr 38 z 28 XI, nr 39 z 915 XI; www.gzt.ru
z 7 XI www.klops.ru z 7 XI; www.regnum.ru z 7, 11 i 25 XI; www.kaliningrad.ru z 7, 20 i 22
XI; KP, nr 213 z 13 XI; KPwK, nr 167 z 13 XI, nr 175 z 27 XI; www.knia.ru z 14 XI;
www.kasparow.ru z 20 i 22 XI.

Jedna trzecia kaliningradczyków nie wie na kogo g³osowaæ w wyborach szefa
miasta
16,6% kaliningradczyków jest gotowych w pierwszej turze wyborów szefa miasta oddaæ g³os na przewodnicz¹cego Okrêgowe Radyj Deputowanych Kaliningradu Aleksandra Jaroszuka  poinformowa³a 7 listopada KMG. Takie s¹ wyniki badania tysi¹ca
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respondentów, przeprowadzonego na pocz¹tku padziernika br. Drugie i trzecie miejsce
w rankingu sympatii kaliningradczyków zajmuj¹ Jewgienij Gan (KPFR) i Vytautas £opata (Naród za Demokracjê i Sprawiedliwoæ)  odpowiednio 10,4% i 10,2%. Na Igora
Rewina (lider KPFR w obwodzie) zamierza g³osowaæ 2,8% mieszkañców miasta. 35,2%
ma trudnoci z okreleniem siê na kogo chce g³osowaæ, 3,9% wola³oby innego kandydata,
a jeszcze 12% owiadczy³o o tym, ¿e nie zamierza braæ udzia³u w wyborach. W badaniach nie uwzglêdniono zwolenników W³adimira Nikitina, Walerija Sielezniowa i Siergieja Karpuszenki, poniewa¿ w czasie przeprowadzania badañ ci kandydaci jeszcze nie
byli zarejestrowani w wykazie pretendentów na stanowisko szefa miasta.
W tym samym badaniu na partiê Jedna Rosja w wyborach do Dumy Pañstwowej
chcia³o g³osowaæ 46,3% badanych, na KPFR  17,1%, na LDPR  7,3%. Pozosta³e partie, zgodnie z badaniem, nie uzbiera³yby wród kaliningradczyków wymaganych 7% g³osów.
www.kaliningrad.ru z 8 XI; www.knia.ru z 8 XI.

S¹dne dni. W Pioniersku lista kandydatów na deputowanych mo¿e byæ
skrócona
W Pioniersku równolegle z kampani¹ wyborcz¹ do Dumy Pañstwowej FR trwa
kampania wyborcza do Okrêgowej Rady Deputowanych tego okrêgu miejskiego.
Nie wszyscy sporód 44 kandydatów, zarejestrowanych przez miejscowa komisjê
wyborcz¹, dojd¹ do finiszu wycigu wyborczego. W s¹dzie rozpatrywane s¹ sprawy
siedmiu pretendentów do mandatu deputowanego.
Pocz¹tkowo zamiar kandydowania do 15 miejsc w radzie zg³osi³o a¿ 56 osób,
ale w toku rejestracji odpad³o 12 sporód nich. Pozostali znaleli w swoim gronie
siedmiu takich, których dokumenty wyborcze uda³o siê podwa¿yæ. Poprzednia rada
zosta³a rozwi¹zana przed up³ywem kadencji przez Dumê Obwodow¹ pod zarzutem
licznych naruszeñ prawa przez jej cz³onków.
Miejscowi dziennikarze, analizuj¹c wybory 2004 i wybory obecne (2007 roku)
sporz¹dzili zbiorowy portret spo³eczny pretendenta do mandatu deputowanego. Jest
to mê¿czyzna w sile wieku (redni wiek  43 lata), zamiejscowy, maj¹cy zwi¹zek
z du¿ym biznesem budowlanym, przy czym sporód grona kierowniczego. Jak i trzy
lata temu, wród kandydatów jedn¹ trzeci¹ stanowi¹ kobiety, a wród nich jest jedna
robotnica i a¿ szeæ bezrobotnych. Je¿eli do rady poprzedniej kadencji usi³owa³o
dostaæ siê tylko 5 obywateli zamiejscowych, to teraz jest ich 21, przy czym przewa¿nie s¹ to kaliningradczycy. Nie poskromili swoich ambicji tak¿e byli deputowani rozwi¹zanej rady okrêgowej  12 osób sporód 15 próbuje odzyskaæ utracony
mandat.
Je¿eli nawet s¹d uwzglêdni wszystkie skargi przeciwko siedmiu kandydatom
i orzeknie naruszenie przez nich prawa wyborczego, to i tak na ka¿dy mandat pozostanie
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jeszcze rednio ponad dwóch kandydatów. A wiêc walka wyborcza trwaæ
bêdzie do samego dnia wyborów. Ciekawe, czy wyjd¹ z niej zwyciêsko bezrobotne
mieszkanki okrêgu, które stanê³y do walki z miejscowymi rekinami biznesu budowlanego.
RG, nr 254 z 14 XI.

Falstart w Polessku
Przedterminowe wybory szefa Okrêgu Miejskiego w Polesku przeniesiono
z 2 grudnia 2007 roku na 2 marca 2008 roku. Tak¹ decyzjê Okrêgowa Komisja Wyborcza w Polessku podjê³a dlatego, ¿e z szeciu pretendentów pozosta³ tylko jeden.
Stanowisko szefa okrêgu sta³o siê wolne po dobrowolnej dymisji Niko³aja Szajowki. Jak opowiedzia³ przewodnicz¹cy Okrêgowej Komisji Wyborczej Piotr ¯uk,
pretendenci jeden za drugim wycofali swoje kandydatury z wycigu wyborczego.
Sta³o siê tak po tym, jak s¹d odrzuci³ wniosek pozosta³ych konkurentów o wycofanie jednego z kandydatów. W rezultacie z siedmiu kandydatów pozosta³ tylko jeden
 Igor Bo³sun, przewodnicz¹cy Okrêgowej Rady Deputowanych, pe³ni¹cy jednoczenie obowi¹zki szefa okrêgu. W tej sytuacji komisja wyborcza podjê³a decyzjê
o odroczeniu daty g³osowania, by daæ mo¿liwoæ wysuniêcia dodatkowych kandydatów, ubiegaj¹cych siê o stanowisko szefa okrêgu.
Zg³osiæ swoj¹ chêæ kandydowania pretendenci mog¹ do 21 stycznia 2008 roku.
RG, 254 z 14 XI, nr 267 z 29 XI; D-k, nr 4 z 27 XI3 XII; KP, nr 225 z 29 XI.

Dzieñ Jednoci Narodowej po kaliningradzku
4 listopada Rosjanie obchodzili Dzieñ Jednoci Narodowej. W Kaliningradzie
obchody rozpoczê³y siê od pozdrowieñ gubernatora Gieorgija Boosa. Miejscem festynu ludowego sta³ siê Plac Zwyciêstwa, gdzie na specjalnie zbudowanej scenie
wystêpowa³y czo³owe zespo³y artystyczne obwodu i miasta oraz gocinnie muzycy
z grupy Na  Na.
Gubernator spotka³ siê z szefami autonomii narodowo-kulturalnych, organizacji
spo³ecznych i wyznañ religijnych. Gieorgij Boos popar³ propozycjê przeprowadzenia festiwalu kultur narodowych i rozpoczêcia budowy Domu Przyjani.
Po spotkaniu Michai³ Andriejew, minister kultury rz¹du obwodowego, powiedzia³: «Bardzo du¿o propozycji powa¿nych, które wymagaj¹ dopracowania, ale wiele
z tego, co by³o powiedziane, mo¿na realizowaæ ju¿ od razu, dlatego oczywicie nie tylko
ws³uchujemy siê, ale i uwa¿amy, ¿e wiele z tego, co siê proponuje, jest wskazówk¹
i zadaniami. Albo teraz, albo w przysz³oci te zadania powinny byæ rozpatrzone».
Skurat Malutow stwierdza w tygodniku Tridiewiatyj Region, co nastêpuje: Ura,
towarzysze! W tych dniach kraj uczci³ wielkie wiêto rosyjskie  dzieñ wypêdzenia
z Moskwy najedców polskich (razem z bojarzynami rosyjskimi, wród których byli te¿
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Rurykowicze). Dlaczego na wiêto wybrano w³asnie to wypêdzenie, gdy by³y w Rosji
wypêdzenia o wiele solidniejsze, pozostanie zagadk¹, ale ju¿ od rana ulice i place Kaliningradu wype³ni³y kolumny triumfuj¹cych. Co prawda, triumfowali g³ownie przedstawiciele zabawnego skrzyd³a m³odzie¿owego jednej partii  jak skrzyd³ami machali oni
i machali na Placu Zwyciêstwa flagami. Dwanacie godzin z rzêdu  machali i chodzili,
chodzili i machali.
Wielu mieszkañców regionu, jak siê okaza³o, nie uda³o siê do miejsc triumfowania dlatego, ¿e z lekka nie rozumiej¹ po co urz¹dzaæ wiêto pañstwowe, próbuj¹c
przy tym uraziæ s¹siadów  dla nas stosunki z Polsk¹ s¹ jak czu³a struna. No i Polacy
zauwa¿aj¹, ¿e £¿edymitr, jak by nie patrzeæ, by³ Rosjaninem! Analitycy za zaznaczaj¹, ¿e mo¿liwoci wzmocnienia przyjani narodów jeszcze daleko nie s¹ wyczerpane! Mo¿na dopasowaæ w czasie wiêta narodowe do Bitwy Po³tawskiej, ucieczki
Napoleona z Moskwy, kapitulacji Berlina i Armii Kwantuñskiej, a to jako u nas
z s¹siadami i Europ¹ wszystko a¿ nazbyt g³adko!
Tej satyrycznej wypowiedzi nadano tytu³: Przyjañ narodów tygodnia. Jak siê póniej okaza³o, niektórzy kaliningradczycy zamiast Dnia Jednoci Narodowej nadal woleli
obchodziæ wiêto Rewolucji Padziernikowej. Oko³o 300 mieszkañców miasta w ró¿nym wieku zebra³o siê 7 listopada przy pomniku Lenina, by uczciæ 90-lecie tej rewolucji.
Tym wiêtuj¹cym nie przeszkadza³ nawet rzêsisty deszcz.
RG, nr 246 z 2 XI; KP, nr 208 z 3 XI, nr 209 z 7 XI, nr 210 z 8 XI, nr 211 z 9 XI;
www.kaliningrad.ru z 6 XI; KPwK, nr 164 z 7 XI;
SB, nr 177 z 8 XI; TR, nr 39 z 915 XI.

Akcja Jestem przeciwko strefie gier
W Kaliningradzie prowadzona jest akcja Jestem przeciwko strefie gier. Prowadzi j¹
ruch spo³eczny Kaliningradzkie Forum Patriotyczne. Na ulicach miasta rozdawane s¹
wszystkim chêtnym ulotki-naklejki z obrazkiem i napisem Jestem przeciwko strefie gier.
Mo¿na j¹ nakleiæ na masce samochodu. Akcja ma ujawniæ opiniê tych, którzy uwa¿aj¹,
¿e pojawienie siê strefy gier hazardowych w obwodzie doprowadzi do wzrostu przestêpczoci, narkomanii, prostytucji i innych negatywnych skutków. Jak przekonuj¹ organizatorzy akcji, lobbystów rozlokowania w obwodzie strefy gier hazardowych nie «przejmuje
niepokojem opinia wiêkszoci ludnoci w tej sprawie».
22 listopada br. na alei Sowietskiej w Kaliningradzie znani z nazwiska aktywici
Oddzia³u Kaliningradzkiego Ogólnorosyjskiej Organizacji Spo³ecznej M³oda Gwardia Jednej Rosji grozili przy wiadkach okaleczeniem aktywicie Kaliningradzkiego Forum Patriotycznego, je¿eli nie zaniecha rozdawania naklejek. O sprawie poinformowano miejscow¹ milicjê.
Prezydent Rosji W³adimir Putin otrzyma³ ju¿ oko³o tysi¹ca owiadczeñ przeciwko
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utworzeniu strefy gier hazardowych, w szczególnoci, od mieszkañców Obwodu Kaliningradzkiego.
www.rusk.ru 13 i 24 XI; www.kaliningrad.ru z 24 XI; KP, nr 225 z 29 XI; K-sa, nr 725 z 30 XI.

Plusy i minusy w realizacji programu dobrowolnego przesiedlenia siê Rosjan
z zagranicy
Do po³owy listopada do obwodu przyby³o 99 dobrowolnych przesiedleñców,
w tym 44 uczestników programu dobrowolnego przesiedlenia rodaków z zagranicy
i 55 osób-cz³onków ich rodzin.
Dla przesiedlaj¹cych siê przygotowano w miejscowoci Siewiernyj ko³o Bagrationowska 250 miejsc, w których mog¹ oni zatrzymaæ siê przez pierwsze 6 miesiêcy
po przybyciu, to jest do czasu otrzymania, wynajêcia czy kupna sta³ego mieszkania.
Trwaj¹ przygotowania do rozszerzenia orodka tymczasowego zakwaterowania
uczestników programu przesiedleñczego w Siewiernym. Analogiczny orodek powstanie w 2008 roku w Oziorsku na pó³tora tysi¹ca miejsc. W przysz³oci bêdzie
pracowaæ tak¿e orodek w miejscowoci Frunzienskij w Okrêgu Miejskim w Czerniachowsku, w Gusiewie za trwaj¹ prace przystosowawcze w jednym z budynków po by³ych koszarach wojskowych na mieszkania dla przesiedleñców.
Zgodnie z warunkami programu sta³ego mieszkania w Obwodzie Kaliningradzkim przesiedleñcom nikt nie przydziela. Rosjanie, przeprowadzaj¹cy siê z zagranicy, nabywaj¹ mieszkania na wspólnych z kaliningradczykami warunkach. Ponadto
ci z przesiedleñców, którzy przybyli wczeniej lub przybywaj¹ obecnie do obwodu
bez uzyskania wiadectwa przesiedleñca, które mo¿na otrzymaæ w krajach, gdzie
dzia³aj¹ tymczasowe grupy robocze Federalnej S³u¿by Migracyjnej, nie mog¹ liczyæ na preferencje przewidziane w programie.
14 listopada w Moskwie odby³o siê plenarne posiedzenie Miêdzynarodowego
Forum Informacyjnego Integracja rodaków2007, w którym wziêli udzia³ przedstawiciele rz¹du federalnego i szefowie regionów objêtych programem przesiedleñczym. Uczestnicz¹cy w tym spotkaniu gubernator Obwodu Kaliningradzkiego Gieorgij Boos zwróci³ uwagê na ujawnione powa¿ne problemy, zwi¹zane z adaptacj¹
przesiedleñców i wymagaj¹ce rozstrzygniêcia na szczeblu federalnym. Niektóre z
nich dotycz¹ zagadnieñ ustawodawstwa podatkowego i prawa pracy. Na przyk³ad,
nie s¹ uregulowane stosunki miêdzy w³adz¹ i pracodawcami przyjmuj¹cymi do pracy przesiedleñców, którzy jeszcze nie maj¹ obywatelstwa rosyjskiego.
Wymagaj¹ uregulowania sprawy zwi¹zane z kredytowaniem przesiedleñców
przez banki, nabyciem mieszkania w ramach hipoteki, i inne.
Najwiêcej pretensji zg³osi³ gubernator Boos do tego, co nazwa³ istnieniem przeszkód
miêdzyresortowych. Na przyk³ad, wielu potencjalnych przesiedleñców skar¿y siê na brak
mo¿liwoci z³o¿enia ankiet w ambasadach. Wnioskowa³ o karanie tych pracowników
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placówek dyplomatycznych Rosji zagranic¹, ³¹cznie z odwo³aniem do kraju ambasadorów, którzy odmawiaj¹ przyjmowania ankiet, zas³aniaj¹c siê wymówkami biurokratycznymi. «Tylko tak mo¿na wyjaniæ na ile ten program jest wa¿ny dla Rosji»  podsumowa³
gubernator.
KPwK, nr 169 z 16 XI.

