ISSN 1897-6387

REGIONY i POGRANICZA

KALININGRAD
Fakty
Wydarzenia
Opinie
Tadeusz Bary³a, Wac³aw Hojszyk

2007, Nr 12
W NUMERZE: Obraz miesi¹ca 24;
Sytuacja spo³eczno-polityczna 512; Partie, zwi¹zki wyznaniowe 1314;
Duma Obwodowa i rady samorz¹dowe 1418; Administracja pañstwowa
i samorz¹dowa 1823; Z ¿ycia Floty Ba³tyckiej i Stra¿y Granicznej FSB 2325; Bezpieczeñstwo publiczne 2627;
Kultura, nauka, owiata 2832; Gospodarka obwodu 3242;
Kaliningrad  Polska 4247; Kaliningrad  Niemcy 47;
Kaliningrad  Litwa 4850; Kaliningrad  wiat 5153.
1

Obraz miesi¹ca
3 grudnia 2007 roku og³oszono wstêpne wyniki wyborów do Dumy Pañstwowej pi¹tej kadencji. Odby³y siê one wed³ug nowych praw wyborczych, wy³¹cznie na podstawie
list partyjnych i bez prawa g³osowania przeciwko wszystkim kandydatom. W obwodzie
swoje listy zg³osi³o 11 partii politycznych, zarejestrowanych w grupach regionalnych,
obejmuj¹cych w niektórych przypadkach dwa lub trzy podmioty federacji. Do wyniku
Jednej Rosji w Kaliningradzie wliczono tak¿e g³osy oddane zagranic¹. W g³osowaniu
wziê³o udzia³ 428958 wyborców, co stanowi 57,12% uprawnionych. W poprzednich wyborach w 2003 roku do Dumy Pañstwowej frekwencja wynios³a 46,5%, a Jedna Rosja
zdoby³a wówczas 32,11% g³osów. Teraz ta sama partia w³adzy zdoby³a 57,3% g³osów
i wprowadzi³a do Dumy a¿ trzech deputowanych znad Ba³tyku: Jewgienija Aleksiejewicza Fiodorowa, Jurija Aleksiejewicza Sawienkê i Andrieja Iwanowicza Go³uszko. Jeszcze przed og³oszeniem oficjalnych wyników wyborczych rezygnacjê z objêcia mandatu
zg³osi³o ponad 100 osób, pe³ni¹cych rolê lokomotyw wyborczych. Zrezygnowa³ oczywicie tak¿e gubernator Gieorgij Boos, ale, co wa¿niejsze, ju¿ 7 grudnia zrezygnowa³
tak¿e stoj¹cy na czele listy federalnej Jednej Rosji W³adimir Putin, a tym samym sta³o
siê oczywiste, ¿e po zakoñczeniu kadencji prezydenckiej w maju 2008 roku nie zostanie
przewodnicz¹cym Dumy Pañstwowej lub Rady Federacji.
Razem z wyborami do Dumy przeprowadzono czêciowe wybory regionalne. Na
stanowisko szefa Okrêgu Miejskiego Miasto Kaliningrad kandydowa³o 6 osób. Na
5-letni¹ kadencjê zosta³ wybrany w pierwszej turze g³osowania Aleksandr Gieorgijewicz
Jaroszuk, dotychczasowy przewodnicz¹cy Okrêgowej Rady Deputowanych, sekretarz miejskiego oddzia³u Jednej Rosji. Objêcie stanowiska szefa miasta przez Aleksandra Jaroszuka odby³o siê 22 grudnia 2007 roku w Obwodowym Teatrze Dramatycznym. Jeszcze
przed t¹ uroczystoci¹ Aleksandr Jaroszuk zapowiedzia³, ¿e w Kaliningradzie zmieni siê
wszystko, a nastêpnie przyst¹pi³ do reorganizacji administracji miasta.
Szefem Okrêgu Miejskiego w Sowietsku zosta³ wybrany Wiktor Eduardowicz
Smilgin, dotychczasowy deputowany Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej.
Odby³y siê tak¿e wybory Rady Deputowanych Okrêgu Miejskiego w Pioniersku, której pe³ny sk³ad wybrany zosta³ dopiero w drugiej turze, a tak¿e wybory uzupe³niaj¹ce do
rad deputowanych Okrêgu Miejskiego w Oziorsku i Gminy Miejskiej w Gwardiejsku.
Trzeba przypomnieæ, ¿e w 2003 roku wyborom do Dumy Pañstwowej towarzyszy³a
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kampania na rzecz nowego kszta³tu samorz¹du w regionie. Ówczesny gubernator mówi³
nawet o koniecznoci powiêkszenia liczby jednostek samorz¹dowych z 22 do 104. Teraz
wyborom samorz¹dowym towarzyszy wyranie stawiany problem doboru kadr,
realizuj¹cych wizjê skutecznego rz¹dzenia. Pojawiaj¹ siê tak¿e g³osy analityków, wskazuj¹ce na dwa podstawowe problemy ujawnione w trakcie wyborów w regionie. Pierwszy, dotyczy ci¹gle niezadowalaj¹cego wskanika frekwencji wyborczej, drugi zdolnoci
w³adz lokalnych do rozwi¹zywania rzeczywistych problemów samorz¹dowych w oparciu
o program i strategiê rozwoju regionalnego. Mimo krytycznych uwag gubernatora pod
adresem wiêkszoci jednostek samorz¹du lokalnego, do liderów sprawnego zarz¹dzania
w skali ca³ej Rosji nale¿y miasto Kaliningrad, które zajê³o pierwsze miejsce w kategorii
Infrastruktura jednostki municypalnej. Podczas seminarium Reforma administracyjna
w Obwodzie Kaliningradzkim i najlepsze praktyki regionów Rosji gubernator Boos zapowiedzia³, ¿e kryteria oceny w³adz municypalnych bêd¹ wzorowane na tych, które stosuje siê przy ocenie gubernatorów (dekret Prezydenta FR z czerwca 2007 r.). Obwód Kaliningradzki sytuowany jest na trzecim miejscu w takiej zbiorczej ocenie.
W rankingu dynamiki wzrostu wskaników ekonomiczno-spo³ecznych za okres
styczeñ-wrzesieñ 2007 roku obwód zajmuje nadal pierwsze miejsce wród podmiotów
Pó³nocno-Zachodniego Okrêgu Federalnego. Komisje specjalne inspekcji podatkowej podjê³y dzia³ania dyscyplinuj¹ce 490 podmiotów gospodarczych wykazuj¹cych straty. Ale
wa¿niejszy impuls rozwojowy wynika z nap³ywu nowych inwestycji do regionu. Rezydentem SSE zosta³a spó³ka akcyjna Agrogaz, która wiadczyæ bêdzie us³ugi Gazpromowi przy budowie i eksploatacji Gazoci¹gu Pó³nocnoeuropejskiego (Nord Stream).
Spó³ka zadeklarowa³a inwestycje w³asne na kwotê 358,6 mln rubli. Ponadto spó³ka akcyjna Gazprom sta³a siê w³acicielem 51% akcji Kaliningradzkiej Elektrociep³owni
Nr 2 (TEC-2). Kolejnym rezydentem SSE zosta³a spó³ka Zjednoczenie Naukowo-Produkcyjne Cyfrowe Systemy Telewizyjne, deklaruj¹ca inwestycje na sumê 257 mln
rubli. £¹czna wartoæ deklaracji inwestycyjnych 48 rezydentów SSE, z których 19 ju¿
przyst¹pi³o do produkcji i wiadczenia us³ug, wynosi 27 mld rubli. Nieustanny rozwój
przemys³owy regionu jest jednak zagro¿ony spowolnieniem, gdy¿ nadal brakuje pe³nego
pokrycia potrzeb energetycznych. Odby³o siê w tej sprawie posiedzenie rz¹du regionalnego z udzia³em moskiewskiej Rady Spo³ecznej ds. Polityki Przemys³owej i Regulacji Technicznych, zakoñczone przyjêciem postulatu opracowania programu rozwoju energetyki
obwodu, ³¹cznie z rozbudow¹ miejscowych elektrowni i przygotowaniem odpowiedniej
przechowalni gazu w regionie.
Obwód nadal jest regionem dotowanym z bud¿etu federalnego. Przeciêtnego kaliningradczyka bardziej od spraw wielkiej polityki niepokoj¹ wzrastaj¹ce koszty utrzymania.
Wskanik inflacji, szczególnie w przypadku artyku³ów spo¿ywczych, wzrós³ do niebezpiecznej wysokoci. Zapowiadane s¹ kolejne podwy¿ki op³at komunalnych. Wed³ug
danych Federalnej S³u¿by Statystyki Pañstwowej realne dochody kaliningradczyków
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wzros³y w stosunku do 2006 r. o 16%, a rednia wielkoæ miesiêcznego dochodu wynios³a 9925 rubli (oko³o 400 USD).
Obwód Kaliningradzki w³¹czony zosta³ do wspólnego zautomatyzowanego systemu
radiolokacyjnego (ros. JeAR£S), który bêdzie obejmowa³ tak¿e Kaliningrad, jako jeden
z trzynastu orodków Wspólnego Systemu Organizacji Ruchu Powietrznego. W Kaliningradzie minister obrony FR Anatolij Sierdiukow przedstawi³ nowego dowódcê Floty
Ba³tyckiej wiceadmira³a Wiktora Mardusina. Zgodnie z dotychczasow¹ niepisan¹ praktyk¹ awansowania poprzez Kaliningrad, wiceadmira³ Konstantin Sidienko zosta³ dowódc¹ jednej z najwa¿niejszych flot rosyjskich  Oceanu Spokojnego. 17 grudnia kierownictwo FSB oficjalnie przedstawi³o szefom struktur si³owych, organów ochrony prawa
i oficerom Zarz¹du Granicznego FSB w Kaliningradzie nowego dowódcê gen.-mjr
Rus³ana Tezijewa. Zarówno Mardusin, jak i Tezijew wczeniej ju¿ pe³nili wa¿ne funkcje
na terenie obwodu. Jeszcze przed objêciem funkcji przez nowego szefa pograniczników
kaliningradzkich wesz³y w ¿ycie nowe przepisy przebywania w strefie przygranicznej,
znosz¹ce obowi¹zek posiadania specjalnych przepustek.
Wa¿ne owiadczenie z³o¿y³ specjalny przedstawiciel prezydenta FR ds. stosunków
z UE Siergiej Jastr¿embskij, i¿ Rosja nie zamierza rozmieszczaæ na terenie Obwodu Kaliningradzkiego nowych obiektów wojskowych.
Sprawa pe³nego wejcia Polski i Litwy do obszaru Schengen wywo³a³a wiele emocji.
Konsul generalny RP Jaros³aw Czubiñski przypomnia³, ¿e po 21 grudnia 2007 r. jeszcze
oko³o 60 tys. kaliningradczyków bêdzie posiadaæ wczeniej wydane wizy polskie, uprawniaj¹ce wy³¹cznie do wjazdu na teren Polski. Po 1 czerwca 2006 nast¹pi³o wyrane zamarcie osobowego ruchu granicznego miêdzy obwodem a Litw¹ i Polsk¹. Strona litewska nadal wyra¿a gotowoæ do podjêcia natychmiastowych rozmów w sprawie ma³ego
ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim FR. Konsul Viktoras Baublis zwróci³
uwagê, ¿e wejcie Litwy do Schengen 21 grudnia nie doprowadzi³o do zmian przepisów
tranzytu kaliningradzkiego, a konsulat ponadto wyda³ oko³o 100 000 wiz uprawniaj¹cych do wjazdu na Litwê. Zastosowanie ma³ego ruchu granicznego z Obwodem Kaliningradzkim mog³oby byæ dobrym polem wspó³pracy obu stron i tym samym doprowadziæ
do zastosowania tych samych zasad na obszarach przygranicznych Rosji i Estonii, £otwy
i Finlandii. Zarówno strona polska jak i litewska widz¹ w ma³ym ruchu granicznym
dodatkow¹ szansê rozwoju obszarów przygranicznych.
Odnotowaæ trzeba, ¿e w wyniku decyzji federalnej zakoñczy³ dzia³alnoæ portal
Zapadnaja Rossija (www.westrus.ru), który przedstawia³ g³ówne wydarzenia w sferze
wspó³pracy przygranicznej Rosji i Unii Europejskiej.
Kaliningradczycy maj¹ za to pierwszy pe³nometra¿owy film o pierwszym pokoleniu
przesiedleñców do tego miasta pt. Dzieci z ulicy Pi¹tej". Ukaza³y siê tak¿e ksi¹zki Lidii
Dawydienko Losy ba³tyckie oraz ksiêga pamiêci Jewgienii Smirnowej Ofiary represji
politycznych. Wydawnictwo Terra Baltica, mocniej ni¿ dawny Jantarnyj skaz, wchodzi
na rynek kaliningradzkiej regionalistyki.
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Sytuacja spo³eczno-polityczna
Wyniki wyborów do Dumy Pañstwowej FR w Obwodzie Kaliningradzkim
W wyborach do Dumy Pañstwowej Federacji Rosyjskiej pi¹tej kadencji w dniu 2
grudnia 2007 roku po raz pierwszy wybierano deputowanych wy³¹cznie na podstawie list
partyjnych.
W Obwodzie Kaliningradzkim swoje listy kandydatów zg³osi³o 11 partii politycznych, zarejestrowanych w grupach regionalnych, obejmuj¹cych w niektórych
przypadkach dwa lub nawet trzy podmioty Federacji Rosyjskiej. Próg wyborczy dla
list partyjnych wynosi³ 7%. W Obwodzie Kaliningradzkim uprawnionych do g³osowania by³o 751 045 wyborców. W g³osowaniu wziê³o udzia³ 428 958 wyborców, co
stanowi 57,12% uprawnionych. Oddano 423 963 g³osów wa¿nych i 4995 g³osów
niewa¿nych.
Uczestnicz¹ce w wyborach listy partyjne uzyska³y nastêpuj¹c¹ iloæ g³osów:
 Agrarna Partia Rosji, grupa regionalna Nr 20 (dalej GR) (Obwód Kaliningradzki)
 8312 g³osów, 1,94%;
 Partia Polityczna Gra¿danskaja Si³a (Si³a Obywatelska), GR Nr 43 (Obwód Kaliningradzki, Obwód Smoleñski)  7728 g³osów, 1,80%;
 Demokratyczna Partia Rosji, GR Nr 11 (Republika Karelia, Obwód Kaliningradzki,
Obwód Murmañski), 694 g³osy, 0,16%;
 Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej (KPFR), GR Nr 62 (Obwód Kaliningradzki, Obwód Pskowski)  59178 g³osów, 13,80%;
 Partia Polityczna Sojuz Prawych Si³ (Zwi¹zek Si³ Prawicowych), GR Nr 7
(Kraj Primorski, Obwód Kaliningradzki)  3318 g³osów, 0,77%;
 Partia Sprawiedliwoci Spo³ecznej, GR Nr 47 (Obwód Kaliningradzki)  1044
g³osy, 0,24%;
 Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji (LDPR), GR Nr 25 (Obwód Kaliningradzki)  43604 g³osy, 10,17%;
 Partia Polityczna Sprawiedliwa Rosja: Ojczyzna/Emeryci/¯ycie, GR Nr 44
(Obwód Kaliningradzki)  35055 g³osów, 8,17%;
 Partia Polityczna Jedna Rosja, GR 44 (Obwód Kaliningradzki)  246120 g³osów, 57,30%;
 Rosyjska Zjednoczona Partia Demokratyczna Jab³oko, GR Nr 46 (Obwód
Kaliningradzki)  9481 g³osów, 2,21%.
Z powy¿szego zestawienia wynika, ¿e bezwzglêdne zwyciêstwo wyborcze w obwodzie odnios³a Partia Polityczna Jedna Rosja. Jej te¿ przypad³y wszystkie trzy mandaty
deputowanych Dumy Pañstwowej FR z tego obwodu. Próg wyborczy przekroczy³y
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tak¿e KPFR, LDPR i Partia Sprawiedliwa Rosja. Ich wyniki dopisane zosta³y do ogólnorosyjskich wyników wyborczych tych partii, co w jakim stopniu przyczyni³o siê do ich
wejcia do Dumy Pañstwowej .
W grudniowych wyborach 2007 roku do Dumy Pañstwowej FR po raz pierwszy
w historii istnienia Obwodu Kaliningradzkiego do jego wyników wyborczych dopisano g³osy Rosjan oddane zagranic¹. Redakcja miesiêcznika Kaliningrad. Fakty,
wydarzenia, opinie nie dysponuje danymi w tym zakresie. Z relacji prasowych
i wypowiedzi polityków regionalnych wynika, ¿e do zdobycia czwartego mandatu
obwodowi zabrak³o 1/4 liczby g³osów przypadaj¹cych na jeden mandat w partii Jedna
Rosja. Zdobyte przez obwód trzy mandaty i tak ju¿ s¹ ewenementem w jego dotychczasowej historii. W poprzedniej kadencji Dumy Pañstwowej FR obwód by³ reprezentowany
przez jednego deputowanego, wybranego w Kaliningradzkim Okrêgu Jednomandatowym.
Wczeniej zdarza³o siê, ¿e obwód mia³ najwy¿ej dwóch deputowanych  jednego wybranego z listy partyjnej i jednego wybranego w okrêgu jednomandatowym.
Po rezygnacji z mandatu deputowanego gubernatora obwodu Gieorgija Boosa (w ca³ej Rosji podobnie post¹pi³o ponad stu kandydatów, z prezydentem Putinem w³¹cznie,
którzy na listach regionalnych Jednej Rosji pe³nili rolê lokomotywy wyborczej) deputowanymi Dumy Pañstwowej FR V kadencji z Obwodu Kaliningradzkiego zostali:
 Jewgienij Aleksiejewicz Fiodorow, deputowany Dumy Pañstwowej IV kadencji,
przewodnicz¹cy Komitetu (Komisji) ds. Polityki Gospodarczej, Przedsiêbiorczoci i Turystyki,
 Jurij Aleksiejewicz Sawienko, by³y ju¿ szef (mer) Kaliningradu,
 Andriej Iwanowicz Go³uszko, przewodnicz¹cy Rady Dyrektorów (Rady Nadzorczej) Kompanii Baucentr (jej wspó³za³o¿ycielem jest obecny szef Kaliningradu
Aleksandr Jaroszuk), w latach 19972002 pierwszy zastêpca gubernatora Obwodu
Omskiego.
Wszyscy trzej deputowani s¹ cz³onkami i dzia³aczami Jednej Rosji.
Tydzieñ po wyborach portal internetowy Klops.ru zapyta³ swoich u¿ytkowników o to, co im najbardziej utkwi³o w pamiêci w dniu wyborów. Prawie 36% zapamiêta³o loty samolotu An-2 (ze znanym satyrykiem rosyjskim i przyjacielem gubernatora za sterami) z przyczepionym do ogona samolotu plakatem wzywaj¹cym do
pójcia do urn wyborczych. 27% zapamiêta³o darmowe w tym dniu przejazdy rodkami komunikacji miejskiej. 17% wyborców utkwi³o w pamiêci odejcie ze stanowiska mera Kaliningradu Jurija Sawienki. Prawie 15% wyborców pamiêta o s¹dowym usuniêciu W³adimira Nikitina z listy kandydatów na stanowisko szefa Kaliningradu. Nieca³e 6% respondentów kojarzy minione wybory ze zwyciêstwem prezydenta Rosji W³adimira Putina. Odpowiedzi udzieli³o 129 u¿ytkowników portalu.
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Przy opracowaniu powy¿szej informacji wykorzystano nastêpuj¹ce dokumenty i artyku³y prasowe:
Wybory deputowanych Dumy Pañstwowej Zgromadzenia Federalnego Federacji Rosyjskiej pi¹tej kadencji
2 grudnia 2007 roku. Tabela zbiorcza Komisji Wyborczej Obwodu Kaliningradzkiego o wstêpnych wynikach g³osowania na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego, www.kaliningrad.izbirkom.ru z 3 XII 2007;
 Za te wybory nie bêdziemy siê wstydziæ. Kaliningradczycy zademonstrowali rekordow¹ dla regionu aktywnoæ
wyborcz¹, KP, nr 228 z 4 XII;
 Gieorgij Boos g³osowa³ pod muzykê. Komsomo³ka przeledzi³a jak przebiega³y wybory w naszym miecie,
KPwK, nr 179 z 4 XII;
 Bêdziemy ¿yæ wed³ug planu (Putina). Wyborcy Obwodu Kaliningradzkiego oddali bez zastrze¿eñ pierwszeñstwo partii w³adzy, K-d, nr 48 z 410 XII;
 Do Dumy Pañstwowej id¹ Fiodorow, Sawienko i Go³uszko, www.kaliningrad.ru z 4 XII; www.klops.ru
z 4 XII;
 Eks-mer Kaliningradu i by³y zastêpca gubernatora omskiego weszli do Dumy Pañstwowej z Obwodu Kaliningradzkiego, www.regnum.ru z 4 XII;
 Wybór zrobiony. Co nas czeka?, A i F-K, nr 49 z 511 XII;
 Deputowani znad Ba³tyku. W parlamencie kraju eksklawê bêdzie reprezentowaæ trójka z Jednej Rosji, RG,
nr 273 z 6 XII;
 Wyniki wyborów w regionie podsumowano oficjalnie, www.kaliningrad.ru z 6 XII;
 W Dumie Pañstwowej bêdzie trzech deputowanych kaliningradzkich [W artykule podano wyniki frekwencji
i g³osowania na cztery g³ówne partie w piêciu dzielnicach (rejonach) Kaliningradu i piêciu innych jednostkach municypalnych obwodu. Oto one (w %):
m. Kaliningrad:
Rejon Centralnyj
-/- Oktiabrskij
-/- Ba³tijskij
-/- Moskowskij
-/- Leningradskij

