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W obwodzie czynnych jest ju¿ 72 obiektów Rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej. Obchody prawos³awnych wi¹t Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku nie
zmniejszy³y tempa ¿ycia politycznego. Trwa kampania wyborcza. W koñcu
stycznia komisja wyborcza poinformowa³a, ¿e sporód 330 zg³oszonych
kandydatów do Dumy Obwodowej zarejestrowano 163. Ponad stu kandydatów
ma wy¿sze wykszta³cenie, 55 osób to szefowie organizacji i firm, a ponadto 40
ju¿ pracowa³o w ró¿nych organach ustawodawczych. Przewiduje siê, ¿e nowym
przewodnicz¹cym Dumy zostanie Siergiej Bu³ycziow, obecnie minister infrastruktury rz¹du regionalnego. Wed³ug prognozy Kaliningradzkiego Orodka
Socjologicznego z koñca grudnia 2005 r., frekwencja wyborcza wyniesie 47%,
a rozk³ad g³osów nastêpuj¹cy: Jedna Rosja  35%, KP FR  7%, LDPR  6%,
za niezdecydowani a¿ 29%.
W Kaliningradzie przyst¹piono do wymiany symboliki rocznicowej: na Placu
Zwyciêstwa zdemontowano gwiazdê ustawion¹ z okazji 750-lecia miasta, na
miejscu której, dla upamiêtnienia 60-lecia utworzenia obwodu, stanie trwale
26-metrowa Kolumna Triumfalna. Bud¿et miasta w 2006 r. ma wzrosn¹æ
o prawie 40%, co umo¿liwi kontynuowanie prac modernizacyjnych w centrum,
które ju¿ nabra³o europejskiego charakteru. Ale uwa¿nego czytelnika prasy kaliningradzkiej przykuwaj¹ inne dane, opisuj¹ce sytuacjê dzieci-sierot i dzieci
bezdomnych. Ponad 7 tys. dzieci wymaga pilnej opieki pañstwa, bowiem ju¿
oko³o 4 tys. nieletnich wesz³o w konflikt z prawem. W regionie w roku 2005
zmar³o z przedawkowania 361 narkomanów (rok wczeniej 300).
Prezydent Putin podpisa³ 17 stycznia ustawê O Szczególnej Strefie Ekonomicznej w OK, która wejdzie w ¿ycie z dniem 1 kwietnia br. Fakt ten odbierany
jest jako sukces, ale wywo³uje tak¿e w¹tpliwoci: a) bo trudno spodziewaæ siê
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gwa³townego nap³ywu inwestycji zagranicznych (Matoczkin), b) gdy¿ trudno
nie zauwa¿yæ, ¿e postanowienia ustawy sprzyjaj¹ silnym gospodarczym
strukturom moskiewskim, c) ponadto gubernator Boos nie zdo³a³ wprowadziæ
w niej takich zmian, które gwarantowa³yby op³acalnoæ realizacji jego idei
budowy wielkiej rafinerii w regionie. Nowa ustawa o SSE wymaga wprowadzenia
zmian do Statutu (Ustawy Zasadniczej) Obwodu Kaliningradzkiego,
uchwalonego jeszcze w grudniu 1995 r. Prace nad tekstem, konsultacje spo³eczne
i przyjêcie ostatecznej wersji potrwaj¹ do po³owy roku. Pracami w komisji Dumy
Obwodowej pokieruje Tamara Kuziajewa, przedstawiciel gubernatora w Dumie.
Szef Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Rosji Marc Franco zapowiedzia³ na luty br. spotkanie w Kaliningradzie komisarz UE Benity Ferrero-Waldner i pomocnika prezydenta FR Siergieja Jastr¿embskiego, którzy oceni¹
sytuacjê wokó³ tranzytu i stan spo³eczno-gospodarczy w obwodzie. W koñcu
lutego podpisano wspólne owiadczenie Komitetu Wspó³pracy Parlamentarnej
RosjaUE, wzywaj¹ce Rosjê i UE do kontynuowania wysi³ków, skierowanych
na u³atwienie tranzytu ludzi i towarów miêdzy Obwodem Kaliningradzkim
i pozosta³¹ czêci¹ Rosji.
Zapowiedziano utworzenie w Kaliningradzie Biura Informacyjnego Nordyckiej Rady Ministrów jeszcze w czerwcu br. Przewodnicz¹cy Rady Nordyckiej
P. Unkel zadeklarowa³ zwiêkszenie rodków na realizacjê projektów rosyjskich
(dot¹d 10 mln euro rocznie). Wizytuj¹c region, ambasador Danii w Rosji Per
Carlsen zapowiedzia³ tak¿e intensyfikacjê wspó³pracy. W latach 20052007
duñskim programem S¹siedztwo wsparto ma³y i redni biznesu obwodów kaliningradzkiego i pskowskiego kwot¹ 18 mln USD. Jednak g³ównym partnerem
unijnym Kaliningradu zdaj¹ siê byæ Niemcy. Lotnicze po³¹czenie z Berlinem
ma otworzyæ regionowi okno na wiat. Gubernator Boos w towarzystwie pe³nomocnika S. Jastr¿embskiego uczestniczy³ w forum biznesowym w Berlinie.
Niemcy, co prawda, zajmuj¹ 3 miejsce pod wzglêdem iloci zarejestrowanych
przedsiêbiorstw z kapita³em mieszanym (156,1 mln rubli kapita³u za³o¿ycielskiego), ale ronie dynamika obrotów handlowych Obwodu z tym krajem:
2003 r.  518 mln, 2004 r.  851 mln, 2005 r.  1 mld dolarów. Wed³ug zapowiedzi
prasowych, tu¿ przed odlotem do Berlina S. Jastr¿embskij mia³ wizytowaæ
przejcie graniczne Mamonowo IIGrzechotki, le¿¹ce na trasie BerlinElbl¹g
KaliningradWilnoMiñsk, ale z uwagi na tragediê gliwick¹ i og³oszenie ¿a³oby
narodowej w Polsce odst¹piono od tego zamiaru. Trwaj¹ natomiast uzgodnienia
dotycz¹ce programu wizyty gubernatora G. Boosa w województwie warmiñsko-mazurskim.
Odnotowaæ te¿ nale¿y, ¿e zmiany personalne, przeprowadzone w Kaliningradzkiej Prawdzie i Kaskadzie, po krytycznych publikacjach dotycz¹cych
polityki gubernatora Boosa, ka¿¹ powa¿nie zastanowiæ siê nad problemem niezale¿noci mediów, ostatnio narastaj¹cym coraz wyraniej w ca³ej Rosji.
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Sytuacja spo³eczno-polityczna
Kampania wyborcza w obwodzie
12 marca 2006 roku mieszkañcy regionu bêd¹ wybieraæ 40 deputowanych
Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej czwartej kadencji  20 z list partyjnych
i 20 w okrêgach jedno- i wielomandatowych.
Dzieñ przed up³ywem terminu zg³oszeñ zg³oszono jeszcze nastêpuj¹ce kandydatury w poszczególnych okrêgach wyborczych: Okrêg Nr 1 (trzymandatowy): So³owjow Walerij Jurjewicz, Komunistyczna Partia FR; Okrêg Nr 2 (trzymandatowy): Jo¿ykow W³adimir Siemionowicz, kandydat niezale¿ny;
Kaliniczenko W³adimir W³adimirowicz, kandydat niezale¿ny; Okrêg Nr 3
(trzymandatowy): Rewin Igor Aleksandrowicz, Komunistyczna Partia FR,
Chorawa Oleg Igorjewicz, LDPR; Okrêg Nr 5 (jednomandatowy): Gerbert
Aleksandr W³adimirowicz, kandydat niezale¿ny, Zubariewa Jelena Izakowna,
kandydat niezale¿ny; Okrêg Nr 6 (jednomandatowy): Jemieljanienko Giennadij
Wiktorowicz, Komunistyczna Partia FR; Okrêg Nr 7 (jednomandatowy):
Beriezina Walentina Michaj³owna, Komunistyczna Partia FR; Okrêg Nr 8 (jednomandatowy): Gromowoj Eduard Iwanowicz, Komunistyczna Partia FR,
Kostin Walerij Iwanowicz, Rodina; Okrêg Nr 9 (jednomandatowy): Filippow
Wieniamin Paw³owicz, Komunistyczna Partia FR; OkrêgNr 13
(jednomandatowy): Jermakowa Tamara W³adimirowna, LDPR, Diemacziew
Leonid
Wasiljewicz,
Komunistyczna
Partia
FR.
Wed³ug informacji komisji, do 9 stycznia osiem komitetów wyborczych (Partia
Narodowa FR, LDPR, Rodina, KP FR, Patrioci Rosji, Rosyjska Partia Pokoju,
Jedna Rosja, Rosyjska Partia Emerytów) zg³osi³o swoje listy kandydatów. 10
stycznia up³yn¹³ termin zg³aszania kandydatów na deputowanych. Wasilij Ziubanow, przewodnicz¹cy Kaliningradzkiej Obwodowej Komisji Wyborczej, poinformowa³, ¿e na jeden mandat przypada rednio ponad 12 kandydatów.
Wiêkszoæ z nich zg³osi³y partie polityczne, poprzez swoje oddzia³y regionalne
(Partia Narodowa FR, Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji, Partia Polityczna
Rodina, Komunistyczna Partia FR, Partia Polityczna Patrioci Rosji, Partia
Polityczna Rosyjska Partia Pokoju, Ogólnorosyjska Partia Polityczna Jedna
Rosja, Partia Polityczna Rosyjska Partia Emerytów, Rosyjska Demokratyczna Partia Jab³oko, Partia Polityczna Socjalistyczna Partia Rosji, Partia Polityczna Sojusz Euroazjatycki). Niektóre z tych partii, jak na przyk³ad Jedna
Rosja, zg³osi³y swoje listy kandydatów we wszystkich 14 okrêgach wyborczych (odrêbne w ka¿dym okrêgu), inne w kilku okrêgach, a niektóre tylko w
jednym czy dwóch. £¹cznie partie polityczne zg³osi³y oko³o 380 kandydatów na
20 mandatów wybieranych z list partyjnych. Oko³o 120 kandydatów zg³osi³o
siê samodzielnie lub za porednictwem swoich organizacji partyjnych w tak
zwanych okrêgach jednomandatowych (tych samych 14 okrêgach wyborczych,
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w których swoje listy zg³osi³y partie polityczne). Obecnie trwa proces weryfikacji
kandydatów przez Obwodow¹ Komisjê Wyborcz¹. Ju¿ 13 stycznia tygodnik
Tridiewiatyj region poinformowa³, ¿e dwóch kandydatów nie zarejestrowano
z powodu niedostatecznej liczby popieraj¹cych ich wyborców. Wasilij Ziubanow
przewiduje, ¿e kampania wyborcza bêdzie ostra, tote¿ Obwodowa Komisja
Wyborcza bêdzie uwa¿nie obserwowaæ jej przebieg. Prócz tego, chcemy
zaproponowaæ wszystkim partiom politycznym i kandydatom podpisanie swego
rodzaju paktu o nieagresji  owiadczyæ o tym, ¿e swoje kampanie oni bêd¹
prowadziæ legalnie i czysto. Mam nadziejê  powiedzia³ przewodnicz¹cy Ziubanow  ¿e to nie oka¿e siê pustym dwiêkiem, i kandydaci, chocia¿by z pobudek etycznych, bêd¹ krêpowaæ siê i nie bêd¹ wylewaæ wiader pomyj na siebie
nawzajem.
W Kaliningradzie trwa tak¿e kampania wyborcza do Rady Miejskiej. Wybieranych bêdzie 27 deputowanych w tylu¿ jednomandatowych okrêgach wyborczych. Tu zg³aszanie kandydatów zakoñczy siê 31 stycznia br. Kaliningradzka
Prawda informuje, ¿e s¹ ju¿ pretendenci do mandatów nawet w najmniej pomylnych okrêgach wyborczych.
KPP, 2005, nr 248 z 30 XII; KP, 2006, nr 1 z 5 I, nr 2 z 10 I, nr 3 z 11 I, nr 4
z 12 I, nr 6 z 14 I; SiK, 2006, nr 1 z 410 I; www.gov.kaliningrad.ru z 10 I 2006;
www.regnum.ru z 10 I 2006; www.kaliningrad.ru z 11 I 2006;
TR, 2006, nr 1 z 1319 I.