Obywatel eksklawy, czyli Honorowy Obywatel Obwodu Kaliningradzkiego
W Obwodzie Kaliningradzkim pojawi siê nowy tytu³ honorowy. Milion rubli
bêdzie przys³ugiwaæ jednorazowo w postaci nagrody pieniê¿nej cz³owiekowi, który
zostanie wyró¿niony tytu³em Honorowy Obywatel Obwodu Kaliningradzkiego.
Honorowy obywatel stanie siê tak¿e posiadaczem medalu i orderu w postaci
gwiazdy dziesiêcioramiennej ze srebra z monogramem cesarzowej El¿biety Piotrownej. Ten tytu³ zostanie zaliczony do najwy¿szych nagród Obwodu Kaliningradzkiego i bêdzie nadawany jeden raz w roku jednemu obywatelowi  najbardziej zas³u¿onemu, ciesz¹cemu siê najwy¿szym autorytetem i znanemu w regionie  za wybitne
zas³ugi, za czyn niezwyk³y, za dostarczon¹ spo³eczeñstwu wielk¹ korzyæ. Osobie,
która zostanie wyró¿niona tytu³em honorowym, bêd¹ wrêczone dyplom o ustalonym wzorcu, odznaki Honorowy Obywatel Obwodu Kaliningradzkiego do noszenia na szyi i w klapie, a tak¿e karta kredytowa na milion rubli [oko³o 100 tys.
z³otych]. Rz¹d skieruje stosowny projekt ustawy regionalnej pod obrady Dumy Obwodowej.
Rz¹d Obwodowy zaakceptowa³ tak¿e projekt dekretu gubernatora o trybie przedstawiania obywateli do jednoimiennego orderu i medalu Za zas³ugi dla Obwodu
Kaliningradzkiego. Order przedstawia sob¹ krzy¿, ozdobiony oszlifowanymi p³ytkami z bursztynu, ze z³otymi monogramami cesarzowej El¿biety Piotrownej w k¹tach miêdzy ramionami krzy¿a. W rodku  medalion z wizerunkiem herbu obwodu,
wype³niony emali¹ koloru niebieskiego i czerwonego.
Posiadaczem tego krzy¿a mo¿e zostaæ cz³owiek aktywnie utrwalaj¹cy wiêzy
pokoju, przyjani i wspó³pracy miedzy narodami, maj¹cy osi¹gniêcia w gospodarce, nauce, technice, kulturze, sztuce, wychowaniu.
Medal, jak siê nale¿y, jest okr¹g³y, wykonany ze srebra ze z³oceniami. Na nim
te¿ widnieje herb obwodu, otoczony wieñcem laurowym. Wrêczaæ medal bêd¹ wyró¿niaj¹cym siê w ró¿nych dziedzinach dzia³alnoci, a tak¿e za wk³ad w dzie³o obrony
ojczyzny.
Pretendenci do orderu wczeniej powinni zas³u¿yæ na medal, wzglêdnie otrzymaæ nagrody pañstwowe FR lub inne nagrody obwodu. Powtórne odznaczenie medalem lub orderem mo¿e nast¹piæ dopiero po trzech latach (z wyj¹tkiem czynów bohaterskich).
KP, nr 220 z 22 XI; RG, nr 268 z 29 XI.
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Partie polityczne, organizacje spo³eczne
Kaliningradczycy zjednoczyli siê dla wsparcia kierunku Putina
W Obwodzie Kaliningradzkim utworzono regionalny zwi¹zek spo³eczny Dla
poparcia kursu Prezydenta FR W. W. Putina. Sta³o siê to 2 listopada na zebraniu
organizacyjnym przedstawicieli organizacji weteranów, m³odzie¿owych i narodowo-kulturalnych regionu. Zabieraj¹cy g³os twierdzili, ¿e powo³anie owego zwi¹zku
spo³ecznego ma s³u¿yæ koniecznoci utrzymania tego politycznego kursu strategicznego, którym dzisiaj pod¹¿a Rosja i który konsekwentnie prowadzi prezydent Putin.
«Widzimy realne pozytywne przemiany w naszym ¿yciu  podkrelali mówcy. 
Ono sta³o siê stabilne, pewne, przewidywalne. Mo¿emy planowaæ nasz¹ przysz³oæ,
zaj¹æ siê ulubionym zajêciem, byæ przydatnym Ojczynie, rodziæ i wychowywaæ
dzieci. W³anie dlatego popieramy politykê reform i umacniania pañstwa».
Uczestnicy zebrania przyjêli apel do kaliningradczyków, w którym wzywaj¹ ich
do wziêcia aktywnego udzia³u w przysz³ych wyborach do Dumy Pañstwowej FR i
oddania g³osu na te partie, które zapewni¹ «dziedziczenie wszystkich pozytywnych
zdobyczy», osi¹gniêtych w czasie prezydentury Putina.
www.kaliningrad-online.ru z 2 XI; KP, nr 208 z 3 XI.

Duma Obwodowa i rady samorz¹dowe
Kaliningradzka Duma Obwodowa zaakceptowa³a piêciu z szeciu swoich przedstawicieli w Izbie Spo³ecznej
Kaliningradzka Duma Obwodowa wybra³a piêciu z szeciu swoich przedstawicieli do Izby Spo³ecznej Obwodu Kaliningradzkiego.
Komisja ds. Praworz¹dnoci i Porz¹dku Publicznego pod kierownictwem W³adimira Anatoljewicza Nikitina wytypowa³a szecioro kandydatów, jednak parlamentarzyci regionalni zaakceptowali tylko piêcioro z nich.
Przedstawicielami Dumy Obwodowej w Izbie Spo³ecznej zostali lekarz naczelny Obwodowego Szpitala Narkologicznego W³adimir Amienickij, zastêpca lekarza naczelnego ds. pomocy chirurgicznej Obwodowego Szpitala Klinicznego Igor Wasbejn, przewodnicz¹cy Zarz¹du Oddzia³u Obwodowego Ogólnorosyjskiej Organizacji Spo³ecznej
Weteranów Bractwo Bojowe Walerij Manukin, prezes Regionalnej Organizacji Spo³ecznej Kaliningradzki Klub Psychologiczny Ludmi³a Riabiczenko i dyrektor Stowarzyszenia Przedsiêbiorstw Energetycznych Siergiej Szerstiuk.
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Komisja przedstawi³a tak¿e szóstego kandydata  dyrektora generalnego Kompanii
Inwestycyjno-Budowlanej Twoje Mieszkanie Igora Gawri³owa. Jednak przeciwko biznesmenowi wyst¹pili deputowani Oleg Chorawa i Walerij Sielezniow (obydwaj z LDPR).
Owiadczyli oni, ¿e firma Gawri³owa jest kontrolowana przez biznes moskiewski, który
d¹¿y do ustanowienia swoich porz¹dków na rynku regionalnym. Kandydatura Gawri³owa nie zosta³a zaakceptowana przez wiêkszoæ deputowanych. Tym samym szósty przedstawiciel parlamentu regionalnego w Izbie Spo³ecznej jeszcze nie zosta³ wyznaczony.
Samorz¹dy lokalne tak¿e wybra³y swoich przedstawicieli w Izbie Spo³ecznej. Zostali
nimi deputowany Rady Okrêgowej w Oziorsku, dyrektor Spó³dzielni Produkcyjno-Rolniczej im. Suworowa Gieorgij Awagimian, wiceprzewodnicz¹cy Regionalnej Organizacji
Weteranów Wojen Lokalnych i Konfliktów Wojennych w Bagrationowsku Wiktor Gorszkow, dyrektor finansowy Kaliningradzkiej Regionalnej M³odzie¿owej Organizacji Spo³ecznej Cunami Jelena Finagina, dyrektor Szko³y Nr 2 w Zielenogradsku Ludmi³a
Wo³okitina, kierownik ¯eñskiego Klubu Weteranów Nadie¿da, cz³onek Prezydium Rady
Weteranów Gusiewskiego Okrêgu Miejskiego Tamara Chmarskaja i dyrektor Kaliningradzkiego Kolegium Handlowo-Ekonomicznego Nina Izofatowa.
Zgodnie z now¹ ustaw¹ regionaln¹, sk³ad Izby Spo³ecznej Obwodu Kaliningradzkiego nowej kadencji jest ustalany przez jej Radê Koordynacyjn¹, która deleguje 12 osób.
Nastêpne 12 osób wyznacza gubernator obwodu, a po 6  Duma Obwodowa
i Stowarzyszenie Jednostek Municypalnych.
www.knia.ru z 30 XI; KP-P, nr 226 z 30 XI.

Projekty bud¿etu i innych ustaw, m.in. o cenzurze
15 listopada Duma Obwodowa zebra³a siê na kolejne posiedzenie. Tematem g³ównym by³y zagadnienia bud¿etowe. Minister finansów rz¹du obwodowego Jelena
Matwiejewa poinformowa³a deputowanych o wykonaniu bud¿etu obwodowego za
9 miesiêcy br. Póniej przedstawi³a projekt ustawy O bud¿ecie obwodowym za
2008 rok i na okres planowy lat 20092010. Deputowani rozpatrzyli projekt
w drugim czytaniu  przyjmuj¹c poprawki do konkretnych artyku³ów ustawy bud¿etowej.
Ponadto na tym posiedzeniu omówiono prognozowany plan prywatyzacji maj¹tku obwodu na 2008 rok oraz przyjêto poprawki do ustawy O wyborach deputowanych
Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej.
W pierwszym czytaniu rozpatrzono kontrowersyjny projekt ustawy regionalnej
O ochronie ludnoci Obwodu Kaliningradzkiego przed dzia³alnoci¹ informacyjn¹, przynosz¹c¹ szkodê rozwojowi duchowo-moralnemu. Jeszcze w czasie dyskusji w rz¹dzie
obwodowym projekt tego dokumentu wywo³a³ wiele szumu.
Duma Obwodowa przyjê³a regulamin Rady Spo³ecznej przy sobie samej, a tak¿e
regulamin przyznawania specjalnej odznaki, która bêdzie nadawana przez Dumê
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Obwodow¹ osobom szczególnie wyró¿niaj¹cym siê w dziele rozwoju parlamentaryzmu
regionalnego.
KP, nr 215 z 15 XI.

Rada Spo³eczna
Przy Kaliningradzkiej Dumie Obwodowej powo³ana zostanie Rada Spo³eczna,
regulamin której przyjêto na posiedzeniu Dumy w dniu 15 listopada. Rada Spo³eczna bêdzie organem doradczym przy parlamencie regionalnym. Wejd¹ do niej przedstawiciele zwi¹zków spo³ecznych (oprócz partii politycznych), zwi¹zków zawodowych,
wyznañ religijnych i organów w³adzy pañstwowej. W jej ramach bêd¹ rozpatrywane
zagadnienia wsparcia pañstwowego dla zwi¹zków spo³ecznych, a tak¿e uzgadniane stanowiska w wa¿niejszych dziedzinach ¿ycia spo³eczno-gospodarczego i spo³eczno-politycznego.
Nie bêdzie to pierwszy organ doradczy. Nie tak dawno przy Dumie Obwodowej powo³ano Radê Przewodnicz¹cych Organów Przedstawicielskich Jednostek Municypalnych, a tak¿e Radê ds. Autonomii Narodowociowo-Kulturalnych. Przy Dumie dzia³a
tak¿e M³odzie¿owe Zgromadzenie Parlamentarne.
KPwK, nr 165 z 16 XI; KP, nr 217 z 17 XI.

Administracja pañstwowa i samorz¹dowa
Ca³e swoje wynagrodzenie Boos oddaje domom dziecka
Dziennikarze tygodnika Strana Kaliningrad postanowili sprawdziæ ile zarabia szef
regionu i dowiedzieli siê o ciekawym fakcie. W czasie swego gubernatorstwa Gieorgij
Boos ani razu nie pobra³ nale¿nego wynagrodzenia, a wszystkie pieni¹dze (a to po odliczeniu podatku wynosi oko³o 60 tys. rubli miesiêcznie) oddaje on
domom dziecka obwodu i woli o tym nie opowiadaæ. Pieni¹dze id¹ na remontykapitalne,
stworzenie bazy szkoleniowej i potrzeby bie¿¹ce dzieci  potwierdzili w s³u¿bie prasowej
rz¹du obwodowego.  Wydatkowanie pieniêdzy kontroluj¹ pomocnicy gubernatora.
W 2008 roku ca³e wynagrodzenie gubernator tak¿e odda dzieciom, przy czym adresy
domów dziecka zmieniaj¹ siê. W 2006 roku pieni¹dze trafi³y do szeciu domów dziecka,
w 2007 roku na razie do piêciu (ich adresy opublikowano w tygodniku).
W pierwszych dniach listopada centralne SMI opublikowa³y dane o dochodach znanych polityków, bior¹cych udzia³ w kampanii wyborczej do Dumy Pañstwowej. Wród
nich i gubernatora Obwodu Kaliningradzkiego Gieorgija Boosa. £¹cznie w 2006 roku,
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zgodnie z deklaracj¹, otrzyma³ on 64893604 ruble. S¹ to dywidendy od grupy firm
moskiewskich Swietoserwis (holding zajmuje siê produkcj¹ sprzêtu owietleniowego
i owietleniem Moskwy) oraz dochody ze sprzeda¿y maj¹tku.
SK, nr 45 z 713 XI.

Konflikt w Zielenogradsku
W Zielenogradsku s¹ dwa piony w³adzy samorz¹dowej  rejonowa i miejska
(ros. gorodskoje posielenije). Ka¿da z nich dzieli siê na w³adzê przedstawicielsk¹
(uchwa³odawcz¹) i wykonawcz¹ (administracyjn¹). W toku skomplikowanej i za¿artej walki o wp³ywy w tym rejonie nadmorskim wytworzy³a siê sytuacja gdzie
indziej nie spotykana  pochodz¹cy z wyborów powszechnych szef rejonu municypalnego Walerij Gubariew jest jednoczenie przewodnicz¹cym rady miejskiej (cilej  gorodskogo posielenija). Szefem w³adzy wykonawczej w miecie, wybranym
przez radê (czyli tzw. city menagerem), jest wskazany przez gubernatora obwodu
by³y funkcjonariusz milicji Jurij Stelmach. Do niedawna wspiera³ go wiceprzewodnicz¹cy Rady Deputowanych Gorodskogo Posielenija Wiktor Kondratow. Po jego
mierci (zosta³ zastrzelony w Kaliningradzie 13 padziernika br.) Jurij Stelmach
pozosta³ sam na polu walki o w³adzê w tym miecie, a kierowana przez niego administracja bez pieniêdzy, których i tak brakowa³o prawie na wszystko. Tegoroczny
bud¿et gorodskogo posielenija, czyli miasta, pochodzi³ bowiem w stu procentach
z dotacji rejonowej, poniewa¿ nowo narodzona jednostka municypalna najni¿szego
szczebla nie zd¹¿y³a obrosn¹æ w³asnymi finansami. Przydzielonych miastu przez
rejon 42 mln rubli (oko³o 4200000 z³otych) mia³o wystarczyæ tak¿e na utrzymanie
15 osobowej administracji miejskiej. Dla niej w tym bud¿ecie przewidziano 7 mln
rubli z ma³ym ogonkiem, w tym 820 tys. na wynagrodzenie szefa. Okaza³o siê jednak, ¿e mer Stelmach podwoi³ liczbê podw³adnych, powiêkszaj¹c przy tym przyznan¹ przez rejon stawkê bazow¹ wynagrodzenia pracownika o 2 tysi¹ce rubli.
W wyniku tego, jak twierdz¹ oponenci Stelmacha w radzie deputowanych, przewidziana w bud¿ecie kwota na wynagrodzenia pracowników zjedzona zosta³a
w ci¹gu pierwszego pó³rocza. W miêdzyczasie deputowani dwukrotnie podnieli
kwotê na wynagrodzenia administracji (³¹cznie o 2,5 mln rubli), ale w koñcu i tych
pieniêdzy zabrak³o. Na pocz¹tku padziernika city-menager Jurij Stelmach poprosi³ deputowanych o dalsze trzy miliony rubli  na wynagrodzenie w padzierniku
i listopadzie. Tym razem spotka³ siê ze zdecydowan¹ odmow¹ i zaleceniem pozyskania
pieniêdzy z wydzier¿awienia gruntów miejskich, wzglêdnie z kredytów bankowych. Niektórzy deputowani radzili mu, by nauczy³ siê budowania dobrych i partnerskich stosunków z przewodnicz¹cym rady Walerijem Gubariewem. Radzili dobrze, gdy¿ to on, jako
szef rejonu, a nie szef administracji miejskiej, w³adny jest dysponowaæ gruntami na terytorium kurortu, jakim jest Zielenogradsk. I to z nim, m.in., Jurij Stelmach toczy³ walkê do
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tej pory, maj¹c wsparcie w osobie Kondratowa. Teraz ju¿ mo¿e tylko prosiæ. W³anie
poprosi³ Gubariewa o wydzielenie dzia³ki w Zielenogradsku pod samorz¹dowy parking
samochodowy.
KP, nr 208 z 3 XI.

W Czerniachowsku kryzys kadrowy trwa
S¹dy rejonów Leningradzkiego i Centralnego Kaliningradu 14 listopada wyda³y
dwa orzeczenia. Jednym z nich odsuniêty zosta³ od stanowiska pe³ni¹cego obowi¹zki szefa Jednostki Municypalnej Czerniachowski Okrêg Miejski Andriej Diomin
(zastêpowa³ zawieszonego tak¿e przez s¹d w pe³nieniu obowi¹zków szefa okrêgu
Andrieja Winogradowa). Drugim orzeczeniem prosto na sali posiedzeñ s¹du aresztowany zosta³ dyrektor Przedsiêbiorstwa Municypalnego Czerniachowska S³u¿ba
Klienta Wiktor Titarienko. W przededniu przeciwko obydwu wszczête zosta³y sprawy karne z art. 201 KK FR (nadu¿ycie stanowiska s³u¿bowego).
P.o. szefa Jednostki Municypalnej Czerniachowski Okrêg Miejski mianowany
zosta³ Michai³ Wo³kow, który bêdzie zajmowaæ to stanowisko do czasu zakoñczenia
postêpowania wobec zawieszonych poprzednich szefów okrêgu.
RG,nr 257 z 16 XI; KP-P, nr 216 z 16 XI, nr 221 z 23 XI; www.kaliningrad.ru z 16 i 23 XI;
www.kaliningradka.ru z 16 i 23 X.