Frekwencja
59,81
55,91
56,12
56,94
57,57

Jedna Rosja KPFR
48,57
18,50
52,24
13,97
52,47
17,17
52,97
17,15
49,25
18,74

LDPR
9,85
9,91
10,35
9,88
9,36

Sprawiedliwa Rosja
8,67
10,28
8,13
7,91
9,06

Okrêg Miejski Ba³tijsk
59,85
54,68
13,36
13,58
8,97
-/- Sowietsk
55,39
64,10
12,18
8,80
7,31
-/- Gusiew
59,64
63,79
11,90
10,34
6,84
-/- Czerniachowsk
50,67
61,79
12,18
10,17
8,79
Rejon Gwardiejsk
49,94
61,52
11,66
10,19
7,43
Ogó³em w Obwodzie Kaliningradzkim na Jedn¹ Rosjê oddano 57,30% g³osów, w Moskwie  54,15%, w Sankt
Petersburgu  50,33%, w Jekatierynburgu  60,72%, w Krasnojarsku  60,67%. Frekwencja te¿ by³a wy¿sza ni¿
w Moskwie i Sankt Petersburgu oraz ni¿sza ni¿ w pozosta³ych dwóch regionach (odpowiednio 54,15%, 50,33%
i 60,72%, 60,67%)], KPwK, nr 181-t/49 z 613 XII;
 Do Dumy Pañstwowej przeszli wynalazca [J. Fiodorow] i biznesmen [A. Go³uszko]. Komsomo³ka wyjani³a, kto bêdzie reprezentowaæ nasz region w izbie ni¿szej parlamentu, KPwK, nr 181 z 7 XII;
 Prezydent nie bêdzie deputowanym. A to oznacza, ¿e nie bêdzie tak¿e przewodnicz¹cym Dumy Pañstwowej,
www.kaliningrad.kp.ru z 7 XII;
 Ilu naszych bêdzie w Dumie Pañstwowej. Nigdy wczeniej Obwód Kaliningradzki nie mia³ tak wielu przedstawicieli w parlamencie federalnym, KP-P, nr 231 z 7 XII;
 Ich bêdzie tylko trzech, KP, nr 233 z 11 XII;
 S³awgorodskij nie przeszed³ do Dumy Pañstwowej. Pedagogowi zabrak³o jednej czwartej g³osów rodaków
zamieszka³ych zagranic¹, www.klops.ru z 12 XII;
 Centralna Komisja Wyborcza poda³a nazwiska deputowanych, którzy zrezygnowali z mandatów w Dumie
Pañstwowej V Kadencji [W. Putin, G. Boos i inni, którzy pe³nili rolê lokomotywy na listach wyborczych w regionach,
razem ponad 100 osób. Ich nazwiska na www.regnum.ru z 13 XII], www.regnum.ru z 13 XII;
 Kwartet nie powsta³. Zagraniczni wyborcy nie dodali eksklawowi deputowanego w parlamencie, RG, nr 279
z 13 XII;
 B³êdy w pracy komisji wyborczych bêd¹ wziête pod uwagê, www.gov.kaliningrad.ru z 19 XII.
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Wybory szefa miasta Kaliningrad
Równolegle z wyborami do Dumy Pañstwowej przebiega³y wybory na stanowisko
szefa Okrêgu Miejskiego Miasto Kaliningrad.
Po zmianach w Statucie Miasta, dokonanych w sierpniu 2007 roku przez
ówczesn¹ Miejsk¹ Radê Deputowanych Kaliningradu, szef Okrêgu Miejskiego Miasto Kaliningrad jest wybierany w wyborach powszechnych, lecz nie pe³ni ju¿ jednoczenie funkcji szefa administracji (mera) miasta.
Na stanowisko szefa okrêgu miejskiego kandydowa³o 6 osób, w tym trzech
deputowanych Dumy Obwodowej (V. £opata, I. Rewin i W. Sielezniow) i trzech
deputowanych Rady Okrêgu Miejskiego (J. Gan, S. Karpuszenko i A. Jaroszuk,
bêd¹cy jednoczenie przewodnicz¹cym rady).
W spisach wyborców w momencie g³osowania figurowa³o 338 389 osób. W wyborach wziê³o udzia³ 193141 osób, co stanowi 57,07% wszystkich uprawnionych do
g³osowania.
W g³osowaniu oddano 185913 g³osów wa¿nych i 7228 g³osów niewa¿nych.
Poszczególni kandydaci uzyskali nastêpuj¹c¹ iloæ g³osów:
 Jewgienij Wasiljewicz Gan  32430 g³osów,
16,79%
 Siergiej Piotrowicz Karpuszenko  4560 g³osów,
2,36%,
 Vitautas Valdemaras £opata  22299 g³osów,
11,55%,
 Igor Aleksiejewicz Rewin  18985 g³osów,
9,38%,
 Walerij W³adimirowicz Sielezniow  7174 g³osy,
3,71%,
 Aleksandr Gieorgijewicz Jaroszuk  100465 g³osów,
52,02%.
Szefem Okrêgu Miejskiego Miasto Kaliningrad na piêcioletni¹ kadencjê
wybrany zosta³ w pierwszej turze g³osowania Aleksandr Gieorgijewicz Jaroszuk, przewodnicz¹cy Okrêgowej Rady Deputowanych, sekretarz Miejskiej Rady Politycznej Ogólnorosyjskiej Partii Politycznej Jedna Rosja w Kaliningradzie, zg³oszony przez tê partiê.
Nowo wybrany szef miasta Aleksandr Jaroszuk zamierza ca³y 2008 rok powiêciæ
reformom. W czasie pierwszej po wyborach konferencji prasowej mówi³, ¿e «zmieni siê
wszystko», ale przemiany, jego zdaniem, przejd¹ bezbolenie. Jaroszuk zakomunikowa³,
¿e zmiany kadrowe nast¹pi¹ tak¿e w administracji okrêgu miejskiego, ale nie ucili³
jakie one bêd¹.

ród³a informacji:
 Wybory szefa Okrêgu Miejskiego Miasto Kaliningrad. 2 grudnia 2007 roku. Tabela zbiorcza Komisji Wyborczej Okrêgu Miejskiego Miasto Kaliningrad o wstêpnych wynikach wyborów na terenie miasta Kaliningrad,
www.kaliningrad.izbirkom.ru z 3 XII 2007;
 Dzieñ elektoratu. Kaliningradczycy wybrali szefa miasta za pierwszym podejciem, RG, nr 271 z 4 XII;
 Aleksandr Jaroszuk: «W Kaliningradzie zmieni siê wszystko», www.kaliningrad.ru z 5 XII; KPwK, nr 180
z 5 XII;
 Aleksandr Jaroszuk da³ pierwsz¹ po zwyciêstwie w wyborach konferencjê prasow¹, www.kaliningrad.ru
z 5 XII, KP, nr 229 z 5 XII;
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 Jaroszukowi powiedzieli «trzeba» i on odpowiedzia³ «tak jest», www.knia.ru z 5 XII;
 Wybory po inauguracji. Poszukiwaniem city-menagera wybrañcy narodu zajm¹ siê, gdy szef miasta obejmie
stanowisko, RG, nr 273 z 6 XII;
 Przy ca³ym bogactwie wyboru...Frekwencja i atmosfera wiêta. Wyniki i naruszenia [przepisów wyborczych],
G-n, nr 47 z 612 XII;
 Gdzie siê podzia³ mer? Szef okrêgu miejskiego. Szef administracji [Te funkcje zosta³y rozdzielone w sierpniu
2007 roku uchwa³¹ ówczesnej Miejskiej Rady Deputowanych Kaliningradu], G-n, nr 47 z 612 XII;
 Dzisiaj Jaroszukowi wrêcz¹ zawiadczenie szefa Kaliningradu, www.kaliningrad.ru z 6 XII, www.klops.ru
z 6 XII;
 «Powodzenie ka¿dej sprawy zale¿y od ludzi». W dniu wiêtego Aleksandra Newskiego nowy naczelnik miasta
otrzyma³ zawiadczenie o wyborze i zapewni³, ¿e «rozpêdzaæ» merostwa nie bêdzie, KP-P, nr 231 z 7 XII;
 Aleksandr Jaroszuk zaoszczêdzi³ dwa miliony rubli. Wczoraj wybranemu szefowi Kaliningradu wrêczono
zawiadczenie o wyborze. Jak zostan¹ podzielone kompetencje, KPwK, nr 181 z 7 XII;
 Aleksandr Jaroszuk otrzyma klucz od miasta, www.kaliningrad.ru z 10 XII; www.klgd.ru z 10 XII; KP, nr
234 z 12 XII; K-d, nr 50 z 1824 XII;
 Aleksandr Jaroszuk obj¹³ stanowisko szefa miasta, www.kaliningrad.rfn.ru z 20 XII; KP-P, nr 241 z 21 XII;
 lubowania naruszaæ nie wolno. Nowy szef Kaliningradu obieca³, ¿e nasze miasto stanie siê najlepszym
miejscem na ziemi, KP, nr 243 z 25 XII;
 Aleksandr Jaroszuk otrzyma³ klucz od miasta. W sobotê [22 grudnia] odby³a siê inauguracja nowego szefa
Kaliningradu, KPwK, nr 191 z 25 XII;
 Jaroszuk wzruszy³ siê do ³ez na inauguracji. Dla nowego szefa miasta wykonano insygnia z bursztynu
i srebra, K-d, nr 51 z 2531 XII;
 Inauguracja. «Synku, rozsiedl budynki komunalne!» Takie polecenie wyda³a Aleksandrowi Jaroszukowi mama,
SK, nr 52 z 26 XII 20072 I 2008;
 Miasto mamy wspólne i jestemy zobowi¹zani uczyniæ go lepszym. Na pytania Komsomo³ki odpowiedzia³
szef Kaliningradu Aleksandr Jaroszuk, KPwK, nr 193-t/52 z 27 XII 20073 I 2008.

Wybory szefa jednostki municypalnej Okrêg Miejski w Sowietsku
W wyborach szefa (mera) jednostki municypalnej Okrêg Miejski w Sowietsku startowa³o czterech kandydatów. Sporód 32 507 zarejestrowanych wyborców w g³osowaniu wziê³o udzia³ 17 857, czyli 54,93%. Oddano 17 340 wa¿nych g³osów, g³osów
niewa¿nych by³o 517. Poszczególni kandydaci uzyskali nastêpuj¹c¹ liczbê g³osów:
 Andriej Wiktorowicz Bak³anow  1177 g³osów, 6,59%,
 Jewgienij Jewgieñjewicz Balin  739 g³osów,
4,19%,
 Wiktor Eduardowicz Smilgin  13373 g³osy,
74,89%,
 Anatolij Wasiljewicz Jaroc  2051 g³osów,
11,49%.
Szefem (merem) Okrêgu Miejskiego w Sowietsku, drugiego co do wielkoci
miasta obwodu, zosta³ wybrany w pierwszej turze g³osowania Wiktor Eduardowicz
Smilgin.
ród³o: Wybory szefa jednostki municypalnej Okrêg Miejski w Sowietsku 2 grudnia 2007 roku. Protokó³ Terytorialnej Komisji Wyborczej w Sowietsku, www.kaliningrad.izbirkom.ru z 3 XII 2007 roku.

Wybory deputowanych Rady Okrêgu Miejskiego w Pioniersku
Rada Deputowanych Okrêgu Miejskiego w Pioniersku rozwi¹zana zosta³a na
mocy ustawy regionalnej, uchwalonej przez Dumê Obwodow¹ w dniu 2 sierpnia
2007 roku w zwi¹zku z d³ugotrwa³ym konfliktem miedzy rad¹ i szefem okrêgu oraz
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w zwi¹zku z naruszaniem przez radê przepisów prawa przy podejmowaniu uchwa³ lokalnych.
Zamiar kandydowania do nowej rady, licz¹cej 15 mandatów, zg³osi³o pocz¹tkowo 56
osób, w wiêkszoci zamieszka³ych poza okrêgiem miejskim, g³ownie w Kaliningradzie.
Komisja Wyborcza Okrêgu Miejskiego w Pioniersku zarejestrowa³a
44 sporód nich, w tym 12 by³ych cz³onków uprzednio rozwi¹zanej rady. W wyniku
tocz¹cej siê ostrej kampanii wyborczej i licznych skarg, kierowanych przez kandydatów przeciwko sobie nawzajem do s¹du, ostatecznie na polu boju w dniu 2 grudnia 2007 roku, czyli w dniu g³osowania, pozosta³o 37 kandydatów. 10 sporód nich
uda³o siê uzyskaæ mandat w pierwszej turze g³osowania, zdobywaj¹c ponad 50%
g³osów wyborców w swoim okrêgu jednomandatowym. Wród nich znalaz³o siê
czterech deputowanych, którzy startowali w pojedynkê w danym okrêgu wyborczym. W okrêgu Nr 2 (4 kandydatów), Nr 12 (5 kandydatów), Nr 14 (4 kandydatów),
Nr 15 (4 kandydatów) ¿aden z kandydatów nie uzyska³ wymaganych 50% plus
1 g³os i tam wybory bêd¹ powtórzone z udzia³em tych dwóch kandydatów, którzy
uzyskali najwiêksz¹ iloæ g³osów. Podobnie ma byæ w okrêgu Nr 10, w którym startowa³o dwóch kandydatów i ka¿dy z nich otrzyma³ po 45,40% oddanych g³osów.
9,2% g³osów oddano przeciwko obydwu tym kandydatom.
Frekwencja wyborcza wynios³a od 53,23% w okrêgu wyborczym Nr 8 do 67,60%
w okrêgu wyborczym Nr 7, rednio w okrêgu miejskim  56,17%.
ród³o: Przedterminowe wybory deputowanych Okrêgowej Rady Deputowanych Okrêgu Miejskiego
w Pioniersku 2 grudnia 2007 roku. Protoko³y okrêgowych komisji wyborczych Nr Nr 115,
www.kaliningrad.izbirkom.ru z 3 XII 2007.

Wybory uzupe³niaj¹ce do rad deputowanych Okrêgu Miejskiego w Oziorsku
i Gminy Miejskiej w Gwardiejsku
W Okrêgu Miejskim w Oziorsku w wyborach uzupe³niaj¹cych wybierano deputowanych w okrêgach jednomandatowych Nr 1 i Nr 12. W okrêgu Nr 1 startowa³o
3 kandydatów i ¿aden z nich nie uzyska³ wymaganej liczby g³osów. W okrêgu Nr 12
by³o dwoje kandydatów. Deputowan¹ Rady Okrêgu Miejskiego wybrana zosta³a Anna
Aleksiejewna Czernowa, zdobywaj¹c 69,39% g³osów. Frekwencja wyborcza w okrêgu Nr 1 wynios³a 58,80%, a w okrêgu Nr 12  43,91%.
Do Rady Gminy Miejskiej w Gwardiejsku (ros. Gwardiejskoje gorodskoje posielenije) pierwszej kadencji w wyborach uzupe³niaj¹cych w okrêgu jednomandatowym Nr 6
startowa³o 5 kandydatów. ¯aden z nich nie uzyska³ wymaganej liczby g³osów. Frekwencja wyborcza wynios³a 54,14%.
ród³a: Protoko³y komisji okrêgowych, www.kaliningrad.izbirkom.ru z 3 XII 2007 r.
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Listopadowy ranking KNIA: Sawienko traci wp³ywy
Kaliningradzka Niezale¿na Agencja Informacyjna (ros. KNIA) opublikowa³a
kolejny ranking wp³ywów i popularnoci przedstawicieli politycznej, spo³ecznej
i biznesowej elity Obwodu Kaliningradzkiego.
Liderami rankingu listopadowego pod wzglêdem wp³ywu nadal s¹ gubernator
obwodu Gieorgij Boos i nowo wybrany szef Kaliningradu Aleksandr Jaroszuk.
Odchodz¹cy szef (mer) miasta obwodowego Jurij Sawienko, zdaniem ekspertów,
traci dotychczasowy wp³yw. W listopadzie spad³ on z trzeciego na czwarte miejsce.
W trójce liderów jego miejsce zaj¹³ zastêpca pe³nomocnego przedstawiciela prezydenta w PZOF Aleksandr Dacyszyn.
W przededniu wyborów eksperci w³¹czyli do wykazu najbardziej wp³ywowych
osobistoci regionu od razu trzech technologów politycznych: Igora Kondratowa,
Anatolija Romaszkê i Aleksieja Gwodiewa. Tak¿e po raz pierwszy do rankingu
weszli dotychczasowy deputowany DP i kandydat na deputowanego nastêpnej kadencji jednoross Jewgienij Fiodorow, przewodnicz¹cy Rady Koordynacyjnej
Zwolenników Jednej Rosji W³adimir Prudnikow, a tak¿e p.o. przewodnicz¹cego
Okrêgowej Rady Deputowanych Kaliningradu Aleksandr Piatikop. Powróci³ na
listê najbardziej wp³ywowych osobistoci obwodu minister ds. GKiM w rz¹dzie obwodowym Siergiej Buczelnikow.
W minionym miesi¹cu ranking wp³ywu opucili deputowany Dumy Obwodowej Salomon Ginzburg, dyrektor generalny SA Jantarnego Michai³ Cykiel, wicemer Kaliningradu Raisa Zaremba, ministrowie regionalni infrastruktury Aleksandr
Rolbinow i owiaty Natalia Szerri, wiceprzewodnicz¹cy Dumy Obwodowej Konstantin Polakow, by³y wicegubernator Gieorgij Topaz³y, deputowani Dumy Obwodowej Igor Rewin i Michai³ Czesalin.
W dwudziestce popularnoci, czyli czêstego wymieniania ich nazwisk w rodkach masowej informacji, te¿ zasz³y pewne zmiany. Nadal pod wzglêdem liczby
wzmianek w SMI z du¿¹ przewag¹ prowadzi Boos, na miejscu drugim  Sawienko.
Na trzecie wyszed³ przewodnicz¹cy Dumy Obwodowej Siergiej Bu³ycziow, który
w padzierniku znajdowa³ siê na 18 miejscu. Liczba wzmianek z jego nazwiskiem
w ci¹gu miesi¹ca wzros³a 2,5-krotnie.
W listopadzie w dwudziestce najbardziej popularnych osobistoci regionu znaleli
siê wszyscy kandydaci na stanowisko szefa Kaliningradu: A. Jaroszuk,
W. Nikitin, V. £opata, W. Sielezniow, I. Rewin, a tak¿e nowicjusz rankingu  Siergiej Karpuszenko, który od razu zaj¹³ 10 miejsce (za to ostatnie wród szeciu kandydatów pod wzglêdem liczby zdobytych g³osów w wyborach). Do dwudziestki
w listopadzie powrócili pierwszy wicemer Kaliningradu Jurij Biedienko, szef Okrêgu Miejskiego w Ba³tijsku Aleksandr Jaroszewicz, minister owiaty Natalia Szerrii, szef
administracji rz¹du obwodowego Aleksandr Torba. Jednoczenie z rankingu wypadli
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ministrowie rz¹du obwodowego Andriej Romanow, Jelena Matwiejewa [odesz³a na urlop
macierzyñski] i Jelena Klujkowa, naczelnik Obwodowego USW (milicji) genera³-major
Siergiej Kiriczenko, a tak¿e Aleksandr Dacyszyn.
www.knia.ru z 6 XII.

W Obwodzie Kaliningradzkim uczcz¹ dzieñ Bohaterów Ojczyzny
Dzieñ Bohaterów Ojczyzny, który obchodzony ma byæ 9 grudnia, jest stosunkowo
nowym wiêtem. Tê pamiêtn¹ datê Duma Pañstwowa wprowadzi³a w 2007 roku. W tym
dniu ponad 200 lat temu cesarzowa Katarzyna II ustanowi³a order wiêtego Grzegorza
Zwyciêzcy [ros. Gieorgija Pobiedonosca], którym odznaczano ¿o³nierzy za wykazane
w walce ofiarnoæ i odwagê.
Jak informuje s³u¿ba prasowa rz¹du regionalnego, na czeæ pamiêtnej daty
w szko³ach odbêd¹ siê lekcje mêstwa, a placówki kultury zorganizuj¹ wystawy tematyczne. W jednostkach municypalnych obwodu na grobach ¿o³nierzy z³o¿one zostan¹ wieñce i kwiaty, w Kaliningradzie ceremonia odbêdzie siê przed pomnikiem
1200 ¿o³nierzy gwardii. W siedzibie rz¹du obwodowego 7 grudnia odbêdzie
siê uroczyste przyjêcie, na które zaproszono Bohaterów Zwi¹zku Radzieckiego
i Rosji, matki i wdowy poleg³ych za Ojczyznê, pe³nych kawalerów Orderu S³awy
[Chwa³y].
www.balticpl.ru z 6 XII; www.kaliningrad.ru z 6 XII; KP, nr 232 z 8 XII, nr 233 z 11 XII.

Aktywista kaliningradzkich Wolnych Radyka³ów ukarany zosta³ kar¹ aresztu
i grzywny
Aktywista grupy opozycyjnej z Kaliningradu Wolni Radyka³owie Siergiej
Konstantinow skazany zosta³ na 15 dni aresztu i karê grzywny w wysokoci tysi¹c
rubli. Jak informuje korespondent ZAKS.ru, takie orzeczenie wyda³ wieczorem
23 grudnia Krasnopresnienskij S¹d Rejonowy miasta Moskwy. Opozycjonista
zosta³ ukarany za udzia³ w akcji 21 grudnia w Moskwie przed kinoteatrem Chudo¿estwiennyj [Artystyczny] przeciwko fa³szowaniu wyborów. Przypominamy, ¿e
akcja by³a usankcjonowana przez w³adze i rozpêdzona przez OMON. Niezadowolenie milicji wywo³a³o to, ¿e do zg³oszonych hase³ opozycjonici dodali nowe 
w szczególnoci, przeciwko bezprawnemu powo³aniu do wojska Olega Koz³owskiego z ruchu Obrona.
W chwili obecnej istnieje informacja o tym, ¿e uczestnicz¹ca w pikiecie aktywistka NBP [Partii Narodowo-Bolszewickiej] Jekatierina Kusznir skazana zosta³a na
2 tysi¹ce rubli, a Siergiej Konstantinow na podstawie tych samych przepisów skazany
zosta³ na 15 dni aresztu i karê grzywny w wysokoci tysi¹c rubli. Zostali oni oskar¿eni
o niepodporz¹dkowanie siê ¿¹daniom funkcjonariuszy milicji i udzia³ w niesankcjonowanej pikiecie.
www.zaks.ru z 24 XII; www.kaliningrad.ru z 24 XII.
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Partie, zwi¹zki wyznaniowe
Zwi¹zek Si³ Prawicowych zmieni nazwê?
17 grudnia w Moskwie w sali koncertowej hotelu Izmaj³owo rozpocz¹³ siê zjazd
partii Sojuz prawych si³ (Zwi¹zek Si³ Prawicowych, ros. SPS). Jednym z goci
honorowych zjazdu zosta³ szef Rosyjskiej Spó³ki Akcyjnej Jednolity System Energetyczny Rosji Anatolij Czubajs, który od razu po zakoñczeniu kampanii wyborczej do Dumy Pañstwowej publicznie popar³ liderów partii, owiadczaj¹c, ¿e
«SPS nie odchodzi³, nie odszed³ i nigdzie nie odejdzie ze sceny politycznej naszego
kraju».
Jak informuje korespondent Nowego Regionu, w projekcie uchwa³y zjazdu
znalaz³y siê jednak bardzo krytyczne oceny z powodu kampanii wyborczej SPS,
a wyniki minionych wyborów do parlamentu FR uznane zosta³y za niezadowalaj¹ce. Wg danych oficjalnych Centralnej Komisji Wyborczej FR, partii uda³o siê uzbieraæ
zaledwie 0,96% g³osów  na ni¹ odda³o g³os mniej ni¿ 700 tys. wyborców (w Obwodzie Kaliningradzkim jeszcze mniej, gdy¿ tylko 0,77%, czyli 3318 g³osów wyborców). By przejæ do Dumy Pañstwowej, trzeba by³o pokonaæ próg 7% g³osów
(to, jak wiadomo, uda³o siê tylko czterem partiom).
Na zjedzie zapadnie decyzja co do udzia³u partii w wyborach prezydenckich.
Zgodnie z uchwa³¹ Rady Politycznej SPS zjazdowi bêdzie rekomendowany jako
kandydat na prezydenta Rosji Borys Niemcow.
Zjazd rozpatrzy tak¿e wniosek o zmianê nazwy organizacji partyjnej na Konstytucyjno-Demokratyczna Partia Rosji. Nastêpny zjazd odnowionej partii ma odbyæ
siê 12 marca 2008 roku - w przededniu wyborów prezydenckich.
www.nr2.ru z 17 XII.