Ka¿dy pi¹ty Rosjanin uwa¿a, ¿e krajowi potrzebne nie partie, lecz
wodzowie
Ka¿dy pi¹ty Rosjanin, dyskutuj¹c nad tym, jaki system partyjny by³by aktualnie najbardziej po¿¹dany dla Rosji, uwa¿a, ¿e krajowi potrzebne nie partie,
lecz prawdziwi liderzy, wodzowie. Takie dane opublikowa³ Ogólnorosyjski
Orodek Badania Opinii Spo³ecznej [ros. WCIOM] na podstawie wyników
badania przeprowadzonego w 46 regionach.
Jednoczenie, wed³ug danych WCIOM, 25% Rosjan uwa¿a, ¿e wzglêdnie
optymalnym systemem partyjnym by³by system jednopartyjny. Jeszcze tylko 29%
popiera ma³opartyjny system, sk³adaj¹cy siê z dwóch-trzech wielkich partii,
zmieniaj¹cych siê we w³adzy. 17% opowiada siê za systemem z³o¿onym z kilku
nielicznych partii kadrowych, utworzonych wy³¹cznie z przekonanych co do
swoich racji politycznych ludzi.
Na pytanie o gotowoæ do osobistego udzia³u w dzia³alnoci jednej z partii
politycznych pozytywnie odpowiedzia³o 6% Rosjan. Jeszcze 8% gotowych jest
pomagaæ bliskiej pod wzglêdem przekonañ partii w jej akcjach (zbieranie podpisów, itd.), ale bez formalnego wstêpowania do niej, a 1%  pomagaæ finansowo,
ale te¿ bez wstêpowania.
Tym samym generalnie gotowoæ do aktywnego udzia³u w ¿yciu partyjnym
deklaruje 15% Rosjan. Znacznie wiêcej  35%  ogranicza swój udzia³ w ¿yciu
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partyjnym do g³osowania w wyborach. Jeszcze 14% wskazuje, ¿e we wspó³czesnej Rosji nie ma partii, które im odpowiadaj¹, i oni nie s¹ gotowi do popierania
chocia¿by jednej z dzisiejszych partii. Jedna czwarta badanych (27%) w ogóle
nie widzi sensu w dzia³alnoci partii politycznych.
W badaniu wziê³o udzia³ 1600 osób. B³¹d statystyczny nie przekracza 3,4%.
www.regnum.ru z 13 I 2006.