Wyznaczono referendum w sprawie odwo³ania Fiodora Jaroszewicza ze stanowiska szefa Okrêgu Miejskiego w Ba³tijsku
21 listopada deputowani Rady Okrêgu Miejskiego w Ba³tijsku podjêli uchwa³ê
o przeprowadzeniu referendum w sprawie odwo³ania szefa jednostki municypalnej
Fiodora Jaroszewicza. Za przeprowadzeniem referendum opowiedzia³o siê 13
deputowanych. Ilu by³o przeciw  nie podano. Referendum wyznaczono na 27 stycznia 2008 r.
Ponad dwumiesiêczny termin na przygotowanie referendum wyznaczono po to,
by mieæ czas na zaskar¿enie ewentualnego weta Jaroszewicza, na³o¿onego na uchwa³ê
rady o przeprowadzeniu referendum.
Uchwa³a rady podjêta zosta³a w dniu, w którym szef okrêgu z w³asnej inicjatywy z³o¿y³ radnym, przedstawicielom lokalnych organizacji partyjnych i spo³ecznych sprawozdanie z trzyletniej dzia³alnoci administracji okrêgu i swojej, jako jej szefa.
Tydzieñ po tym posiedzeniu S¹d Najwy¿szy FR uzna³ za niewa¿ne ustawy Obwodu
Kaliningradzkiego o likwidacji Okrêgu Miejskiego w Ba³tijsku w obecnej jego postaci.
Tym samym S¹d Najwy¿szy utrzyma³ w mocy orzeczenie S¹du Obwodu Kaliningradzkiego, zgodnie z którym ustawy regionalne o podziale okrêgu na Primorskoje Gorodskoje
Posielenije i Okrêg Miejski w Ba³tijsku oraz o wyznaczeniu wyborów nowych samorz¹dowych organów w³adzy uznane zosta³y za niewa¿ne i nie podlegaj¹ce wykonaniu.
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Kaliningradzka Duma Obwodowa przyjê³a ustawy regionalne, likwiduj¹ce dotychczasowy Okrêg Miejski w Ba³tijsku, 10 wrzenia. Administracja i deputowani rady okrêgu skutecznie oprotestowali je w Kaliningradzkim S¹dzie Obwodowym. Rz¹d obwodu
i Duma Obwodowa skierowali skargê kasacyjn¹ do S¹du Najwy¿szego FR.
Fiodorowi Jaroszewiczowi uda³o siê obroniæ okrêg. O tym, czy uda mu siê obroniæ
przed odwo³aniem z zajmowanego stanowiska, dowiemy siê niebawem.
www.klops.ru z 21 XI; www.kaliningrad.ru z 21 XI; www.knia.ru z 29 XI;

Sprawa cile tajna? naczelnika posterunku celnego
Tygodnik Dwornik poinformowa³, ¿e kaliningradzkie organy ledcze prowadz¹
postêpowanie karne przeciwko naczelnikowi posterunku celnego Moskowskij
Siergiejowi Pulinowi. W ramach tego ledztwa, opatrzonego klauzul¹ cile tajne funkcjonariusze Kaliningradzkiego Urzêdu FSB przeprowadzili kilka rewizji, w szczególnoci, w domu i gabinecie roboczym naczelnika posterunku celnego. W czasie przeszukania mieszkania w sejfie prywatnym jakoby stwierdzono dwa i pó³ miliona rubli i pokwitowanie od jednego z uczestników zewnêtrznej dzia³alnoci gospodarczej na otrzyman¹
od Pulina po¿yczkê w kwocie 300 tys. rubli. W chwili obecnej naczelnik posterunku
przebywa na zwolnieniu lekarskim. W jaki sposób owe cile tajne informacje sta³y siê
jawne  redakcja tygodnika nie informuje.
D-k, nr 42 z 30 X6 XI; www.dvornik.ru z 30 X; KP, nr 206 z 1 XI.

Aleksandr Gawri³ow nowym zastêpc¹ prokuratora Obwodu Kaliningradzkiego
Decyzj¹ Prokuratora Generalnego FR na stanowisko zastêpcy prokuratora Obwodu Kaliningradzkiego mianowany zosta³ 47-letni Aleksandr Gawri³ow, absolwent
Saratowskiego Instytutu Prawa im. D. Kurskiego. W organach prokuratury na ró¿nych
stanowiskach pracowa³ od sierpnia 1986 roku do lipca 2002 roku. Ostatnio zajmowane
stanowisko  zastêpca szefa, kierownik administracji Rejonu Priwo³¿skiego Obwodu
Astrachañskiego.
www.regnum.ru z 19 XI; RG, nr 259 z 20 XI. RG, nr 269 z 30 XI.

Gubernator Gieorgij Boos wrêcza antynagrody za niedbalstwo
Gubernator Obwodu Kaliningradzkiego Gieorgij Boos wrêczy³ dwie pierwsze antynagrody za niedbalstwo  poinformowa³a 30 listopada s³u¿ba prasowa rz¹du obwodowego. Zwyciêzcy zostali ustaleni w czterech nominacjach.
Powykrêcane ko³o samochodowe wrêczone zosta³o szefowi Okrêgu Miejskiego
w Sowietsku Wiaczes³awowi Swiet³owowi, zwyciêzcy w nominacji Wybój [na drodze]  za niezadowalaj¹ce utrzymanie dróg samochodowych. Podstawk¹ do ³uczywa,
owietlaj¹cego mieszkanie, gubernator nagrodzi³ p.o. szefa administracji Okrêgu Miejskiego w Polessku Igora Riwanienkowa, zwyciêzcê w nominacji Ciemnoci egipskie
 za najbardziej nieowietlon¹ miejscowoæ.
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Jeszcze dwie nagrody czekaj¹ na wrêczenie. W nominacji Stajnie Augiasza  za
nieefektywn¹ pracê na rzecz zapobiegania zanieczyszczeniom terenu  zwyciêzc¹ zosta³ Fiodor Jaroszewicz, szef Okrêgu Miejskiego w Ba³tijsku. Jemu gubernator zamierza
wrêczyæ miot³ê.
Za niedostateczne efekty pracy przedsiêbiorstw GKiM w nominacji Interes 
w rurze! szef obwodu nagrodzi p.o. szefa Okrêgu Miejskiego w Czerniachowsku
Michai³a Wo³kowa. Jemu wrêczy klucz nastawny, ssawkê do czyszczenia zlewu
i sedes klozetowy. [Biedny Misza, dopiero co powierzyli mu pe³nienie obowi¹zków szefa
okrêgu]. Wszystkie antynagrody i zawiadczenia do nich Boos bêdzie wrêczaæ osobicie
w czasie wyjazdów do poszczególnych jednostek samorz¹dowych.
Jak informuje s³u¿ba prasowa rz¹du obwodowego, idea przeprowadzenia antykonkursu nale¿y do samego gubernatora.
www.knia.ru z 30 XI; K-sa, nr 725 z 30 XI.

Bezpieczeñstwo publiczne
Zabójstwo Kondratowa nastêpstwem bezwzglêdnej walki o atrakcyjne dzia³ki
W poprzednim numerze miesiêcznika szeroko informowalimy o zabójstwie
w Kaliningradzie wiceprzewodnicz¹cego Miejskiej Rady Deputowanych w Zielenogradsku Wiktora Kondratowa. Jeden z przytoczonych przez nas artyku³ów w tej
sprawie nosi³ tytu³ Pêd do ziemi. Jego autorka Swiet³ana Bo³otskaja napisa³a
w nim, m.in., ¿e zabójstwo Kondratowa stanowi akt zastraszenia wobec tych, którzy
usi³uj¹ powstrzymaæ niektórych biznesmenów, powi¹zanych ze wiatem przestêpczym, przed zagarniêciem coraz wiêkszych dzia³ek gruntów, szczególnie na wybrze¿u i w stolicy obwodu.
Tej samej problematyki dotyczy tak¿e artyku³ Arsienija Mach³owa w tygodniku
Dwornik. W nim, jak w zwierciadle, przedstawiona jest kryminogenna sytuacja
w nadmorskim Zielenogradsku, charakterystyczna, niestety, nie tylko dla tego miasta. Z
tego wzglêdu artyku³ ten prezentujemy w ca³oci:
W minionym tygodniu [2228 X] spotkalimy siê z Aleksandrem Dacyszynem
(zastêpc¹ pe³nomocnego przedstawiciela prezydenta w Pó³nocno-Zachodnim Okrêgu Federalnym), Jurijem Szalimowem (wicepremierem rz¹du Obwodu Kaliningradzkiego)
i Aleksandrem Jaroszukiem (przewodnicz¹cym Rady Okrêgowej Kaliningradu). Rozmawialimy o ziemi. O tym, ¿e za ni¹ zabijaj¹ (poprzednia kolumna by³a powiêcona rozstrzelaniu zastêpcy przewodnicz¹cego Rady Deputowanych Zielenogradska, jednego
z liderów Jednej Rosji Wiktora Kondratowa, naprzeciw kawiarni Fiost w Kaliningradzie). Dos³ownie w dniu nastêpnym bardzo d³ugo rozmawialimy z Jurijem Stel26

machem (szefem Zielenogradska, przyjacielem nieboszczyka Kondratowa). W dzisiejszej kolumnie spróbujê przekazaæ swoje wra¿enia z tych spotkañ i sformu³owaæ wnioski.
Historia Zielenogradska  krwawa. W niej gospodarze gruntów nawarstwiaj¹ siê na
siebie nawzajem, jak ³uski na cebuli. Ka¿dy poprzedni traci pieni¹dze, ka¿dy nastêpny
d¹¿y do ich zyskania. Tam s¹ bandyci, autorytety udaj¹cy biznesmenów, biznesmeni udaj¹cy bandytów, funkcjonariusze i szefowie organów ochrony prawa, podejrzani osobnicy,
aferzyci, zwykli ch³opi ze zmys³em zysku. Wie¿a Babel chciwców.
Przy Szegedie [d³ugoletni szef administracji rejonowej, obecnie w krêgu zainteresowania organów ochrony prawa] jedni zagarniali ziemiê, mêczyli (czêsto na zapas), potem
ch³opaczyska zainwestowali w Gubariewa [obecny szef Rejonu Zielenogradskiego],
zaczêli wyciskaæ soki dla siebie. Miasto, rejon dusi³y siê i dusz¹ siê na skutek ich konfliktów, porachunków, ponownych podzia³ów, na skutek w³asnego braku pieniêdzy i beznadziejnoci. Kolizje interesów przeradza³y siê zarówno w polityczne, jak i kryminalne konflikty. I co jest najbardziej nikczemne, ziemie zabierano spo³eczeñstwu ot tak, za darmo.
Z odroczon¹ na lata op³at¹ dzier¿awn¹, nie licz¹c siê z mo¿liwociami sieci in¿ynieryjnych, maj¹c w nosie plany rozwoju Zielenogradska.
Proces ten nie poddaje siê kontroli i logice (pamiêtacie owiadczenie Jelcyna:
«Bierzcie tyle suwerennoci, ile zdo³acie». Tu jest analogicznie, «Bierzcie, ile zdo³acie,
gruntów»). Bezsensownoæ zagêszczonej [punktowej] zabudowy w Zielenogradsku przecignê³a Kaliningrad.
Wed³ug s³ów Dacyszyna i Szalimowa, sytuacja prowadzi³a miasto do zapaci. Bud¿et
Zielenogradska równa siê wartoci dzia³ki gruntu  niewielkiej w centrum.
I by³a podjêta decyzja (przy bezporednim udziale Boosa)  skierowaæ do Zielenogradska
ludzi nowych, nie zwi¹zanych z miejscowym klanem. Wybór pad³ na by³ego milicjanta
Jurija Stelmacha i jego przyjaciela  zielenogradskiego sportowca Wiktora Kondratowa.
I Szalimow, i Dacyszyn, i Stelmach twierdz¹, ¿e mowa by³a nie o wyrachowanych interesach, lecz o koniecznoci ustanowienia na ziemi chocia¿ jakiejkolwiek praworz¹dnoci
i porz¹dku. Przedsiêbiorcy zielenogradzcy i pozostali, poddani obstrukcji, skar¿yli siê
rz¹dowi obwodowemu, prokuraturze na dzia³ania Stelmacha. Szalimow zbiera³ ich
w rz¹dzie, ale wyranych skarg o nadu¿yciach nie us³ysza³. Konkretne by³y jedynie wymagania mera Zielenogradska: zagospodarowaæ rejon, zbudowaæ drogê, i inne. Jednym
z mocno poszkodowanych by³ Leonid Kuchariew (wród pospólstwa  Lonia Kustanajskij, wychodca z Kazachstanu, jakoby kontroluj¹cy ca³e wybrze¿e zielenogradskie).
Ten sam Lonia mocno sprzyja³, widocznie, Walerijowi Gubariewowi. Niepokoi³ siê o
niego, prze¿ywa³ ca³¹ dusz¹. Wybrany [w wyborach powszechnych] Gubariew odwdziêczy³ siê kibicowi przydzieleniem dzia³ek gruntów. W tym tak¿e w Zielenogradsku. Zauwa¿ê, ¿e do tej pory Gubariew pozostaje szefem Rejonu Zielenogradskiego (on tak¿e
pozostaje szefem [ros. g³owá] Zielenogradska  przewodnicz¹cym Miejskiej Rady Deputowanych, merem za [szefem administracji miejskiej] Zielenogradska z kontraktu by³
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faktycznie mianowany przez gubernatora Jurij Stelmach). Otó¿ w Zielenogradsku Leonid
Kuchariew z towarzyszami wyci¹³ czêæ lasu pod budowê domów wielomieszkaniowych.
Stelmach budowê wstrzyma³ (drobiazg, ale mowa jest o dziesi¹tkach milionów dolarów).
Wed³ug s³ów Stelmacha, Leonid Jurjewicz Kuchariew (lub Lonia Kustanajskij) zjawi³
siê osobicie u mera Zielenogradska i cichym g³osem (wiecie, ¿e ci ludzie w nieco miesznych w³oskich d³ugich p³aszczach z futrzanymi ko³nierzami bardzo lubi¹ tani¹ teatralnoæ) owiadczy³: «Tak ze mn¹ nie wolno postêpowaæ, nikt ze mn¹ tak nie postêpowa³».
Kilka razy przyjaciel Leonida Kuchariewa i Walerija Gubariewa W³adimir Ku³akow (przewodnicz¹cy Rady Deputowanych Rejonu Zielenogradskiego) wzywa³ na rozmowê a to
Stelmacha, a to Kondratowa. Ale bez w³aciwego rezultatu. Potem Kondtratowa pokazowo zabili, gdy sta³o siê oczywiste, ¿e decyzje w sprawach gruntowych podejmowane bêd¹
ju¿ nie tylko przez Stelmacha, ale i wicepremiera Jurija Szalimowa.
Nawiasem mówi¹c, po kilku dniach od zabójstwa Kondratowa [sta³o siê to 13 padziernika 2007 roku] Szalimow wraca³ z administracji obwodu do siebie do Okrêgu Miejskiego w Niemnie. Na drodze jego Mercedesa dogoni³ jeep. W jeepie by³y przyciemnione szyby i opuszczone daszki chroni¹ce przed s³oñcem, a¿eby nie mo¿na by³o przyjrzeæ siê siedz¹cym w nich osobom. Numer, jednak, by³ widoczny. Jeep przylepia³ siê do
samego mercedesa. Wreszcie Szalimow zadzwoni³ do milicji  poprosi³ o sprawdzenie
samochodu. Okaza³o siê, ¿e pó³tora roku temu w³anie ten jeep, w³anie z tymi numerami
zosta³ uprowadzony zuchwale  w wyniku napadu rozbójniczego. Widz¹c, ze ostrze¿enie
podzia³a³o na wicepremiera rz¹du obwodowego, ch³opaki w jeepie skrêcili na zjazd
z trasy. Przepraszam Czytelników za dwuznacznoæ swoich s³ów w poprzedniej kolumnie (napisa³em, ¿e «zabójstwo Kondratowa  przestrog¹ dla Szalimowa, Dacyszyna i Stelmacha»), ma siê rozumieæ, mia³em na myli przestrogê i nawet wyzwanie dla w³adzy
w ca³oci. Bardzo liczê, ¿e w³adza wyzwanie przyjmie. Ale nie rozumiem, po co potrzebne by³o Boosowi, Dacyszynowi i innym tworzenie takiego systemu dysponowania gruntami, gdy od podpisu jednej osoby (Szalimowa, na przyk³ad, lub Stelmacha) zale¿y tak
wiele  losy milionów dolarów? Przy czym od podpisu Szalimowa zale¿¹ dzisiaj wszystkie (!) dzia³ki w obwodzie i miecie (Kaliningradzie).
Aleksandr Jaroszuk s³ucha³ wszystkich tych opowieci bardziej ni¿ uwa¿nie. Przecie¿
w Kaliningradzie dopiero dojrzewaj¹ porachunki w sprawie gruntów. Ja³owych, wziêtych
na zapas przez powa¿nych ludzi bez programów i op³at podatkowych. Jaroszuk, nawiasem mówi¹c, zaproponowa³ dzia³anie odnonie ka¿dego obiektu maksymalnie otwarcie (ze SMI i mieszkañcami, jak by³o na ul. Sommera z czo³giem) [chodzi³o o zmianê
lokalizacji czo³gu-pomnika], tylko taka jawnoæ problemu zdolna jest zatrzeæ kryminalny
konflikt interesów. Jest zrozumia³e, ¿e bezpieczeñstwo jest cenniejsze ni¿ kuluarowoæ.
Arsienij Mach³ow.
Arsienij Macha³ow jest redaktorem naczelnym tygodnika Dwornik, bêd¹cego wydawnictwem reklamowym. W ka¿dym numerze tygodnika ukazuje siê jedna szpalta (ko28

lumna), powiêcona aktualnej tematyce spo³eczno-politycznej. Jej autorem jest zawsze
Arsienij Mach³ow.
D-k, nr 42 z 30 X6 XI; www.dvornik.ru z 30 X.