Prawos³awny bo¿onarodzeniowy jarmark po raz pierwszy odbêdzie siê w Kaliningradzie z inicjatywy Kaliningradzkiego Forum Patriotycznego
Prawos³awny bo¿onarodzeniowy jarmark pod nazw¹ Russkij kraj zaplanowany zosta³ na 79 stycznia w Kaliningradzie. W programie jarmarku zaplanowane
zosta³y przedstawienia teatralizowane, koncert wi¹teczny, wystawy po³¹czone ze
sprzeda¿¹ upominków wi¹tecznych, sprzêtów cerkiewnych, literatury prawos³awnej, zabawek i produktów ¿ywnociowych, a tak¿e inne rozrywki, m.in. pokaz ogniowy
na szczud³ach i fajerwerki. Organizatorem jarmarku ma byæ ruch spo³eczny Kaliningradzkie Forum Patriotyczne przy wsparciu Ministerstwa Kultury i szefa Kaliningradu
Aleksandra Jaroszuka. Wystosowano oficjalne zaproszenie na ceremoniê otwarcia jarmarku do Ludmi³y Putinej, rodem z Kaliningradu.
www.knia.ru z 20 XII.
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Do Obwodu Kaliningradzkiego dostarczono Ogieñ Betlejemski
21 grudnia harcerze polscy dostarczyli do obwodu ogieñ betlejemski. Ka¿dego
roku skauci bagrationowscy w³¹czaj¹ siê do miêdzynarodowej sztafety chrzecijañskiej. Ta tradycja trwa ju¿ prawie dziesiêæ lat. Swiet³ana Somowa, liderka Bagrationowskiego Ruchu Spo³ecznego Skautów powiedzia³a o niej tak: «Skauci z Austrii
zabieraj¹ ka¿dego roku ogieñ z Bazyliki Narodzenia Pañskiego w Betlejem. Przekazuj¹ go od dru¿yny do dru¿yny przez granice. Do nas ka¿dego roku ten ogieñ
dociera od naszych polskich braci z miasta Bartoszyce». Od granicy polskiej znak
bo¿onarodzeniowy jest przekazywany najpierw do wi¹tyñ w Bagrationowsku. Jest
to symbol pokoju, zjednoczenia ludzi  ucz¹ duchowni. I proponuj¹ prze³amanie siê
chlebem  op³atkiem bo¿onarodzeniowym. Ksi¹dz W³adys³aw, proboszcz parafii
wiêtego Bonifacego: «I dlatego my dzisiaj przekazujemy ogieñ, ¿e Chrystus, gdy
przyszed³, chcia³, by wszyscy ludzie ¿yli zgodnie. Nazywali siebie braæmi i siostrami». 21 grudnia ogieñ najpierw przynieli do wi¹tyni katolickiej, a potem od razu 
do prawos³awnej. To tak¿e jest czêci¹ tradycji. Ogieñ Betlejemski bêdzie nastêpnie
owietlaæ nabo¿eñstwa wi¹teczne we wszystkich kaliningradzkich kocio³ach
i cerkwiach 25 grudnia. A nastêpnie  we wszystkich prawos³awnych wi¹tyniach
obwodu 7 stycznia. Ma to byæ znakiem tego, ¿e wiara chrzecijañska jest jedna.
Wieczorem 21 grudnia skauci kaliningradzcy powieli kilka lampek ognia
betlejemskiego do Worone¿a i Moskwy.
www.kaliningrad.rfn.ru z 21 XII.

Duma Obwodowa i rady samorz¹dowe
Wykonanie bud¿etu  krytyczna ocenia deputowanych
Duma Obwodowa z trudem zatwierdzi³a sprawozdanie rz¹du regionalnego
o wykonaniu bud¿etu na podstawie wyników minionych dziewiêciu miesiêcy. Wielu deputowanych by³o niezadowolonych z jakoci wydatkowania pieniêdzy pañstwowych 
napisa³ Wadim Smirnow w Kaliningradzkiej Prawdzie z 1 grudnia.
Sprawozdanie sk³ada³a minister finansów Jelena Matwiejewa. Dochody w³asne
bud¿etu obwodowego wykonano w 86%, za pomoc finansowa z bud¿etu federalnego wp³ynê³a tylko w 80%. Planowano, ¿e ³¹czne dochody regionu wynios¹ 13,762
miliardów rubli, a w rzeczywistoci by³o tylko 11,609 mld.
Analogiczna sytuacja i z wydatkami. Planowano  15,302 miliardów, wykonano
11,087 mld. Preficyt bud¿etu wyniós³ 522 mln rubli, z czego cieszyæ siê te¿ nie
nale¿y, gdy¿ w niektórych dzia³ach wykonanie by³o niskie.
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Deputowani zwrócili uwagê, ¿e regionalne programy celowe realizowane s¹
kiepsko. Jako przyk³ad deputowany W³adimir Morar przytoczy³ program rozwoju
kultury w Obwodzie Kaliningradzkim, który sfinansowany zosta³ a¿ w 12%.
Dyskusji nie by³o, poniewa¿ w obradach nie uczestniczy³ minister kultury, podobnie jak i inni ministrowie, prócz Matwiejewej.
Deputowany W³adimir Nikitin owiadczy³, ¿e ministerstwa bran¿owe pracuj¹
kiepsko i ¿e informacjê o tym nale¿y przekazaæ gubernatorowi. Popar³o go kilku
deputowanych.
W efekcie wymiany zdañ miêdzy deputowanymi sprawozdanie z wykonania
bud¿etu zosta³o przyjête. Ale na przysz³oæ przewodnicz¹cy Dumy Obwodowej Siergiej Bu³ycziow obieca³ czêciej zapraszaæ do Dumy ministrów.
KP, nr 227 z 1 XII.

Duma Obwodowa wnios³a zmiany do ustawy O dzia³alnoci turystycznej
w Obwodzie Kaliningradzkim
Zmiany dotycz¹ cofniêcia ulg podatkowych operatorom turystycznym, którzy
zajmuj¹ siê agroturystyk¹ i inwestuj¹ rodki w rozwój infrastruktury hotelowej na
wsi. «Taka ulga nie zaistnia³a nigdy praktycznie  powiedzia³a minister finansów
obwodu Jelena Matwiejewa.  Doprowadzaj¹c do zgodnoci ca³¹ bazê normatywno-prawn¹, pad³a propozycja, by ow¹ ulgê uchyliæ, poniewa¿ teraz ogólna polityka
nastawiona jest na odchodzenie od przywilejów indywidualnych».
Deputowani Dumy Obwodowej przyjêli to uzasadnienie i ulgê uchylili.
JK-n, nr 49 z 4 XII; www.province.ru z 6 XII; www.kaliningrad.ru z 6 XII.

Bud¿et Kaliningradu przyjêto w pierwszym czytaniu
5 grudnia deputowani Okrêgowej Rady Deputowanych Kaliningradu po dyskusji przyjêli w pierwszym czytaniu bud¿et miasta na 2008 rok.
Planuje siê, ¿e w kasie miejskiej w nadchodz¹cym roku bêdzie 7 miliardów 900 milionów rubli dochodów. Wydatki planuje siê w kwocie prawie 8,5 miliarda rubli. Deficyt
bud¿etu ma wynieæ 10%. Takie s¹ zewnêtrzne parametry g³ównego dokumentu finansowego miasta. Co za dotyczy wydatków, to one zostan¹ okrelone przed drugim czytaniem projektu w dniu 12 grudnia. Jednak ju¿ teraz deputowani okrelaj¹ bud¿et jako
socjalny.
Aleksandr Musiewicz, przewodnicz¹cy Komisji ds. Bud¿etu Okrêgowej Rady Deputowanych, powiedzia³ w rozmowie z dziennikarzem GTRK Kaliningrad: «Nie pamiêtam takich batalii bud¿etowych, jak w tym roku, z powodu tego, w jaki sposób rozdysponowaæ rodki bud¿etowe. W tej sprawie kaliningradczycy mog¹ byæ spokojni, dlatego ¿e
ju¿ podczas ostatniego omawiania bud¿etu zwiêkszono parametry dochodów po to, by
dodaæ jeszcze 68,8 mln rubli w pozycji Owiata».
RG, nr 272 z 5 XII; www.kaliningrad.rfn.ru z 6 XII; KPwK, nr 187 z 18 XII.
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Odby³o siê pierwsze posiedzenie Rady Spo³ecznej przy Dumie Obwodowej
6 grudnia w Kaliningradzkiej Dumie Obwodowej odby³o siê pierwsze posiedzenie jej organu doradczego, zwanego Rad¹ Spo³eczn¹. Rada powsta³a w listopadzie
2007 roku. Pierwszemu posiedzeniu przewodniczy³ przewodnicz¹cy Dumy Obwodowej Siergiej Bu³ycziow. Cz³onkowie Rady Spo³ecznej  szefowie organizacji spo³ecznych, fundacji, stowarzyszeñ i ruchów omawiali zmiany personalne w zaproponowanym sk³adzie Rady, przyk³adowy wykaz grup roboczych, eksperckich i informacyjnych oraz ich koordynatorów, plan pracy Rady i grup, a tak¿e utworzenie strony
internetowej na portalu Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej.
www.klops.ru z 6 XII; www.kaliningrad.ru z 6 XII.

Aleksandr Jaroszuk zrezygnowa³ z mandatu deputowanego Okrêgowej Rady
Deputowanych Kaliningradu
12 grudnia szef Kaliningradu Aleksandr Jaroszuk zrezygnowa³ z funkcji deputowanego Okrêgowej Rady Deputowanych. Jako szef miasta nie mo¿e ³¹czyæ swojej
funkcji z jednoczesnym pe³nieniem obowi¹zków deputowanego, ale zgodnie ze
Statutem Miasta nadal pozostaje przewodnicz¹cym Okrêgowej Rady Deputowanych
Kaliningradu.
www.klops.ru z 12 XII.

Rada Deputowanych Obwodu Brzeskiego i Kaliningradzka Duma Obwodowa
porozumia³y siê o wspó³pracy
Dokument, podpisany zosta³ przez przewodnicz¹cego Brzeskiej Obwodowej
Rady Deputowanych Republiki Bia³orusi Siergieja Aszmiancewa i przewodnicz¹cego Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej FR Siergieja Bu³ycziowa, przewiduje rozwój kontaktów w sferach handlowo-gospodarczej, naukowo-technicznej, spo³ecznej i kulturalnej.
Kontakty gospodarcze miêdzy obwodami w ostatnim czasie aktywnie rozszerzaj¹ siê.
W ci¹gu 9 miesiêcy 2007 roku obrót towarowy wyniós³ 13,7 mln dolarów. Jest to dwukrotnie wiêcej, ni¿ w roku ubieg³ym. Kaliningradczycy korzystnie kupuj¹ w Obwodzie
Brzeskim materia³y budowlane  kruszywo, ¿wir, wyroby z betonu, ceg³y, a tak¿e spychacze. Do Bia³orusi znad Ba³tyku dostarczane s¹ ryby, produkty morza i miêso. Oczekuje
siê, ¿e w najbli¿szym czasie utworzone zostan¹ wspólne nowe przedsiêbiorstwa.
Teraz w obwodzie funkcjonuje oko³o piêædziesiêciu takich przedsiêbiorstw.
Sojuz Bie³aru-Rossija, Nr 47 z 20 XII.

Dwie osoby na metr. W³adze lokalne zaostrzaj¹ przepisy w sprawie przeprowadzenia wieców i demonstracji
Ostatnie w 2007 roku posiedzenie Dumy Obwodowej zajê³o siê miêdzy innymi
projektem ustawy regionalnej O trybie sk³adania zawiadomieñ o przeprowadzeniu
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publicznego przedsiêwziêcia na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego. Nowe przepisy
przeprowadzenia wieców, pochodów, demonstracji i pikietów ró¿ni¹ siê od
zapisanych w przed³o¿onym projekcie rz¹dowym wiêksz¹ surowoci¹. Na przyk³ad,
nawet w ustawie federalnej nie ma zakazu przeprowadzenia akcji protestacyjnych
w pobli¿u budynków organów w³adzy i pomników kultury. A ustawa obwodowa
tego zabrania.
Komplikuje siê procedura organizacji wieców, pochodów, pikiet. Na przyk³ad, organizatorzy powinni przewidzieæ, ¿eby iloæ uczestników przedsiêwziêcia nie przewy¿sza³a
dwóch osób na jeden metr kwadratowy. Mo¿na wyobraziæ, jakie mo¿liwoci do uznania
akcji za bezprawn¹ otwiera taka norma prawna. Bez wzglêdu na protesty w dniu posiedzenia Dumy Obwodowej przed jej siedzib¹ (protestowali przedstawiciele si³ lewicowych), dokument zosta³ zatwierdzony w pierwszym czytaniu. Po Nowym Roku deputowani zamierzaj¹ powróciæ do jego rozpatrzenia.
13 padziernika 2005 roku Duma Obwodowa przyjê³a ustawê regionaln¹, uchylaj¹c¹
dodatki regionalne do emerytur pracowników pañstwowych obwodu. Zaoszczêdzono w ten sposób 20 mln rubli. Jednak emeryci oprotestowali ow¹ ustawê w ró¿nych
instancjach i w konsekwencji S¹d Statutowy Obwodu Kaliningradzkiego uzna³ j¹
za niezgodn¹ z prawem.
Rz¹d obwodowy zaproponowa³ deputowanym wykonanie orzeczenia S¹du Statutowego w sposób nastêpuj¹cy. Zamiast tego, by zwróciæ siedmiu tysi¹com by³ych
urzêdników obwodu z ró¿nych okresów w³adzy prawnie przys³uguj¹ce ulgi, zaproponowano podzieliæ emerytów na maj¹cych minimum socjalne i nie maj¹cych takowego. Pierwszych jest zdecydowana wiêkszoæ. Za to tych, których emerytury nie
doci¹gaj¹ do bezcennej granicy 3400 rubli miesiêcznie (oko³o 340 z³otych) by³o
zaledwie 12 osób. Im proponuje siê ustaliæ dop³atê w wysokoci 508 rubli na osobê
miesiêcznie.
Lider niezadowolonych by³ych urzêdników Leonid Diemaczew wyg³osi³ w czasie
posiedzenia p³omienne przemówienie o poni¿aniu ludzi zas³u¿onych, o naruszeniu ich
praw konstytucyjnych i systemu zaopatrzenia emerytalnego. Dlatego ¿e w innych podmiotach federacji byli urzêdnicy stosowne dop³aty maj¹, jak te¿ maj¹ je w Obwodzie
Kaliningardzkim byli pracownicy jednostek municypalnych i federalnych. Ludzie szli do
nie³atwej s³u¿by pañstwowej, licz¹c, ¿e na stare lata bêd¹ chronieni. W przeciwnym razie
zbyt du¿a mo¿e okazaæ siê pokusa konwertowania uprawnieñ s³u¿bowych na pieni¹dze i w³asnoæ  uzasadnia³ by³y wicegubernator Diemaczew.
W czasie g³osowania projekt rz¹dowy zosta³ odrzucony. Zadowoleni byli urzêdnicy opucili salê obrad Dumy Obwodowej. Ale po przerwie deputowani postanowili powróciæ do ju¿, wydawa³oby siê, rozstrzygniêtej sprawy i przy powtórnym
g³osowaniu poparli rz¹dowy projekt ustawy.
Na tym posiedzeniu deputowany Siergiej Kononow podzieli³ siê swoj¹ radoci¹:
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czynnoci ledcze, podjête w stosunku do niego dwa miesi¹ce temu, zosta³y przez Prokuraturê Obwodu i S¹d Obwodowy uznane za bezprawne. Oczyszczony z podejrzeñ o udzia³
w zamachu na ¿ycie deputowanego Wiktora Kondratowa z Zielenogradska deputowany
Kononow podziêkowa³ kolegom za wsparcie. O tej sprawie informowalimy w numerze
dziesi¹tym naszego miesiêcznika.
RG, nr 289 z 25 XII.

Brakuj¹cego deputowanego wybior¹ za rok
Dotychczasowy deputowany Dumy Obwodowej Wiktor Smilgin w dniu 2 grudnia
wybrany zosta³ szefem (merem) Okrêgu Miejskiego w Sowietsku. W zwi¹zku z tym zrezygnowa³ z mandatu deputowanego Dumy Obwodowej.
Siergiej £uniow, przewodnicz¹cy Komisji Wyborczej Obwodu Kaliningradzkiego,
poda³ do wiadomoci publicznej, ¿e na pocz¹tku lipca 2008 r. komisja zarz¹dzi
wybory nowego deputowanego Dumy Obwodowej. G³osowanie odbêdzie siê w padzierniku 2008 roku.
KP, nr 245 z 27 XII.

Administracja pañstwowa i samorz¹dowa
Reforma kaliningradzkich s³u¿b celnych niepokoi nie tylko celników
Pierwsze informacje o spodziewanej reformie kaliningradzkich s³u¿b celnych
przedosta³y siê do opinii publicznej latem 2007 roku. Na czym ma polegaæ istota tej
reformy? Pytanie to zadaj¹ sobie nie tylko celnicy kaliningradzcy.
Dzisiaj w obwodzie s¹ trzy urzêdy celne Kaliningradzki, Bagrationowski i Niemeñski. Kieruje nimi miejscowa struktura zarz¹dzaj¹ca  Kaliningradzki Region Pó³nocnoZachodniego Zarz¹du Celnego (PZZC), kontroluje Kaliningradzki Operacyjny Urz¹d Celny,
a zaopatruje we wszystko, co jest niezbêdne, Kaliningradzki Ty³owy Posterunek Celny.
W³adze nadrzêdne znajduj¹ siê w Sankt Petersburgu i Moskwie.
Wed³ug zamys³u reformatorów z Sankt Petersburga, w Obwodzie Kaliningradzkim nale¿a³oby zreorganizowaæ trzy istniej¹ce urzêdy celne w dwa: przy³¹czyæ Bagrationowski Urz¹d Celny do Kaliningradzkiego. Znajduj¹ce siê w jego podporz¹dkowaniu cztery posterunki celne mo¿na by³oby podzieliæ miêdzy pozosta³ymi urzêdami. Prócz tego, proponowa³o siê zlikwidowaæ Kaliningradzki Region PZZC. Jego
funkcje kontrolne przekazaæ do Sankt Petersburga. Tam te¿ planowano przekazaæ
czêæ etatów w celu wzmocnienia posterunków celnych Wyborgskiego i Ba³tyckiego urzêdów celnych ko³o Sankt Petersburga.
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W pierwszych dniach listopada do celników regionalnych dotar³a pog³oska,
¿e w Moskwie ju¿ ostatecznie postanowiono zreformowaæ organy celne obwodu,
a stosowny rozkaz pojawi siê w najbli¿szym czasie. Do Kaliningradu mia³ dotrzeæ
protokó³ Komisji Organizacyjnej Federalnej S³u¿by Celnej Rosji, w którym proponuje siê utworzyæ w regionie jeden urz¹d celny, podporz¹dkowuj¹c go Sankt Petersburgowi. Przy tym strukturê zarz¹dzaj¹c¹ w Kaliningradzie chc¹ ca³kowicie zlikwidowaæ. A ³¹cznie w regionie planuje siê zmniejszyæ oko³o 400 stanowisk. Ta informacja sta³a siê szokiem dla zwyk³ego ludu celnego  czytamy w tygodniku Strana
Kaliningrad. Z relacji prasowych wynika, ¿e martwi¹ siê i protestuj¹ nie tylko celnicy, lecz tak¿e w³adze obwodowe i biznesmeni, prowadz¹cy wymianê towarow¹
z zagranic¹. Wiceprezes Kaliningradzkiej Izby Handlowo-Przemys³owej Tatiana
Paleckaja jednoznacznie owiadczy³a: «Zmniejszenie iloci organów celnych Obwodu Kaliningradzkiego, a tak¿e ra¿¹ce zmniejszenie liczby ich sk³adu osobowego,
bêdzie mieæ nieodwracalne nastêpstwa dla funkcjonowania Szczególnej Strefy Ekonomicznej». Jej zdaniem, proponowane innowacje wnios¹ dezorganizacjê do pracy struktur
gospodarczych obwodu, gdzie jest wiele problemów, rozwi¹zywaæ które trzeba na miejscu, a nie w gabinetach Pó³nocno-Zachodniego Zarz¹du Celnego. Terminy podejmowania decyzji negatywnie odbij¹ siê na pracy tak samego urzêdu celnego, jak i uczestników
zewnêtrznej dzia³alnoci gospodarczej.
Minister gospodarki obwodu Feliks £apin oficjalnie owiadczy³, ¿e obwód bêdzie
wystêpowaæ kategorycznie przeciwko planowanej reorganizacji.
Celnicy i biznesmeni licz¹ na wp³ywy gubernatora Gieorgija Boosa w Moskwie. Maj¹
nadziejê, i¿ udowodni on kierownictwu Federalnej S³u¿by Celnej, ¿e ten pomys³ jest miertelnie niebezpieczny dla obwodu.
SK, nr 49 z 511 XII; www.strana.kaliningrad.ru z 5 XII; www.kaliningrad.ru z 5 XII; KP, nr 237 z 15 XII.

W³adze Ba³tijska odrzucaj¹ mo¿liwoæ wprowadzenia zewnêtrznego zarz¹dzania finansami samorz¹du
W³adze Okrêgu Miejskiego w Ba³tijsku [ros. BGO] dementuj¹ informacjê o tym,
¿e w jednostce municypalnej, jak¹ jest BGO, mo¿e byæ wprowadzona tymczasowa
administracja finansowa  poinformowa³o biuro informacyjne BGO. Wczeniej
wicepremier rz¹du obwodowego Jurij Szalimow w audycji telewizyjnej GTRK-Kaliningrad Wiadomoci-Szczegó³y nazwa³ Ba³tijsk kandydatem Nr 1 do wprowadzenia tymczasowej administracji finansowej, lub, jak on nazwa³ tê procedurê 
zewnêtrznego zarz¹dzania finansowego.
Biuro informacyjne BGO stwierdza, ¿e wyznaczenie tymczasowej administracji
finansowej znajduje siê poza kompetencj¹ w³adz podmiotu Federacji Rosyjskiej.
Procedura mo¿e byæ wprowadzona tylko przez s¹d arbitra¿owy, orzeczenie którego
mo¿na zaskar¿yæ. Zastêpca szefa administracji BGO, starszy radca prawa Niko³aj
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Daszkin wyjani³, ¿e s¹d mo¿e wyznaczyæ tymczasow¹ administracjê finansow¹
w przypadku, je¿eli d³ugi jednostki samorz¹du lokalnego s¹ przeterminowane i wynosz¹ wiêcej ni¿ 30% dochodów w³asnych bud¿etu miejscowego. Prócz tego, kierownik Wydzia³u Finansów BGO Ludmi³a Szwajko ucili³a, ¿e procedura mo¿e byæ
wprowadzona, je¿eli bud¿ety federalny i obwodowy w ca³oci zrealizuj¹ zobowi¹zania
wobec municypalitetu. Tak¹ mo¿liwoæ ona scharakteryzowa³a jako oczywist¹-nieprawdopodobn¹.
www.knia.ru z 5 XII.