W Kaliningradzie milicja skonfiskowa³a 100 tysiêcy ulotek Partii Narodowej
Komunikat Agencji Informacyjnej Regnum z 25 stycznia g³osi³, ¿e funkcjonariusze milicji kaliningradzkiej skonfiskowali w drukarni prywatnej
Rostow 100 tys. ulotek, nale¿¹cych do Oddzia³u Regionalnego Partii
Narodowej, cz³onkowie której kandyduj¹ do Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej
czwartej kadencji. Agencja Regnum dowiedzia³a siê, ¿e przedstawiciele tej
partii przed³o¿yli Kaliningradzkiej Obwodowej Komisji Wyborczej swoj¹ ulotkê
(takie przed³o¿enie ma charakter zawiadamiaj¹cy) jednak cz³onkowie komisji
znaleli w produkcji agitacyjnej b³¹d w metryce ulotki i zalecili Partii Narodowej
przedrukowanie 200-tysiêcznego nak³adu. Jednoczenie komisja wyborcza
zwróci³a siê do organów ochrony prawa o skonfiskowanie tej ulotki, niezgodnej
z prawem. Lider Partii Narodowej w Kaliningradzie Igor Rudnikow
poinformowa³ korespondenta AI Regnum, ¿e milicjanci wycofali czêæ ju¿
od nowa wydrukowanego nak³adu ulotki, w którym zosta³a poprawiona metryka
(dane dotycz¹ce drukarni).
Wed³ug Rudnikowa, gdy funkcjonariusze milicji przybyli do drukarni, to im
pokazano star¹ i now¹ ulotkê. Stró¿e porz¹dku publicznego sporz¹dzili protokó³,
¿e naruszenie przepisów prawa zosta³o usuniête, jednak po kilku godzinach
wrócili do drukarni i zabrali 100 tys. niezapakowanych ulotek i wywieli je.
Igor Rudnikow napisa³ doniesienie do prokuratury i regionalnego USW o kradzie¿y w³asnoci partyjnej.
Dwa dni póniej ta sama agencja poinformowa³a o zatrzymaniu dwóch agitatorów, rozpowszechniaj¹cych ulotki kandydatów do Dumy Obwodowej i Rady
Miejskiej Kaliningradu. Po wyjanieniu, ¿e dzia³aj¹ oni zgodnie z prawem, m³odych ludzi zwolniono, za milicja ujawni³a, ¿e podobne incydenty maj¹ miejsce
w zwi¹zku z rozpowszechnianiem w Kaliningradzie ulotek, skierowanych przeciwko gubernatorowi. Skonfiskowane w drukarni Rostow ulotki zawiera³y
materia³ krytyczny by³ego redaktora naczelnego Kaliningradzkiej Prawdy Tamary Zamiatinej wobec Gieorgija Boosa.
Dyrektor drukarni Rostow Igor Guszczyn poinformowa³ dziennikarzy, ¿e
nazwa jego drukarni nie jest zwi¹zana z nazwiskiem by³ego dyrektora generalnego Kompanii Telewizyjnej Kaskad Igora Rostowa. Jestemy przedstawicielami polskiego przedsiêbiorstwa poligraficznego Rostov, jest to absolutnie
przypadkowa zbie¿noæ  powiedzia³ Guszczyn.
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Guszczyn wyjani³ te¿, ¿e milicja skonfiskowa³a tylko 15 tys. ulotek z zamówionych 50 tys. Ulotki zawiera³y tekst pod tytu³em Gubernator Gieorgij
Boos zawalcowuje w asfalt prasê lokaln¹ autorstwa Tamary Zamiatinej,
obecnie korespondenta Agencji Nowoci Narodowych. Tekst ten ukaza³ siê 18
stycznia na stronie Agencji. Guszczyn owiadczy³, ¿e wspomniane ulotki
zamówione zosta³y w jego drukarni telefonicznie przez nieznanego mu
zleceniodawcê. A o tym, ¿e jego przedsiêbiorstwo wydrukowa³o buntownicz¹
produkcjê, Guszczyn dowiedzia³ siê dopiero wówczas, gdy do drukarni przyszli
milicjanci.
Z przekazanych przez AI Regnum w dniach 25 i 27 stycznia informacji
wynika bezspornie tylko jedno  milicja zatrzyma³a czêæ ulotek wydrukowanych
przez drukarniê Rostow. Co do reszty  to s¹ same tylko w¹tpliwoci.
www.annews.ru z 18 i 24 I 2006; www.regnum.ru z 25 i 27 I 2006.

Jurij Szalimow wycofa³ siê z wyborów do Dumy Obwodowej
Wicepremier Obwodu Kaliningradzkiego Jurij Szalimow 27 stycznia wycofa³
swoj¹ kandydaturê na deputowanego Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej. W
rozmowie z korespondentem AI Regnum wicepremier uchyli³ siê od
odpowiedzi na pytanie o motywy takiego kroku politycznego. W komunikacie
agencji czytamy, ¿e eksperci w Kaliningradzie odnotowuj¹, ¿e wicepremier Jurij
Szalimow kandydowa³ do parlamentu regionalnego prawdopodobnie po to, by
otrzymaæ stanowisko przewodnicz¹cego Dumy.
Jednoczenie swoj¹ chêæ zostania deputowanym wyrazi³ minister rozwoju
infrastruktury w rz¹dzie Obwodu Siergiej Bu³ycziow, którego zaprosi³ do Kaliningradu gubernator Gieorgij Boos [w Moskwie Bu³ycziow pracowa³ jako szef
administracji rejonu babiriewskiego stolicy]. Obserwatorzy przypuszczaj¹, ¿e
w przypadku wybrania go do Dumy Obwodowej Bu³ycziow zaproponowany
zostanie na stanowisko jej przewodnicz¹cego.
www.regnum.ru z 27 I 2006.