Zabito kaliningradzkiego narodowego bolszewika W³adimira Kurigina
1 listopada na stronie internetowej Msk.ru, z powo³aniem siê na s³u¿bê prasow¹ Innej Rosji w Obwodzie Kaliningradzkim, ukaza³ siê nastêpuj¹cy komunikat: W niedzielê wieczorem 27 padziernika rozsta³ siê z ¿yciem kaliningradzki
narodowy bolszewik [ros. nacbo³] W³adimir Kurigin. Spad³ on z dachu dziesiêciokondygnacyjnego domu, w kilku krokach od swojej klatki schodowej. W³adimir by³ jednym
z najbli¿szych przyjació³ Michai³a Kostiajewa, przewodnicz¹cego Kaliningradzkiej Koalicji Regionalnej Inna Rosja. Wczoraj go pochowalimy.
Dobroduszny 18-letni umiechniêty ch³opak, interesuj¹cy siê pank-rockiem, przyszed³
do organizacji razem ze swoim starym przyjacielem Andriejem ¯urawlowem dwa lata
temu. Oni stale byli razem, razem uczestniczyli w przedsiêwziêciach partyjnych  w posterunkach sprzeda¿y prasy narodowo-bolszewickiej, w wiecach i pikietach, akcjach bezporedniego dzia³ania, brali udzia³ w marszach.
Wywo³uje mieszane uczucia ten fakt, ¿e jest to daleko nie pierwsza nie wyjaniona mieræ narodowego bolszewika. Otó¿, w 2001 roku w toku sprawy karnej
przeciwko Partii Narodowo-Bolszewickiej zginêli cz³onkowie partii Aleksandr Burygin i Wiktor Zo³otariow: Zo³otariow wypad³ (zosta³ wyrzucony) z okna, Burygin
skona³ na skutek wylewu krwi do mózgu, który nast¹pi³ po uderzeniu ciê¿kim przedmiotem w g³owê. Po tych dwóch zgonach pod poci¹giem w miecie Barnaule
w padzierniku 2002 roku zgin¹³ narodowy bolszewik, który bada³ mieræ Wiktora Zo³otariowa. 30 padziernika 2004 roku w nie wyjanionych okolicznociach zginê³o pod poci¹giem w miecie Riazani naraz dwóch nacbo³ów: Aleksiej Wo³kow i Andriej Niefiodow. Prawie w tym samym czasie znaleziono w Moskwie martwego nacbo³a Michai³a
Sokowa (on zmar³ na skutek pobicia). «Mam wszelkie podstawy do przypuszczeñ, ¿e te
trupy mo¿na zaliczyæ na konto dzia³alnoci przeciwko Partii Narodowo-Bolszewickiej
s³u¿b specjalnych. Charakterystyczne jest, ¿e w odpowiedniej literaturze te dwa sposoby:
wyrzucanie cia³a z okna i mieræ pod ko³ami poci¹gu  wymienione s¹ jako ulubione
sposoby, którymi KGB maskowa³a, udaj¹c mieræ naturaln¹, swoje dzia³ania na rzecz
eliminowania przeciwników». Tak napisa³ w swojej ksi¹¿ce Taki prezydent nam nie jest
potrzebny E. Limonow [pisarz Eduard Limanow jest przywódca narodowych bolszewików w Rosji].
Nie dysponujemy pe³n¹ informacj¹ w sprawie faktu mierci naszego towarzysza
i dlatego nie mo¿emy na razie wyci¹gn¹æ jakichkolwiek wniosków. Ale zwracamy siê do
organów ochrony prawa i domagamy szczegó³owego zbadania okolicznoci tragedii
w Kaliningradzie.
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Uwa¿amy, ¿e W³adimir zosta³ zabity, kto to zrobi³ i dlaczego trzeba jeszcze wyjaniæ.
Od tego jaki wniosek wyci¹gn¹ ledczy milicji badaj¹cy tê sprawê bêd¹ zale¿eæ i nasze
dzia³ania. W ka¿dym b¹d razie dysponujemy faktami, które daj¹ nam prawo twierdziæ,
¿e go zabili. Ujawniaæ je publicznie bêdziemy po og³oszeniu oficjalnej decyzji funkcjonariuszy milicji  pisz¹ autorzy komunikatu.
www.msk.ru z 1 XI.

W Kaliningradzie dokonano zamachu na przedsiêbiorcê
8 listopada wieczorem w okolicach Ba³tyckiej Akademii Pañstwowej Przemys³u
Rybnego w Kaliningradzie dosz³o do strzelaniny. Wed³ug informacji organów ochrony prawa, nieznany sprawca kilka razy strzeli³ do 36-letniego przedsiêbiorcy Antona Postawnego. Biznesmen odniós³ kilka ran. Wszczêto sprawê karn¹ z art. 30 i art.
105 KK FR (próba zabójstwa).
www.regnum.ru z 9 XI.

Regionalny system penitencjarny w liczbach
W Urzêdzie Federalnej S³u¿by Wykonania Kar na Obwód Kaliningradzki jest
nowy naczelnik. Zosta³ nim pu³kownik s³u¿by wewnêtrznej Wiktor Borysowicz Ria¿ew. W czasie swojej konferencji prasowej Wiktor Ria¿ew opowiedzia³ dziennikarzom, ¿e na dzieñ 30 padziernika w placówkach systemu penitencjarnego Obwodu
Kaliningradzkiego znajdowa³o siê 4406 osób. Jeszcze 3359 osób figuruje w rejestrach
skazanych, którym wymierzono karê inn¹, ni¿ pozbawienie wolnoci.
W kaliningradzkich zak³adach karnych odnotowano spadek iloci naruszeñ przepisów odbywania kary przez skazanych. Ogó³em wed³ug stanu na 1 padziernika br. zanotowano 2349 naruszeñ, o 157 przypadków mniej, ni¿ w analogicznym okresie ub. roku.
Za to wyró¿niano skazanych przez kierownictwa placówek penitencjarnych o wiele czêciej, ni¿ wczeniej. W ci¹gu 9 miesiêcy br. za dobre sprawowanie wyró¿niono 3788
skazanych (prawie 86% wszystkich odbywaj¹cych karê).
W tym czasie przedsiêbiorstwa systemu penitencjarnego wytworzy³y produkcjê wartoci 31,4 mln rubli.
Dziêki operacyjnej pracy wród skazanych wykryto 1464 przestêpstwa, skonfiskowano 82,88 gr narkotyków, jedn¹ sztukê broni, 86 ró¿nych naboi. Za próbê przeniesienia na teren placówek penitencjarnych zabronionych przedmiotów zatrzymano 48 obywateli. W czasie rewizji w strefach skonfiskowano 4033 sztuk przedmiotów k³uj¹cotn¹cych, 145 tys. rubli, 207,4 litra alkoholu produkcji przemys³owej, 178 aparatów telefonii komórkowej, 85,53 gr substancji narkotycznych. redniodobowy koszt wy¿ywienia
jednego skazanego wynosi 31,84 rubla.
D-k, nr 43 z 613 XI; www.dvornik.ru z 6 XI.
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S¹d uchyli³ wyroki przeciwko Rudnikowowi i Bieriezowskiemu
14 listopada S¹d Obwodu Pskowskiego uchyli³ wyrok w sprawie deputowanego
Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej Igora Rudnikowa i dziennikarza gazety Nowyje Kolosa Olega Bieriezowskiego. Sprawa zosta³a skierowana do ponownego
rozpatrzenia przez S¹d Rejonowy w Pskowie.
W sierpniu 2007 roku obydwaj dziennikarze skazani zostali na karê odpowiednio 2,5 roku i 2 lata pozbawienia wolnoci w zawieszeniu na 3 lata. S¹d Rejonowy
w Pskowie uzna³ ich winnymi oszczerstwa i u¿ycia si³y fizycznej wobec 22 milicjantów.
www.klops.ru z 14 XI; KPwK, nr 170 z 17 XI.

Kultura, nauka, owiata
Dwunastu laureatów nagrody obwodowej
2 listopada w sali kompleksu sportowego Junost w Kaliningradzie odby³o siê
pierwsze wrêczenie premii Obwodu Kaliningradzkiego w czterech nominacjach.
W czasie niespe³na dwóch godzin gubernator obwodu Gieorgij Boos rozda³ laureatom 1,8 mln rubli  po 150 tysiêcy pieniêdzy bud¿etowych dla ka¿dego z trzech
zwyciêzców w ka¿dej nominacji. Nazwiska dwunastu laureatów, wybranych przez
specjalnie do tego powo³ane komisje, utrzymywano w tajemnicy do samej ceremonii nagradzania.
Laureatom wrêczono statuetki ze srebra i bursztynu oraz dyplomy. Na wykonanie statuetek zu¿yto trzy kilogramy srebra i piêæ kilogramów bursztynu. Za to pieniêdzy w czasie
uroczystoci nikt nie zobaczy³  premie pieniê¿ne wrêczono wszystkim w postaci kart
kredytowych. W tym przypadku, je¿eli nagroda dosta³a siê kilku autorom naraz, to kwota
podzielona zosta³a na wszystkich uczestników projektu. Na przyk³ad, tak post¹piono z
zespo³em pracowników Muzeum Oceanu wiatowego, który uczestniczy³ w restauracji
Bramy Królewskiej w Kaliningradzie i odbudowie figur trzech królów pruskich.
Ni¿ej prezentujemy nazwiska i zespo³y wyró¿nione w czterech nominacjach:
Premia Sozidanije (Tworzenie). Jest wrêczana za osi¹gniêcia w dziedzinie
budownictwa i gospodarki mieszkaniowo-komunalnej, przemys³u, transportu,
architektury, ochrony przyrody, innych sfer gospodarowania. Zwyciê¿yli:
 Zespó³ autorski kompanii EKO-B£OK (7 osób)  za wprowadzenie do
produkcji linii technologicznej do wytwarzania bloków ciennych z gazobetonu wapiennego (betonu lekkiego komórkowego).
 Zespó³ autorski kompanii Pionier (3 osoby)  za wdro¿enie technologii wytwarzania bloków ciennych z betonów nieautoklawizowanych.
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 Zespó³ autorski Federalnej Pañstwowej Instytucji Kultury Muzeum Oceanu wiatowego (5 osób)  za restauracjê obiektu Brama Królewska.
Premia Ewrika (Eureka). Jest wrêczana za osi¹gniêcia w dziedzinie nauki,
technologii i dzia³alnoci innowacyjnej.
Zwyciêzcy:
 Michai³ Gusiew  za pracê naukowo-technicz¹ Opracowanie metod i aparatury holografii cyfrowej do bezpiecznej (nie niszcz¹cej) kontroli w przemyle.
 Siergiej Niestierow, Anatolij Sobolewskij  za pracê naukowo-techniczn¹
Zespó³ programowy Kataster wielopoziomowy i jego zastosowanie.
 Zespó³ autorski Ba³tyckiej Akademii Pañstwowej (5 osób)  za pracê naukowo-technicz¹ Zautomatyzowany system sterowania jakoci¹ przygotowania
specjalistów morskich.
Premia Sopriczastnos (Wspó³udzia³). Jest wrêczana za osi¹gniêcia w sferze humanitarnej i spo³ecznej. Zwyciêzcy:
 Zespó³ Pañstwowej Kompanii Telewizyjno-Radiowej Kaliningrad (4 osoby)
 za spo³eczny projekt telewizyjny Szukam mamy. Dziêki programowi ponad 200
dzieci ze schronisk i domów dziecka znalaz³o rodziców.
 Zespó³ instytucji pañstwowej Orodek Pomocy Spo³ecznej Rodzinie i Dzieciom w Kaliningradzie (3 osoby)  za program System wczesnego ujawniania
rodzin z dzieæmi, potrzebuj¹cych ochrony socjalnej pañstwa.
 Kierownik Studium Dzieciêcego Rzemios³ Ludowych przy Kaliningradzkiej
Regionalnej Organizacji Spo³ecznej Kultury Rosyjskiej Kalinuszka Igor Rak  za
projekty Aleja Bajek Muzeum Rosyjskiej Architektury Drewnianej, Osada Rosyjska.
Premia Priznanije (Uznanie). Jest wrêczana za osi¹gniêcia w dziedzinie
kultury, literatury i sztuki. By³a te¿ wrêczana w latach poprzednich, a w tym roku zwyciê¿yli:
 Archiwista, krajoznawca Anatolij Bachtin  za naukowe wydawnictwo Zamki
i umocnienia Zakonu Teutoñskiego w pó³nocnej czêci Prus Wschodnich.
 Malarz i rzebiarz Izrael Gerszburg  za wystawê malarstwa portretowego.
 Producent i kierownik artystyczny Dawid Smielanskij  za festiwal sztuki
Sezony Ba³tyckie.
KP, nr 206 z 1 XI, nr 209 z 7 XI; RG, nr 244 z 1 XI, nr 248 z 7 XI; KPwK, nr 164 z 7 XI;
K-d, nr 44 z 712 XI; SK, nr 46 z 1420 XI.

W Kaliningradzie wznios¹ pomnik Rokossowskiego
Pomnik marsza³ka Zwi¹zku Radzieckiego Konstantina Rokossowskiego wznios¹
w Kaliningradzie. Postawi¹ go przed budynkiem kompleksu sportowego Floty Ba³tyckiej
na ulicy jego imienia. Na zamówienie w³adz miejskich ju¿ opracowano projekt zagospo32

darowania terenu ulic SommeraRokossowskiego w formie wzorowej strefy spacerowej.
Oprócz niewielkiego Placu Rokossowskiego, w jej granicach pojawi siê jeszcze jeden
plac z fontann¹ i ³awkami. Szczegó³owy opis projektu strefy na stronie internetowej
Kaliningrad.ru.
www.kaliningrad.ru z 7 XI; KP, nr 210 z 8 XI; SK, nr 46 z 1420 XI; RG, nr 256 z 15 XI.

W Kaliningradzie szukaj¹ rzeby Immanuela Kanta
Rzeba wielkiego filozofa zaginê³a w 1945 roku. Niedawno znaleziono miejsce
przypuszczalnego jej ukrycia. Obywatel RFN Manfred Heimer udostêpni³ mapy i dokumenty, wiadcz¹ce o tym, ¿e wiosn¹ 1945 roku niedaleko od Kõnigsberga zakopano czêæ
wartoci kulturalnych regionu. Wród nich tak¿e pomnik Kanta z br¹zu znanego rzebiarza Christiana Raucha, stoj¹cy przed Uniwersytetem Kõnigsberskim. W 1945 roku za
zgod¹ magistratu rzebê Kanta wywioz³a do swego maj¹tku niemiecka hrabina Denhoff.
Po szturmie Kõnigsberga rzeba zniknê³a bez ladu.
W chwili obecnej uzgadnianie s¹ warunki przysz³ych wykopalisk. Kryjówkê z wartociami kulturalnymi chc¹ odkopywaæ w Obwodzie Kaliningradzkim saperzy niemieccy.
Ich probê przedstawi³ Manfred Heimer. Obawia siê on, ¿e kryjówka ta mo¿e byæ zaminowana i przedstawiaæ zagro¿enie dla saperów rosyjskich. Wed³ug dokumentów, kryjówka po³o¿ona jest na g³êbokoci 6 metrów na terenie Bagrationowskiego Okrêgu Miejskiego w pobli¿u granicy z Polsk¹. «Schron gotowi s¹ rozminowaæ saperzy z Frankfurtu nad
Menem»  mia³ zapewniæ Manfred Heimer w rozmowie z historykiem kaliningradzkim
Siergiejem Trifonowem.
www.pravda.ru z 14 XI; KPwK, nr 170 z 17 XI; www.regnum.ru z 19 XI;
www.kaliningrad.ru z 20 XI; SK, nr 47 z 2127 XI.

Jubileusz Kaliningradzkiej Fundacji Kultury
Kaliningradzka Fundacja Kultury obchodzi³a swoje 20-lecie. W bibliotekach
i muzeach odby³y siê spotkania i konferencje twórcze pod wspólnym tytu³em: 20 lat
poszukiwañ, odkryæ, d¹¿eñ i nadziei twórczych. Pierwszym przewodnicz¹cym tej organizacji spo³ecznej zosta³ pisarz i dzia³acz spo³eczny Jurij Iwanow. Od tego czasu rozpoczê³o siê coraz bardziej powszechne uwiadomienie sobie kulturalnej i historycznej przesz³oci ziemi, która po wojnie sta³a siê rosyjsk¹. Pisarze i artyci na spotkaniach, organizowanych przez Fundacjê Kultury, mówili o potrzebie odbudowy katedry, starodawnych
pomników, upowszechniania wiedzy o kulturze i o wszystkim, co wi¹za³o siê z ¿yciem
duchowym regionu.
Z okazji jubileuszu w Filharmonii Obwodowej odby³ siê uroczysty koncert.
www.pravda.ru z 14 XI; www.rbcdaily.ru z 23 XI.
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Kaliningradzki orodek radiowo-telewizyjny obchodzi³ swoje 60-lecie
21 listopada w Kaliningradzie odby³o siê uroczyste zebranie z okazji 60-lecia utworzenia Kaliningradzkiego Obwodowego Radiowo-Telewizyjnego Orodka Nadawczego
i 50-lecia rozpoczêcia nadawania programów telewizyjnych w Obwodzie Kaliningradzkim. Radiowo-telewizyjny orodek nadawczy w chwili obecnej prowadzi nadawanie
6 programów telewizyjnych, w tym tak¿e programów Kana³ Pierwszy, Rosja
i RosjaKaliningrad na ca³e terytorium obwodu, a tak¿e 10 programów radiowych.
Prócz tego orodek zapewnia przekazywanie takich programów radiowych, jak Radio
Rosji, Majak, G³os Rosji na kraje europejskie z potencjalnym objêciem audytorium
ponad 100 mln osób. W tym celu orodek dysponuje unikalnym sprzêtem o mocy wyjciowej 2,5 megawat.
www.klops.ru z 21 XI; www.rbcdaily.ru z 23 XI.