Seminarium Reforma administracyjna w Obwodzie Kaliningradzkim i najlepsze praktyki regionów Rosji
W dniach 6 i 7 grudnia w siedzibie rz¹du obwodowego w Kaliningradzie odby³o
siê seminarium na temat: Reforma administracyjna w Obwodzie Kaliningradzkim
i najlepsze praktyki regionów Rosji. W seminarium wziêli udzia³ przedstawiciele
Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Rosji, Izby Spo³ecznej FR, aparatu
pe³nomocnego przedstawiciela prezydenta FR w PZOF, Uniwersytetu Pañstwowego  Wy¿szej Szko³y Gospodarki FR, projektu TACIS Rozwój potencja³u administracyjnego, a tak¿e przedstawiciele regionów - liderów w zakresie niektórych przedsiêwziêæ reformy administracyjnej. W toku seminarium przedstawiono pod s¹d
uczestników dowiadczenia w zakresie realizacji przedsiêwziêæ reformy administracyjnej w Obwodzie Kaliningradzkim i rozpatrzono przyk³ady najlepszych
praktyk w zakresie realizacji reformy w Federacji Rosyjskiej. Za projekty kluczowe
uznano:
 utworzenie wielofunkcyjnych orodków wiadczenia us³ug pañstwowych i samorz¹dowych,
 zarz¹dzanie i reformowanie finansów publicznych,
 realizacja przedsiêwziêæ w zakresie przeciwdzia³ania korupcji,
 wiadczenie us³ug socjalnych na zasadzie jednego okna,
 informacyjno-techniczne zabezpieczenie reformy.
W ramach seminarium odby³y siê tak¿e zajêcia tematyczne w zakresie g³ównych kierunków reformy administracyjnej z udzia³em zaproszonych ekspertów. W pierwszym dniu
seminarium jego uczestnicy udali siê do Gurjewska, gdzie obejrzeli orodek wielofunkcyjny  obiekt pilota¿owy, zapewniaj¹cy nowe formy wiadczenia us³ug pañstwowych.
Dwa tygodnie póniej gubernator obwodu Gieorgij Boos poinformowa³ na posiedzeniu rz¹du obwodowego o swoim udziale w seminarium dla szefów regionów, które odby³o siê w Moskwie. W toku seminarium og³oszono pierwsze rezultaty dzia³alnoci organów w³adzy podmiotów FR. Zgodnie z dekretem Prezydenta FR z czerwca 2007 r. praca
gubernatorów jest oceniana na podstawie kilkudziesiêciu wskaników. «Z du¿ym
odstêpem lideruj¹ trzy regiony, i wród nich jest Obwód Kaliningradzki  powie20

dzia³ Gieorgij Boos.  Gratulujê wam. To nasza wspólna praca doprowadzi³a do takich
pozytywnych rezultatów». Rezultaty maj¹ te¿ wymiar rzeczowy. Ministerstwo Rozwoju
Regionalnego FR przyzna³o obwodowi grant w wysokoci 5 miliardów rubli. rodki te
zostan¹ przekazane w roku 2008. Prócz tego, Ministerstwo Finansów FR przydzieli
Obwodowi Kaliningradzkiemu dodatkowe pieni¹dze na pokrycie deficytu bud¿etowego
 za pomylne zarz¹dzanie finansami. Pod tym wzglêdem Obwód Kaliningradzki zosta³
sklasyfikowany na siódmym miejscu w Rosji.
www.gov.kaliningrad.ru z 5 i 18 XII; KP, nr 232 z 8 XII; www.rian.ru z 10 XII; www.kaliningrad.ru z 10 XII;
www.regnum.ru z 18 XII.

Czêæ jednostek administracyjnych Merostwa Kaliningradu wyprowadzi siê
z budynku g³ównego na Placu Zwyciêstwa
O tym 6 grudnia powiedzia³ dziennikarzom nowy szef Kaliningradu Aleksandr
Jaroszuk. Podobno przeprowadzka szeregu jednostek administracji miejskiej jest niezbêdna
w interesie mieszkañców Kaliningradu. «Uwa¿am, ¿e kaliningradczycy nie powinni chodziæ po piêtrach merostwa, nie ma po co chodziæ, poni¿aæ siê przed urzêdnikami. Oni
powinni z³o¿yæ swój papier i w ci¹gu okrelonego czasu na to podanie powinna byæ odpowied». Planuje siê, ¿e podania bêd¹ przyjmowane na pierwszym piêtrze merostwa,
a wszystkie pozosta³e piêtra budynku administracji bêd¹ zamkniête dla odwiedzaj¹cych.
www.balticpl.ru z 6 XII; www.kaliningrad.ru z 6 XII.

Pierwszy wicemer Kaliningradu Jurij Biedienko odznaczony Orderem Honoru
Jurij Biedienko otrzyma³ Order Honoru za osi¹gniête sukcesy zawodowe i wieloletni¹
sumienn¹ pracê  poinformowa³a s³u¿ba prasowa rz¹du obwodowego.
W chwili obecnej Jurij Biedienko pe³ni obowi¹zki mera Kaliningradu. Pierwszym
wicemerem miasta mianowany zosta³ w 1998 roku. Wczeniej by³ dyrektorem
Zak³adów Margaryny w Znamiensku, a od 1979 do 1996 roku pracowa³ w Administracji Obwodu Kaliningradzkiego.
www.knia.ru z 10 XII.

Jurij Sawienko rozsta³ siê ze stanowiskiem mera Kaliningradu
14 grudnia by³ ostatnim dniem Jurija Sawienki na stanowisku szefa (mera) Kaliningradu. W tym dniu po¿egna³ siê on z pracownikami merostwa i odby³ ostatni¹ konferencjê prasow¹ w dotychczasowej roli. W okresie prawie 10 lat jego rz¹dów w Kaliningradzie bud¿et miasta wzrós³ te¿ prawie dziesiêciokrotnie. Wyremontowane zosta³y wszystkie ulice wjazdowe do miasta, oprócz ulicy Gagarina. Pod wzglêdem tempa budownictwa mieszkaniowego Kaliningrad zajmuje pierwsze miejsce w PZOF. By³y mer przyzna³ siê tak¿e do b³êdów. Za jeden z nich uzna³ punktow¹ zabudowê miasta, wywo³uj¹c¹ wiele niezadowolenia wród mieszkañców.
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Przeprowadzaæ siê do Moskwy teraz ju¿ deputowany Dumy Pañstwowej FR Jurij
Sawienko nie zamierza. Bêdzie mia³ swój gabinet roboczy nadal w siedzibie Merostwa
Kaliningradu. Nie wie jeszcze w jakiej komisji Dumy Pañstwowej wypadnie mu pracowaæ, ale obiecuje, ¿e postara siê byæ aktywnym parlamentarzyst¹, rzetelnie pracowaæ na
ka¿dym kierunku, jaki mu przydziel¹.
Na po¿egnanie z pracownikami Jurij Sawienko podziêkowa³ im za wspó³pracê,
wrêczaj¹c wielu z nich dyplomy uznania i kwiaty. Oni te¿ nie pozostali d³u¿ni dotychczasowemu szefowi. Pe³ni¹cy obowi¹zki mera Jurij Biedienko przekaza³ swemu imiennikowi dyplom pierwszego stopnia za zwyciêstwo w konkursie ogólnorosyjskim Infrastruktura jednostki municypalnej. Od zespo³u ju¿ by³emu szefowi
miasta wrêczono ogromny naszyjnik z bursztynu. Podw³adni by³ego mera podkrelili, ¿e taki naszyjnik z bursztynu ma jedynie on i nikt wiêcej. Sawienko ¿artobliwie obieca³, ¿e bêdzie go zak³ada³ w czasie spacerów po Kaliningradzie.
www.knia.ru z 6 XII; www.kaliningrad.ru z 14 XII; KPwK, nr 186 z 15 XII; www.klops.ru z 15 XII; RG, nr 283
z 18 XII, nr 286 z 2026 XII; A i F-K, nr 51 z 1925 XII.

Wiktor Smilgin o planie dzia³añ w Sowietsku
W Sowietsku w ci¹gu najbli¿szych dwóch lat planuje siê rozsiedliæ 19 domów
awaryjnych. O tym w czasie swojej pierwszej konferencji prasowej w charakterze
szefa miasta poinformowa³ Wiktor Smilgin. Za swoje g³ówne zadanie mer drugiego
co do wielkoci miasta obwodu wymieni³ poprawê pracy samorz¹dowych przedsiêbiorstw GKiM i uporz¹dkowanie komunikacji transportowej z oddalonymi od centrum osiedlami. Do rozwi¹zania tych zadañ szef jednostki samorz¹dowej zamierza
skupiæ wokó³ siebie now¹ dru¿ynê specjalistów. «W ci¹gu 2 lat ju¿ bêdziemy mogli
pokazaæ pierwsze rezultaty i pierwsze domy, które bêdziemy budowaæ na warunkach okrelonych dla mieszkañ socjalnych i udostêpniaæ na warunkach wynajmu
socjalnego».  powiedzia³ Wiktor Smilgin.
www.kaliningrad.ru z 11 XII.

W Obwodzie Kaliningradzkim rozpoczêto budowê rezydencji pañstwowej
Szef Dzia³u Administracyjnego Administracji Prezydenta FR W³adimir Ko¿yn
poinformowa³, ¿e w Obwodzie Kaliningradzkim rozpoczêto budowê nowej rezydencji pañstwowej. Powstanie ona na bazie by³ej rezydencji pierwszego kanclerza
zjednoczonego cesarstwa niemieckiego Otto von Bismarcka. Teraz od tej rezydencji pozosta³y tylko ciany. Wed³ug s³ów Ko¿yna, wszystko zostanie odbudowane po
to, by delegacje MSZ mog³y tam pracowaæ z przedstawicielami Unii Europejskiej.
Miejsce po³o¿enia rezydencji dodatkowo ma zawiadczaæ, ¿e Kaliningrad jest
forpoczt¹ Rosji na zachodzie.
www.radiorus.ru z 18 XII.
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Minister finansów Obwodu Kaliningradzkiego odchodzi na urlop macierzyñski
Minister finansów obwodu Jelena Matwiejewa uda³a siê na urlop macierzyñski
w zwi¹zku ze spodziewanym urodzeniem trzeciej córki. Urlop bêdzie trwa³ trzy miesi¹ce.
Jelena Matwiejewa wyje¿d¿a w zwi¹zku z tym do Moskwy.
www.knia.ru z 20 XII.

Z ¿ycia Floty Ba³tyckiej i Stra¿y Granicznej FSB
Wiceadmira³ Wiktor Mardusin nowym dowódc¹ Floty Ba³tyckiej
9 grudnia prasê kaliningradzk¹ obieg³a wiadomoæ o zmianie na stanowisku dowódcy Floty Ba³tyckiej. Dwa dni póniej do Kaliningradu przyby³ minister obrony Federacji
Rosyjskiej Anatolij Sierdiukow, by przedstawiæ admira³om i oficerom sztabu FB nowego
dowódcê wiceadmira³a Wiktora Mardusina.
Sekretarz prasowy ministra pu³kownik Aleksiej Kuzniecow poinformowa³ agencjê
ITAR-TASS, ¿e «W toku wyjazdu minister odwiedzi szereg jednostek wojskowych, garnizonów i okrêtów, gdzie zbada zagadnienia zabezpieczenia socjalnego wojskowych
i cz³onków ich rodzin, omówi z dowództwem floty sprawy zapewnienia mieszkañ
dla kadry wojskowej, w tym tak¿e wed³ug programu 15+15. Zaplanowano
spotkanie Anatolija Sierdiukowa z gubernatorem Gieorgijem Boosem, w czasie którego przewiduje siê omówienie problemów wspó³dzia³ania Ministerstwa Obrony
i obwodowych organów w³adzy».
17 grudnia Vesti.ru poinformowa³y, ¿e w tym dniu Flota Ba³tycka oficjalnie
zosta³a przekazana nowemu dowódcy Wiktorowi Mardusinowi. Dotychczasowy
dowódca FB wiceadmira³ Konstantin Sidienko po pó³tora roku s³u¿by na Ba³tyku
mianowany zosta³ dowódc¹ Floty Oceanu Spokojnego. Przed przyjciem do Kaliningradu by³ szefem sztabu tej floty. Wiktor Mardusin ju¿ s³u¿y³ we Flocie Ba³tyckiej. By³ zastêpc¹ szefa sztabu floty, a nastêpnie dowódc¹ Bazy Wojenno-Morskiej
w Ba³tijsku. Przed powrotem nad Ba³tyk przez dwa lata by³ zastêpc¹ dowódcy Floty Oceanu Spokojnego, a nastêpnie szefem sztabu tej floty. Jest jednym z najm³odszych dowódców flot rosyjskich  w marcu br. ukoñczy 50 lat.
www.regnum.ru z 9 XII; www.kaliningrad.ru z 10, 11 i 12 XII; www.izvestia.ru z 10 XII; www.armstass.su
z 11 XII; RG, nr 278 z 12 XII, nr 285 z 20 XII; www.kaliningrad.kp.ru z 12 XII; KP, nr 234 z 12 XII, nr 239
z 19 XII; www.vesti.ru z 17 XII; SB, nr 197 z 13 XII, nr 200 z 18 XII.

Niebo Rosji bêdzie pod kontrol¹ wspólnego systemu radiolokacyjnego
Program utworzenia wspólnego zautomatyzowanego systemu radiolokacyjnego
(ros. JeAR£S), który po³¹czy techniczne i finansowe mo¿liwoci wszystkich resor23

tów, dysponuj¹cych rodkami radiolokacji, zakoñczy siê w 2010 roku, poinformowa³ naczelnik Wojsk Radiotechnicznych Si³ Lotniczych FR genera³-lejtnant Anatolij Bojaryncew. «Realizacja tego programu obliczona zosta³a do 2010 roku. Na razie na jego wykonanie przeznaczono oko³o 4,5 mld rubli»  owiadczy³ genera³ podczas spotkania z dziennikarzami z okazji Dnia Wojsk Radiotechnicznych.
«Obecnie w ca³ym kraju tworzone s¹ bazowe elementy JeAR£S. Pozwol¹ one
w systemie zautomatyzowanym po³¹czyæ informacjê radiolokacyjn¹ o sytuacji powietrznej ze wszystkich róde³, którymi dysponuj¹ Ministerstwo Obrony i Federalna S³u¿ba Aeronawigacyjna (ros. FANS, Rosaeronawigacja)»  powiedzia³ genera³
Bojaryncew.
Poinformowa³ on, ¿e w ramach JeAR£S bêdzie tak¿e utworzony system wspó³dzia³ania informacyjno-technicznego orodków Wspólnego Systemu Organizacji Ruchu Powietrznego (ros. JeS OrWD), do którego wejdzie 13 orodków OrWD, zlokalizowanych
na ca³ym terytorium Rosji, w tym w Moskwie, w Rostowie nad Donem i w Kaliningradzie.
Eksperymentalnie wspó³dzia³anie operatorów Obrony Powietrznej i cywilnych dyspozytorów lotniczych ju¿ zosta³o sprawdzone, w szczególnoci, podczas obchodów
60-lecia Zwyciêstwa w Moskwie, 300-lecie Sankt Petersburga i innych przedsiêwziêæ na szczeblu pañstwowym  informowa³ genera³ Bojaryncew.
www.skavkaz.rfn.ru z 10 XII; www.kaliningrad.ru z 10 XII.

W Obwodzie Kaliningradzkim nie bêdzie obiektów wojskowych
Rosyjska Agencja Informacyjna Nowej Region, wersja 2.0, powo³uj¹c siê na
ITAR-TASS, poinformowa³a na swojej stronie internetowej, ¿e Rosja nie zamierza
rozmieszczaæ w Obwodzie Kaliningradzkim ¿adnych obiektów wojskowych, poniewa¿ nie widzi w Polsce przeciwnika. Agencja informuje, ¿e o tym owiadczy³
specjalny przedstawiciel prezydenta FR ds. rozwoju stosunków z Uni¹ Europejsk¹
Siergiej Jastr¿embskij.
www.nr2.ru z 18 XII; www.kaliningrad.ru z 18 i 19 XII; www.izvestia.ru z 18 XII; www.rb.ru z 18 XII.

Nowym naczelnikiem Zarz¹du Granicznego FSB na Obwód Kaliningradzki mianowany zosta³ genera³-major Rus³an Tezijew
17 grudnia kierownictwo FSB Rosji oficjalnie przedstawi³o szefom struktur
si³owych, organów ochrony prawa Obwodu Kaliningradzkiego i oficerom Zarz¹du
Granicznego FSB w Kaliningradzie nowego szefa pograniczników kaliningradzkich genera³a-majora Rus³ana Tezijewa.
Genera³-major Rus³an Adilgerejewicz Tezijew ma 49 lat. W 1982 roku ukoñczy³
Wy¿sz¹ Szko³ê Wojskowo-Polityczn¹ Wojsk Granicznych KGB ZSSR im. K. Woroszy³owa, w 1994 roku  Akademiê Humanitarn¹ Si³ Zbrojnych FR, w 2002 roku  Woj24

skow¹ Akademiê Sztabu Generalnego SZ FR. S³u¿bê wojskow¹ odbywa³ we Wschodnim Okrêgu Granicznym KGB ZSSR, Kaliningradzkiej Grupie Wojsk Granicznych
FR, Pó³nocno-Wschodnim Okrêgu Federalnej S³u¿by Granicznej Rosji, Zarz¹dzie
Granicznym FSB Rosji w Republice Karelii. Od padziernika 2004 roku do grudnia
2007 roku by³ szefem Zarz¹du Granicznego FSB Rosji w Republice Karelii.
Genera³-lejtnant Walerij Riabunin, kieruj¹cy kaliningradzkim Zarz¹dem Granicznym od 2005 roku do 2007 roku powo³any zosta³ na stanowisko w centralnym
aparacie S³u¿by Granicznej FSB Rosji w Moskwie.
KPwK, nr 184 z 12 XII; www.klops.ru z 17 XII; RG, nr 284 z 19 XII; KP, nr 239 z 19 XII;
SB, nr 201 z 20 XII.

Od 4 grudnia wesz³y w ¿ycie nowe przepisy przebywania w strefie przygranicznej
Cech¹ szczególn¹ tego dokumentu jest to, ¿e teraz wszyscy mieszkañcy Obwodu Kaliningradzkiego mog¹ wje¿d¿aæ i przebywaæ w strefie przygranicznej na podstawie dokumentów stwierdzaj¹cych to¿samoæ. Specjalna przepustka teraz nie jest
wymagana. Tak¿e nie wymaga siê uzyskiwania zezwolenia przez obywateli Rosji,
odpoczywaj¹cych w Obwodzie Kaliningradzkim na podstawie skierowañ turystycznych.
Jednak przy tym zabrania siê bez zezwolenia najbli¿szego oddzia³u urzêdu granicznego znajdowaæ siê w stumetrowym pasie miejscowoci przylegaj¹cej do granicy pañstwowej  w ci¹gu ca³ej doby, a przy brzegach rzek przygranicznych, jezior
i innych zbiorników wodnych  z chwil¹ nastania ciemnej pory doby.
Dzia³alnoæ gospodarcza, po³owowa i inna, w tym mylistwo i wypas byd³a,
w granicach piêciokilometrowego pasa teraz realizowana jest na podstawie zezwolenia pododdzia³ów organów ochrony granicy. W pozosta³ej czêci strefy przygranicznej  po zawiadomieniu tych pododdzia³ów.
Zmiany dotyczy³y tak¿e dzia³alnoci po³owowej, badawczej, eksploracyjnej i innej
w wodach przygranicznych Federacji Rosyjskiej.
KP-P, nr 231 z 7 XII; SB, nr 195 z 8 XII.
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Bezpieczeñstwo publiczne
W obwodzie skonfiskowano ponad 24 kg narkotyków
W ci¹gu 5 miesiêcy trwania w obwodzie akcji operacyjno-profilaktycznej Mak
funkcjonariusze policji antynarkotykowej skonfiskowali ponad 24 kg narkotyków,
bêd¹cych w obrocie nielegalnym.
Wspólnie ze specjalistami Ministerstwa Rolnictwa obwodu zbadali oni ponad 6500
ha zasiewów, w toku czego wykryli oko³o 110 ha zasianych makiem i innymi gatunkami
rolin zawieraj¹cych narkotyk.
Ogó³em w czasie trwania operacji zarejestrowano 570 przestêpstw w sferze nielegalnego obrotu rodków narkotycznych, substancji silnie dzia³aj¹cych i prekursorów.
www.kaliningrad-online.ru z 6 XII.

Ujawniono sk³ad z ponad ton¹ bursztynu
W obwodzie zakoñczono jeszcze jedn¹ operacjê Jantar (Bursztyn), prowadzon¹
przez funkcjonariuszy Urzêdu do Walki z Przestêpstwami Gospodarczymi [ros.
UBEP] w okresie od 3 do 8 grudnia. Skontrolowano 66 przedsiêbiorców indywidualnych i firm, zajmuj¹cych siê produkcj¹ i sprzeda¿¹ wyrobów z bursztynu, oraz ponad 40
samochodów. Skonfiskowano prawie pó³torej tony bursztynu i wyrobów z niego. 7 grudnia podczas kontroli dzia³alnoci jednego z przedsiêbiorców indywidualnych funkcjonariusze UBEP ujawnili sk³adowany bursztyn bez odpowiednich dokumentów o ³¹cznej
wadze 1137 kg. Bursztyn skonfiskowano, wszczêto sprawê karn¹.
www.klops.ru z 11 XII; www.kaliningrad.ru z 11 XII.

Zamordowano wdowê po znanym pisarzu kaliningradzkim Juriju Iwanowie
W Kaliningradzie zamordowano wdowê znanego pisarza Jurija Iwanowa. 9 grudnia
77-letni¹ Tamarê Iwanow¹ znaleziono martw¹ w jej mieszkaniu na ulicy Katina. Nie ma
w¹tpliwoci, ¿e mieræ starszej kobiety mia³a charakter gwa³towny. Na ciele nieboszczki
stwierdzono liczne lady okrutnego bicia. Kobieta mieszka³a samotnie. Motywem zabójstwa mo¿e byæ napad rozbójniczy.
Jurij Iwanow od 1974 roku przewodniczy³ stowarzyszeniu pisarzy kaliningradzkich.
W 1988 roku zosta³ przewodnicz¹cym Radzieckiej Fundacji Kultury, a od 1992 roku 
Rosyjskiej Fundacji Kultury. By³ deputowanym Miejskiej i Obwodowej Rady Deputowanych. Zmar³ w lipcu 1994 roku.
www.kaliningrad.ru z 11 XII; KPwK, nr 183 z 11 XII; KP, nr 234 z 12 XII.
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Milicjant skazany za znêcanie siê nad Polakiem
27-letni funkcjonariusz izolatki dla tymczasowo zatrzymanych [ros. IWS]
w Bagrationowsku znêca³ siê nad zatrzymanym obcokrajowcem, a drêczenie nagra³ kamer¹ telefonu komórkowego. S¹d skaza³ go na piêæ lat pozbawienia wolnoci
w zawieszeniu.
W izolatce przy Oddziale Spraw Wewnêtrznych Okrêgu Miejskiego w Bagrationowsku umieszczony zosta³ za naruszenie przepisów prawa administracyjnego obywatel Rzeczypospolitej Polskiej. On nie od razu pogodzi³ siê decyzj¹ funkcjonariuszy milicji i zacz¹³ stukaæ w drzwi celi, ¿¹daj¹c wezwania konsula polskiego.
W tym czasie w izolatce dy¿ur pe³ni³ Jewgienij S., który, widocznie, postanowi³
uspokoiæ zatrzymanego na swój sposób. S. zmusi³ obywatela polskiego do ca³kowitego rozebrania siê, a nastêpnie, po na³o¿eniu kajdanków na rêce i zwi¹zaniu nóg
sznurkiem, podwiesi³ go na klamce drzwi.
Jak powiedziano w Prokuraturze Obwodu, sprawa karna zosta³a wszczêta na podstawie artyku³u 286, ust.3 Kodeksu Karnego FR (dokonanie przez osobê funkcyjn¹
czynnoci, jawnie przekraczaj¹cych granice jej uprawnieñ z zastosowaniem przemocy i rodków specjalnych). Niedawno przekazano j¹ do s¹du, który wyda³ wyrok
skazuj¹cy wobec by³ego funkcjonariusza IWS. Nawiasem mówi¹c, na rozprawie
s¹dowej pods¹dny wyjani³ swoje zachowanie chêci¹ uchronienia siebie i innych
osób, znajduj¹cych siê w celi, przed ewentualnym zastosowaniem przemocy ze strony
poszkodowanego.
Jednak s¹d uzna³ Jewgienija S. winnym i skaza³ go na piêæ lat pozbawienia wolnoci z zawieszeniem wykonania kary na okres piêciu lat. Prócz tego, w ci¹gu trzech
lat nie ma on prawa zajmowania stanowisk w s³u¿bie pañstwowej.
RG, nr 289 z 25 XII.