Wybory deputowanych 12 marca odbêd¹ siê dawnym zwyczajem
Rozg³onia lokalna OK-radio poinformowa³a, tak¿e na swojej stronie internetowej, ¿e Komisja Wyborcza Obwodu Kaliningradzkiego wystosowa³a ju¿
trzy ostrze¿enia wobec gazet kaliningradzkich. W stosunku do jednej z nich
[nazwy nie podano] ju¿ sporz¹dzono protokó³ o naruszeniu prawa wyborczego
i przekazano do s¹du. Do komisji wyborczej wp³ynê³o 26 wyst¹pieñ, w tym 10
skarg.
Przewodnicz¹cy Miejskiej Komisji Wyborczej w Kaliningradzie Siergiej £uniew poinformowa³ w czasie narady powiêconej organizacji wyborów, ¿e ¿adnych nowinek technicznych w czasie obecnej kampanii wyborczej nie przewiduje
siê. ¯adnych urn elektronicznych nie bêdzie. Bêd¹ zwyk³e przenone skrzynki.
Merostwo zakupi³o 100 nowych tego typu urn, w³adze obwodowe  jeszcze
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400. Na nowinki nie ma pieniêdzy. Nie ma ich nawet na flagi pañstwowe, które
powinny byæ w ka¿dym lokalu wyborczym, których bêdzie w Obwodzie oko³o
500, plus oko³o 80 na statkach rybackich i okrêtach wojennych.
www.news.okradio.ru z 27 i 28 I 2006.

Ziubanow o kampanii wyborczej. Prognoza frekwencji wyborczej: do
wyborów pójdzie 47% wyborców
Pod koniec stycznia komisja wyborcza zaprzesta³a przyjmowania dokumentów do rejestracji kandydatów na deputowanych Dumy Obwodowej. Jak pisze
Kaliningradzka Prawda, pocz¹tkowo chêæ uczestnictwa w wyborach zg³osi³o
12 oddzia³ów regionalnych partii politycznych. Ale na razie zarejestrowano tylko
cztery  Partia Narodowa, Liberalno-Demokratyczna Partia Rosji, Jedna Rosja
i Komunistyczna Partia Federacji Rosyjskiej  z 8, które zg³osi³y swoje listy
kandydatów. Z 330 zg³oszonych kandydatów do koñca stycznia zarejestrowano
163.
Komentuj¹c sytuacjê z kandydatami, którzy zg³osili siê sami [ros. samowydwi¿ency], szef Komisji Wyborczej Obwodu Wasilij Ziubanow poinformowa³,
¿e na razie zarejestrowano zaledwie 52 osoby sporód 126 tych, którzy przed³o¿yli
swoje dokumenty. Pocz¹tkowo z ramienia partii by³o 355 kandydatów, a kandydatów niezale¿nych-samowydwi¿eñców  156. Jednak w przybli¿eniu oko³o
50 osób nie zjawi³o siê w terminie do komisji wyborczej. A to oznacza, ¿e oni
nie bêd¹ zarejestrowani  powiedzia³ Ziubanow.
Mówi¹c o sk³adzie jakociowym kandydatów na deputowanych, Ziubanow
zwróci³ szczególn¹ uwagê na to, ¿e wród uczestników obecnej kampanii wyborczej jest ma³o ludzi starszych  kandydatów powy¿ej 60 lat jest zaledwie
dziewiêciu. Ponad stu kandydatów ma wykszta³cenie wy¿sze, 55 osób pracuje
w charakterze szefów ró¿nych organizacji i firm, a jeszcze 40 ma dowiadczenie
dzia³alnoci w organach ustawodawczych  powiedzia³ szef komisji wyborczej.
Na obecn¹ kampaniê wyborcz¹ w bud¿ecie obwodowym przewidziano 16,5
mln rubli, 65% z nich pójdzie na op³acenie pracy ludzi zaanga¿owanych w organizacji wyborów. Pieni¹dze bêdziemy im p³aciæ, niestety, mieszne  za
godzinê pracy w obwodzie g³osowania dziesiêæ rubli [oko³o 1,20 z³]. Ale mimo
to brakuje nam rodków  doda³ Ziubanow.
Dyrektor Kaliningradzkiego Orodka Socjologicznego Siergiej Cyplonkow,
powo³uj¹c siê na wyniki badañ przeprowadzonych pod koniec grudnia 2005 r.,
owiadczy³ na antenie GTRK Kaliningrad, ¿e udzia³ w g³osowaniu deklaruje
47% wyborców. Na Jedn¹ Rosjê zamierza³o wówczas oddaæ swój g³os 35%
wyborców, na KPFR  7%, a na LDPR (¯yrinowskiego)  6%. Na pozosta³e
partie deklarowa³a oddanie swego g³osu nieznaczna liczba wyborców, za 29%
zapowiadaj¹cych udzia³ w wyborach jeszcze nie wiedzia³o, na któr¹ z partii
bêd¹ g³osowaæ.
www.regnum.ru z 29 I 2006.
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Przesz³o 50% mieszkañców OK nie by³o w Rosji ponad 15 lat
Ruszy³a akcja My  Rosjanie, w ramach której ponad trzy tysi¹ce m³odych
kaliningradczyków po raz pierwszy w ¿yciu odwiedzi Moskwê. Pierwszych 200
uczestników akcji 2 stycznia odjecha³o z Dworca Po³udniowego w Kaliningradzie poci¹giem Jantar do stolicy Rosji, by po siedmiu dniach powróciæ z du¿ymi
wra¿eniami z tej wycieczki. Regionalny program My  Rosjanie bêdzie kosztowa³ bud¿et federalny 287 mln rubli. Na okres tylko tegorocznych ferii
zimowych rz¹d Obwodu Kaliningradzkiego przeznaczy³ nie mniej ni¿ 21 mln
rubli.
Ale wiêksze zainteresowanie musz¹ wzbudziæ wyniki badañ Kaliningradzkiego Orodka Socjologicznego, przede wszystkim fakt, ¿e 28,9% mieszkañców regionu nigdy nie by³o na zasadniczym terytorium Rosji. Po 1991 roku
nie wyje¿d¿a³o do innych regionów Rosji 25,8% kaliningradczyków. Wród m³odzie¿y w wieku od 16 do 24 lat procent tych, którzy ani razu nie byli w wielkiej Rosji, szczególnie jest wysoki i siêga 38,2%.
www.interfax.ru 2 I 2006; www.kaliningrad.ru z 2 I 2006; SiK, 2006, nr 1
z 410 I; KP, 2006, nr 1 z 5 I, nr 37/2 z 1219 I; SB, 2006, nr 1 z 12 I.