W Kaliningradzie zorganizowano konferencjê rodzicielsk¹ Wiara, nadzieja,
mi³oæ...
W dniach 16 i 17 listopada w Kaliningradzie zorganizowano konferencjê rodzicielsk¹ pod nazw¹ Wiara, nadzieja, mi³oæ w rodzinie rosyjskiej. Uczestnikami
konferencji stali siê szefowie i pedagodzy placówek owiatowych miasta, rodzice,
przedstawiciele Rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej, organizacji spo³ecznych, czo³owi specjalici rosyjscy, pracuj¹cy w sferze pedagogiki, psychologii, socjologii. Cel konferencji 
odrodzenie autorytetu rodziny, przyci¹gniêcie uwagi do rodzicielskich organizacji spo³ecznych.
16 listopada w szko³ach numer 10, 18 i 31 odby³y siê spotkania z goæmi z Moskwy 
dyrektorem Spo³ecznego Instytutu Bezpieczeñstwa Demograficznego Irin¹ Miedwiediew¹, wiceprezesem Miêdzyregionalnej Fundacji Pomocy Socjalnej i Psychologicznej Rodzinie i Dzieciom Tajan¹ Szyszow¹, poet¹ i kompozytorem Andriejem Seliwanowem.
W Bibliotece Obwodowej o zachowaniu tradycji patriotyzmu uczestnicy konferencji rozmawiali z dyrektorem projektu moskiewskiego Zjednoczenie Szkoleñ Suworowsko-Uszakowskich Aleksandrem Kononienk¹. 7 listopada w Uniwersytecie im. Emmanuela
Kanta w konferencji wziêli udzia³ szefowie Wydzia³u Owiaty Merostwa, Wydzia³u ds.
Socjalnych, przedstawiciele Ministerstwa Owiaty Rz¹du Obwodu Kaliningradzkiego,
biskup Ba³tycki Serafim i uczeni z Moskwy.
www.klops.ru z 16 XI; www.kaliningrad.ru z 16 XI.

Obwód Kaliningradzki i Unia Europejska zamierzaj¹ wspólnie odrestaurowaæ budowle fortyfikacyjne
Stosowne porozumienie zawarto w Brukseli, o czym poinformowa³a s³u¿ba prasowa rz¹du obwodowego. Do decyzji o wspólnej odbudowie budowli fortyfikacyjnych w obwodzie dosz³o po raportach kaliningradczyków o du¿ych i ma³ych twier34

dzach i zamkach, ruiny których znajduj¹ siê na terytorium obwodu, o fortach i bramach
miejskich. Wspó³praca Obwodu Kaliningradzkiego i krajów UE w sferze restauracji tych
obiektów odbywaæ siê bêdzie przy pomocy finansowej UE w ramach programu INTERREG. Udzia³ partnerów zagranicznych nie zosta³ w rosyjskich doniesieniach medialonych zauwa¿ony.
G-n, nr 42 z 17 XI; www.balticpl.ru z 19 XI; www.kaliningrad.ru z 19 XI.

Gospodarka obwodu
Bezpieczeñstwo energetyczne obwodu zale¿y od dostaw gazu
Pod koniec padziernika w Kaliningradzie odby³a siê narada szefów najwiêkszych elektrosieciowych kompanii Rosji. Omawiano strategiê rozwoju kompleksu
elektrosieciowego w zwi¹zku z reorganizacj¹ Rosyjskiej Spó³ki Akcyjnej Jednolity System Energetyczny Rosji [ros. RAO JES Rossii], zaplanowanej na lato 2008 roku,
a tak¿e sprawy zwi¹zane z przygotowaniem kompleksu do pracy w warunkach jesiennozimowych. Zastêpca przewodnicz¹cego Zarz¹du Federalnej Kompanii Sieciowej Jednolitego Systemu Energetycznego Aleksandr Czystiakow tak uzasadnia³ zorganizowanie owej
narady w Kaliningradzie: «Po pierwsze, takiej narady na zachodzie Rosji nie prowadzilimy. Po drugie, teraz sprawy rozwoju kaliningradzkiego systemu energetycznego s¹ dla
nas bardzo znacz¹ce i omawiane s¹ na wszystkich szczeblach: od szczebla roboczego
Jantarenergo do rz¹du federalnego. Dlatego dzisiejsz¹ naradê [odby³a siê 26 padziernika] po³¹czylimy jeszcze ze spotkaniem z gubernatorem, gdzie powinnimy dostatecznie g³êboko wnikn¹æ w te problemy i, jak s¹dzê, ju¿ ostatecznie uzgodniæ podejcie do
reformowania Jantarenergo i do perspektyw rozwoju energetyki regionu».
W pierwszych dniach listopada Rz¹d Obwodu Kaliningradzkiego i RAO JES Rossii przygotowali siê do podpisania porozumienia, istota którego sprowadza siê do tego,
¿e w okresie najbli¿szych 15 lat Obwód Kaliningradzki powinien byæ zabezpieczony we
w³asne pewne ród³a energii.
1 listopada problem zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ omawiano na spotkaniu
w Dumie Obwodowej z udzia³em deputowanych, przedstawicieli rz¹du i energetyków.
Stwierdzono, ¿e projekty utworzenia na terytorium regionu strefy turystyczno-rekreacyjnej, strefy gier hazardowych, planowany rozwój gospodarki w ramach Federalnego Celowego Programu Rozwoju Obwodu do 2010 roku doprowadz¹ do ostrego zwiêkszenia
zapotrzebowania na energiê elektryczn¹. Do tego jeszcze nale¿y przebudowaæ sieci, podstacje, przekazuj¹ce energiê odbiorcom. S¹ one mocno zu¿yte. Michai³ Cykiel, dyrektor
generalny SA Jantarenergo opowiedzia³, ¿e z 44 podstacji tej spó³ki w 20 s¹ problemy.
To jest, ka¿da druga podstacja wymaga rekonstrukcji.
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Problemy energetyczne obwodu szczegó³owo omówione zosta³y na ³amach wp³ywowego czasopisma Kommersant. Zdaniem autorów artyku³u, Obwód Kaliningradzki za
dwa lata mo¿e pozostaæ bez zaopatrzenia w energiê elektryczn¹. Urzêdnicy lokalni wini¹
za to Gazprom, który nie spieszy siê ze zwiêkszeniem dostaw gazu do obwodu, w wyniku czego oni nie mog¹ zbudowaæ brakuj¹cych mocy w TEC-2. Esperci jednak nie w¹tpi¹ w to, ¿e pañstwo zdo³a rowi¹zaæ ten problem, je¿eli chce zachowaæ Kaliningrad pod
swoj¹ kontrol¹. Ju¿ dzisiaj obwód wytwarza tylko 70% potrzebnej energii elektrycznej,
otrzymuj¹c brakuj¹ce 30% z Elektrowni Atomowej w Ignalinie. Jej zamkniêcie w 2009
roku stworzy wielkie k³opoty dla obwodu, chyba ¿e zbudowany zostanie drugi blok energetyczny o mocy 450 megawat w Kaliningradzkiej TEC-2. Obecnie do celów energetycznych obwód otrzymuje 600 mln m3 gazu. Oddanie do u¿ytku drugiego bloku TEC-2
w 2010 roku spowoduje, ¿e tylko do celów energetycznych potrzebnych bêdzie
1,1 mld m3 gazu rocznie, a uwzglêdniaj¹c potrzeby przemys³u i potrzeby socjalnobytowe  2,8 mld m3 rocznie. Do 2012 roku te liczby wzrosn¹ do 1,4 mld i 3,4 mld
m3 odpowiednio.
Wed³ug s³ów ministra infrastruktury rz¹du obwodowego Aleksandra Rolbinowa, rz¹d i RAO JES Rossii niejednokrotnie prowadzi³y rozmowy z Gazpromem
o rozbudowie stacji kompressorowej, która mog³aby podawaæ potrzebne iloci gazu
dla drugiego bloku TEC-2. By³ ju¿ opracowany projekt rozszerzenia, wartoæ którego wynosi³a 6070 mln dolarów, ale Gazprom odmawia rozbudowy gazoci¹gu. Proponuje natomiast wariant alternatywny  woziæ gaz p³ynny z Republiki Po³udniowej Afryki
po cenie ponad 300 USD za 1000 m3, wzglêdnie uruchomiæ elektrowniê napêdzan¹ mazutem lub wêglem, spalanym w blokach produkcji chiñskiej bez licencji. Obydwa warianty wywr¹ op³akane skutki na ekologii Ba³tyku.
Wasilij Sapo¿nikow, starszy analityk Kompanii Finansowej Otkrytije, jest jednak
przekonany, ¿e je¿eli pañstwo chce «utrzymaæ kontrolê nad enklaw¹, to dwignie wp³ywu
na Gazprom znajd¹ siê».
www.kaliningradexpert.ru z 26 X; www.rostrubprom.ru z 1 XI; KP, nr 206 z 1 XI;
K-sa, nr 721 z 2 XI, KP, nr 210 z 8 XI, nr 212 z 10 XI; www.knia.ru z 12 XI
SK, nr 46 z 1420 XI; AiF-K, nr 46 z 1420 XI.

Zubkow da gazu?
8 listopada gubernator Gieorgij Boos z³o¿y³ wizytê premierowi rz¹du FR Wiktorowi Zubkowowi. Rozmawiano o problemach bezpieczeñstwa energetycznego
regionu. Tematem g³ównym by³ gaz. Boos poinformowa³ premiera, ¿e na skutek
swojego dynamicznego rozwoju obwód potrzebuje zwiêkszenia limitów gazu ziemnego i prosi³ o wydanie stosownego polecenia Gazpromowi. Premier nie powiedzia³ nie, ale zaproponowa³ najpierw odbycie narady w tej sprawie w rozszerzonym
sk³adzie. Na 26 listopada u Wiktora Zubkowa wyznaczone zosta³o drugie spotkanie
z udzia³em Gieorgija Boosa, szefa RAO JES Rossii Anatolija Czubajsa, prezesa Zarz¹36

du SA Gazprom Aleksieja Millera, ministra przemys³u i energetyki Wiktora Christienki, ministra rozwoju regionalnego Dmitrija Kozaka, a tak¿e ministra rozwoju gospodarczego i handlu FR Elwiry Nabiullinej.
Boos nie przypadkiem zabiega³ o przyjêcie nie przez prezesa Millera, lecz od
razu przez premiera Zubkowa. Gazprom, o czym przekona³ siê gubernator, sceptycznie
odnosi siê do koniecznoci zwiêkszenia dostaw gazu do Obwodu Kaliningradzkiego. Monopolicie bardziej op³aca siê zwiêkszaæ jego sprzeda¿ na rynku zewnêtrznym (tam stawki s¹ ca³kiem inne), ni¿ kierowaæ gaz do obwodu. By sk³oniæ Gazprom do przejêcia siê
problemami i perspektywami kaliningradczyków, potrzebna jest wola polityczna, przy
czym nag³oniona nie jeden raz i na najwy¿szym szczeblu. Gubernatorowi uda³o siê dwa
lata temu zainteresowaæ tym problemem samego prezydenta FR W³adimira Putina, za
latem br. pierwszego wicepremiera rz¹du FR, przewodnicz¹cego Rady Nadzorczej Gazpromu Dmitrija Miedwiediewa, który po naradzie powiêconej gazyfikacji obwodu przyzna³, ¿e «omawiany temat ju¿ dosta³ oskomy». Widocznie to jeszcze za ma³o dla Zarz¹du
SA Gazprom. Ciekawe, czy premier Zubkow da gazu dla obwodu?  zastanawia siê
autor artyku³u w Kaliningradzkiej Prawdzie. Przekonamy siê za jaki czas. Zapowiadana narada odby³a siê 25 listopada. O jej ustaleniach informacji brak.
www.kaliningradka.ru z 10 XI; KP, nr 223 z 27 XI.

Umorzono sprawê bankructwa Kaliningradzkiego Kombinatu Bursztynu
S¹d Arbitra¿owy Obwodu Kaliningradzkiego wyda³ orzeczenie o umorzeniu postêpowania w sprawie bankructwa Pañstwowego Przedsiêbiorstwa Unitarnego Kaliningradzki Kombinat Bursztynu po sp³aceniu przez nie d³ugów w wysokoci 135 mln rubli. rodki,
niezbêdne do sp³aty d³ugu, który powsta³ przed uruchomieniem procedur bankructwa,
uzyskano w wyniku dzia³alnoci gospodarczej kombinatu i jego spó³ki-córki o tej samej
nazwie. Do PPU Kaliningradzki Kombinat Bursztynu nale¿y 100% akcji jego spó³ekcórek SA Kaliningradzki Kombinat Bursztynu i SA Jantarnyj Juwieliprom (Bursztynowy Przemys³ Jubilerski). Wartoæ spó³ek na koniec 2006 roku (data wyceny) wynosi³a 228,7 mln rubli.
www.regnum.ru z 2 XI; TR, nr 39 z 915 XI.

Rejestr rezydentów SSE w Obwodzie Kaliningradzkim
W wykazie firm-rezydentów Szczególnej Strefy Ekonomicznej w Obwodzie
Kaliningradzkim nast¹pi³y zmiany. Ten status zyska³y cztery nowe kompanie:
 Spó³ka z o.o. Trio-Inwest bêdzie budowaæ w Gurjewskim Okrêgu Miejskim ch³odniê na 8000 ton za 296,61 mln rubli;
 Spó³ka z o.o. DSK-XXI wiek zbuduje zak³ad do produkcji wyrobów ¿elazobetonowych dla budownictwa mieszkaniowego wed³ug technologii fiñskiej w Niwienskoje w Bagrationowskim Okrêgu Miejskim. Koszt inwestycji  546,3 mln rubli;
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 Spó³ka z o.o. APK Ba³tijskij Bekon wyda 646,66 mln rubli na przebudowê
i modernizacjê fermy trzody chlewnej i zak³adu przetwórstwa miêsnego w zakresie wytwarzania pó³fabrykatów w miejscowoci £u¿ki w Rejonie Zielenogradskim;
 Spó³ka Akcyjna typu zamkniêtego Metarus-Kaliningrad bêdzie produkowaæ ³atwo otwierane i gwintowane wieczka z blachy lakierowanej/litografowanej
w miejscowoci Pribre¿nyj k/ Kaliningradu. Koszt inwestycji 237,7 mln rubli.
Na równi z uzupe³nieniem s¹ i wybycia. Spó³ka z o.o. Imperia Cwietow wykrelona
zosta³a z rejestru rezydentów SSE w zwi¹zku z niemo¿liwoci¹ pod³¹czenia siê do gazu
i energii elektrycznej. Firmy Kompania Przemys³owo-Budowlana-2007 i Pionier-Kaliningrad opuci³y szeregi SSE w zwi¹zku z niedostateczn¹ iloci¹ rodków inwestycyjnych.
Aktualnie w rejestrze rezydentów SSE w Obwodzie Kaliningradzkim figuruje47 firm.
Deklarowane przez nie inwestycje wynosz¹ oko³o 26 miliardów rubli.
Przypominamy, ¿e próg inwestycyjny dla chc¹cych korzystaæ z ulg SSE wynosi
150 mln rubli.
D-k, nr 43 z 613 XI; RG, nr 248 z 7 XI; AiF-K, nr 45 z 713 XI.

Budowa nadmorskiej magistrali samochodowej
Jak informuje tygodnik Strana Kaliningrad, jeszcze przed Nowym Rokiem rozpocznie
siê budowa pierwszego etapu okrê¿nej nadmorskiej magistrali samochodowej (ros. Primorskij awtoban), bêd¹cej drog¹ szybkiego ruchu od pó³nocnego Kaliningradu poprzez
ZielenogradskSwiet³ogorskPrimorsk do po³udniowego zachodu Kaliningradu. Wybór
wykonawcy nast¹pi 29 listopada. Do zbudowania jest 180 km bez skrzy¿owañ i przejazdów kolejowych, za to z 12 mostami i mnóstwem rozwi¹zañ transportowych. Ca³a droga
bêdzie owietlona, w ka¿dym kierunku po dwa pasy ruchu, szerokoæ pasa ruchu  3,75
m, pasa rozdzielczego  6 m, pasa do zatrzymania siê 2,5 m, pobocza 3,75 m.
Droga KaliningradZielenogradsk z odnogami do Chrabrowa, Zielenogradska, Swiet³ogorska, Pionierska, Jantarnego, Ba³tijska i Swiet³ego bêdzie kosztowaæ 6,8 miliarda
rubli. Pieni¹dze przeka¿e bud¿et federalny na osobiste polecenie prezydenta FR W³adimira Putina.
SK, nr 46 z 1420 XI.