Usun¹æ konkurenta
10 tysiêcy dolarów obieca³ przedsiêbiorca za zabójstwo konkurenta i jego syna. S¹d
skaza³ go na piêæ lat pozbawienia wolnoci. Najpierw przedsiêbiorcy d³ugo s¹dzili
siê o prawo korzystania z budynku sto³ówki w Kowrowie. A póniej jeden z nich
wymyli³ jak rozwi¹zaæ problem na swoj¹ korzyæ. Zaproponowa³ ma³o znanemu
Sz. dokonanie zabójstwa na zamówienie. Za zabójstwo Sz. obiecano 10 tys. dolarów. Najpierw wyp³acono 500 dolarów, a po kilku dniach resztê. Zleceniodawcê
zabójstwa funkcjonariusze milicji zatrzymali w trakcie przekazywania pieniêdzy.
Po aresztowaniu sprawca czynu zachorowa³ i dwa lata przebywa³ w szpitalu psychiatrycznym na leczeniu. W 2005 roku leczenie zosta³o zakoñczone, a sprawa karna ponownie trafi³a do prokuratury, a nastêpnie do s¹du. Teraz by³y przedsiêbiorca
spêdzi piêæ lat w kolonii poprawczej o zaostrzonym re¿imie.
RG, nr 290 z 26 XII.
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Kultura, nauka, owiata
Portal internetowy Westrus.ru zakoñczy³ swoj¹ dzia³alnoæ
W ci¹gu roku portal Zapadnaja Rossija (Westrus.ru) przedstawia³ g³ówne wydarzenia w sferze wspó³pracy przygranicznej Rosji i Unii Europejskiej: realizacjê
du¿ych projektów inwestycyjnych w regionach przygranicznych, stanowisko Rosji
odnonie wspó³pracy miêdzynarodowej, a tak¿e ¿ycie kulturalne regionów przygranicznych Rosji i s¹siadów z Unii Europejskiej.
30 listopada 2007 roku portal Westrus.ru og³osi³ zakoñczenie swojej dzia³alnoci, nie podaj¹c powodów, choæ wiadomo jest, ¿e z braku wsparcia centrum federalnego.
www.westrus.ru z 30 XI.

Stolic¹ wzornictwa rosyjskiego  2009  Kaliningrad
W czasie V Zgromadzenia Zwi¹zku Projektantów Rosji Stolic¹ wzornictwa rosyjskiego  2009 sporód dziewiêciu miast-pretendów wybrano Kaliningrad. Do
2009 roku bêdzie przygotowany program przeprowadzenia seminariów i konkursów pod has³em RosjaEuropa: wzornictwo bez granic. Planuje siê klasy mistrzowskie dla rosyjskich artystów i projektantów, ró¿norodne wystawy i festiwale. Przygotowywane s¹ projekty zagospodarowania dziesi¹tków podwórzy wielomieszkaniowych domów w miecie  kolorow¹ oprawê terenów podwórkowych, wyposa¿enie placów zabaw i boisk sportowych, oryginalne formy ma³ej architektury. Odnowiona zostanie tak¿e reklama uliczna.
Wczeniej stolicami wzornictwa Rosji by³y Moskwa, S. Petersburg i Omsk.
W 2007 roku jest to Rostów nad Donem, a w 2008 bêdzie Tiumieñ.
www.klgd.ru z 11 XII; K-d, nr 49 z 1117 XII; www.kaliningrad.ru z 12 XII; K-sa, nr 727 z 14 XII.

Dni otwarte Archiwum Historii Najnowszej Obwodu Kaliningradzkiego
Z okazji szesnastolecia swego istnienia Archiwum Historii Najnowszej Obwodu
Kaliningradzkiego og³osi³o dzieñ otwartych drzwi dla mieszkañców i goci Kaliningradu. Wraz z przeprowadzk¹ do nowego budynku w archiwum nast¹pi³y znacz¹ce zmiany. Odwiedzaj¹cy w tym dniu mogli te¿ obejrzeæ akta z ró¿nych lat  od
1947 roku, zasoby pochodzenia prywatnego i nawet dokumenty datowane w roku
1944, materia³y fotograficzne z historii obwodu.
W archiwum przechowuje siê ponad æwieræ miliona dokumentów, wytworzonych w toku dzia³alnoci organizacji partyjnych KPZR i WLKZM od 1946 do 1991
roku. W czasach postradzieckich w archiwum gromadzone s¹ dokumenty formacji
spo³eczno-politycznych i zespo³y pochodzenia prywatnego.
www.kaliningrad.ru z 6 XII; KP, nr 232 z 8 XII.
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Bitwa o historiê w Kaliningradzie
W Kaliningradzie trwa walka miedzy historykami i archeologami, a firm¹ prywatn¹, buduj¹c¹ orodek biznesowo-handlowy w centrum Kaliningradu. Kontynuowanie budowy mo¿e zniszczyæ unikalne znaleziska archeologiczne z epoki wojen
napoleoñskich. Uczeni prosili inwestorów o umo¿liwienie im przeprowadzenia na
wiêksz¹ skalê badañ w miejscu odkrytych dwa lata temu grobów ¿o³nierzy i oficerów armii napoleoñskiej, ale natknêli siê na opór.
Na groby przypadkowo natrafili robotnicy, którzy robili wykop pod fundament orodka handlowego. Znalezione dwa lata temu guziki z numerami pu³ków, skórzane botforty, czako ¿o³nierza pu³ku liniowego Królestwa Westfalskiego, utworzonego
w 1807 roku przez Napoleona I  s¹ ju¿ eksponowane w Muzeum Historyczno-Artystycznym w Kaliningradzie. Na podstawie dwóch monet, z³otego i srebrnego
franka, okrelono datê pochówku na 1813 rok. Ofiary zmar³y na skutek zapalenia
p³uc i tyfusu, epidemia którego powali³a z nóg cofaj¹ce siê z Rosji przez Kõnigsberg jednostki Wielkiej Armii Francuskiej. Uczeni ustalili te¿, ¿e w miejscu dzisiejszej budowy orodka handlowego pochowani byli nie tylko Francuzi, ale i ¿o³nierze
w³oskich jednostek pomocniczych, szwajcarskich, ¿o³nierze pu³ku holenderskiego.
Zak³ada siê, ¿e tam znajduj¹ siê jeszcze bardzo wa¿ne pod wzglêdem informacyjnym znaleziska, które mog¹ byæ odkryte tylko w wyniku ratowniczych robót archeologicznych. Infrastruktura in¿ynieryjna, która teraz jest instalowana, uszkodzi
i zniszczy unikalne obiekty, które pozosta³y nie zbadane  twierdzi kierownik Sambijskiej Ekspedycji Archeologicznej RAN Aleksandr Choch³ow.
W Rosochrankulturze wyjaniaj¹, ¿e jeszcze przed rozpoczêciem uk³adania instalacji
budowlañcy zobowi¹zani byli wezwaæ archeologów. Ale uczeni nie mog¹ nawet obserwowaæ przebiegu robót ziemnych, ukrytych za wysokim p³otem. Trwa biurokratyczna
przepychanka miêdzy oddzia³em Rosochrankultury i inwestorem, komisje sporz¹dzaj¹
protoko³y o naruszeniach przepisów prawa, inwestor broni siê, a archeolodzy czekaj¹ na
umo¿liwienie ponownego wejcia na plac budowy.
Na dalsze odkrycia czekaj¹ tak¿e Francuzi. Ambasador Francji w FR Stanislas
de Laboulaye wyrazi³ przekonanie, ¿e badania geologiczne nale¿y kontynuowaæ. Prowadzone s¹ tak¿e rozmowy o ustanowieniu w miecie znaku pami¹tkowego.
www.vesti.ru z 15 XII; www.rbc.ru z 15 XII.

Ko³o Kaliningradu wykryto tajny obiekt Wehrmachtu?
Kaliningradczyk o imieniu Niko³aj, z zawodu in¿ynier, zainteresowa³ redakcjê
Komsomolskiej Prawdy  Kaliningrad tajemniczym bunkrem, który uda³o mu
siê przypadkowo odnaleæ w ustronnym miejscu ko³o miejscowoci Domnowo [niem.
Domnau] niedaleko od Kaliningradu. Bunkier ten o kszta³cie czworoboku wielkoci 30x30 m wbudowany by³ we wzniesienie i przykryty warstw¹ ziemi. Sp³ywaj¹ca
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woda z czasem ods³oni³a fragment ¿elazobetonowej konstrukcji, jednak wejcia do owego obiektu ani pierwszemu odkrywcy, ani ekspedycji zorganizowanej przez redakcjê gazety do tej pory odnaleæ siê nie uda³o. Sprowadzona przez redakcjê ekipa z georadarem
i m³otem pneumatycznym o du¿ej mocy usi³owa³a przebiæ siê przez metrowej gruboci
p³aski strop bunkra. Przy u¿yciu peryskopu chciano przez wybity otwór zajrzeæ do rodka,
jednak bez powodzenia. ¯elazobeton nie podda³ siê. Georadar wykaza³, ¿e bunkier ma
dwie kondygnacje  i to wszystko, co uda³o siê ustaliæ do tej pory na miejscu, poza
przypuszczeniem, ¿e w rodku musi panowaæ sta³a temperatura i wilgotnoæ. O tym niedostêpnym obiekcie w obwodzie nie znaleziono ¿adnych wiarygodnych informacji. Pierwsi
rosyjscy przesiedleñcy opowiedzieli tylko, ¿e na tym terenie po wojnie by³y dwie du¿e
wie¿e stra¿nicze, które z czasem zniknê³y. Znani kaliningradzcy krajoznawcy, m.in. Awienir
Owsianow, pesymistycznie odnosz¹ siê do wersji o tym, ¿e w tajemniczym bunkrze bez
wejcia mog¹ znajdowaæ siê schowane przez nazistów przedmioty wartociowe. Ich zdaniem, to mo¿e byæ magazyn polowy, na przyk³ad pocisków, zbudowany po pierwszej lub
przed drug¹ wojn¹ wiatow¹. Podobnych obiektów na terenie obwodu by³o niema³o. Brak
wa¿kich podstaw, by oficjalnie zaj¹æ siê prób¹ dostania siê do rodka bunkra. Ale je¿eli
jaki prywatny inwestor wyrazi gotowoæ sfinansowania ekspedycji, to oddzia³ ds. poszukiwania rzeczy zaginionych, którym kieruje Owsianow, mo¿e udzieliæ niezbêdnej pomocy. Redakcja gazety nie daje za wygran¹. Gromadzi informacje na temat tego bunkra od
mieszkañców obwodu, a tak¿e skonsultowa³a siê ze specjalistami z Niemiec, którzy sugeruj¹, ¿e to mo¿e byæ jeden z punktów dowodzenia Wehrmachtu. Takich na terytorium
Prus Wschodnich by³o kilka, w ró¿nych miejscach. Prace na obiekcie maj¹ byæ kontynuowane w 2008 roku  zapewniaj¹ dziennikarze Komsomo³ki, zabiegaj¹c o poczytnoæ
swojej gazety.
KPwK, nr 181-t/49 z 613 XII, nr 189-t/51 z 2027 XII, nr 194 z 29 XII.

Film o pierwszym pokoleniu kaliningradczyków
14 grudnia 2007 roku w Obwodowej Galerii Sztuki w Kaliningradzie odby³a siê
premiera filmu dokumentalno-artystycznego Dzieci z ulicy Pi¹tej, powsta³ego przy
wsparciu Ministerstwa Kultury Obwodu Kaliningradzkiego. Film opowiada o pokoleniu dzieci, urodzonych po wojnie w tym miecie i ich dalszych losach, na przyk³adzie znanych autorce filmu jej rówieników z jednej tylko ulicy Pi¹tej w Kaliningradzie. Autork¹ filmu jest kaliningradzka dziennikarka telewizyjna i poetka Olga
Raguzina-Sinicyna, która sama urodzi³a siê i wychowa³a na tej ulicy.
www.gov.kaliningrad.ru z 13 XII; RG, nr 279 z 13 XII; KP-P, nr 236 z 14 XII; KPwK, nr 189-t/51 z 2027 XII.
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Wydawane s¹ ksi¹¿ki pisarzy kaliningradzkich
Rok 2007 og³oszony jest w Rosji Rokiem Czytelnictwa. W tym roku w³adze obwodowe przeznaczy³y 2132 tysi¹ce rubli na sfinansowanie wydania ksi¹¿ek pisarzy kaliningradzkich. Utwory by³y dobierane w konkursie twórczym projektów wydawniczych, który przebiega³ w czterech etapach i wed³ug czterech nominacji. W rozdziale Utwory literatury piêknej ró¿nych rodzajów grant na kwotê 380 tys. rubli otrzyma³ w konkursie
poeta Sem Simkin na ksi¹¿kê wierszy Intonacja. Wyda j¹ kaliningradzkie wydawnictwo K³adzie. Ujrzy wiat ksi¹¿ka uczonego  niemcoznawca i etnolog W³adimir Gilmanow wyda pracê Simon Dach i tajemnica baroku. Zostanie te¿ wydany utwór Aleksandra Gachowa Obereg. Te dwie ksi¹¿ki uka¿¹ siê w wydawnictwie kaliningradzkim
Terra Baltica.
W nominacji spo³ecznie znacz¹cej literatury piêknej zakwalifikowano ksi¹¿ki
Raisy Minakowej Pejza¿ koloru czasu, Dmitrija Grigorjewa Klon i bajkê Tamary Tichonowej Skrzyd³a z ró¿nokolorowymi piórami. Ksi¹¿ki wydrukuje kaliningradzkie wydawnictwo Jantarnaja Letopi.
W ramach konkursu twórczego wybrano te¿ ksi¹¿ki do serii Biblioteka Rz¹du Obwodu Kaliningradzkiego, rozdzia³ LIK (osobowoæ, historia, kraj). S¹ to utwory z gatunku esejów i reporta¿y formatu kieszonkowego Olega G³uszkina Bo³otowski pocz¹tek,
Inny Go³owko Obroñczyni Owiecenia, K. Mogilewskiego i K. So³owjowa: P.A. Sto³ypin: osobowoæ i reformy. Na wydanie tych ksi¹¿ek przeznaczono 472 tys. rubli
(Wydawca  Terra Baltica). W tej samej serii, ale w innym rozdziale uka¿¹ siê powieci
historyczne Jurija Kuranowa Czyn genera³a Rajewskiego (wznowienie) i Siergieja Sniegowa Byt w dwóch tomach. (Wydawca  Terra Baltika). Kwota planowanych rodków na wydanie  jeden milion rubli.
Nie zapomniano tak¿e o utworach o charakterze spo³eczno-politycznym. Wydane
zostan¹ ksi¹¿ki Lidii Dawydienko Losy ba³tyckie, Leonida Rodimienko Karty historii
dziennikarstwa kaliningradzkiego i Anatolija £uniewa Wspomnienia dziennikarza wojennego, Ksiêga Pamiêci Jewgienii Smirnowej Ofiary represji politycznych, oraz folder autorstwa Wiaczes³awa Szachowa Trasami Armii Rosyjskiej 1807 roku. Na tê czêæ
projektu wydawniczego przeznaczy siê 740 tys. rubli.
www.gov.kaliningrad.ru z 17 XII.

Muzeum Historyczno-Artystyczne otrzyma³o dwa by³e obiekty sakralne
Unikalne obiekty sakralne Arnau w miejscowoci Marjino w rejonie gurjewskim i Tarau w miejscowoci W³adimirowo ko³o Bagrationowska przekazane zosta³y Muzeum Historyczno-Artystycznemu w Kaliningradzie w celu wykorzystania
jako obiekty turystyczne. Dodano je do ju¿ zarejestrowanych 12 pomników historii
i kultury. Na restauracjê by³ych kocio³ów przydzielone s¹ obwodowe rodki bud¿etowe, a tak¿e rodki Niemieckiej Wspólnoty Narodowej. Muzeum opracowa³o pro31

gram robót remontowo-restauracyjnych. Rozwa¿ana jest mo¿liwoæ utworzenia na bazie
kocio³a Tarau drugiego w Rosji muzeum zbo¿owego (chleba). A unikalnoæ Arnau polega na tym, ¿e wewn¹trz kocio³a zachowa³y siê pónoredniowieczne freski katolickie
z XIVXV wieku.
www.kaliningrad.ru z 18 i 21 XII; www.balticpl.ru z 18 XII.

Odnaleziono oryginaln¹ rzebê Kanta sprzed gmachu Albertyny
25 grudnia o godzinie 10.00 grupa archeologów odnalaz³a miejsce, gdzie schowana
zosta³a oryginalna rzeba Immanuela Kanta, która przed II wojn¹ wiatow¹ sta³a przed
Uniwersytetem Albertyna w Kõnigsbergu. Jak poinformowa³ historyk-krajoznawca Siergiej Trifonow, obywatel Niemiec Manfred Heimer przekaza³ badaczom mapy, na których
wskazano dok³adne miejsce ukrycia pomnika. Jak siê okaza³o, rzebiony wizerunek
wielkiego filozofa zakopano w odleg³oci dziesiêciu kilometrów od Kaliningradu.
Dzie³o sztuki, bez wzglêdu na «surowe warunki przechowania», zachowa³o siê bardzo dobrze. «Mymy ju¿ dotykali kapelusza Kanta. Mam nadziejê, ¿e wkrótce
i kaliningradczycy bêd¹ mogli go zobaczyæ»  powiedzia³ S. Trifonow.
Obecnie wszystkie dokumenty dotycz¹ce wykopaliska i mapy znajduj¹ siê u przewodnicz¹cego Dumy Obwodowej.
www.klops.ru z 25 XII; SB, nr 205 z 27 XII; K-sa, nr 729 z 28 XII.

Gospodarka obwodu
Nowy zak³ad przetwórstwa miêsnego za 2,5 miliarda rubli ju¿ otwarty
1 grudnia w Kaliningradzie na ulicy Gagarina uroczycie otwarto nowy zak³ad
produkcji pó³fabrykatów miêsnych Concordia. Jest to wspólne przedsiêbiorstwo
jednej z wiêkszych w Brazylii kompanii Sadia SA i rosyjskiego holdingu agroprzemys³owego Miratorg.
Na uroczystoæ otwarcia zak³adu przybyli gubernator Gieorgij Boos, przewodnicz¹cy
Rady Nadzorczej Sadia SA Walter Fontana, przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej Miratorg Aleksandr Zinnik, wiceminister rolnictwa Brazylii Ignacio Alfonso Krep, szef
Komitetu Wykonawczego Stowarzyszenia Producentów Miêsa Rosji Siergiej Juszyn.
£¹czna wielkoæ inwestycji w budowê i wyposa¿enie zak³adu wynios³a 2,5 miliarda rubli [oko³o 100 mln USD].
www.klops.ru z 1 XII.

Ranking podmiotów Pó³nocno-Zachodniego Okrêgu Federalnego
Podstawê rankingu stanowi³y dane statystyczne, opracowane przez oddzia³ kaliningradzki Federalnej S³u¿by Statystyki Pañstwowej i opublikowane w zbiorze
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Wskaniki ekonomiczne i spo³eczne regionów PZOF za styczeñ-wrzesieñ 2007 roku.
Przy opracowaniu rankingu uwzglêdniono dynamikê zmian g³ównych regionów PZOF
w styczniu-wrzeniu 2007 roku w stosunku do stycznia-wrzenia 2006 roku. W omawianym okresie, w porównaniu z innymi regionami PZOF, Obwód Kaliningradzki legitymuje siê wysokimi wskanikami w zakresie produkcji przemys³owej ogó³em, w tym przemys³u przetwórczego, us³ug p³atnych dla ludnoci, redniego wynagrodzenia za pracê
(styczeñ-sierpieñ), obrotów w handlu detalicznym.
W rezultacie sumaryczny ranking Obwodu Kaliningradzkiego w styczniu-wrzeniu 2007 roku wyniós³ 3,54 pkt (w skali piêciopunktowej), co da³o mu pierwsze
miejsce wród regionów PZOF, podobnie jak w poprzednich kwarta³ach 2007 roku.
www.gov.kaliningrad.ru z 4 XII; RG, nr 273 z 6 XII; KP, nr 230 z 6 XII.

Rz¹d federalny twierdzi, ¿e zapobieg³ czterdziestoprocentowej inflacji
Wzrost cen na spo³ecznie znacz¹ce produkty ¿ywnociowe od padziernika do koñca
roku, wed³ug niektórych prognoz, móg³ wynieæ 3040%. Zdaniem wiceministra
rozwoju gospodarczego i handlu FR Andrieja Bie³ousowa, dziêki podjêtym dzia³aniom antyinflacyjnym rz¹dowi uda³o siê zapobiec takiej sytuacji. O nag³ym wzrocie cen na niektóre produkty spo¿ywcze w Obwodzie Kaliningradzkim i podjêtych
rodkach zaradczych informowalimy we wrzeniowym i padziernikowym wydaniach naszego miesiêcznika. Wed³ug s³ów Bie³ousowa, obecny wzrost cen mo¿na
nazwaæ pe³zaj¹cym. Wiceminister przyzna³, ¿e inflacja w skali roku, byæ mo¿e,
przewy¿szy 11,5%, lecz nie powinna przekroczyæ 12%. Bêdzie ona wy¿sza od ubieg³orocznej o 22,5%. G³ównym powodem wzrostu inflacji w ogóle jest wzrost cen
¿ywnoci, na co maj¹ wp³yw czynniki wewnêtrzne i miêdzynarodowe.
www.newsru.com z 6 XII; www.kaliningrad.ru z 6 XII.

Mierzeja Kuroñska tonie w skandalach
Sytuacja konfliktowa w Parku Narodowym Mierzeja Kuroñska potêguje siê coraz
bardziej  czytamy w Komsomolskiej Prawdzie  Kaliningrad z 6 XII. Opowiedzieli o tym dziennikarzowi deputowani Gminy Mierzeja Kuroñska [ros. Sielskoje posielenije Kurszskaja kosa]. Oni w ¿aden sposób nie mog¹ znaleæ wspólnego
jêzyka z dyrekcj¹ parku i oskar¿aj¹ jej szefa Jewgienija Sniegiriowa o zawodow¹
bezczynnoæ.
Ustawa federalna O szczególnie chronionych terytoriach przyrodniczych stanowi, ¿e tryb wykorzystania gruntów w miejscowociach po³o¿onych na terenach
chronionych powinien byæ okrelony oddzielnym dokumentem, reguluj¹cym wszystkie podstawy prawne. Ale takiego dokumentu do tej pory nie ma, dlatego wszelkie
kontrole, prowadzone przez Administracjê Parku Narodowego na terytorium gminy, s¹
bezpodstawne  twierdzi przewodnicz¹cy jednostki municypalnej Sielskoje posielenije
Kurszskaja kosa Niko³aj Krutikow.
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Przedstawiciele w³adz samorz¹du lokalnego, po³o¿onego na terenie parku narodowego, wysunêli tyle zarzutów pod adresem administracji parku, ¿e nowy dyrektor, poprzednio dziennikarz z Moskwy, Jewgienij Sniegiriow ma nad czym zastanowiæ siê. Ale nie
tylko on, tak¿e w³adze federalne, którym park podlega, i w³adze obwodu, na terenie
którego park znajduje siê i ma byæ niebawem przekszta³cony w strefê turystyczno-rekreacyjn¹.
KPwK, nr 181-t/49 z 613 XII; www.kaliningrad.kp.ru z 6 XII; www.kaliningrad.ru z 6 XII.