Sta³a indeksacja wynagrodzeñ pracowników strefy bud¿etowej
Od 1 stycznia pracownicy sfery bud¿etowej Obwodu Kaliningradzkiego bêd¹
otrzymywaæ wynagrodzenie podlegaj¹ce comiesiêcznej indeksacji o 10%. W
roku ubieg³ym gubernator Gieorgij Boos obieca³ kaliningradzkim pracownikom
sfery bud¿etowej podwy¿kê wynagrodzeñ. Wed³ug wyjanieñ Lilii Pryszczep,
zastêpcy przewodnicz¹cego Komitetu ds. Finansów i Kontroli Merostwa
Kaliningradu, udzielonych korespondentowi tygodnika Kaskad, ka¿dego
miesi¹ca stawka taryfowa [ros. ok³ad, czyli wynagrodzenie zasadnicze] bêdzie
indeksowana. Dla wszystkich pracowników instytucji i organizacji, które s¹
finansowane z bud¿etu miejskiego Kaliningradu, po indeksacji w styczniu stawka
taryfowa wyniesie 1188 rubli. Ta kwota powsta³a z nastêpuj¹cych liczb: 800
rubli

stawka
taryfowa
(w grudniu 2005 r.), 280 rubli  dodatek regionalny plus 10%.
Od 1 lutego ta kwota bêdzie znów indeksowana o 10% (1188+10% = 1307)
i tak dalej do koñca roku, za wyj¹tkiem kwietnia i maja, poniewa¿ trzeba zgromadziæ rodki przed masowym pójciem na urlop pracowników sfery
bud¿etowej, ¿eby spokojnie wyp³aciæ wynagrodzenie i pieni¹dze za urlop.
Ustaw¹ Obwodu Kaliningradzkiego wszystkie te stawki ustalone zosta³y dla
wszystkich pracowników sfery bud¿etowej, oprócz placówek s³u¿by zdrowia.
Dla wszystkich podwy¿ka w skali roku wyniesie 70%, a dla pracowników s³u¿by
zdrowia i organów ochrony prawa  40%. Przyjêta decyzja uwzglêdnia istnienie
ogólnonarodowych projektów w dziedzinie ochrony zdrowia w zakresie
zwiêkszenia wynagrodzenia.
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W bud¿ecie Kaliningradu na wynagrodzenia pracowników sfery bud¿etowej
przewidziano 881 mln rubli. W roku 2005  559 mln rubli, to jest o ponad 300
mln rubli mniej, ni¿ w roku bie¿¹cym. Pojawi³y siê nowe ród³a dochodów,
poniewa¿ jednostkom municypalnym (samorz¹dowym) oddano podatek od gier
hazardowych. Przewidziana zosta³a tak¿e subwencja w wysokoci 141 mln rubli
z bud¿etu obwodowego.
K-d, 2006, nr 1 z 11 I.

Wzrost wiadczeñ socjalnych
35 tysiêcy emerytów, pobieraj¹cych najni¿sze emerytury, otrzyma³o podwy¿ki
przed wiêtami noworocznymi. Na zwiêkszenie emerytur w bud¿ecie obwodowym przewidziano 150 mln rubli. Tak¿e od 1 stycznia 2006 r. osobom, którym
przys³uguj¹ tak zwane ulgi obwodowe, utrzymano nadal prawo do bezp³atnego
przejazdu rodkami transportu uspo³ecznionego.
O 500 rubli miesiêcznie (do 1500 rubli) wzrós³ od 1 stycznia zasi³ek dla
rodzin obywateli, którzy zginêli w czasie s³u¿by w Republice Afganistan, s³u¿by
wojskowej i cywilnej w lokalnych konfliktach zbrojnych na terytorium Federacji
Rosyjskiej, a tak¿e na podwodnych okrêtach atomowych Komsomolec i
Kursk. Zasi³ek wyp³acany jest z bud¿etu Kaliningradu 72 rodzinom poleg³ych.
Na ten cel przeznaczono 1,35 mln rubli rocznie. S¹ te¿ inne podwy¿ki w sferze
socjalnej, na przyk³ad dwukrotny wzrost zasi³ków porodowych.
AiFK, 2006, nr 12 ze I; SiK, 2006, nr 2 z 1117 I;
www.gov.kaliningrad.ru z 25 I 2006.

Koszyk konsumencki
Na posiedzeniu rz¹du obwodowego 24 stycznia br. nie przyjêto projektu
ustawy regionalnej O koszyku konsumenckim w Obwodzie Kaliningradzkim.
Wed³ug norm Ministerstwa Polityki Socjalnej i Pracy koszyk ten wynosi: ludnoæ
pracuj¹ca  3566 rubli, emeryci  2396, dzieci  3178. Jednak w przypadku
regionu, sk³adniki koszyka i ich wielkoci, przede wszystkim artyku³y miêsne,
r
y
b
n
e
i m¹czne winny byæ wy¿sze dla kaliningradczyków. Rz¹d regionalny bêdzie
wnioskowa³ o korektê normy federalnej lub uzyskanie pe³nomocnictw celem
wprowadzenie niezbêdnych korekt do normy, wraz z zapewnieniem odpowiednich bud¿etowych rodków finansowych.
www.gov.kaliningrad.ru z 24 I 2006.

Nowy Kodeks Mieszkaniowy: mylcie sami, decydujcie sami
Do 1 marca wszyscy mieszkañcy Obwodu, którzy mieszkaj¹ w domach wie-
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lomieszkaniowych, powinni wybraæ formê administrowania nimi: sami bêd¹
o wszystkim decydowaæ, oddadz¹ siê w rêce organizacji zarz¹dzaj¹cej (dotychczasowego ¯EU  ¿yliszczno-eksp³uatacyonnoje uprawlenije, zarz¹d mieszkaniowo-eksploatacyjny), wzglêdnie firmy prywatnej lub zorganizuj¹
stowarzyszenie w³acicieli mieszkañ (ros. TS¯  towaryszczestwo
sobstwiennikow ¿ylja).
SiK, 2006, nr 2 z 1117 I.