Spó³ka Akcyjna Awtotor w tarapatach za spraw¹ rodzimej konkurencji
SA Awtotor od lat korzysta z ulg Szczególnej Strefy Ekonomicznej w Obwodzie Kaliningradzkim, gdzie ma swoje zak³ady monta¿u samochodów marek General Motors, BMW, Kia, Chery, Yuejin.
24 maja 2007 r. rz¹d federalny postanowieniem Nr 317 zezwoli³ Awtotorowi
na kontynuowanie pracy w ramach dotychczas zawartych umów jeszcze w ci¹gu
dziesiêciu lat, czyli tak¿e na korzystanie z ulg celnych.
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Umowy z nowymi kontrahentami zagranicznymi, wzglêdnie nowe umowy z dotychczasowymi partnerami, wymagaj¹ ju¿ od Awtotor odejcia od prostych operacji
monta¿owych na rzecz prowadzenia monta¿u przemys³owego, obejmuj¹cego spawanie
i malowanie karoserii.
Zdaniem innych rosyjskich producentów samochodów, szczególna sytuacja Awtotor hamuje rozwój bran¿y i wst¹pienie Rosji do WTO. O cofniêcie ulg dla Awtotor
wystêpuje nie tylko Federalna S³u¿ba Celna, która, po odmowie spó³ki zap³acenia ponad
2 mld rubli z tytu³u podwy¿szenia ce³, skierowa³a do S¹du Arbitra¿owego 122 pozwy
przeciwko Awtotor, lecz i stowarzyszenie producentów samochodów Rosji, uznaj¹c, ¿e
wyj¹tkowe preferencje dla jednego uczestnika rynku niszczy rynek, tworz¹c pod³o¿e dla
nieuczciwej konkurencji.
Kierownictwo Awtotor jest oskar¿ane o wykorzystanie mo¿liwoci lobbystycznych w poprzednim rz¹dzie federalnym, a nawet o korumpowanie urzêdników pañstwowych. W ostatnim czasie do przeciwników Awtotor przy³¹czy³y siê tak¿e
federalne ministerstwa rozwoju gospodarczego i handlu oraz przemys³u i energetyki, które zapowiedzia³y wniesienie poprawek do postanowienia rz¹du z maja 2007
roku, przed³u¿aj¹cego ulgi dla Awtotor na jeszcze dziesiêæ lat.
Awtotor przygotowa³ swoje stanowisko, w którym m.in. stwierdza, ¿e nowa propozycja ministerstw radykalnie zmienia wszystkie warunki projektu inwestycyjnego, co jest
równoznaczne z postawieniem bariery technicznej i nadaniem ustawie federalnej o SSE
i ustawie o inwestycjach zagranicznych mocy wstecznej.
Sprawa ta zosta³a szeroko omówiona w nastêpuj¹cych artyku³ach prasowych:

 Wojny o ulgi: Urz¹d celny kieruje dziesi¹tki pozwów, D-k, nr 40 z 1623 X; www.dvornik.ru z 30 X;
 Akademicy na wezwanie. Konkurenci kaliningradzkiego Awtotoru kupuj¹ marginalnych
polityków i ekonomistów hurtem i w detalu, KP-P, nr 207 z 2 XI;
 Urz¹d celny podejrzewa Awtotor o wykorzystanie chwytów bezprawnych w toku postêpowania s¹dowego www.regnum.ru z 2 XI;
 Urz¹d celny ¿¹da sp³acenia d³ugów, RG z 2 XI;
 Deputowany Dumy Pañstwowej oskar¿y³ szefa Awtotoru W³adimira Szczerbakowa o «nieuczciwy lobbyzm z oznakami korupcji», www.regnum.ru z 7 XI;
 BMW odnotowuje dwudziestotysiêczny samochód, który zszed³ z tamy Awtotoru, www.kaliningrad.ru z 8 XI, www.auto.finam.ru z 8 XI;
 Awtotor wspólnie z chiñsk¹ Chery planuje rozpocz¹æ budowê zak³adu w 2009 roku, www.kaliningrad.ru z 15 XI;
 BMW przed³u¿a umowê o monta¿u samochodów z Awtotor, www.kaliningrad.ru z 15 XI;
 Ministerstwo Rozwoju Gospodarczego i Handlu oraz Ministerstwo Przemys³u i Energetyki zamierzaj¹ uchyliæ ulgi dla Awtotoru, www.rian.ru z 22 XI, www.rbcdaily.ru z 23 XI.

Wyniki pracy Kaliningradzkiej Kolei ¯elaznej za 9 miesiêcy 2007 roku
W okresie 9 miesiêcy 2007 roku Kaliningradzka Kolej ¯elazna (ros. K¯D) pod
wzglêdem wielkoci przewozów ³adunków przewy¿szy³a zarówno zadania planowe, jak i wskaniki analogicznego okresu roku ubieg³ego. Najwiêkszy przyrost
za³adunku, wed³ug danych Drogowego Orodka Firmowej Obs³ugi Transportowej (ros.
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DCFTO) zanotowano we wrzeniu. W tym miesi¹cu kolej za³adowa³a i wys³a³a 175,53
tysiêcy ton ró¿nych towarów, o 16% wiêcej ni¿ w analogicznym okresie 2006 roku,
a redniodobowa iloæ wysy³anych ³adunków osi¹gnê³a 5851 ton. Najwiêksz¹ dynamikê
osi¹gniêto w za³adunku i transporcie: samochodów osobowych (185%), kontenerów
(123%), chemikalii (106%) i drewna, za³adunek których wzrós³ ponad dziesiêciokrotnie
(z 468 ton w 2006 r. do 4685 ton w 2007 r.). £¹cznie w okresie 9 miesiêcy kolej kaliningradzka za³adowa³a ponad pó³tora miliona ton ³adunków, o 1,8% wiêcej, ni¿ planowano.
Wzrastaj¹ce przewozy, zdaniem analityków DCFTO, zwi¹zane s¹ z rozwojem przedsiêbiorstw przemys³owych Obwodu Kaliningradzkiego i zwiêkszeniem dostaw produkcji
poza granice obwodu. W DCFTO podkrelono, ¿e we wrzeniu K¯D ca³kowicie zrealizowa³a wszystkie zg³oszenia nadawców ³adunków obwodu w zakresie podstawienia wagonów i wys³ania ³adunków do stacji przeznaczenia.
www.knia.ru z 8 XI.

Miliardy rubli na infrastrukturê stref turystyczno-rekreacyjnych
Federalna Agencja Turystyczna (Rosturizm) przewiduje, ¿e pierwsze kurorty
w strefach turystyczno-rekreacyjnych zaczn¹ pracê w 2012 roku. Rz¹d FR do 2010
roku przeznaczy 9,1 mld rubli na infrastrukturê 7 specjalnych stref ekonomicznych
typu turystyczno-rekreacyjnego. Jak ju¿ informowalimy, w Rosji utworzonych
zostanie 7 stref turystyczno-rekreacyjnych: w republikach A³taj i Buracja, w krajach A³tajskim, Krasnodarskim i Stawropolskim oraz w Obwodach Irkuckim i Kaliningradzkim (na Mierzei Kuroñskiej). Stosowne postanowienie rz¹d FR przyj¹³
3 lutego 2007 roku. Cele utworzenia stref turystyczno-rekreacyjnych: pobudzanie
dzia³alnoci inwestycyjnej, skierowanej na zachowanie, rozwój i efektywne wykorzystanie zasobów turystyczno-rekreacyjnych na terytorium Rosji; stworzenie
nowoczesnej turystycznej, transportowej, mieszkaniowo-komunalnej, socjalnej i innych rodzajów infrastruktury, a tak¿e koncentracja zasobów dla rozwoju bran¿y
sanatoryjno-rekreacyjnej Rosji.
www.regnum.ru z 9 XI.

13 firm kaliningradzkich wród 250 najwiêkszych kompanii w Pó³nocno-Zachodnim Okrêgu Federalnym
Orodek Analityczny Ekspert. Pó³nocny Zachód sporz¹dzi³ ranking 250 najwiêkszych kompanii Okrêgu Pó³nocno-Zachodniego, do którego wesz³o tak¿e
13 kompanii zarejestrowanych i dzia³aj¹cych na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego. Jako kryterium g³ówne brano pod uwagê wskanik, charakteryzuj¹cy wielkoæ realizacji produkcji (robót, us³ug), dla banków i kompanii ubezpieczeniowych
 porównywalne dane sprawozdawczoci finansowej, a dla przedsiêbiorstw rolnych i prze-
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mys³u rolnego, telekomunikacji, transportu, handlu, GKiM, budownictwa  wielkoæ
wp³ywów ze sprzeda¿y produkcji.
Wród tych, których wyró¿niono znalaz³ siê weteran rankingu £UKOIL-Kaliningradmornieft, potentat regionalny, tradycyjnie osi¹gaj¹cy wysokie wskaniki finansowo-ekonomiczne. Tym razem znalaz³ siê on na 24 miejscu pod wzglêdem czystego zysku
w latach 2006 i 2007 (bez wzglêdu na spadek tempa przyrostu wielkoci sprzeda¿y o
5,3%).
Znacz¹co podnieli siê w rankingu wed³ug wskanika czystego zysku Teleba³t
 z 42 na 25 miejsce, Wester  z 66 na 46, Awtotor  z 243 na 74, RosNieft
 z 200 na 157. W tym wykazie po raz pierwszy znaleli siê KDawia  172 miejsce i Produkty Pitanija  215 miejsce. Nieznacznie poprawi³y siê pozycje w rankingu takich firm kaliningradzkich jak Radioimport-R, Kaliningradnieftieprodukt, Wiczunaj-Ru, Morskaja Zwiezda. Ranking SA Jantarenergo obni¿y³ siê ze
104 na 111 miejsce.
KP, nr 215 z 15 XI; www.kaliningradka.ru z 15 XI.

IKEA zbuduje w Obwodzie Kaliningradzkim orodek handlowy za
100 mln euro
Szwedzka IKEA zainwestuje w budowê orodka handlowego w obwodzie nie
mniej ni¿ 100 mln euro, owiadczy³a 22 listopada na spotkaniu urzêdników rz¹du
regionalnego z delegacj¹ biznesmenów szwedzkich przedstawiciel kompanii Maria
Iwanowa. Orodek handlowy o powierzchni 140 tys. m2 zostanie zlokalizowany
w pobli¿u Kaliningradu. «Trwa poszukiwanie dzia³ki gruntów. Jak tylko j¹ znajdziemy,
przyst¹pimy do realizacji projektu»  powiedzia³a przedstawicielka IKEA. Orodek handlowy planuje siê zbudowaæ w formacie IKEA Family, co da oko³o trzech tysiêcy miejsc
pracy. «Kaliningrad jest dla nas interesuj¹cy. Bylibymy zobowi¹zani rz¹dowi obwodu za
poparcie w realizacji naszego projektu»  doda³a Iwanowa.
Naczelnik Departamentu Polityki Inwestycyjnej w Ministerstwie Gospodarki obwodu Oleg Danowskij w odpowiedzi na to owiadczy³: «Zainteresowanie w³adzy obwodowej w tej sprawie potwierdzamy».
www.top.rbc.ru z 21 XI; www.rian.ru z 22 XI; KP-P, nr 221 z 23 XI;
KPwK, nr 175 z 27 XI.
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Kaliningrad  Polska
Polacy zaprosili inwestorów
Artyku³ pod takim tytu³em ukaza³ siê na ³amach tygodnika Awtorynok i zosta³ przedrukowany na stronie internetowej Kaliningrad.ru w dniu 6 listopada br. Autor artyku³u informuje w nim, ¿e w Konsulacie Generalnym RP w Kaliningradzie odby³o siê spotkanie przedstawicieli w³adz województwa warmiñsko-mazurskiego i powiatu suwalskiego z województwa podlaskiego z przedstawicielami biznesu kaliningradzkiego. Przedstawiono pe³n¹ informacjê o warunkach funkcjonowania specjalnych stref ekonomicznych w Polsce i zachêcano biznesmenów kaliningradzkich do inwestowania w nich.
W artykule nadmienia siê, ¿e jednym z warunków takich stref jest udostêpnienie inwestorom zagranicznym mo¿liwoci nabycia gruntów pod rozwój produkcji, przy czym
z zawczasu przygotowan¹ nowoczesn¹ infrastruktur¹. Ponadto inwestorzy mog¹ liczyæ na
znacz¹ce ulgi podatkowe i zwrot 6070% swoich nak³adów kapita³owych. Po trzecie,
grunty w granicz¹cych z Obwodem Kaliningradzkim województwach polskich s¹
23-krotnie tañsze, ni¿ na pozosta³ym terytorium Polski (oko³o 250 euro za 1 ar). I wreszcie, nie istnieje podatek od nieruchomoci, a jest przy tym niski koszt si³y roboczej.
Wspomniano te¿ o ograniczeniach, na przyk³ad, brak zapotrzebowania na inwestycje
w dziedzinie handlu czy rolnictwa, z wyj¹tkiem przetwórstwa rolniczo-przemys³owego.
Wielkoæ inwestycji powinna wynieæ nie mniej ni¿ 100 tys. euro, a przedsiêbiorstwo
powinno funkcjonowaæ nie mniej ni¿ 5 lat z zachowaniem miejsc pracy w ci¹gu ca³ego
tego okresu.
www.kaliningrad.ru z 6 XI; Awtorynok, nr 44 z 7 XI; www.auto39.ru z 7 XI.

Rozmowa z s¹siadami. Deputowani opowiadaj¹ siê za uproszczeniem trybu
wizowego
9 listopada w Kaliningradzkiej Dumie Obwodowej odby³o siê wspólne posiedzenie
cz³onków komisji ds. wspó³pracy miêdzynarodowej Dumy Obwodowej
i Sejmiku Województwa Warmiñsko-Mazurskiego. W toku spotkania starano siê wypracowaæ wspólny punkt widzenia na temat dalszej wspó³pracy miêdzy obwodem
i województwem. Omówiono szereg wa¿nych spraw dla obydwu stron, w tym, na
przyk³ad, projekty wspó³pracy przygranicznej, efektywnoæ pracy w ramach euroregionów, problemy zwi¹zane z zagospodarowaniem przejæ granicznych, wp³yw
wprowadzenia p³atnych wiz na gospodarkê i rozwój turystyki obydwu stron. Stwierdzono, ¿e po letnim skomplikowaniu mechanizmu uzyskiwania wiz liczba przekroczeñ granicy zmniejszy³a siê o 15%. Jeszcze bardziej odczuwalnie spad³a liczba
jedno-dwudniowych wyjazdów turystycznych. Wiceprzewodnicz¹cy Komisji ds.
Wspó³pracy Miêdzynarodowej Sejmiku Województwa Warmiñsko-Mazurskiego Henryk
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Horbaczewski sprecyzowa³ stanowisko w³adz samorz¹dowych województwa  niezbêdne jest stworzenie systemu uproszczonego trybu wizowego miêdzy powiatami przygranicznymi Polski i Obwodu Kaliningradzkiego FR. Dziennikarze kaliningradzcy podkrelaj¹ przy tym, ¿e na razie omawianie tej sprawy prowadzone jest ze strony polskiej jedynie na szczeblu samorz¹du lokalnego i ¿e potrzebne jest zawarcie umowy miêdzypañstwowej. Umowa z Schengen na to pozwala.
Podsumowuj¹c wyniki spotkania w Kaliningradzie, Salomon Ginzburg, zastêpca przewodnicz¹cego Komitetu (Komisji) ds. Stosunków Miêdzynarodowych Dumy Obwodowej, powiedzia³, co nastêpuje: «Stosunki z województwami polskimi, szczególnie z Warmiñsko-Mazurskim, s¹ wa¿ne. Jest nadzieja, ¿e teraz Polacy nie bêd¹ nak³adaæ weta na
now¹ umowê o wspó³pracy miedzy Rosj¹ i UE, która powinna by³a wejæ w ¿ycie od 1
grudnia».
KP-P, nr 211 z 9 XI; KP, nr 213 z 13 XI; KPwK, nr 167 z 13 XI; SK, nr 46 z 1420 XI.

Elbl¹g zaproponowa³ Kaliningradowi 36 projektów wspó³pracy
W dniach 1316 listopada w obwodzie goci³a delegacja pracowników Urzêdu
Miejskiego w Elbl¹gu. Celem wizyty by³o znalezienie potencjalnych partnerów do
wspó³pracy. Elbl¹g przedstawi³ 36 projektów, które w przypadku wspó³udzia³u
w ich realizacji kaliningradzkich struktur biznesowych, placówek kultury i owiaty,
samorz¹dów lokalnych mog¹ byæ sfinansowane przez program Unii Europejskiej Wspieranie ma³ych i rednich przedsiêbiorstw regionów-s¹siadów na zasadzie kooperacji i transferu technologii.
Przedstawiciele Elbl¹ga odbyli spotkania z zainteresowanymi kaliningradczykami w Przedstawicielstwie Zachodnim Rosyjskiej Gazety, w Kolegium Urbanistycznym, w Ba³tyckim Instytucie Ekonomiki i Finansów, w którym, id¹c za przyk³adem s¹siadów polskich, otwarto uniwersytet dla emerytów. Na ich ¿yczenie do programu zajêæ w³¹czono naukê jêzyka polskiego.
W Gurjewsku przy okr¹g³ym stole z przedstawicielami samorz¹dów rozmawiano
o rozszerzeniu kontaktów w sferze kultury, owiaty, turystyki i ma³ego biznesu. Na spotkaniu z przedsiêbiorcami podnoszono sprawy rozwoju wysokich technologii. Efektem
tych spotkañ z politykami, uczonymi, sportowcami, dzia³aczami teatru, przedstawicielami turystyki i biznesu sta³o siê podpisanie szeregu porozumieñ i umów o wspó³pracy z
zespo³em Kaliningradzkiego Kolegium Urbanistycznego, Wydzia³em Historycznym KUP
im. Kanta, Merostwem Kaliningradu, Administracj¹ Gurjewskiego Okrêgu Miejskiego.
W nastêpnym tygodniu Kaliningrad mia³ odwiedziæ prezydent Elbl¹ga z grup¹ pracowników miejscowej szko³y wy¿szej na zaproszenie przedstawicieli Rosyjskiego Uniwersytetu Pañstwowego im. I. Kanta i wzi¹æ udzia³ w konferencji miêdzynarodowej na temat historii Prus Wschodnich.
RG, nr 257 z 16 XI; KP, nr 220 z 22 XI.
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Otwarto now¹ kartê w kontaktach regionalnych  konferencja w Swiet³ogorsku
16 listopada w Swiet³ogorsku wystartowa³a konferencja w ramach projektu
Partnerstwo miêdzy rosyjskimi i polskimi organami samorz¹du lokalnego jako podstawa wspó³pracy przygranicznej. Temu projektowi patronuj¹ Ministerstwo ds. Rozwoju
Terytoriów i Wspó³dzia³ania z Organami Samorz¹du Lokalnego Obwodu Kaliningradzkiego, Warmiñsko-Mazurska Agencja Rozwoju Regionalnego i Rosyjski Uniwersytet
Pañstwowy im. Kanta. W planach partnerów  organizacja szkolenia ponad 90 kaliningradzkich pracowników samorz¹dowych, prowadzenie dla nich piêciodniowych szkó³
teoretycznych w obwodzie i piêciodniowych wyjazdów szkoleniowych teoretyków do
s¹siedniego województwa w celu odwiedzenia konkretnych podmiotów samorz¹dowych
i zapoznania siê z ich dzia³alnoci¹ w zakresie administracji, finansów i gospodarki komunalno-mieszkaniowej.
W konferencji w Swiet³ogorsku wziêli udzia³ wicepremier rz¹du obwodowego
Jurij Szalimow, konsul generalny RP w Kaliningradzie Jaros³aw Czubiñski, przedstawiciele ministerstw FR, szefowie organów wykonawczych i przedstawicielskich
w³adzy pañstwowej obwodu i województwa warmiñsko-mazurskiego, przedstawiciele
placówek szkolnictwa wy¿szego.
Komsomolska Prawda-Kaliningrad opublikowa³a wypowied konsula generalnego
RP w Kaliningradzie Jaros³awa Czubiñskiego o funkcjonowaniu samorz¹du lokalnego
w Polsce.
RG, nr 257 z 16 XI; KPwK, nr 173 z 23 XI.