1600 firm ponosi straty
Ponad 1600 firm ró¿nych form w³asnoci w Obwodzie Kaliningradzkim wykazuje
straty w swojej dzia³alnoci. £¹czna kwota ich strat przekroczy³a mld rubli. Na pocz¹tku
roku firm deficytowych by³o oko³o 2 tysiêcy. S¹ to firmy produkuj¹ce artyku³y spo¿ywcze,
przemys³u drzewnego, budowlane i inne. Praca komisji specjalnych pomog³a jakoby poprawiæ sytuacjê. Zosta³y one utworzone przy ka¿dej inspekcji podatkowej obwodu. W tym roku do wezwania na dywanik wytypowano 490 firm, które w ci¹gu
kilku okresów podatkowych wykazywa³y straty, wzglêdnie deklarowa³y minimalne
dochody. Po rozmowach profilaktycznych z kierownictwami 336 firm deficytowych,
90 sporód nich przesta³o zg³aszaæ straty i wysz³o na zysk, 33 zda³o ucilone deklaracje podatkowe i zmniejszy³o swoje straty o 184 mln rubli, a tylko 13 firm wykaza³o dochód.
RG, nr 275 z 7 XII; www.klops.ru z 7 XII;www.kaliningrad.ru z 7 XII.

Dzia³ania na rzecz poprawy bezpieczeñstwa energetycznego obwodu
7 grudnia w SA Kaliningradzka TEC-2 rozpoczê³y siê obrady okr¹g³ego sto³u na temat Zabezpieczenie energetyczne i bezpieczeñstwo energetyczne Obwodu Kaliningradzkiego. Przedsiêwziêcie prowadzi Rada Spo³eczna ds. Polityki Przemys³owej i Regulacji Technicznych wspólnie z Rz¹dem Obwodu Kaliningradzkiego, Ministerstwem Przemys³u Energetycznego FR i Komitetem ds. Strategii Energetycznej Izby Handlowo-Przemys³owej (Moskwa). Wyniki obrad okr¹g³ego sto³u pos³u¿¹ do powo³ania Komisji Roboczej ds. Kompleksu Energetycznego Obwodu Kaliningradzkiego. Do zadañ komisji, w szczególnoci, wchodz¹ udzia³ w opracowaniu programu kompleksowego na rzecz rozwoju energetyki obwodu, w³¹czaj¹c budowê drugiego bloku energetycznego TEC-2, i zapewnienie obwodowi stabilnych dostaw gazu wraz z utworzeniem przechowalni gazu o niezbêdnej pojemnoci.
KPwK, nr 179 z 4 XII, nr 183 z 11 XII; K-d, nr 48 z 410 XII; SK, nr 49 z 511 XII; www.klops.ru z 7 XII.

Kiedy zakoñczy siê przebudowa portu lotniczego Chrabrowo?
W sprawie przyspieszenia rozbudowy portu lotniczego Chrabrowo ko³o Kaliningradu w³adze obwodowe rozmawia³y z ministrem transportu Rosji Igorem Lewi34

tinem podczas niedawnej wizyty ministra w obwodzie. Uzgodniono, ¿e najpierw
powinny byæ przeprowadzone roboty na rzecz poszerzenia peronu i zbudowania
dodatkowego toru manewrowego dla samolotów. To z kolei umo¿liwi zainstalowanie rêkawów teleskopowych, u³atwiaj¹cych pasa¿erom zajêcie miejsc w samolotach i opuszczenie ich. W nastêpnej kolejnoci podjête zostan¹ prace na rzecz wyd³u¿enia pasa startowego. Prace te powinny byæ wykonane do koñca 2008 roku.
Dotychczasowe opónienia w przebiegu rekonstrukcji portu lotniczego zwi¹zane s¹ z tym, ¿e w czasie przetargu wybrani zostali podwykonawcy, którzy nie s¹
w stanie wywi¹zaæ siê z przyjêtych na siebie zobowi¹zañ.
www.kaliningrad.ru z 10 XII.

W Obwodzie Kaliningradzkim 48 rezydentów SSE
Status rezydenta Szczególnej Strefy Ekonomicznej w Obwodzie Kaliningradzkim otrzyma³y jeszcze dwie kompanie:
 SA Argogaz, celem której jest wiadczenie us³ug pododdzia³om strukturalnym SA Gazprom, realizuj¹cym budowê i eksploatacjê Gazoci¹gu Pó³nocnoeuropejskiego [ros. SEG]. Spó³ka Argogaz deklaruje inwestycje w³asne w kwocie 358,6
mln rubli w stworzenie swojej bazy w obwodzie.
 SA Zjednoczenie Naukowo-Produkcyjne Cyfrowe Systemy Telewizyjne zajmie siê budow¹ i eksploatacj¹ w Gusiewie zespo³u produkcyjnego, wytwarzaj¹cego sprzêt
do przyjmowania sygna³ów cyfrowej telewizji satelitarnej, a tak¿e bêdzie wiadczyæ us³ugi w zakresie wytwarzania i monta¿u wyrobów domowej techniki radioelektronicznej. Spó³ka deklaruje inwestycje w kwocie 257,07 mln rubli.
Nale¿y odnotowaæ, ¿e jeszcze dwaj rezydenci  Spó³ka z o.o. Apparel-West i SA
Tuta-Stroj  zwiêkszyli zakres inwestycji kapita³owych w swoje projekty inwestycyjne.
Tym samym ju¿ 12 rezydentów w okresie obowi¹zywania ustawy o SSE znacz¹co
zwiêkszy³o kwoty pierwotnie zg³oszonych inwestycji (próg minimalny dla inwestorów wynosi 150 mln rubli), co uznaje siê za tendencjê pozytywn¹.
SA RDN-Terminal, zarejestrowana wczeniej pod numerem 21, wykrelona
zosta³a z rejestru rezydentów SSE w zwi¹zku z niewykonaniem warunków deklaracji inwestycyjnej. Za podstawê pos³u¿y³o stosowne owiadczenie spó³ki o wyjciu
z rejestru rezydentów SSE na w³asne ¿yczenie.
A zatem na dzieñ 11 grudnia 2007 roku de facto na terytorium obwodu zarejestrowano 48 rezydentów SSE, z których 19 ju¿ przyst¹pi³o do dzia³alnoci produkcyjnej b¹d
wiadczenia us³ug zgodnie ze zg³oszonymi deklaracjami inwestycyjnymi. £¹czna wielkoæ kapita³u inwestycyjnego wynosi 27 mld rubli.
www.kaliningrad.ru z 11 i 12 XII; RG, nr 278 z 12 XII; www.regnum.ru z 12 XII.
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Kaliningrad zwyciêzc¹ ogólnorosyjskiego konkursu jednostek municypalnych
Merostwo Kaliningradu poinformowa³o, ¿e w nominacji infrastruktura jednostki
municypalnej za pierwsze miejsce Kaliningradowi przyznano dyplom I stopnia.
Wyró¿nienie wrêczy³ pierwszemu wicemerowi Kaliningradu Jurijowi Biedience
minister rozwoju regionalnego Rosji Dmitrij Kozak w czasie podsumowania wyników konkursu w Sali Kolumnowej Domu Rad w Moskwie.
S³u¿ba prasowa Merostwa Kaliningradu chwali siê przy tej okazji, ¿e infrastruktura miejska w ostatnich latach rozwija siê w szybkim tempie. Przebudowywane
i poddawane remontowi kapitalnemu s¹ g³ówne magistrale transportowe. Stworzony zosta³ pewny system zaopatrzenia w ciep³o i wodê. Sporód najbardziej znacz¹cych obiektów w 2007 roku dobiega koñca budowa kot³owni gazowej na ul. Gorkiego, stacji kanalizacyjnej Nr 8 kolektora t³ocznego, sieci wodoci¹gowej i drogowej
w mikrodzielnicy Selma. Rozpoczêto budowê pierwszego etapu po³¹czonych urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych. Zwiêksza siê moc Wschodniej Stacji Wodoci¹gowej, w budowie jest drugi zbiornik wody z chlorowni¹. Wed³ug s³ów Biedienki, dynamicznie
rozwijaæ infrastrukturê Kaliningradu pomaga wspó³finansowanie z bud¿etów obwodowego i federalnego [o wielomilionowej pomocy UE w dolarach i euro pierwszy wicemer, o dziwo, nie wspomnia³].
Merostwo Kaliningradu opracowa³o kompleksowy program rozwoju infrastruktury
miejskiej do 2010 roku. Na budowê nowych systemów zaopatrzenia w gaz, wodê i ciep³o,
kanalizacjê i sieæ drogow¹ miasta planuje siê wydaæ oko³o 21 mld rubli.
www.klgd.ru z 12 XII; www.kaliningrad.ru z 12 XII; RG, nr 279 z 13 XII.

Przebudowa systemu kierowania ruchem statków rozpoczê³a siê w Ba³tijsku
Remont mol, oczyszczanie dna kana³u ¿eglownego, a szczególnie zbudowanie
orodka i nowych urz¹dzeñ kierowania ruchem statków, ma poprawiæ bezpieczeñstwo ¿eglugi. Wejcie statku do Kaliningradzkiego Kana³u Morskiego, szczególnie
we mgle lub w czasie silnego wiatru, nie jest rzecz¹ prost¹, ale rozwi¹zywaln¹ 
przy pomocy radarów, systemu satelitarnego AIS i , co jest najwa¿niejsze, przy podpowiedzi z orodka nawigacyjnego. Przez d³ugie lata nawigatorzy w Ba³tijsku
gnie¿d¿¹ siê w pomieszczeniach dzier¿awionych od wojska. Ale wkrótce wszystko
siê zmieni  zapowiadaj¹ specjalici filii Rosmorportu w Ba³tijsku. Obok przeprawy promowej wznoszony jest budynek dla nawigatorów. A na przeciwleg³ej stronie
cieniny, na Mierzei Ba³tyckiej (Wilanej) dobiega koñca budowa wie¿y metalowej
o wysokoci 66 metrów  pierwszej w obwodzie. W okolicach miejscowoci I¿ewskoje i Rybaczij stan¹ jeszcze dwie takie wie¿e. Wszystkie bêd¹ wyposa¿one w aparaturê, odpowiadaj¹c¹ standardom wiatowym. Andriej Timofiejew, naczelnik systemu kierowania ruchem statków, powiedzia³, ¿e na ca³ym kanale (jego d³ugoæ
wynosi oko³o 40 km) bêd¹ ustawione stacje radiolokacyjne o milimetrowym zakresie fal
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radiowych, bêd¹ce unikalnym opracowaniem rosyjskim. I jeszcze jedna stacja zainstalowana zostanie w wie¿y, ona bêdzie g³ówn¹. Z wie¿ ca³a informacja bêdzie przekazywana
do Ba³tijska i Kaliningradu. W rezultacie po raz pierwszy mo¿na bêdzie zorganizowaæ
ruch dwustronny statków w kanale i zapewniæ 100% kontrolê nad t¹ tras¹ morsk¹.
Zdaniem specjalistów, bardziej pewne przeprowadzenie statków podniesie atrakcyjnoæ Kaliningradzkiego Kana³u Morskiego i wp³ynie za zwiêkszenie obrotu ³adunków w
portach.
www.kaliningrad.ru z 14 XII; SB, nr 199 z 15 XII.

Rosstat obliczy³ jak kaliningradczycy ¿yli w 2007 roku
Federalna S³u¿ba Statystyki Pañstwowej (Rosstat) podsumowa³a wyniki rozwoju regionów rosyjskich w pierwszych 9 miesi¹cach. Obwód Kaliningradzki nadal
jest regionem dotowanym, za to pod wzglêdem wiêkszoci wskaników trzyma siê
w grupie mocnych redniaków w Rosji. W niektórych dziedzinach ma te¿ powa¿ne
osi¹gniêcia. Na przyk³ad, pod wzglêdem wzrostu wskanika produkcji przemys³owej ze 144 procentami Obwód Kaliningradzki zajmuje drugie miejsce w Rosji,
ustêpuj¹c tylko Obwodowi Sachalinskiemu. A je¿eli wemie siê pod uwagê tylko
rozwój przemys³u przetwórczego, to wskanik obwodu  wzrost dwukrotny  jest
pierwszy w kraju. Wyniki te s¹, niew¹tpliwie, zwi¹zane z ustaw¹ o SSE i aktywnoci¹ przedsiêbiorstw, które ju¿ funkcjonuj¹ i zamierzaj¹ rozpocz¹æ dzia³alnoæ wed³ug tej ustawy.
W pierwszych trzech kwarta³ach 2007 roku wzros³y tak¿e dochody ludnoci.
Realnie naliczone wynagrodzenie wzros³o o 16% w porównaniu do analogicznego
okresu 2006 roku. A wielkoæ dochodów pieniê¿nych statystycznego kaliningradczyka wynios³a 9925 rubli [oko³o 397 USD]. Pod tym wzglêdem obwód zajmuje
5 miejsce w Pó³nocno-Zachodnim Okrêgu Federalnym, który tworz¹ dziesiêæ podmiotów Federacji, w tym Sankt Petersburg. Tempo wzrostu cen niewiele, ale mimo
wszystko, ustêpuje wzrostowi dochodów ludnoci. Wed³ug danych Rosstatu, indeks
cen konsumenta wyniós³ 108 procent za 9 miesiêcy. Liczba bezrobotnych zmniejszy³a siê o ponad 15%. Oficjalnie zarejestrowanych bezrobotnych by³o pod koniec
wrzenia 7300 osób.
www.kaliningrad.kp.ru z 1 XII; www.kaliningrad.ru z 14 XII.

Wyniki budownictwa mieszkaniowego w Kaliningradzie
Do koñca 2007 roku w Kaliningradzie oddanych zostanie do u¿ytku 440 tysiêcy
m2 nowych mieszkañ, pó³torakrotnie wiêcej, ni¿ w 2006 roku. Tylko w grudniu zgodnie z planem zasoby mieszkaniowe miasta powiêksz¹ siê o 70 tys. m2. W ci¹gu jedenastu miesiêcy w stolicy obwodu ju¿ zbudowano 428 domów mieszkalnych, w tym 65
wielomieszkaniowych i ponad 360 domów jednorodzinnych. W rejonie (dzielnicy) lenin37

gradzkim oddano do u¿ytku ponad 2300 mieszkañ, moskiewskim 1154, ba³tijskim 
511, centralnym  371, oktiabrskim 224. Najwiêkszy dom  o 204 mieszkaniach  zbudowano dla wojska na ulicy Fermora. Kilka nowych budów, które powinny byæ gotowe
na pocz¹tku 2008 roku, zg³oszono komisji pañstwowej do odbioru przed terminem.
KPwK, nr 178 z 1 XII; RG, nr 281 z 14 XII, nr 289 z 25 XII; www.kaliningrad.kp.ru z 14 XII.

Od nowego roku us³ugi komunalne w Kaliningradzie bêd¹ dro¿sze o 15%
Od 1 stycznia 2008 roku taryfy us³ug komunalno-mieszkaniowych w Kaliningradzie
wzrosn¹ rednio o 15%. Takie rozporz¹dzenie przygotowa³a S³u¿ba ds. Pañstwowej
Regulacji Cen i Taryf. Ciep³o podro¿eje o 12%, energia elektryczna o 14,5%, zaopatrzenie w wodê o 13,5%, a koszty eksploatacyjne jednego m2 mieszkañ wzrosn¹
o 19,5%.
Wprowadza siê nowy system op³aty energii elektrycznej w mieszkaniach. Teraz
mieszkañcy miasta mog¹ wybieraæ z dwóch taryf. Pierwsza  jak do tej pory, czyli
po staremu  p³aciæ po 1,79 rubli za kilowatogodzinê. Wariant drugi  taryfa dzieñ
noc. Od 7.00 do 23.00 kilowatogodzina kosztuje 1,86 rubli, a od 23.00 do 7.00  po
1,34 rubli za kilowatogodzinê.
SB, nr 199 z 15 XII; KP, nr 237 z 15 XII; KPwK, nr 187 z 18 XII; www.klops.ru z 16 XII; SK, nr 51 z 1925
XII; A i F-K, nr 51 z 1925 XII; K-sa, nr 728 z 21 XII.

Kaliningrad bêdzie putinowskim Hongkongiem. Kiedy zacofany region kwitnie przy wsparciu pañstwowym
Portal Inopressa.ru przedrukowa³ artyku³ Anthonyego Helpina z The Times
o Obwodzie Kaliningradzkim. Oto jak go przedstawia swoim czytelnikom korespondent brytyjski:
Jeszcze 10 lat temu enklawa rosyjska Kaliningrad by³a ziemi¹ zapomnian¹ przez
czas  izolowan¹ od Europy, z gospodark¹, która ucierpia³a na skutek krachu Zwi¹zku
Radzieckiego. Dzisiaj ona prze¿ywa bezprecedensowy bum  Kreml próbuje przekszta³ciæ Kaliningrad w witrynê wspó³pracy z UE. Zbudowano nowy terminal portu lotniczego
kosztem 29,7 mln funtów, ¿eby miasto sta³o siê wêz³em miêdzynarodowym, ³¹cz¹cym
Wielk¹ Brytaniê, Niemcy, W³ochy i Hiszpaniê z dziesiêcioma miastami rosyjskimi.
Inwestorzy tak¿e wk³adaj¹ miliony i miliony, by przekszta³ciæ placówkê przedni¹ Rosji
w UE, granicz¹c¹ z Polsk¹ i Litw¹, w ba³tycki Las Vegas. Prezydent Putin nazwa³ Kaliningrad jedn¹ z zaledwie czterech stref w Rosji, gdzie od 2009 roku prawnie bêd¹
dozwolone gry hazardowe, i tam budowana jest specjalna strefa kasyn z 30 tys. miejsc
hotelowych.
Otwarto nowe stylowe orodki handlowe, jeszcze kilka znajduje siê w stadium
budowy, chocia¿ w miecie nadal panuje monotonna architektura radziecka. Wszêdzie
sprzedawane s¹ ozdoby jubilerskie z bursztynu  w Kaliningradzie znajduje siê 90% zasobów wiatowych bursztynu.
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Gieorgij Boos, miejscowy gubernator  by³y dyrektor Federalnej S³u¿by Podatkowej
Rosji. W 2005 roku Putin przys³a³ go tutaj, by przyspieszyæ tempo inwestycji. Ustawa,
przyjêta w ubieg³ym roku [2006], nada³a Kaliningradowi specjalny status ekonomiczny,
daj¹cy nowym inwestorom szecioletnie zwolnienie od podatku dochodowego [i maj¹tkowego].
«rednie wynagrodzenie wzros³o o 31% w porównaniu z pierwszym kwarta³em 2006
roku, a w roku ubieg³ym Kaliningrad by³ wiod¹cym regionem rosyjskim pod wzglêdem
wzrostu gospodarczego. Piêæ lat temu ludzie nie uwierzyliby w to, co powsta³o»  mówi
Boos.
Dla rozwoju turystyki w³adze próbuj¹ odbudowywaæ niektóre place historyczne i ulice miasta, które do 1945 roku nazywa³o siê Kõnigsbergiem. Dawna stolica Prus
Wschodnich, za³o¿ona w XIII wieku przez teutoñski zakon rycerski, zalicza³a siê do
najpiêkniejszych miast Europy, dopóki nie by³a zniszczona w czasie II wojny wiatowej.
Po aneksji miasta przez Zwi¹zek Radziecki w 1946 roku pozostaj¹c¹ tam ludnoæ
niemieck¹ wys³ano, i na zmianê jej przyszli Rosjanie. Katedra gotycka zachowa³a siê,
jednak w ci¹gu okresu radzieckiego le¿a³a w ruinach, a uratowa³ j¹ tylko grób Emmanuela Kanta, filozofa niemieckiego.
Kaliningrad w znacznym stopniu zale¿a³ od radzieckich si³ zbrojnych, bêd¹c wa¿nym
portem wojenno-morskim i miejscem dyslokacji garnizonu licz¹cego do pó³ miliona osób.
Zakoñczenie zimnej wojny, utrata bezporedniego po³¹czenia z ojczyzn¹ po uznaniu niezale¿noci Litwy od Zwi¹zku Radzieckiego i rosyjski kryzys gospodarczy wywo³a³y powa¿n¹ biedê. Mocno wzros³o bezrobocie, i wielu m³odych ludzi wyjecha³o. Putin
aktywnie upowszechnia³ ideê odrodzenia Kaliningradu, który nie traci wa¿noci strategicznej i komercyjnej, bêd¹c jedynym niezamarzaj¹cym portem Rosji na Ba³tyku.
Putin odwiedzi³ obchody 60-letniej rocznicy aneksji w roku ubieg³ym, które obejmowa³y powiêcenie nowej wi¹tyni prawos³awnej.
Bogaci Rosjanie zrozumieli aluzjê prezydenta i zaczêli budowaæ eleganckie wille
i obiekty sanatoryjne wzd³u¿ ujmuj¹cego wybrze¿a kaliningradzkiego.
Wród inwestorów zagranicznych, spiesz¹cych skorzystaæ z taniej si³y roboczej
i szczególnej strefy ekonomicznej, a jednoczenie ³atwego dostêpu do rynków europejskich  producenci samochodów KIA i BMW.
Kaliningrad tak¿e zarabia na swoim statusie historycznym jako port, maksymalnie efektywnie wykorzystuj¹c przewagê konkurencyjn¹ specjalnej strefy ekonomicznej,
³¹cznoæ kolejow¹ z zasadnicz¹ czêci¹ Rosji i bliskoæ do g³ównych portów Europy.
Rozkwit regionu zawsze zale¿a³ od jego portu, przez który teraz przechodzi
8 mln ton ³adunków rocznie. Morski Port Handlowy planuje rozszerzyæ sk³ady
i stworzyæ nowy terminal kontenerowy, a gruntów do rozszerzenia nie brakuje. Wród
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ostatnich projektów  niewielki terminal naftowy i ch³odnia, wyposa¿ona w urz¹dzenia
niemieckie.
www.inopressa.ru z 20 XII.

Trasa EuroveloBa³tyk przejdzie przez Mierzejê Kuroñsk¹
Na posiedzeniu rz¹du obwodowego w dniu 18 grudnia rozwa¿ano perspektywy rozwoju turystyki w obwodzie. Planuje siê utworzenie przygranicznej trasy rowerowej przez
Mierzejê Kuroñsk¹. Trasa EuroveloBa³tyk przejdzie starym traktem pocztowym PolskaRosjaLitwa.
Marina Drutman, naczelnik Oddzia³u Turystyki Rz¹du Obwodu Kaliningradzkiego
powiedzia³a po posiedzeniu: «¯adnego dodatkowego finansowania nie prosimy. Jest to,
w rzeczywistoci, decyzja techniczna. Nieco tylko przekierowalimy rodki». Na ten cel
220 tys. euro przeznacza Unia Europejska.
www.kaliningrad.ru z 18 XII; www.regnum.ru z 19 XII.