Partie, organizacje spo³eczne, zwi¹zki wyznaniowe
Wywiêcono now¹ cerkiew prawos³awn¹ pod wezwaniem W³adimirskiej
Ikony Matki Boskiej
Nowa cerkiew zbudowana zosta³a w miejscowoci Uljanowo w rejonie
niemeñskim. Jest to pierwsza wi¹tynia prawos³awna w okolicy, w której ju¿
dzia³aj¹ kocio³y katolickie, zbudowane dziêki rodkom ofiarowanym przez
mieszkañców s¹siedniej Litwy  powiedzia³a AI Interfax sekretarz prasowy
Kaliningradzkiego Regionalnego Oddzia³u Partii Politycznej Jedna Rosja Swiet³ana Konowa³owa. Cerkiew z kamienia zbudowana zosta³a w ci¹gu dwóch lat
z inicjatywy i przy pomocy finansowej szefa gospodarstwa farmerskiego, a
o
b
e
c
n
i
e
sekretarza Rady Politycznej KRO Partii Politycznej Jedna Rosja, wicepremiera
rz¹du obwodowego Jurija Szalimowa. Cerkiew bêdzie nios³a pos³ugê religijn¹
nie tylko mieszkañcom Uljanowa, ale tak¿e mieszkañcom piêciu okolicznych
miejscowoci, którzy bêd¹ mogli docieraæ do niej dziêki specjalnie
uruchomionym trasom autobusowym. W Uljanowie obok cerkwi bêdzie
zbudowana
dzwonnica
i szko³a niedzielna. B³ogos³awieñstwo na to ju¿ otrzymano od Metropolity Kaliningradzkiego i Smoleñskiego Kiry³³a.
wi¹tynia w Uljanowie jest 72. obiektem wiary prawos³awnej, wzniesionym
na terytorium Obwodu, który jeszcze trzydzieci lat temu uchodzi³ za jeden z
najbardziej ateistycznych regionów ZSRR.
www.interfax.ru z 10 I 2006; www.kaliningrad.ru z 10 I 2006.

W Soborze Katedralnym w Kaliningradzie bêdzie unikalny ikonostas
W Kaliningradzie w buduj¹cym siê Soborze Katedralnym pod wezwaniem
Chrystusa Zbawiciela prowadzone s¹ prace w zakresie zbudowania ikonostasu
florentyñskiego. Unikalny ikonostas bêdzie zbudowany z marmuru technik¹
mozaiki florentyñskiej. W tym celu przywieziono p³yty marmurowe z W³och,
Hiszpanii, Francji, Macedonii a nawet z Indii. Jest tak z³o¿ony charakter robót,
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¿e ze stu ton marmuru w ikonostasie wykorzysta siê tylko 3040 ton 
powiedziano korespondentowi RIA Nowosti w s³u¿bie prasowej Soboru. Wykonaniem ikonostasu zajmuj¹ siê specjalici miejscowi. Przed rozpoczêciem
robót
klucznik
[kocielny] soboru Katedralnego ijerej [kap³an] W³adimir Kumin odmówi³
modlitwê bezporednio na terenie zak³adu, w którym przygotowywano ikonostas.
Decyzja o budowie w Kaliningradzie Soboru Katedralnego podjêta zosta³a
w 1996 r. i ju¿ w czerwcu w budowanej wi¹tyni Chrystusa Zbawiciela w Moskwie odprawiono nabo¿eñstwo i spod cian wi¹tyni wziêto garæ wiêtej ziemi.
Ziemiê tê wmurowano w fundamenty nowego Soboru Katedralnego Chrystusa
Zbawiciela w Kaliningradzie. Pod koniec czerwca 1996 r. za aprobat¹ Patriarchy Aleksija Drugiego w miejscu ustawienia pami¹tkowego krzy¿a zaczêto budowaæ ma³y drewniany Sobór Katedralny. Tê wi¹tyniê wywiêci³ Metropolita
Kaliningradzki i Smoleñski Kiry³³. Architektura du¿ego Soboru Katedralnego
Chrystusa Zbawiciela w Kaliningradzie opracowana zosta³a w stylu w³adimirosuzdalskiego budownictwa cerkiewnego. Sobór przedstawia omiok¹t z
wystaj¹cymi ³ukowymi wejciami portalowymi. Czêæ o³tarzowa zwieñczona
jest kopu³¹ (wschodnia, dobudowana czêæ budynku). Kompozycja Soboru jest
cile symetryczna, co podkrela monumentalnoæ i znaczenie budowli. Wystrój wewnêtrzny, obok rozwi¹zañ tradycyjnych dla Rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej,
ma
tak¿e
szereg
nowoci, np. wiele przeszklonych powierzchni  informuj¹ Nowosti.
SiK, 2006, nr 1 z 410 I; www.rian.ru z 9 I 2006; KPwK, 2006, nr 2 z 11 I; SB,
2006, nr 3 z 14 I; AiFK, 2006, nr 12 ze I.

Religijna ekstaza tygodnia
W Czka³owsku zakoñczono budowê fundamentu cerkwi wiêtego W³adimira, do którego nie maj¹cy mieszkañ wojskowi latami modlili siê o fundamenty
domów dla nich samych. Czêciowo modlitwa spe³ni³a siê: niebawem czekaj¹cy w kolejce na mieszkanie od lat szeædziesi¹tych (pod wzglêdem ich iloci
nasz Obwód jest liderem w FR) bêd¹ mogli wst¹piæ do jeszcze jednej wi¹tyni
i ogrzaæ siê nadziej¹, ¿e i dla nich kiedy znajdzie siê parê metrów kwadratowych
powierzchni. Chocia¿ pod wzglêdem budowy tanich mieszkañ municypalnych
jestemy na jednym z ostatnich miejsc w kraju, to pod wzglêdem tempa budowy
wi¹tyñ i soborów  na jednym z pierwszych.
Widocznie nasi pasterze dobrze przyswoili sobie znan¹ prawdê o tym, ¿e
niedostatek, umartwianie cia³a i inne niewygody ca³kiem sprzyjaj¹ o¿ywieniu
nastrojów religijnych... Za to tradycja zachodnia, gdzie wyznania wiêcej troszcz¹
s
i
ê
o domy pielgrzymów, przytu³ki, bursy i obiady dla biednych, w naszych eparchiach nie przyjmuje siê  rodków brakuje. Skurat Malutow.
TR, 2006, nr 1 z 1319 I.
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Spotkanie gubernatora Boosa z Metropolit¹ Kiry³³em i duchowieñstwem
13 stycznia w siedzibie Eparchii Kaliningradzkiej Rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej dosz³o do spotkania gubernatora Obwodu Gieorgija Boosa z
Metropolit¹ Kaliningradzkim i Smoleñskim Kiry³³em. Boos jest pierwszym
gubernatorem, który wzi¹³ udzia³ w zebraniu duchowieñstwa kaliningradzkiego.
Metropolita zaznajomi³ gubernatora ze struktur¹ Eparchii. Rozmowa dotyczy³a
m.in. budowy Soboru Katedralnego oraz dzia³añ na rzecz opieki nad bezdomnymi
dzieæmi, przeciwdzia³anie pijañstwu, narkomanii, prostytucji i przestêpczoci.
Gubernator poprosi³ Metropolitê o w³¹czenie siê Cerkwi Prawos³awnej do
wspólnej opieki socjalnej i medycznej nad samotnymi i starszymi ludmi oraz
programu adaptacji sierot i bezdomnych dzieci.
Metropolita odprawi³ nastêpnie nabo¿eñstwo Bo¿onarodzeniowe w ma³ym
Soborze Chrystusa Zbawiciela, którego g³ównymi uczestnikami byli przedstawiciele duchowieñstwa kaliningradzkiego. Po modlitwie duchowni udali siê na
doroczne spotkanie eparchialne, na którym podsumowano wyniki minionego
roku i budowano plany na rok bie¿¹cy.
www.kaliningrad.ru z 13 I 2006 (ród³o GTRK Jantar).