Kaliningrad  Niemcy
Prezentacja Obwodu Kaliningradzkiego w Hamburgu i Kilonii
12 listopada delegacja obwodu z gubernatorem Gieorgijem Boosem uda³a siê do Hamburga i Kilonii. W sk³adzie delegacji znaleli siê ministrowie rz¹du obwodowego Michai³ Pluchin, Feliks £apin i Natalia Szerri, a tak¿e prezes Kaliningradzkiej Izby HandlowoPrzemys³owej Igor Carkow i przewodnicz¹cy Stowarzyszenia Inwestorów Zagranicznych w Obwodzie Kaliningradzkim Stefano W³achowicz. Jest to ju¿ druga w tym roku
wizyta przedstawicieli obwodu w Niemczech. Pierwsza mia³a miejsce w padzierniku
w Berlinie i Lipsku.
W pierwszym dniu wizyty (12 listopada) w Hamburgu odby³y siê Spotkania Kaliningradzkie, na które zaproszono Rosjan zamieszka³ych w tym wielkim miecie niemieckim. Dialog z audytorium prowadzili gubernator Boos i ministrowie rz¹du obwodowego.
Zapewniali, ¿e obwód jest zainteresowany przyci¹gniêciem ludzi wykwalifikowanych,
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aktywnych i przedsiêbiorczych, z którymi kaliningradczyków zbli¿a historia, kultura, tradycje i mi³oæ do swojej ziemi. «Nie chcia³em mówiæ tylko o migracji pracowniczej 
owiadczy³ Gieorgij Boos,  chocia¿ jestemy, niew¹tpliwie, zainteresowani tym. Ale
o wiele bardziej zainteresowani tym, by wszyscy, którzy chc¹ powróciæ, otrzymali tak¹
mo¿liwoæ i znaleli swoj¹ ma³¹ ojczyznê w³anie w Obwodzie Kaliningradzkim».
Oprócz spotkania z rodakami, w Hamburgu gubernator porozmawia³ z burmistrzem
Ole von Beustem, szefem Kancelarii Pañstwowej Landu Schleswig-Holstein Heinzem
Maurusem. We wszystkich przedsiêwziêciach bra³ udzia³ tak¿e konsul generalny Rosji
w Hamburgu Siergiej Gan¿a. To przedstawicielstwo dyplomatyczne wziê³o na siebie czêæ
przedsiêwziêæ organizacyjnych.
Prócz tego, 13 listopada odby³o siê spotkanie z przewodnicz¹c¹ Komisji Roboczej ds.
Europy Wschodniej Izby Handlowej Hamburga Helli Brün-Braas. «Z punktu widzenia
historii istnieje wiele zwi¹zków miêdzy miastami portowymi Kaliningrad i Hamburg.
Teraz wa¿ne jest, by przywróciæ dobr¹ przesz³oæ i wykorzystaæ j¹ w dalszej pracy» 
powiedzia³a ona. W odpowiedzi Gieorgij Boos podkreli³: «W naszych stosunkach zarysowa³o siê widoczne o¿ywienie. Mamy nadziejê, ¿e w tym roku nie tylko nadrobimy, ale
i przewy¿szymy poprzedni spadek obrotów w handlu zagranicznym. Przes³anki ku temu
s¹. Nas interesuj¹ wspólne projekty w sferze logistyki, turystyki, dzia³alnoci wystawienniczej. To jest to, gdzie mo¿emy byæ wzajemnie zainteresowani i u¿yteczni bezporednio
z Hamburgiem. Prócz tego, we wspó³pracy ze Schleswig-Holsteinem nas interesuj¹ projekty w sferze rolnictwa»  powiedzia³ Boos. Jego zdaniem, wspó³praca mo¿e byæ nawi¹zana tak¿e w sferze wymiany kulturalnej.
Gubernator Boos przypomnia³, ¿e kiedy Kõnigsberg wchodzi³ w sk³ad Zwi¹zku Miast
Hanzeatyckich, i to mia³o du¿y efekt ekonomiczny. «Chcielibymy wznowiæ aktywn¹
wspó³pracê, nadaæ jej nowego impulsu»  podzieli³ siê planami G. Boos.
13 listopada wieczorem delegacja kaliningradzka ju¿ by³a w Kilonii. Tam szef obwodu spotka³ siê z prezydentem Landtagu Schleswig-Holstein Martinem Kayenburgiem.
KP, nr 212 z 10 XI, nr 214 z 14 XI; www.klops.ru z 12 XI; K-d, nr 45 z 1319 XI, nr 46
z 2026 XI; KPwK, nr 167 z 13 XI; RG, nr 253 z 13 XI;
www.kaliningradka.ru z 14 XI; SK, nr 46 z 1420 XI.

Pisarz niemiecki przedstawi³ ksi¹¿kê o Kõnigsbergu
12 listopada w Niemiecko-Rosyjskim Domu w Kaliningradzie odby³a siê prezentacja ksi¹¿ki znanego pisarza Jürgena Mantheya. Autor przedstawi³ swoj¹ najnowsz¹
ksi¹¿kê Kõnigsberg. Geschichte einer Weltburgerrepublik (Historia republiki kosmopolitów). W spotkaniu wzi¹³ udzia³ konsul generalny RFN w Kaliningradzie
Guido Herz, który zwróci³ uwagê na unikalnoæ ksi¹¿ki, jej zwi¹zek z minionym pokoleniem i histori¹. Sam autor kilka razy przypomnia³ obecnym, ¿e nie jest historykiem, dlatego sfery, które obejmuje jego ksi¹¿ka, s¹ wyj¹tkowo spo³eczno-polityczne. I nawet to, ¿e
Jürgen Manthey nie jest kõnigsberczykiem i nigdy nie mieszka³ w tym miecie, nie prze45

szkodzi³o mu pokazaæ prawdopodobny obraz opisanych czasów, pisz¹ autorzy informacji
na kaliningradzkich stronach internetowych.
www.klops.ru z 13 IX; www.kaliningrad.ru z 13 XI.

Kaliningrad  Litwa
Parlamentarzyci Rosji i Litwy spotkali siê w Kaliningradzie
W dniach 15 i 16 listopada w Kaliningradzie odby³a siê 7 sesja Forum Parlamentarnego Grupy Stosunków Miêdzyparlamentarnych Sejmu Republiki Litewskiej,
Federacji Rosyjskiej i Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej. W sesji wziêli udzia³ przedstawiciele rz¹du regionalnego, konsul generalny Litwy Viktoras Baublis i szef Przedstawicielstwa MSZ FR w Kaliningradzie Siergiej Biezbiere¿jew. Referat o sytuacji w Obwodzie Kaliningradzkim i perspektywach wspó³pracy z Republik¹ Litewsk¹ wyg³osi³
przewodnicz¹cy Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej Siergiej Bu³ycziow. W pracy forum
wziêli udzia³ wicemarsza³ek Sejmu Republiki Litewskiej Vidas Gedvilas, szefowie i przedstawiciele komisji Sejmu ds. zagranicznych, gospodarki, rolnictwa, bezpieczeñstwa
narodowego i obrony.
Jednym z g³ównych tematów obrad forum by³o z³agodzenie trybu wizowego
miêdzy Litw¹ i Obwodem Kaliningradzkim FR. Uczestnicy spotkania zgodzili siê,
¿e wprowadzenie wiz p³atnych negatywnie odbija siê na wspó³pracy gospodarczej,
rozwoju turystyki, stwarza przeszkody w obcowaniu ludzi z obydwu stron granicy. Parlamentarzyci postanowili zaleciæ rz¹dom obydwu pañstw uproszczenie wyjazdów wzajemnych obywateli, a jako pierwszy konkretny rezultat  stworzyæ do koñca 2007 roku
warunki specjalne dla mieszkañców rejonów przygranicznych. Powo³ywano siê przy tym
na mo¿liwoci zawarcia dwustronnego porozumienia w sprawie wydania mieszkañcom
rejonów przygranicznych zamiast wiz kart elektronicznych za niewielk¹ op³at¹, umo¿liwiaj¹cych wielokrotne przekraczanie granicy, które mog¹ byæ wprowadzone przed koñcem 2007 roku[!]
Prócz tego, w czasie forum poruszono takie tematy, jak:
 ¿egluga na Niemnie,
 przy³¹czenie Obwodu Kaliningradzkiego do powstaj¹cego Ba³tyckiego Systemu Energetycznego z udzia³em Litwy i Polski,
 wspó³praca organów ochrony prawa Litwy i Obwodu Kaliningradzkiego w wyjanieniu sprawy zaginiêcia w obwodzie biznesmena litewskiego Stanislovasa Juciusa.
KP, nr 214 z 14 XI, nr 223 27 XI; www.pravda.ru z 15 i 16 XI; www.kaliningrad.ru z 15,
16 i 20 XI; www.balticpl.ru z 16 XI; www.klops.ru z 16 XI; KPwK, nr 171 z 20 XI;
www.kaliningradka.ru z 20 XI; K-d, nr 46 z 2026 XI.

46

Podarowan¹ przez Litwinów rzebê anio³a umieszczono na Akropolu
21 listopada Kaliningrad odwiedzi³a delegacja z Litwy, ¿eby podarowaæ rzebê
anio³a. Jak poinformowa³a s³u¿ba prasowa merostwa, rzebiony wizerunek stanie siê symbolicznym zaproszeniem dla kaliningradczyków do odwiedzenia Wilna w 2009 roku, gdy
w ramach projektu miêdzynarodowego Unii Europejskiej nazw¹ stolicê Litwy kulturaln¹
stolic¹ Europy. W czasie spotkania z delegacj¹ litewsk¹ p.o. mera Kaliningradu Jurij
Biedienko przyj¹³ prezent od konsula generalnego Litwy Viktorasa Baublisa. Konsul zaprosi³ kaliningradczyków do Wilna, choæ, co prawda, przy tym ponarzeka³: «O Bo¿e, ile¿
to trzeba bêdzie wiz i innych dokumentów przygotowaæ».
Autorem rzeby jest s³ynny rzebiarz litewski Vaidas Ramoszkas. Figurki bia³ych
anio³ów ju¿ zdobi¹ nie tylko stolicê Republiki Litewskiej, ale i Warszawê, i Sankt Petersburg. Do 2009 roku taka alegoria artystyczna pojawi siê jeszcze w 15 miastach Europy.
Tytu³ stolicy kultury europejskiej przyznawany jest za gotowoæ miasta do rozwijania
obiektów kultury, uczynienie kultury priorytetem ¿ycia miejskiego.
P.o. mera Kaliningradu Jurij Biedienko powiedzia³, ¿e rzebê umieszcz¹ na budynku
Akropolu. «Gdy zak³adano fundament centrum handlowego, znaleziono 500-kilogramow¹ bombê. Po pojawieniu siê tam anio³a, czego takiego teraz nie powinno byæ».
www.klops.ru z 21 XI; KP, nr 220 z 22 XI; G-n, nr 45 z 2228 XI, KPwK, nr 173-t/47 z 22
29 XI, nr 174 z 24 XI; K-d, nr 47 z 27 XI3 XII.

Litwa i Rosja zawr¹ porozumienie o ¿egludze w Zalewie Kuroñskim
Rosja i Litwa planuj¹ podpisaæ w Kaliningradzie miêdzyrz¹dowe porozumienie o ¿egludze w Zalewie Kuroñskim  poinformowa³a 28 listopada s³u¿ba prasowa Ministerstwa Transportu Federacji Rosyjskiej.
Dokument bêdzie regulowaæ warunki p³ywania statków komunikacji miêdzynarodowej po wewnêtrznych drogach wodnych Rosji i Litwy. Ruch bêdzie wymaga³
uzyskania ka¿dorazowo zgody na wp³yniêcie na wody terytorialne drugiego pañstwa.
Dokument podpisz¹ minister transportu Rosji Igor Lewitin i minister spraw zagranicznych Litwy Piatras Vaitekunas. Zawarcie umowy odbêdzie siê 4 grudnia
w Kaliningradzie w ramach posiedzenia Rosyjsko-Litewskiej Komisji Miêdzyrz¹dowej ds. Wspó³pracy Handlowo-Gospodarczej, Naukowo-Technicznej, Humanitarnej i Kulturalnej.
KP, nr 211 z 9 XI; www.knia.ru z 28 XI.
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Kaliningrad  wiat
Jeden dzieñ gubernatora Boosa w Rydze
1 listopada w stolicy £otwy Rydze goci³a delegacja obwodu z gubernatorem
Gieorgijem Boosem na czele. Celem wyjazdu by³o spotkanie z wychodcami z Rosji,
którzy chc¹ przesiedliæ siê do obwodu w ramach programu migracyjnego. Celem dodatkowym by³a prezentacja mo¿liwoci inwestycyjnych obwodu.
Gubernator G. Boos spotka³ siê w Rydze z ambasadorem Rosji w £otwie Wiktorem Kalu¿nym, a nastêpnie omówi³ perspektywy wspó³pracy z ministrem finansów
Oskarem Spurdiñszem i sekretarzem stanu w Ministerstwie Gospodarki £otwy Kasparsem Gerhardsem. «Omówilimy zagadnienia, przedstawiaj¹ce wzajemne zainteresowania na kierunku kaliningradzkim  powiedzia³ gubernator G. Boos.  W szczególnoci,
jest to utworzenie wspólnych systemów energetycznych i, w pierwszej kolejnoci, w zakresie przesy³ania energii elektrycznej, co zmniejszy ryzyko i zwiêkszy niezawodnoæ
systemu dla jego u¿ytkowników». Wród innych perspektywicznych kierunków wspó³pracy gubernator wymieni³ logistykê, turystykê, kulturê, politykê m³odzie¿ow¹, owiatê.
Osi¹gniêto porozumienie o spotkaniu w najbli¿szym czasie przedstawicieli stowarzyszeñ
rektorów uczelni wy¿szych £otwy i Obwodu Kaliningradzkiego.
Gubernator i ambasador Rosji spotkali siê z przedstawicielami krêgów biznesu
£otwy. Zwracaj¹c siê do biznesmenów, Gieorgij Boos szczegó³owo przedstawi³
sytuacjê spo³eczno-gospodarcz¹ obwodu, na konkretnych przyk³adach demonstruj¹c wysok¹ dynamikê jej rozwoju. Mówi¹c o warunkach dzia³alnoci w ramach kaliningradzkiej SSE, podkreli³ on jej g³ówne przeznaczenie  stworzyæ efektywnie dzia³aj¹cy mechanizm stosunków gospodarczych, zapewniaj¹cy rozwój eksklawy jako regionu rosyjsko-europejskiej integracji gospodarczej. Pytania, stawiane przez biznesmenów ³otewskich, wiadczy³y o ich zainteresowaniu wspó³prac¹ z obwodem w sferze finansowej,
obróbki bursztynu, przemys³u rybnego.
Gieorgij Boos spotka³ siê tak¿e z prezydentem £otwy Valdisem Zatlersem.
W opinii gubernatora, odby³a siê wyczerpuj¹ca i bogata w treæ rozmowa o perspektywach wspó³pracy.
W czasie spotkania z rodakami gubernator Boos i ministrowie rz¹du obwodowego opowiedzieli im o programie migracyjnym. Wed³ug najnowszych danych z £otwy
do Obwodu Kaliningradzkiego w najbli¿szym czasie przeprowadzi siê 35 rodzin
rosyjskich.
RG, nr 246 z 2 XI; K-sa, nr 721 z 2 XI; TR, nr 38 z 28 XI; KP-P, nr 207 z 2 XI; www.kaliningradka.ru z 2 XI; AiF-K, nr 45 z 713 XI; KPwK, nr 164 z 7 XI, nr 165-t/45 z 815 XI.
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MSZ Szwecji postanowi³o nie zamykaæ Konsulatu Generalnego w Kaliningradzie
Nie ma ju¿ sprawy zamkniêcia Konsulatu Generalnego Szwecji w Kaliningradzie, o czym g³ono by³o w padzierniku w miejscowej prasie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Szwecji poinformowa³o na pimie gubernatora obwodu o odst¹pieniu od takiego zamiaru. Konsulat Generalny Szwecji w Kaliningradzie od lutego 2006 r.
nie tylko wydaje wizy szengeñskie do tego kraju, ale i reprezentuje interesy konsularne
Norwegii, Danii, Finlandii i Holandii. Ogó³em od pocz¹tku br. dla Rosjan  mieszkañców obwodu wydano ponad 3500 dokumentów wjazdowych do tych krajów.
Po interwencji gubernatora Boosa w MSZ Rosji i rozmowach ministra £awrowa
z ministrem Karlem Bildtem, MSZ Szwecji, bez wzglêdu na wysokie koszty utrzymania
konsulatu w Kaliningradzie, wycofa³o siê ze swego wczeniejszego zamiaru zamkniêcia
tej placówki dyplomatycznej.
www.rosbalt.ru z 7 XI; KP, nr 210 z 8 XI, SK, nr 46 z 1420 XI.