Obwód Kaliningradzki straci³ 1,5 mln turystów po wprowadzeniu op³at
za wizy
«Strumieñ polskich i litewskich turystów do Obwodu Kaliningradzkiego wyranie zmniejszy³ siê po 1 czerwca 2007 roku, poniewa¿ wjazd do regionu dla nich sta³
siê p³atny  owiadczy³a naczelnik Oddzia³u Turystyki Ministerstwa Gospodarki
Marina Drutman 18 grudnia w toku posiedzenia rz¹du obwodowego.  W roku ubieg³ym [2006] nasze granice przekroczy³o prawie 7,4 miliona osób, a w tym 5,6 miliona»  powiedzia³a Drutman. [Chcia³oby siê dowiedzieæ ilu w tym by³o rzeczywistych turystów, a ile tzw. mrówek czy cze³nokow].
Wed³ug s³ów Drutman, z Polski nap³ywaj¹ sygna³y o trudnociach, których doznaj¹ ludzie ubiegaj¹cy siê o wizy rosyjskie w Warszawie i Gdañsku.
«Tam s¹ problemy. Na przyk³ad, wyd³u¿aj¹ siê terminy za³atwiania wiz. Przygotowujemy teraz wyst¹pienie do MSZ FR, dlatego ¿e to te¿ odbija siê na turystyce»  wyjani³a
Drutman.
Gubernator obwodu Gieorgij Boos owiadczy³, ¿e skieruje apel do szefa MSZ FR
Siergieja £awrowa, w którym poinformuje o zmniejszeniu siê strumienia turystycznego
do obwodu z Litwy i Polski z powodu kosztów wiz i terminów ich wydawania.
Boos poleci³ zwo³anie narady z udzia³em przedstawicieli FSB, Federalnej S³u¿by Migracyjnej, prokuratury i szeregu innych struktur federalnych, w ramach której
planuje siê omówiæ powsta³e w bran¿y turystycznej problemy.
Jak wyjaniono w obwodowym oddziale ds. turystyki, bez wzglêdu na ra¿¹cy
spadek liczby goci z Polski i Litwy, generalnie wielkoæ strumienia turystycznego ronie.
W okresie pierwszych 9 miesiêcy 2007 roku obwód odwiedzi³o 430 tys. osób (uwzglêdnia siê tych, którzy spêdzili w regionie nie mniej ni¿ trzy dni), a w ca³ym 2006 roku  356
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tysiêcy. rednio ka¿dy turysta w ci¹gu jednego dnia swego pobytu w Obwodzie Kaliningradzkim traci oko³o 3500 rubli. Jest o co zabiegaæ.
www.kaliningrad.ru z 19 XII; www.rb.ru z 19 XII; KP, nr 240 z 20 XII.

Gazprom otrzyma 51% akcji Kaliningradzkiej TEC-2
SA Gazprom i Rosyjska SA Jednolity System Energetyczny Rosji po naradzie
rz¹dowej zdo³a³y wreszcie dogadaæ siê w sprawie dostaw gazu dla buduj¹cego siê drugiego bloku Kaliningradzkiej TEC-2. Do tej pory dwaj rosyjscy monopolici w ¿aden sposób
nie mogli znaleæ konsensusu odnonie ceny gazu. Dlatego roboty na budowie by³y wstrzymane.
Anatolij Czubajs, prezes Zarz¹du RAO JES Rossii opowiedzia³: «Zadzwoni³ do
mnie Aleksiej Borysowicz Miller i powiedzia³, ¿e on sformu³owa³ dwa wnioski historyczne w sprawie Kaliningradu po szeciu latach dyskusji. Wniosek pierwszy: Kaliningradowi potrzebny jest gaz. Powiedzia³em, jakie szczêcie. Wniosek drugi  sprzedaj Kaliningradzk¹ TEC-2. I zgodzi³em siê tylko z mi³oci do kaliningradczyków
oddaæ 51% Gazpromowi».
KP, nr 227 z 1 XII, nr 228 z 4 XII, nr 239 z 19 XII; www.vesti.ru z 19 XII; RG, nr 287 z 21 XII;
K-sa, nr 728 z 21 XII.

Oficjalne otwarcie orodka handlowego i biznesowego Gie³da Rybna
20 grudnia z udzia³em gubernatora obwodu i przedstawicieli w³adz i biznesu Obwodu Kaliningradzkiego na terenie orodka etnograficznego i rzemielniczo-handlowego
Wioska Rybna odby³o siê uroczyste otwarcie orodka handlowo-biznesowego Gie³da
Rybna. W budynku Gie³dy Rybnej znajduj¹ siê wysoko wyposa¿one biura klasy A,
sala konferencyjna i pomieszczenia do rokowañ, ogród zimowy, restauracja i bar, sala
bilardowa i sala do trena¿u. Ten zespó³ bêdzie miejscem do prowadzenia spotkañ
roboczych, sympozjów, seminariów europejskiej i rosyjskiej elity politycznej, biznesu, nauki i technologii.
www.gov.kaliningrad.ru z 19 i 20 XII; www.kaliningrad-online.ru z 20 XII.

Drogê szybkiego ruchu KaliningradZielenogradsk zbuduj¹ petersbur¿anie
Drogê KaliningradZielenogradsk bêd¹ budowaæ specjalici z Sankt Petersburga. Wygrali oni przetarg na zbudowanie pierwszego etapu drogi szybkiego ruchu
(ros. awtoban). W przetargu uczestniczy³o siedem firm. Wed³ug projektu droga do
kurortu powinna zabieraæ nie wiêcej ni¿ 20 minut. Szybkoæ obliczeniowa na szosie
 120 km na godzinê. Przewidziano cztery pasy ruchu, owietlenie drogi. Na ca³ej
d³ugoci trasy do Zielenogradska nie bêdzie ani jednego skrzy¿owania czy przejazdu kolejowego, za to przewiduje siê 12 mostów i mnóstwo rozjazdów. Budowa rozpocznie siê w 2008 roku. Koszt  6 miliardów 426 milionów rubli.
A i F-K nr 49 z 511 XII; SK, nr 49 z 511 XII; K-sa, nr 726 z 7 XII, nr 729 z 28 XII; www.vesti.ru z 21 XII.
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Kaliningrad  Polska
W Konsulacie Generalnym RP w Kaliningradzie zmieni³y siê numery telefonów
i e-mail. Bez zmian pozosta³y tylko telefon i faks Oddzia³u Ekonomicznego
Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie poinformowa³ o zmianie swoich telefonów, faksu, a tak¿e adresu poczty elektronicznej i strony internetowej.
Teraz zadzwoniæ do konsulatu mo¿na na numery telefonów: 976400, 976406, 976
407, 976440. Numer kierunkowy z Polski do Kaliningradu 0074012. Nowy numer
faksu: (0074012) 976443. Bez zmian pozosta³y tylko numery telefonu i faksu
Oddzia³u Ekonomicznego: 218741 i 216287. Adresy poczty elektronicznej: consulat@kaliningrad.polemb.net (konsulat), economic@kaliningrad.polemb.net (oddzia³ ekonomiczny), visa@kaliningrad.polemb.net (oddzia³ wizowy). Nowy adres
portalu internetowego: www.kaliningradkg.polemb.net.
www.klops.ru z 4 XII.

S¹siedzi podpowiedz¹ jak tchn¹æ ¿ycie w starodawne twierdze
Kaliningradczycy chc¹, by rozpoczynaj¹ce siê w Polsce trasy zwiedzania zamków gotyckich by³o kontynuowane w Obwodzie Kaliningradzkim. W tym celu nale¿a³oby podnieæ z ruin wzglêdnie znacznie poprawiæ stan 19 zamków gotyckich
istniej¹cych w obwodzie. Na to potrzebny jest i czas, i du¿e rodki: po niektórych
zamkach pozosta³y tylko pomieszczenia piwniczne, inne, jak na przyk³ad zamek
Labiau w Polessku, zachowa³y siê w niez³ym stanie. Na niego w³anie zwróci³y
w pierwszej kolejnoci uwagê uczestnicy projektu miêdzynarodowego Spucizna
zamków w regionie Morza Ba³tyckiego  odrodzenie i popularyzacja obiektów,
realizowanego w ramach programu Interreg 3-A TACIS. Bud¿et projektu wynosi
ponad 270 tys. euro. Z nich oko³o 250 tysiêcy przeka¿e Unia Europejska, pozosta³e
wnieli partnerzy akcji: Ministerstwo Gospodarki Obwodu Kaliningradzkiego,
Olsztyñska Organizacja Spo³eczna Polskie Zamki Gotyckie, Okrêg Miejski w Polessku. Znaczna czêæ tych rodków pójdzie na opracowanie strategii rozwoju
turystyki zamkowej w obwodzie i przygotowanie dokumentacji technicznej, niezbêdnej do odbudowy zamku Labiau i przekszta³cenia go z by³ego wiêzienia radzieckiego i postradzieckiego w orodek kulturalno-historyczny.
Na pocz¹tku listopada 2007 roku uczestnicy projektu spotkali siê w Kaliningradzie,
by uzgodniæ dzia³ania, pod koniec tego miesi¹ca grupa kaliningradczyków odwiedzi³a
Malbork, Gniew i Ryn.
Po tej wizycie w Kaliningradzkiej Prawdzie i na jej stronie internetowej ukaza³ siê
artyku³ pod tytu³em Z mroków dziejów [ros. Iz g³ubiny wiekow], pokazuj¹cy w jaki
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sposób Polacy dbaj¹ i wykorzystuj¹ turystycznie i poznawczo zamki krzy¿ackie w tych
miejscowociach.
KP, nr 229 z 5 XII; www.kaliningradka.ru z 5 XII; www.kaliningrad.ru z 5 XII;
RG, nr 272 z 5 XII; G-n, nr 47 z 612 XII.

Polacy szukaj¹ w Swiet³ogorsku dzia³ki pod inwestycjê
Andrzej Perlik, wicekonsul ds. gospodarczych w Konsulacie Generalnym RP w Kaliningradzie, przewodzi³ grupie biznesmenów polskich, którzy 5 grudnia spotkali siê
w Swiet³ogorsku z p.o. szefa okrêgu miejskiego Siergiejem Rudobielcem w sprawie
nawi¹zania wspó³pracy gospodarczej. S. Rudobielec wymieni³ masê bran¿  handel, budownictwo, ekologia, biznes restauracyjny, reklamê, w których istniej¹ mo¿liwoci wspó³pracy. «Sadzê, ¿e przysz³a budowa Teatru Estrady  to te¿ p³aszczyzna
do wspó³pracy, tak¿e gospodarczej  podkreli³ Rudobielec.  Dobrym terenem do
inwestowania, tak s¹dzimy, jest Donskoje, po³o¿one 12 km od Swiet³ogorska. Tam
na razie nie ma nic, a rozwijaæ terytorium jest mo¿liwoæ».
www.klops.ru z 5 XII; www.kaliningrad.ru z 5 XII; KP, nr 230 z 6 XII.

Rossielchoznadzor zabroni³ wwoziæ miêso drobiu i jajka z Polski
Rossielchoznadzor wprowadzi³ ograniczenia czasowe na import miêsa drobiu
i jajek z Polski w zwi¹zku z wybuchem ptasiej grypy. «W zwi¹zku z zarejestrowaniem w Polsce wybuchu wysoko chorobotwórczej grypy ptaków typu H5N1 Rossielchoznadzor podj¹³ decyzjê, w uzupe³nieniu do obowi¹zuj¹cych czasowo ograniczeñ na wwóz z Polski do Rosji miêsa drobiu i surowych produktów miêsnych,
o czasowym ograniczeniu importu do Rosji z Polski ¿ywych ptaków, jajek wylêgowych, wszelkich rodzajów produkcji drobiarskiej, w³¹czaj¹c puch i pieprze»  poinformowa³y ród³a oficjalne. Czasowo zakazem importu objête zosta³y tak¿e pasze
i dodatki paszowe dla ptaków, a tak¿e u¿ywane urz¹dzenia do utrzymania, uboju
i rozbioru tusz drobiu.
www.gazeta.ru z 6 XII; www.kaliningrad.ru z 6 XII; KPwK, nr 182 z 8 XII, nr 189-t/51 z 2027 XII, nr 193-t/
52 z 27 XII 20073 I 2008; K-d, nr 49 z 1117 XII; KP-P, nr 236 z 14 XII; K-sa, nr 728 z 21 XII.

Polska wstêpuje do strefy Schengen
Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie poinformowa³ kaliningradczyków, ¿e
w zwi¹zku ze wst¹pieniem Polski do strefy z Schengen pocz¹wszy od 21 grudnia
2007 roku do wjazdu do Polski i pobytu na jej terytorium wystarczy posiadaæ wizê
szengeñsk¹, wydan¹ zgodnie z prawem Unii Europejskiej przez jedno z pañstw umowy z
Schengen, bez koniecznoci ubiegania siê o wizê polsk¹.
Konsulat poinformowa³ jednoczenie, ¿e dla otrzymania polskich wiz szengeñskich i
narodowych, obejmuj¹cych okres pobytu od 1 stycznia 2008 roku, przy zwracaniu siê do
konsulatu trzeba bêdzie okazaæ polisê ubezpieczenia medycznego.
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Szersze informacje o wymaganiach zwi¹zanych z wydawaniem wiz szengeñskich przez
Konsulat Generalny RP w Kaliningradzie ukaza³y siê w kaliningradzkich rodkach masowej informacji w dniach 57 grudnia 2007 roku.
www.kaliningrad.ru z 7 XII; www.klops.ru z 7 XII; www.kaliningrad.kp.ru z 7 XII; RG-N, nr 280 z 1320 XII.

Obywatele Polski p³ac¹ 5 dolarów za wjazd do Obwodu Kaliningradzkiego
Strony internetowe Klops.ru i Kaliningrad.ru poinformowa³y swoich czytelników o opublikowaniu w Rzeczypospolitej wypowiedzi eurodeputowanego
polskiego Konrada Szymañskiego z partii Prawo i Sprawiedliwoæ o dyskryminowaniu Polaków przez pracowników rosyjskich firm ochroniarskich, wspó³pracuj¹cych ze s³u¿bami granicznymi, a tak¿e o odmowie wjazdu na terytorium FR dla
w³acicieli samochodów, które jakoby nie odpowiadaj¹ normom ekologicznym.
W informacjach rosyjskich SMI wymienia siê tak¿e inne zarzuty pod adresem milicji
czy rosyjskich s³u¿b granicznych, opisane przez Rzeczypospolit¹
www.klops.ru z 11 XII; www.kaliningrad.ru z 11 XII.

Rosja i Polska porozumia³y siê o wznowieniu dostaw miêsa
Rosja i Polska porozumia³y siê o wznowieniu dostaw miêsa i innych rodzajów
produkcji hodowlanej z Polski do FR. O tym 12 grudnia poinformowa³ dziennikarzy
minister rolnictwa FR Aleksiej Gordiejew po zakoñczeniu spotkania z ministrem
rolnictwa Polski Markiem Sawickim.
«Mo¿na stwierdziæ, ¿e osi¹gnêlimy ca³kowite zrozumienie i porozumielimy
siê o wznowieniu dostaw produkcji, na któr¹ wczeniej nak³ada³o siê szereg ograniczeñ»  owiadczy³ minister.
Przy tym Gordiejew wskaza³, ¿e je¿eli ograniczenia odnonie produkcji zwierzêcej i rolinnej bêd¹ obowi¹zywaæ, to one bêd¹ mia³y w¹ski charakter lokalny
w ramach sytuacji bie¿¹cej. To znaczy, ¿e ograniczenia dostaw mog¹ dotyczyæ niektórych rodzajów produkcji, odnonie których zanotowano fito lub weterynaryjne
problemy (na przyk³ad, ptasi¹ grypê). W perspektywie ograniczenia mog¹ mieæ charakter regionalny, to znaczy bêd¹ lokalizowane wed³ug miejsc ujawnienia wybuchów okrelonych zachorowañ. Minister rolnictwa FR podkreli³, ¿e w sprawie produkcji miêsnej z Polski uwzglêdnia siê bie¿¹cy problem wybuchu ptasiej grypy
w jednym z regionów kraju, a tak¿e uwzglêdnia siê ograniczenie dostaw m¹czki
rybnej i dostaw byd³a karmionego t¹ m¹czk¹. Owe problemy lokalne, wed³ug s³ów ministra, bêd¹ rozwi¹zywane na szczeblu s³u¿b weterynaryjnych dwóch krajów. Odnonie
produkcji rolinnej tak¿e bêd¹ istnieæ lokalne ograniczenia co do niektórych rodzajów
produkcji, w których zawartoæ rodków szkodliwych przewy¿sza normê.
Na zakoñczenie Gordiejew podkreli³, ¿e w nastêpnym tygodniu w Kaliningradzie
bêdzie podpisane memorandum o wspó³dzia³aniu Rosji i Polski w sprawie kontroli wete44

rynaryjnej i fitosanitarnej, a w styczniu 2008 roku w ramach Wystawy Miêdzynarodowej
Zielony Tydzieñ w Niemczech odbêdzie siê kolejne spotkanie ministrów rolnictwa Rosji i Polski w celu podsumowania wyników osi¹gniêtych porozumieñ. Minister zauwa¿y³
tak¿e, ¿e teraz mo¿na zagwarantowaæ, ¿e do Rosji bêdzie nap³ywaæ jakociowa produkcja
pochodzenia polskiego i bêdzie wykluczony reeksport produkcji z krajów trzecich, a tak¿e bêd¹ wykluczone elementy nieuczciwego biznesu, w szczególnoci wykorzystanie podrobionych certyfikatów przy dostawach produkcji do FR. Kaliningradzkie i ogólnorosyjskie rodki masowej informacji poinformowa³y 19 grudnia o podpisaniu w tym miecie
Memorandum miêdzy polsk¹ Inspekcj¹ Weterynaryjn¹ a Federaln¹ S³u¿b¹ ds. Nadzoru
Weterynaryjnego i Fitosanitarnego FR o warunkach dostaw produkcji zwierzêcej z Rzeczypospolitej Polskiej do Federacji Rosyjskiej.
www.kaliningrad.ru z 12 XII; www.prime-tass.ru z 12 XII; www.wek.ru z 12 XII; www.izvestia.ru z 19 XII;
www.msz.gov.pl z 20 XII; RG, nr 287 z 21 XII; KP-P, nr 241 z 21 XII; SK, nr 52 z 26 XII 20072 I 2008.

W Kaliningradzie wzmocniono monitoring z powodu ucieczki ropy naftowej
w Polsce
Kaliningradzkie SMI, powo³uj¹c siê na rozg³oniê radiow¹ Echo Moskwy, poinformowa³y o ucieczce produktów naftowych z ruroci¹gu, w wyniku czego olbrzymia plama oleju opa³owego trafi³a do Wis³y i p³ynie ku Morzu Ba³tyckiemu. Plama
rozci¹gnê³a siê na ca³¹ szerokoæ rzeki na d³ugoci 20 km w województwie kujawsko-pomorskim Polski  informuj¹ SMI. Zastêpca szefa Rosprirodnadzoru Rosji Oleg
Mitwol ju¿ owiadczy³, ¿e w zwi¹zku z informacj¹ o wydarzeniu nadzwyczajnym w Polsce Rosja wzmocni monitoring ekologiczny w Obwodzie Kaliningradzkim.
KP, nr 234 z 12 XII, nr 238 z 18 XII; www.klops.ru z 17 XII; www.kaliningrad.ru z 17 XII; KPwK, nr 187 z 18
XII; RG, nr 283 z 18 XII, nr 284 z 19 XII; SK, nr 51 z 1928 XII; KP-P, nr 241 z 21 XII.

Na granicy w Obwodzie Kaliningradzkim zatrzymano mieszkañca Irkucka,
usi³uj¹cego uciec do Polski
W nocy 13 grudnia na polsko-rosyjskiej granicy w Obwodzie Kaliningradzkim
zatrzymano 32-letniego mieszkañca Irkucka, który usi³owa³ bezprawnie przekroczyæ granicê poza punktem kontroli granicznej. Zatrzymany przez patrol naruszyciel wyjani³, ¿e pod koniec listopada przyby³ on poci¹giem MoskwaKaliningrad
do obwodu, ¿eby póniej trafiæ na terytorium Polski, poniewa¿ «bardzo chcia³ zobaczyæ miasto Warszawê». Powiedzia³ te¿, ¿e niejednokrotnie zwraca³ siê do Konsulatu
Generalnego RP w Kaliningradzie z prob¹ o wydanie wizy polskiej, jednak mu odmawiano. Przedstawiciel Federalnej S³u¿by Bezpieczeñstwa Rosji ujawni³, ¿e zatrzymany
obywatel rosyjski do naruszenia granicy pañstwowej przygotowa³ siê solidnie: mia³ pe³ny
zestaw dokumentów, w³¹czaj¹c paszport zagraniczny i wiadectwo ubezpieczenia, oraz
2500 euro.
www.regnum.ru z 13 XII; RG, nr 281 z 14 XII.
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Czubiñski przestrzeg³ kaliningradczyków przed nielegalnym wyjazdem do RFN
W chwili wst¹pienia Polski do przestrzeni Schengen (21 grudnia 2007 roku) oko³o
60 tysiêcy mieszkañców Obwodu Kaliningradzkiego jeszcze bêdzie posiadaæ
wczeniej wydane wa¿ne wizy polskie, uprawniaj¹ce wy³¹cznie do odwiedzenia
Rzeczypospolitej Polskiej. O powy¿szym poinformowa³ 14 grudnia konsul generalny RP w Kaliningradzie Jaros³aw Czubiñski w czasie briefingu, powiêconego wst¹pieniu nowych krajów do strefy Schengen. Jednoczenie konsul przestrzeg³ kaliningradczyków, maj¹cych tylko polsk¹ wizê nieszengeñsk¹, o mo¿liwych nieprzyjemnociach zwi¹zanych z wyjazdem do Europy przez Polskê. «Bez wzglêdu na to, ¿e
wewnêtrzna polsko-niemiecka ochrona granicy jest zdejmowana, odpowiednie struktury maj¹ mo¿liwoæ ujawnienia kaliningradczyków, którzy bezprawnie przekrocz¹
granicê».
Z kolei konsul generalny RFN w Kaliningradzie Guido Herz przytoczy³ przyk³ady, jak kaliningradczycy teoretycznie mog¹ znaleæ siê w polu widzenia policji.
«Je¿eli pojedziecie swoim samochodem i przekroczycie szybkoæ na autostradzie,
was mog¹ zatrzymaæ, a póniej, gdy wyjani siê, ¿e znajdujecie siê nielegalnie w
Unii Europejskiej, zawiesiæ wizê na trzy lata»  powiedzia³ konsul niemiecki.
RG-N, nr 280 z 13 XII; www.klops.ru z 14 XII; www.kaliningrad.ru z 14 i 17 XII; www.vesti.ru z 17 XII;
www.regnum.ru z 21 XII.