W niemieckiej kirsze znaleziono archiwum sprzed stu lat
W by³ej kirsze luterañskiej w miejscowoci Gastie³³owo w rejonie s³awskim
znaleziono dokumenty kocielne z roku 1902  roku budowy kocio³a. Pude³ko
znaleli robotnicy, demontuj¹cy iglicê kocio³a, która niebezpiecznie przechyli³a
siê. Dokumenty przechowywano z pude³ku z o³owiu, a mimo to czêæ z nich
uleg³o zniszczeniu. Z dokumentu mo¿na zrozumieæ, ¿e tu przebiega³y wojny
napoleoñskie, w³anie w Gross Friedrischdorfie (Gastie³³owo) zatrzyma³a siê
królowa Luisa, ¿e tu przesz³a wojna siedmioletnia i ¿e tu by³ Piotr I 
poinformowa³ Awienir Owsianow, naczelnik Oddzia³u ds. Poszukiwañ Wartoci
Kultury Orodka Naukowo-Produkcyjnego Obwodu Kaliningradzkiego.
www.regnum.ru z 27 I 2006.

Budowa Placu Soborowego nie bêdzie kontynuowana dopóty, dopóki
cerkiew nie dogada siê z inwestorami
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Mer Jurij Sawienko nie zezwoli³ na rozpoczêcie budowy Placu Soborowego
(teren wokó³ bêd¹cego w budowie Soboru Katedralnego Rosyjskiej Cerkwi Prawos³awnej), dopóki nie dojd¹ do porozumienia przedstawiciele Eparchii Kaliningradzkiej z inwestorami. Jednym z nich mo¿e byæ SA Rosnieft. Pod Placem
Soborowym zaprojektowano zbudowanie toalety publicznej oraz kilku pomieszczeñ o przeznaczeniu technicznym i handlowym. Jednak pe³ni¹cy obowi¹zki
proboszcza przysz³ej wi¹tyni ijerej W³adimir Kumin wypowiedzia³ siê przeciwko takiemu projektowi. Uzasadni³ to tym, ¿e komersanci mog¹ wykorzystaæ
owe pomieszczenia do celów z punktu widzenia cerkwi nagannych  do sprzeda¿y piwa i ¿ó³tej prasy. Mer postanowi³, ¿e nie pozwoli na wprowadzenie techniki na plac budowy bez aprobaty cerkwi. Teraz w³adze oczekuj¹ na to, co powie
Metropolita Smoleñski i Kaliningradzki Kiry³³.
ww.news.okradio.ru z 27 I 2006; www.regnum.ru z 29 I 2006.

Duma Obwodowa i samorz¹d
Ustawa Obwodu Kaliningradzkiego O bud¿ecie obwodowym na 2006
rok wesz³a w ¿ycie
Przyjêta w dniu 15 grudnia 2005 roku przez Dumê Obwodow¹ i podpisana
przez gubernatora Gieorgija Boosa w dniu 19 grudnia 2005 r. ustawa regionalna
Nr 705 O bud¿ecie obwodowym na 2006 rok wesz³a w ¿ycie w dniu jej podpisania. Pe³ny tekst ustawy opublikowany zosta³ w dodatku regionalnym Zachód
Rosji: Dokumenty do Rosyjskiej Gazety Nr 287 z 21 grudnia 2005 r.
Zgodnie z art. 1 ustawy:
 wydatki bud¿etu obwodowego w 2006 roku wynios¹ 13 419 477 tys. rubli,
w tym wydatki bie¿¹ce 10 292 738 tys. rubli i wydatki inwestycyjne 3 126 739
tys. rubli,
 dochody bud¿etu obwodowego w 2006 roku wynios¹ 12 547 852 tys. rubli,
w tym dochody z tytu³u podatków i op³at 8 689 200 tys. rubli, pomoc finansowa
z bud¿etu federalnego 3 578 652 tys. rubli, dochody z dzia³alnoci przedsiêbiorczej i innej przynosz¹cej dochód 280 000 tys. rubli,
 deficyt bud¿etu obwodowego ma wynieæ 871525 tys. rubli, czyli 9,7%
wielkoci dochodów bud¿etu obwodowego, bez uwzglêdnienia pomocy
f
i
n
a
n
s
o
w
e
j
z bud¿etu federalnego.
Wydatki bud¿etu obwodowego, wed³ug rozdzia³ów i podrozdzia³ów klasyfikacji funkcjonalnej bud¿etów Federacji Rosyjskiej:
 zagadnienia ogólnopañstwowe (w tym koszty funkcjonowania Dumy Obwodowej, Rz¹du Obwodu Kaliningradzkiego, S¹du Statutowego, sêdziów pokoju, fundusze rezerwowe, inne zagadnienia ogólnopañstwowe, pomoc
finansowa na zasadzie zwrotnej)  813 541 tys. rubli;
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 obrona narodowa (w tym g³ównie przedsiêwziêcia o charakterze mobilizacyjnym)  20 004 tys. rubli;
 bezpieczeñstwo narodowe i dzia³alnoæ w zakresie ochrony prawa 
472 666 tys. rubli;
 gospodarka narodowa (kierowanie i zarz¹dzanie, rolnictwo i rybo³ówstwo,
zasoby wodne, transport i gospodarka drogowa, ³¹cznoæ i informatyka, programy
inwestycyjne w tym zakresie)  11 510 379 tys. rubli;
 gospodarka komunalna i mieszkaniowa  60 5591 tys. rubli, w tym gospodarka komunalna  472 748 tys. rubli,
 ochrona rodowiska naturalnego  13 105 tys. rubli;
 owiata  989 555 tys. rubli, w tym polityka m³odzie¿owa i poprawa zdrowia dzieci  15 211 tys. rubli;
 kultura, kinematografia i rodki masowej informacji  637 444, w tym
Federalny Celowy Program Rozwoju Obwodu do 2010 roku w sferze kultury
i informatyki  331 760 tys. rubli;
 ochrona zdrowia i sport  1 804 782 tys. rubli, w tym ochrona zdrowia
709 181 tys. rubli, FCP Rozwoju Obwodu do 2010 roku w sferze ochrony
zdrowia 365 980 tys. rubli, wydatki na obowi¹zkowe ubezpieczenie medyczne
niepracuj¹cej lud-noci Obwodu 450 000 tys. rubli, obwodowy program
inwestycyjny 91 940 tys. rubli;
 polityka spo³eczna (socjalna)  1 196 458 tys. rubli, w tym dop³aty do
emerytur pañstwowych 150 000 tys. rubli, socjalna obs³uga ludnoci 306 213
t
y
s
.
rubli, wyp³ata rekompensat lub ponoszenie kosztów ulg dla weteranów pracy
Obwodu i innych 563 727 tys. rubli, zasi³ki dla dzieci i kilkanacie innych zadañ
w zakresie opieki spo³ecznej;
 transfery miêdzybud¿etowe, pomoc finansowa bud¿etom jednostek samorz¹dowych  5 075 948 tys. rubli.
RG, 2005, nr 287 z 21 XII; AiFK, 2005, nr 51 z XII.