30 architektów pracuje nad koncepcj¹ architektoniczn¹ zabudowy centrum
Kaliningradu
W Kaliningradzie trwa trzeci etap miêdzynarodowego seminarium projektowego (Workshop) w zakresie wypracowania koncepcji urbanistycznego rozwoju
centrum miasta. Obrady ekspertów odbywaj¹ siê w Galerii Sztuki. Uczestnicy seminarium omawiaj¹ opracowania miêdzynarodowych grup roboczych w zakresie szeciu
g³ównych tematów rozwoju centrum Kaliningradu. Zadaniem g³ównym Workshopu jest
stworzenie modeli konceptualnych rodowiska architektonicznego miasta, powi¹zanych
z Planem Generalnym Kaliningradu.
Do 17 listopada ponad 30 architektów z Rosji, Niemiec, Polski, Finlandii i Holandii
wspólnym wysi³kiem ma opracowaæ koncepcjê projektow¹ zabudowy centrum Kaliningradu. Ona znajdzie odzwierciedlenie w wystawie projektów, która bêdzie otwarta dla
przedstawicieli SMI i spo³eczeñstwa. Organizatorzy przeprowadz¹ tak¿e monitoring opinii miejscowych grup zawodowych i biznesowych.
Zdaniem g³ównego architekta Kaliningradu Aleksandra Baszyna, rosyjscy i zagraniczni architekci wykonali zadania domowe otrzymane we wrzeniu. Wszystkie
dziewiêæ grup po³¹czy³y siê w dru¿yny miêdzynarodowe i stale wymienia³y siê
informacj¹ za porednictwem internetu. W Merostwie Kaliningradu pod adresem
projektantów wysuwane jest tylko jedno ¿yczenie: byæ realistami i proponowaæ takie rozwi¹zania, które uwzglêdnia³yby dochody miasta.
www.klops.ru z 13 XI; G-n, nr 44 z 1521 XI, nr 45 z 2229 XI; RG, nr 259 z 20 XI; SK, nr 47
z 2127 XI; D-k, nr 46 z 27 XI4 XII.
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Nowa trasa wodna BerlinKaliningrad nie jest mo¿liwa bez hoteli w Polsce
i Rosji
13 listopada w Muzeum Oceanu wiatowego w Kaliningradzie odby³a siê konferencja podsumowuj¹ca w ramach projektu Unii Europejskiej Rozwój wewnêtrznych dróg
wodnych w regionie Morza Ba³tyckiego  In Water. Partnerami w realizacji projektu s¹
samorz¹dy i placówki owiatowe Polski, Litwy i Niemiec. Wsparcia udzieli³y Oddzia³
Turystyki rz¹du obwodowego, Kaliningradzki Pañstwowy Uniwersytet Techniczny,
administracja Gurjewska, Ba³tyckie Stowarzyszenie Sportu ¯eglarskiego i Turystyki.
W pracy konferencji wziê³o udzia³ ponad 70 przedstawicieli struktur federalnych, samorz¹dów lokalnych i zainteresowanych organizacji Obwodu Kaliningradzkiego. Obecni byli tak¿e eksperci z Polski, Litwy i Niemiec. W szczególnoci, uczestnicy forum omówili nowe mo¿liwoci rozwoju gospodarczego regionów Morza Ba³tyckiego wzd³u¿ trasy
wodnej BerlinKaliningrad.
D³ugoæ trasy wodnej od Kaliningradu do Berlina wynosi oko³o 500 kilometrów.
Wed³ug danych organizatorów projektu, utworzenie nowej trasy turystycznej nie jest mo¿liwe bez zagospodarowania przylegaj¹cej do obiektów wodnych infrastruktury w obwodzie. Jak owiadczy³a w czasie forum ekspert projektu In Water Irina Litwinowicz,
«w Niemczech takiego problemu nie ma, w Polsce  brakuje hoteli, a w Obwodzie Kaliningradzkim wszystko trzeba zaczynaæ od zera».
Wszystkie wypracowane w czasie forum propozycje skierowane zosta³y do rozpatrzenia przez rz¹d obwodowy.
www.klops.ru z 13 XI; www.regnum.ru z 14 XI; www.kaliningrad.ru z 14 XI;
RG, nr 254 z 14 XI; KPwK, nr 175 z 27 XI.

Otwieraj¹ siê naraz trzy zak³ady rosyjsko-brazylijskiej Concordii
1 grudnia 2007 roku odbêdzie siê uruchomienie pierwszego etapu zespo³u produkcyjnego wspólnej rosyjsko-brazylijskiej kompanii Concordia. Zastêpca dyrektora Concordii Aleksiej Ziernow poinformowa³, ¿e kompania kaliningradzka jest dok³adn¹ kopi¹
kompanii brazylijskiej Sadia, bêd¹cej liderem w zakresie produkcji i eksportu miêsa
i produktów ¿ywnoci.
Adres nowego przedsiêbiorstwa: Kaliningrad, ul. Gagarina. Ca³y zespó³ produkcyjny
bêdzie sk³adaæ siê z trzech zak³adów, w których bêdzie pracowaæ 3600 osób. Te trzy
zak³ady bêd¹ wytwarzaæ 1000 ton gotowej produkcji na dobê. Bêdzie to produkcja nastawiona na eksport, w tym do krajów WNP. Drugi i trzeci etap uruchomiony zostanie
w latach 20082011. Projekt jest finansowany przez Bank wiatowy. Pierwszy etap kosztowa³ 140 mln USD. £¹czny koszt inwestycji wyniesie 300 mln dolarów. Surowiec
w pierwszym etapie bêdzie przywo¿ony z Brazylii. Kierownictwo firmy liczy na nawi¹zanie kontaktu z miejscowymi producentami.
KPwK, nr 167 z 13 XI.
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Partnerzy Odnowionego Wymiaru Pó³nocnego spotkali siê w Sankt Petersburgu
AI Regnum poinformowa³a, ¿e 21 listopada w S. Petersburgu odby³o siê pierwsze
spotkanie wy¿szych osób funkcyjnych w ramach odnowionej polityki krajów-partnerów
Wymiaru Pó³nocnego  Unii Europejskiej oraz Federacji Rosyjskiej, Norwegii i Islandii. Spotkanie odby³o siê pod przewodnictwem wiceministra spraw zagranicznych Rosji
Aleksandra Gruszko. Delegacji UE przewodniczy³ p.o. dyrektora Departamentu ds. Europy Wschodniej w Dyrektoriacie Generalnym ds. Stosunków Zewnêtrznych Gunnar
Wigand. Oczekuje siê, ¿e partnerzy Wymiaru Pó³nocnego osi¹gn¹ porozumienie w sprawie rozszerzenia wspó³pracy, która obejmie takie sfery, jak transport i logistyka, energoefektywnoæ, kultura i wspó³praca subregionalna. Ma byæ powo³ana grupa robocza do
zbadania dodatkowego materia³u w celu utworzenia w ramach Wymiaru Pó³nocnego
nowego Partnerstwa w zakresie transportu i logistyki. Zak³ada siê, ¿e uczestnicy spotkania rozpatrz¹ bie¿¹ce zagadnienia partnerstwa (w sprawach ochrony rodowiska i ochrony zdrowia), które da odczuwalne rezultaty wszystkim krajom regionu. W ramach programu Partnerstwa Ekologicznego Wymiaru Pó³nocnego przewidziano wydzielenie
3 mld euro na projekty w zakresie poprawy stanu rodowiska naturalnego na brzegu Morza Ba³tyckiego i wsparcia utylizacji odpadów j¹drowych na pó³nocy Rosji. G³ównymi
projektami w tym zakresie s¹ Po³udniowo-Zachodnia Oczyszczalnia cieków i program
zaprzestania bezporednich zrzutów cieków do Newy w Sankt Petersburgu. W drugiej
po³owie 2008 roku odbêdzie siê spotkanie na szczeblu ministrów krajów-partnerów
Wymiaru Pó³nocnego. Wymiar Pó³nocny obejmuje tak¿e Obwód Kaliningradzki (Regnum z 21 XI).
Jednak wed³ug biuletynu Nortern Dimention Environmentat Partnership News
(dalej: NDEP) nr 14/2007 sprawy s¹ bardziej skomplikowane. Pierwsze spotkanie Seniorów (wy¿szych osób oficjalnych) Odnowionego Wymiaru Pó³nocnego mia³o miejsce
21 listopada w Sankt Petersburgu, to jest prawie rok po og³oszeniu Nowej Polityki
Wymiaru Pó³nocnego, ustanowionej na spotkaniu w Helsinkach 24 listopada 2006 r.
Rzeczywicie, na tym spotkaniu dyskutowano tak¿e o Partnerstwie w Zdrowiu Publicznym i Standardów ¯ycia i projektach w tym zakresie, które mog¹ zostaæ wdro¿one
w niedalekiej przysz³oci. Pierwsze ministerialne spotkanie Odnowionego Wymiaru
Pó³nocnego odbêdzie siê w 2008 r. Komitet Steruj¹cy NDEP na spotkaniu w Helsinkach
w dniu 25 padziernika zaj¹³ siê ocen¹ postêpu ju¿ uruchomionych projektów i przygotowaniem nowych propozycji do zatwierdzenia przez Zgromadzenie Fundatorów, któremu
przewodzi Gunnar Wiegand, dyrektor wykonawczy ds. Europy Wschodniej, Kaukazu
Po³udniowego i Azji Wschodniej Komisji Europejskiej. Na spotkaniu w Helsinkach dyrektor Grupy NDEP Jaakko Henttonen poinformowa³ o stopniu zaawansowania realizacji
projektów w Kaliningradzie w stosunku do ostatniego spotkania Zgromadzenia Fundatorów w maju 2007 r. Uzyskanie znacz¹cego postêpu by³o jednym z warunków uruchomie51

nia trzeciej transzy rodków dla Rosji. Konsultacji eksperckiej za kwotê 3 mln euro poddano 3 projekty kaliningradzkie. Ministerstwo Finansów Rosji powo³a³o grupê, której
zadaniem jest utorowanie drogi do przekazania w 2009 roku 20 mln euro bran¿owym
ministerstwom na projekty kaliningradzkie. Obecnie Zgromadzenie Fundatorów zaaprobowa³o projekt sieci ciep³owniczej (ogó³em 21,8 mln euro, w tym grant NDEP 7,3 mln).
W przygotowaniu jest projekt gospodarki odpadami sta³ymi (ogó³em 49,2 mln euro,
w tym grant NDEP 10,1 mln euro). Trwa realizacja projektu zaopatrzenia Kaliningradu
w wodê (ogó³em 110 mln, grant NDEP 10 mln euro). Podpisano i przyst¹piono do wdra¿ania projekt implementacyjny w Kaliningradzie (3,8 mln euro, grant NDEP 3 mln euro).
www.regnum.ru z 21 XI; NDEP News. December 2007, Issue 14.

Do Kaliningradu przybyli biznesmeni ze Szwecji
22 listopada w siedzibie Rz¹du Obwodu Kaliningradzkiego odby³o siê spotkanie
z przedstawicielami krêgów biznesowych Szwecji. Wizytê w Kaliningradzie w dniach
2123 listopada zorganizowa³a Swedish Trade Council (STC) w Moskwie przy wsparciu
Szwedzkiego Konsulatu Generalnego w Kaliningradzie i Swedebanku. Delegacji szwedzkiej przewodniczy³ pose³ pe³nomocny i nadzwyczajny Jan Palmstierna. W spotkaniu uczestniczy³ konsul generalny Szwecji w Kaliningradzie Manne Wengborg, którego wspiera³a
pracownik konsulatu ds. kultury, informacji i prasy Jelena Jemieljanowa.
G³ówny sk³ad delegacji stanowili przedstawiciele du¿ych firm produkcyjnych, handlowych, konsaltingowych i finansowych, wród których El and Industrymontage AB,
Eksparttradert and Moscow, Skania, Statoil, Swedbank, Swedish partner Ltd,
Volvo logistics AB, Ikea i inne. W obwodzie zarejestrowano 22 przedsiêbiorstwa
z udzia³em kapita³u szwedzkiego; w czterech udzia³ szwedzki wynosi 100%.
www.kaliningrad.ru z 22 XI; www.balticpl.ru z 22 XI; www.klops.ru z 22 XI;
RG, nr 261 z 22 XI.

Kaliningradczycy polecieli do Izraela po to samo, co i do RFN  po inwestycje
i rodaków
W³adze obwodu kontynuuj¹ seriê prezentacji regionu zagranic¹. 22 listopada
delegacja eksklawy z wicepremierem Jurijem Szalimowem odlecia³a do Izraela. W programie jej pobytu  szereg spotkañ oficjalnych, w tym tak¿e spotkanie z rodakami, które
obejmuj¹ blok gospodarczy i spo³eczny oraz prezentacjê regionalnego programu migracyjnego. Prócz tego, wyst¹pi¹ zespó³ skrzypkowy Kaliningradzkiego Kolegium Muzycznego i solici Obwodowego Teatru Muzycznego.
W drugim dniu pobytu cz³onkowie delegacji spotkali siê z rodakami w Rosyjskim
Orodku Zagranicznym w Tel-Avivie. Wicepremier Szalimow i minister Michai³ Pluchin
opowiedzieli im o sytuacji spo³eczno-gospodarczej obwodu, perspektywach i priorytetach
rozwoju, i o takim mechanizmie wzrostu, jak ustawa o SSE. W toku dialogu odpowie52

dzieli na liczne pytania audytorium, w tym tak¿e odnonie zawartoci i toku realizacji
regionalnego programu migracyjnego.
S³u¿ba prasowa rz¹du obwodowego poda³a 23 listopada na swojej stronie Gov.kaliningrad.ru, ¿e, wed³ug stanu na 20 listopada 2007 roku, pod adresem upowa¿nionego
organu Obwodu Kaliningradzkiego wp³ynê³o do rozpatrzenia 1959 ankiet kandydatów
do udzia³u w Pañstwowym Programie Migracyjnym, w tym w listopadzie  241 ankiet.
W chwili obecnej rozpatrzono pozytywnie, to jest uzgodniono przybycie 1316 potencjalnych uczestników programu i 2324 cz³onków ich rodzin (razem 3640 osób). W opracowaniu znajduj¹ siê 372 ankiety. Obok ankiet z krajów  by³ych republik Zwi¹zku Radzieckiego otrzymano pierwsze ankiety z Niemiec, Izraela, Portugalii, USA i Polski.
KPwK, nr 173-t/47 z 2229 XI, nr 173 z 23 XI, nr 175 z 27 XI; www.kaliningrad-online.ru z
22 XI; KP-P, nr 221 z 23 XI; RG, nr 263 z 23 XI; www.gov.kaliningrad.ru z 23 XI;
K-d, nr 47 z 27 XI3 XII.

UE oczekuje dzia³añ od FR w zwi¹zku z zaginiêciem biznesmena litewskiego
 VII posiedzenie Sta³ej Rady Partnerstwa w Brukseli
W dniach 2223 listopada w Brukseli odby³o siê siódme posiedzenie Sta³ej Rady
Partnerstwa RosjaUE do spraw wolnoci, bezpieczeñstwa i wymiaru sprawiedliwoci. Uniê Europejsk¹ reprezentowali ministrowie spraw wewnêtrznych i sprawiedliwoci Portugalii i S³owenii oraz wiceprzewodnicz¹cy Komisji Europejskiej Franco
Trattini, odpowiedzialny za sprawy wymiaru sprawiedliwoci, wolnoci i bezpieczeñstwa. Federacjê Rosyjsk¹ reprezentowali pomocnik prezydenta FR W.P. Iwanow, minister spraw wewnêtrznych R.G. Nurgalijew i minister sprawiedliwoci W.W. Ustinow.
W toku tego posiedzenia omawiano m.in. format rokowañ o przejciu FR i UE na tryb
bezwizowy, chocia¿ terminy zniesienia wiz do tej pory nie s¹ znane. Zanim to jednak
nast¹pi musz¹ byæ podjête przez Rosjê dzia³ania w kilku g³ównych kierunkach: podwy¿szenie zabezpieczenia dokumentów potwierdzaj¹cych to¿samoæ, wypracowanie metod
i rodków zapobiegaj¹cych nielegalnej migracji, udoskonalenie umów o zastosowaniu
readmisji i podniesienie bezpieczeñstwa i porz¹dku publicznego.
Wiceprzewodnicz¹cy KE Franco Trattini zwróci³ siê do przedstawicieli Rosji o podjêcie skutecznych dzia³añ na rzecz wyjanienia sprawy zaginiêcia w Kaliningradzie biznesmena litewskiego Stanislovasa Juciusa i zabójstwa jego partnera biznesowego Aleksandra Siomkina. Otrzyma³ zapewnienie zastêpcy Prokuratora Generalnego Rosji, ¿e w
ci¹gu kilku dni poinformuje on w³adze Republiki Litewskiej o przebiegu ledztwa w tej
sprawie.
Wspólne owiadczenie Sta³ej Rady Partnerstwa RosjaUE ds. wolnoci, bezpieczeñstwa i wymiaru sprawiedliwoci opublikowane zosta³o na stronie internetowej MSZ
Rosji w dniu 23 XI 2007 roku.
KP, nr 218 z 20 XI, nr 223 z 27 XI; www.kaliningrad.ru z 23 XI; www.gzt.ru z 23 XI;
www.newsru.com z 23 XI; www.mid.ru z 23 XI; www.k2kapital.com z 23 XI.
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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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