Obrót towarowy miêdzy obwodem i Polsk¹ w ci¹gu roku wzrós³ o 18%
18 grudnia w Konsulacie Generalnym RP w Kaliningradzie podsumowano
wyniki wspó³pracy gospodarczej z obwodem. Stwierdzono, ¿e obrót towarowy
w porównaniu z rokiem 2006 wzrós³ o 18%. Przy czym wzrós³ g³ownie eksport
rosyjski do Polski. 50% eksportu stanowi¹ gaz i produkty naftowe. Dalej id¹ drewno
i tarcica, a tak¿e bursztyn. Co za dotyczy importu produkcji polskiej do obwodu, to
nadal liderem s¹ produkty ¿ywnociowe, dalej idzie chemia gospodarstwa domowego, materia³y budowlane i wykoñczeniowe, maszyny, meble, obuwie, inne towary
u¿ytkowe i wyroby z plastyku.
Ogólna wielkoæ obrotu towarowego miêdzy Polsk¹ i Obwodem Kaliningradzkim w 2007 roku wyniesie 548 milionów dolarów i ka¿dego roku wzrasta. Przy
czym eksport do Polski wzrós³ o 38% i osi¹gn¹³ 74,3 mln dolarów. Import z Polski
do obwodu zwiêksza siê wolniej, wzrost od pocz¹tku roku zaledwie o 15,9%. Jego wartoæ wynios³a 473,7 mln dolarów. Wed³ug s³ów wicekonsula ds. ekonomicznych RP w
Kaliningradzie Andrzeja Perlika, udzia³ eksportu polskiego w imporcie obwodu nie przekracza 10% i znajduje siê na trzecim miejscu po Chinach i Niemczech.
«W Obwodzie Kaliningradzkim dzia³a oko³o osiemdziesiêciu firm polskich.
G³ównie s¹ to przedstawiciele ma³ego i redniego biznesu, którzy pracuj¹ w sferze
handlu i us³ug. Aktywnoæ inwestycyjna biznesu polskiego jest przy tym dosyæ ograni46

czona, inwestycje bezporednie praktycznie s¹ nieobecne»  zauwa¿y³ konsul. Jego zdaniem, przyczyna niewysokiej aktywnoci tkwi w tym, ¿e rynek zbytu w Obwodzie Kaliningradzkim jest maleñki i zaciniêty przez granice, a dla wyjcia na przestworza ogólnorosyjskie potrzebne s¹ wysokie nak³ady na logistykê. «Dlatego niektórzy wol¹ pracowaæ od razu w Rosji i odchodz¹, na przyk³ad, do Nowgorodu» wyjani³ Perlik. Prócz
tego, wielu polskich inwestorów pesz¹ problemy z infrastruktur¹, ograniczonymi zasobami energetycznymi i deficytem si³y roboczej.
Wed³ug s³ów przedsiêbiorców polskich, bardziej intensywnemu rozwojowi biznesu
polskiego na terytorium obwodu przeszkadza brak wykwalifikowanych r¹k do pracy.
B³a¿ej Rajss, wicedyrektor kompanii Ba³tmiks: «Wed³ug oficjalnych danych w s¹siaduj¹cych z obwodem województwach i powiatach jest w przybli¿eniu 35% bezrobotnych. W Kaliningradzie, jak sami dokonalimy w³asnej analizy  minusowy wskanik bezrobocia. Gdzie minus 2, minus 5%».
www.kaliningrad.ru z 18 XII; www.kaliningradka.ru z 19 XII; KP, nr 239 z 19 XII; Awtorynok, nr 51 z 25
XII; A i F-K, nr 52 z 26 XII8 I 2008.

Kaliningrad  Niemcy
Spotkanie biznesmenów niemieckich i kaliningradzkich
23 listopada w Ba³tijsku na pok³adzie promu kolejowego Wilnius odby³o siê spotkanie robocze rosyjskich i niemieckich biznesmenów. Przyby³a na promie grupa przedstawicieli Deutsche Bahn i firm zajmuj¹cych siê logistyk¹ w dziedzinie przewozów
transportowych spotka³a siê z kierownictwem Kaliningradzkiej Kolei ¯elaznej i kaliningradzkiej filii Federalnego Pañstwowego Przedsiêbiorstwa Unitarnego [ros.
FGUP] Rosmorport.
By³ to ju¿ siódmy po otwarciu regularnego po³¹czenia kolejowo-promowego
Ba³tijskSassnitz rejs promu, w czasie którego odby³ siê wy³adunek przyby³ych
z Niemiec 30 wagonów z materia³ami budowlanymi dla przedsiêbiorstw rosyjskich
i za³adunek 30 pustych wagonów do nastêpnego wys³ania pod za³adunek do portu
Sassnitz.
www.klops.ru z 23 XI.
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Kaliningrad  Litwa
Rosja i Litwa podpisa³y umowê o ¿egludze w Zalewie Kuroñskim
4 grudnia w Swiet³ogorsku Rosja i Litwa zawar³y umowê o ¿egludze w Zalewie Kuroñskim i na drogach wodnych w Obwodzie Kaliningradzkim FR i Republice Litewskiej.
Dokument podpisali minister transportu FR Igor Lewitin i minister spraw zagranicznych
Litwy Piatras Vaitekunas.
Umowa okrela tryb przewozu statkami obydwu stron pasa¿erów i ³adunków, w³¹czaj¹c przewozy tranzytowe, po wewnêtrznych wodach obydwu partnerów, a tak¿e
zasady utrzymania i wykorzystania tych dróg wodnych.
Ka¿da ze stron bêdzie sprzyjaæ rozwojowi ¿eglugi handlowej miêdzy swoimi
portami, kieruj¹c siê zasadami równego prawa i korzyci wzajemnej. Prócz tego,
korzystanie z wewnêtrznych dróg wodnych obydwu stron odbywaæ siê bêdzie bez
pobierania op³aty. W umowie nie podnosi siê sprawy ¿eglugi bander pañstw trzecich.
Uczestnicy umowy zobowi¹zuj¹ siê zapewniæ statkom drugiej strony takie samo postêpowanie, jak i swoim. W szczególnoci, dotyczy to swobodnego dostêpu do portów,
po³o¿onych na wewnêtrznych drogach wodnych, udostêpnienia miejsca przy przystani, wykorzystania portów do za³adunku i wy³adunku towarów, wsiadania i wysiadania pasa¿erów, uiszczania p³atnoci portowych i innych.
Umowa zawiera tak¿e postanowienia w sprawach kontroli granicznych i celnych, przestrzegania ustawodawstwa drugiej strony, nadzoru nad ¿eglug¹, ochrony rodowiska i bezpieczeñstwa ppo¿, ratownictwa na wodach.
Do realizacji umowy utworzona zostanie mieszana komisja rosyjsko-litewska.
Umowa obowi¹zuje w ci¹gu piêciu lat, a nastêpnie jest automatycznie przed³u¿ana na
rok, je¿eli ¿adna ze stron zawczasu jej nie wypowie.
Umowa zawarta zosta³a podczas posiedzenia Litewsko-Rosyjskiej Komisji Miêdzyrz¹dowej ds. Wspó³pracy, w czasie którego strony zaakceptowa³y inicjatywê Konfederacji Przemys³owców Litwy o powo³aniu stale dzia³aj¹cego Forum Biznesu
Litwy i Rosji. Pierwsze spotkanie tego forum zaplanowano na pierwsz¹ po³owê
2008 roku w Wilnie.
W czasie posiedzenia minister spraw zagranicznych Litwy Piatras Vaitekunas
zauwa¿y³, ¿e Litwa, «jako s¹siad Obwodu Kaliningradzkiego Federacji Rosyjskiej
i jeden z g³ównych partnerów handlowych i inwestorów w obwodzie, zawsze popiera³a cis³e i intensywne zwi¹zki z tym obwodem». «Doskonale rozumiej¹c nastroje
i oczekiwania mieszkañców Obwodu Kaliningradzkiego, Litwa jeszcze przed wst¹pieniem do Unii Europejskiej zaczê³a podnosiæ sprawy Obwodu Kaliningradzkiego
w Europie. Uwa¿am, ¿e uwaga, powiêcona przez spo³ecznoæ miêdzynarodow¹
i Uniê Europejsk¹ Kaliningradowi, co w niema³ym stopniu jest zas³ug¹ tak¿e
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aktywnej polityki zagranicznej Litwy, to tylko pocz¹tek korzystnej i pomylnej drogi, która prowadzi nas do wielkich postêpów»  powiedzia³ Vaitekunas.
Szef MSZ Litwy zauwa¿y³ tak¿e, ¿e Litwa opowiada siê za «cis³¹ i wzajemnie korzystn¹ wspó³prac¹, poniewa¿ na to nastawiona jest nasza polityka dobrego s¹siedztwa,
i do tego d¹¿y te¿ ca³a Unia Europejska». «Je¿eli partnerstwo strategiczne z Rosj¹ wa¿ne
jest dla Unii Europejskiej, ono jeszcze wa¿niejsze jest dla krajów-cz³onków UE  s¹siadów Rosji. My jako pierwsi wygrywamy lub przegrywamy, gdy zmienia siê charakter
stosunków miêdzy Uni¹ Europejsk¹ i Rosj¹. Przyk³adamy szczególn¹ wagê do treci
i jakoci tych stosunków»  powiedzia³ szef MSZ Litwy.
Deputowani z frakcji Zwi¹zek Ojczyzny (konserwatyci) Sejmu Litewskiego zapowiedzieli 5 grudnia zbieranie podpisów pod wnioskiem o wyra¿enie wotum nieufnoci
dla ministra Vaitekunasa. Zamierzaj¹ te¿ domagaæ siê od niego wyjanieñ z powodu jego
wypowiedzi w czasie wizyty w Swiet³ogorsku. Konserwatyci s¹ niezadowoleni, ¿e podczas posiedzenia komisji rosyjsko-litewskiej ze strony litewskiej nie podniesiono sprawy
rekompensaty za okupacjê ZSRR.
A oto jak podpisanie umowy o ¿egludze w Zalewie Kuroñskim skomentowa³a Sylwia
Gurowa, naczelnik Urzêdu ds. Kontaktów Miêdzynarodowych Rz¹du Obwodu Kaliningardzkiego: «Jest to swego rodzaju fina³owy akord d³ugiej i kolosalnej pod wzglêdem
zakresu pracy wszystkich szczebli w³adzy  samorz¹dowej, regionalnej i federalnej. Bez w¹tpienia, przyda on naszemu wspó³dzia³aniu nowy impuls, dlatego ¿e
otwiera nowe perspektywy wspó³pracy przygranicznej, pozwala bardziej efektywnie rozwi¹zywaæ sprawy, wzbudzaj¹ce wzajemne zainteresowanie. Jedn¹ z takich
spraw jest turystyka. W tej p³aszczynie du¿o tracilimy, wy³¹czaj¹c z bran¿y
mo¿liwoci Zalewu Kuroñskiego i Niemna. Teraz turystyka wodna we wszystkich
jej postaciach bêdzie rozwijaæ siê, przynosz¹c dywidendy obydwu stronom, przy czym nie
tylko gospodarcze. Chcia³abym zwróciæ uwagê na jeszcze jeden aspekt: z chwil¹ oddania
do u¿ytku przejcia granicznego RybaczijNida kaliningradczycy zyskuj¹ wiêksz¹ swobodê przemieszczania siê, otrzymuj¹ mo¿liwoæ wyboru najbardziej korzystnej dla siebie
trasy ruchu».
www.klops.ru z 4 XII; www.regnum.ru z 4, 5 i 9 XII; www.kaliningrad.ru z 4 i 5 XII; RG, nr 272 z 5 XII; KP,
nr 229 z 5 XII.

Viktoras Baublis:«Jestemy gotowi z³agodziæ tryb wizowy dla Obwodu Kaliningradzkiego»
10 grudnia w rozmowie z dziennikarzami z Sankt Petersburga konsul generalny
Litwy w Kaliningradzie Viktoras Baublis powiedzia³, ¿e konsulat wydaje rocznie
oko³o 200 tysiêcy wiz dla obywateli Rosji, g³ównie kaliningradczyków, w systemie
tak zwanego uproszczonego tranzytu kolej¹. W ci¹gu czterech i pó³ roku, pocz¹wszy od 2003 roku, wydano milion tego rodzaju wiz.
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Konsul doda³, ¿e wst¹pienie Litwy do strefy Schengen 21 grudnia 2007 roku nie doprowadzi do zmiany przepisów tranzytu kaliningradzkiego, ale na podstawie tych dokumentów nie mo¿na odwiedzaæ innych krajów. «Dokument uproszczonego tranzytu [kolejowego lub samochodowego] dzia³a w ramach umowy miêdzy Litw¹ i Rosj¹. To nie
dotyczy innych krajów»  podkreli³ konsul. «Dokument jest bezp³atny i wa¿ny dla pasa¿erów poci¹gów rosyjskich (MoskwaKaliningrad, Sankt PetersburgKaliningrad, AdlerKaliningrad, CzelabinskKaliningrad) jad¹cych z (do) Kaliningradu tranzytem przez
Litwê»  doda³ konsul. «Otrzymuj¹c dokument, pasa¿er ma prawo w ci¹gu szeciu godzin znajdowaæ siê na terytorium Litwy, ale nie wychodziæ z poci¹gu na ulicê». Wed³ug
s³ów konsula, istnieje tak¿e dokument tranzytu dla innych rodzajów transportu [samochody osobowe i ciê¿arowe]. Ten dokument pozwala znajdowaæ siê na terytorium Litwy
24 godziny, ale pasa¿er powinien poruszaæ siê tylko w okrelonym kierunku. «Nawet
je¿eli samochód ulegnie uszkodzeniu, obywatel rosyjski zobowi¹zany jest po 24 godzinach opuciæ terytorium Litwy». Wed³ug danych konsulatu od 2003 roku takich wiz wydano 10 tysiêcy.
«Od 1 czerwca 2007 roku wesz³a w ¿ycie umowa miêdzy Rosj¹ i Uni¹ Europejsk¹, wed³ug której kaliningradczycy mog¹ otrzymaæ wizê litewsk¹, p³ac¹c 35
euro i okazuj¹c dokument potwierdzaj¹cy cel ich wizyty, a do 1 czerwca wiza by³a
bezp³atna»  przypomnia³ konsul Baublis.
Przypomnia³ te¿, ¿e «w toku prowadzenia rokowañ miêdzy Rosj¹ i UE Litwa
nalega³a na utrzymaniu statusu specjalnego dla Obwodu Kaliningradzkiego, jednak
podjêta zosta³a inna decyzja». Konsul generalny zauwa¿y³, ¿e przepisy UE daj¹
mo¿liwoæ z³agodzenia trybu wizowego i «Litwa gotowa jest z tego skorzystaæ».
«W szczególnoci, mieszkañcy miejscowoci przygranicznych w odleg³oci 3050
km od granicy mogliby korzystaæ z bezwizowego przechodzenia w obydwie strony»  powiedzia³ konsul. «By¿ mo¿e, póniej takie same zasady mo¿na bêdzie wprowadziæ dla terenów przygranicznych Rosji i Estonii, £otwy, Finlandii, ale to wszystko
mo¿liwe jest tylko po rokowaniach ze stron¹ rosyjsk¹»  doda³ Baublis.
Co roku Konsulat Generalny Litwy w Obwodzie Kaliningradzkim wydaje oko³o 100
tysiêcy wiz uprawniaj¹cych do odwiedzenia Litwy.
«System uproszczonego wydawania dokumentów do przejazdu tranzytowego przez
Litwê obywateli Rosji z Obwodu Kaliningradzkiego do Rosji i z powrotem dzia³a ju¿
ponad cztery lata i, na ile jest mi wiadomo, uznany zosta³ za pomylny nie tylko przez
obydwie strony, ale i przez Uniê Europejsk¹  powiedzia³a 12 grudnia w Wilnie, rozmawiaj¹c z dziennikarzami z Sankt Petersburga, kierownik Oddzia³u MSW Litwy ds. Administrowania Pomoc¹ UE Daiva Rasevièiene.  Byæ mo¿e, jest sens wykorzystaæ
nowe technologie, na przyk³ad, nie wklejaæ dokumentu do paszportu, jak to robimy
teraz, lecz wykorzystaæ elektroniczne mo¿liwoci dokumentowania, ale to s¹ szcze50

gó³y. Z grubsza rzecz bior¹c, w³anie jako system, uproszczony tak zwany tranzyt kaliningradzki sprawdzi³ siê bardzo dobrze»  powiedzia³a urzêdniczka litewskiego MSW.
KP, nr 227 z 1 XII; www.regnum.ru z 11 i 13 XII; www.kaliningrad.ru z 11 i 13 XII.

Kaliningrad  wiat
Sawienko zaproponowa³ Francuzom wziêcie w koncesjê sieci cieplnych Kaliningardu
5 grudnia w Kaliningradzie goci³a grupa przedsiêbiorców francuskich, której
towarzyszy³ ambasador Francji w Rosji Stanislas de Laboulaye. W czasie spotkania
w Merostwie Kaliningradu mer Jurij Sawienko zaproponowa³ przedsiêbiorcom znad
Sekwany wziêcie w koncesjê sieci cieplnych miasta.
Wed³ug s³ów mera, ustawa o koncesjach, przyjêta kilka lat temu, pozwala na zrealizowanie przekazania Kaliningradzkich Sieci Cieplnych w koncesjê. «Widzielimy jak to
jest realizowane w Wilnie. Stan sieci cieplnych u nas taki sam, jak i tam  wszystko
z czasów radzieckich. Dlatego chcia³bym zaproponowaæ kompaniom francuskim
uczestnictwo w konkursie, który bêdzie og³oszony gdzie w styczniulutym. Przedsiêbiorstwo jest bardzo potê¿ne. Bardzo ugruntowane, z bilansem finansowym wielkoci 300 mln rubli  nie wstydzimy siê wystawiaæ go do konkursu miêdzynarodowego. Planujemy przekazanie wszystkich przedsiêbiorstw gospodarki miejskiej
w koncesjê: jest to i zaopatrzenie Kaliningradu w gaz, i owietlenie miasta, i logistyka
transportowa. Wszystko to bêdziemy wystawiaæ». Mer Sawienko obieca³ Francuzom
zorganizowanie oglêdzin sieci cieplnych miasta: «Je¿eli chcecie czego dotkn¹æ, tak¹ mo¿liwoæ wam damy».
Wizyta przedsiêbiorców francuskich odbywa³a siê w ramach festiwalu Kino
francuskie dzisiaj. Wed³ug s³ów ambasadora de Laboulaye, jest to znakomita mo¿liwoæ
umocnienia stosunków wspó³pracy miêdzy pañstwami, nadania du¿ego znaczenia
zaletom Kaliningradu.
www.klops.ru z 6 XII; www.kaliningrad.ru z 6 XII; RG, nr 273 z 6 XII; G-n, nr 47 z 612 XII.

Francuzów zainteresowa³ Kaliningard
Szecioosobowa delegacja przedstawicieli ambasady i przedsiêbiorców francuskich z ambasadorem Stanislasem de Laboulaye odby³a spotkania nie tylko w Merostwie
Kaliningradu, ale i w Rz¹dzie Obwodu Kaliningradzkiego.
W pierwszej kolejnoci goci interesowa³y perspektywy sfery budowlanej Kaliningradu, energetyki, turystyki i biznesu hotelowego. Delegaci zapewnili, ¿e ich
know-how w sferze gospodarki komunalnej i mieszkaniowej w pe³ni nadaj¹ dla
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europejskiego Kaliningradu. Spotkanie w siedzibie rz¹du obwodowego z protokolarnego przerodzi³o siê w prawdziw¹ naradê. W pierwszej kolejnoci rozpatrywano zagadnienia wymiany kulturalnej, utworzenia w regionie czytelni, gdzie bêd¹ pracowaæ bibliotekarze ze znajomoci¹ jêzyka francuskiego, a tak¿e ideê budowy zespo³u pomnikowego,
upamiêtniaj¹cego ¿o³nierzy francuskich, szcz¹tki których znaleziono w Kaliningradzie.
Po raz pierwszy poruszono tak¿e sprawê zwi¹zan¹ z pojawieniem siê w Obwodzie Kaliningradzkim konsula honorowego Francji. Ambasador Stanislas de Laboulaye owiadczy³ w czasie spotkania: «Jestem bardzo zadowolony, lubiê, gdy spotkania s¹ takie
konkretne, praktyczne. Przywioz³em tutaj przedstawicieli firm francuskich, mer mówi³
o ca³ym szeregu projektów, a firmy mówi³y o tym, ¿e one gotowe s¹ zareagowaæ. I mnie to
daje satysfakcjê».
www.kaliningrad.ru z 6 XII; KPwK, nr 181 z 7 XII; KP-P, nr 231 z 7 XII.

Zakoñczy³ siê program wdra¿ania Masters of business administrarion (MBA)
przy Uniwersytecie im. Kanta
6 grudnia w Rosyjskim Uniwersytecie Pañstwowym im. Kanta w Kaliningradzie
odby³a siê konferencja podsumowuj¹ca realizacjê programu Wspieranie i rozwój
kszta³cenia podyplomowego dla potrzeb biznesu i administracji w Obwodzie Kaliningradzkim. W ci¹gu dwóch i pó³ roku przy uniwersytecie funkcjonowa³a Masters of
Business Administration  szko³a podyplomowa, wspierana przez Uniê Europejsk¹. Celem realizowanego projektu by³o doskonalenie systemu podyplomowego kszta³cenia ekonomicznego. Program realizowa³o konsorcjum w sk³adzie: BDPA (Francja), Wy¿sza Szko³a
Ekonomiczna (Moskwa), Kolegium Europejskie (Belgia), Svedish Development Advisers (Szwecja). Partnerem i g³ównym beneficjantem projektu by³ Rz¹d Obwodu Kaliningradzkiego. Bud¿et projektu wyniós³ 1,8 mln euro. £¹cznie w ci¹gu dwóch i pó³ roku
kursy ukoñczy³o 260 s³uchaczy.
W konferencji podsumowuj¹cej wziêli udzia³ minister owiaty rz¹du obwodowego
Natalia Szerri, szef administracji rz¹dowej Aleksandr Torba, konsul generalny
Francji w Sankt Petersburgu Michel Aubry, szef Sekcji Spraw Spo³ecznych i Spo³eczeñstwa Obywatelskiego Programu Wspó³pracy UERosja.
www.gov.kaliningrad.ru z 5 XII; www.klops.ru z 7 XII.

S¹siedzi wchodz¹ do Schengen
Kaliningradzka Prawda z 11 grudnia i inne kaliningradzkie rodki masowej informacji szeroko informuj¹ swoich czytelników o tym, co siê zmieni, a co pozostanie bez
zmian przy ubieganiu siê o wizê po wst¹pieniu najbli¿szych s¹siadów Polski i Litwy do
strefy z Schengen.
Po pierwsze, by odwiedziæ s¹siadów po 21 grudnia 2007 roku, nie bêdzie ju¿
obowi¹zku posiadania ich wizy narodowej. Wystarczy wiza szengeñska wydana przez
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dowolny kraj uczestnicz¹cy w tej umowie. Jest tylko jeden warunek, najpierw trzeba odwiedziæ ten kraj, który wizê wyda³.
Po drugie, dotychczas wydane wizy narodowe, polskie i litewskie, nie trac¹ wa¿noci
przed up³ywem terminu na jaki s¹ wydane. Nie uprawniaj¹ jednak one do odwiedzenia
kraju innego, ni¿ ten, który wizê wyda³.
Po trzecie, Polacy bêd¹ wymagaæ ubezpieczenia medycznego (na ten okres, na jaki
chce siê uzyskaæ wizê, kwota ubezpieczenia nie mo¿e byæ mniejsza ni¿ 30 tys. euro). U
Litwinów ten przepis obowi¹zywa³ od dawna.
Po czwarte, zasadniczych zmian w trybie wydawania wiz, obowi¹zuj¹cym od
1 czerwca 2007 roku, nie przewiduje siê.
Ze wszystkich relacji prasowych i wypowiedzi polityków lokalnych przebijaj¹
oczekiwanie i nadzieja, ¿e Rosji uda siê wynegocjowaæ z UE specjalny tryb wyjazdów
kaliningradczyków do krajów ociennych w ramach wspó³pracy przygranicznej.
KPwK, nr 181 z 7 XII, nr 190 z 22 XII; KP, nr 233 z 11 XII, nr 240 z 20 XII; SB, nr 196 z 11 XII; www.kaliningradka.ru z 11 i 14 XII; www.kaliningrad.ru z 11 i 14 XII; RG, nr 283 z 18 XII; Awtorynok, nr 50 z 18 XII;
www.kp.ru z 27 XII.
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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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