Ulgi  to nasza kompetencja
Prokurator Obwodu Kaliningradzkiego, starszy radca justycji Wiktor Zinyk,
skierowa³ do Rady Miejskiej Kaliningradu ostro brzmi¹ce zalecenie usuniêcia
naruszeñ ustawodawstwa bud¿etowego. Prokurator uzna³ bowiem, ¿e udzielenie
ulg honorowym obywatelom miasta (jak: bezp³atny przejazd w komunalnym
transporcie pasa¿erskim, zwolnienie od miejscowych podatków i op³at,
zwolnienie od op³aty us³ug komunalnych w 50%, postawienie nagrobka (nie
dro¿ej ni¿ 50 tys. rubli), a tak¿e comiesiêczna wyp³ata w wysokoci 5 tys. rubli)
s¹
sprzeczne
z zasad¹ efektywnoci i oszczêdnoci, przyjêt¹ w obowi¹zuj¹cym Kodeksie Bud¿etowym FR. Nale¿y zatem doprowadziæ do zgodnoci z prawem regulamin
nadawania tytu³u obywatela honorowego, usuwaj¹c z niego ulgi i wyp³aty.
14

Deputowani Rady Miejskiej wykazali siê tward¹ postaw¹ i, opieraj¹c siê na
opinii Oddzia³u Normatywno-Prawnego Administracji Rady, uznali, ¿e Rada
Miejska posiada prawo przyznawania ulg i zasi³ków dla niektórych kategorii
obywateli, przedsiêbiorstw, organizacji. W takiej sytuacji zalecenie Prokuratora
Obwodu przyjêto jedynie do wiadomoci. Obywatele honorowi mog¹ spaæ spokojnie  ulg na razie im nie odbior¹. Szczególnie ci, którzy maj¹ du¿e dzia³ki
gruntu i drogie domy, wszak podatki maj¹tkowe i podatek gruntowy od 2006
roku sta³y siê podatkami lokalnymi  napisa³a Anna Piotrowa.
AiFK, 2005, nr 51 z XII.

Rada Miejska Kaliningradu przyjê³a bud¿et miasta na 2006 rok
Deputowani Rady Miejskiej Kaliningradu przyjêli bud¿et miasta na rok 2006.
W wyniku nowego podzia³u podatków miêdzy bud¿etami oraz w wyniku zwiêkszenia niektórych z nich bud¿et miejski powinien wzrosn¹æ prawie o 40%. Planuje siê, ¿e dochody bud¿etu wynios¹ 4 860 mld rubli, z nich 3 mld stanowiæ
bêd¹ dochody w³asne i prawie 1,5 mld  pomoc finansowa z bud¿etu
obwodowego.
Wraz z dochodami zwiêksz¹ siê tak¿e wydatki do ponad 5 mld rubli. Te
pieni¹dze pójd¹ na owiatê, ochronê zdrowia, kulturê, sport i ochronê socjaln¹
ludnoci. Ogó³em na rozwój i utrzymanie sfery spo³ecznej w projekcie bud¿etu
na rok 2006 przeznaczono 60% rodków bud¿etowych.
Deputowani zatwierdzili tak¿e miejskie programy celowe na ten rok, a wród
nich trzy programy komunalne (Remont bram i klatek schodowych domów
komunalnych, Program wymiany sieci gazowych w budynkach mieszkalnych
centrum obwodowego i Moje podwórko), a tak¿e program Jezioro (zagospodarowanie Jeziora Górnego) oraz program M³odzie¿ Kaliningradu.
AiFK, 2005, nr 51 z XII; SiK, 2006, nr 1 z 410 I;
www.news.okradio.ru z 23 I 2006.

W Nowy Rok  z nowym statutem?
Po uprawomocnieniu siê ustawy federalnej O ogólnych zasadach organizacji
samorz¹du lokalnego w Federacji Rosyjskiej z wrzenia 2003 roku zaistnia³a
koniecznoæ doprowadzenia Statutu Kaliningradu do zgodnoci z ustaw¹ federaln¹. Z zadaniem tym Merostwo i Rada Miejska Kaliningradu poradzi³y sobie
na czas i do 1 stycznia 2006 roku przyjê³y projekt nowego Statutu miasta obwodowego. By nowy projekt sta³ siê Statutem miasta, nale¿y jeszcze opublikowaæ
jego tekst w najpopularniejszych gazetach lokalnych i wezwaæ
kaliningradczyków do wyra¿enia swojej opinii o tym projekcie. Zebrane uwagi
i propozycje nale¿y przeanalizowaæ i usystematyzowaæ i na ich podstawie
stworzyæ projekt maksymalnie zbli¿ony do idea³u Statutu.
Jako pierwsi swoje uwagi przekazali w³adzom miejskim studenci Wydzia³u
Prawa Rosyjskiego Uniwersytetu Pañstwowego im. I. Kanta w Kaliningradzie.
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SB, 2005, nr 219 z 27 XII.

Statut Obwodu Kaliningradzkiego bêdzie zmieniony
W jednostkach samorz¹dowych Obwodu Kaliningradzkiego rozpoczê³o siê
omawianie projektu nowej redakcji Statutu (Ustawy Zasadniczej) tego podmiotu
Federacji Rosyjskiej. Obecnie obowi¹zuj¹ca konstytucja regionalna uchwalona
zosta³a 28 grudnia 1995 roku. W okresie minionych dziesiêciu lat w Rosji i
Obwodzie Kaliningradzkim wiele siê zmieni³o. Rozpoczêto reformê federalnych
organów w³adzy, samorz¹du lokalnego, nast¹pi³o te¿ wiele innych zmian. Zmieni³y siê podejcia do zarz¹dzania pañstwowego. W Obwodzie utworzono rz¹d
obwodowy. Zmieni³y siê uprawnienia w³adzy ustawodawczej i wykonawczej.
Zmieni³a siê struktura i sk³ad ilociowy Dumy Obwodowej. Przyjêto now¹ ustawê
O Szczególnej Strefie Ekonomicznej w Obwodzie Kaliningradzkim. Potrzeba zmiany wielokrotnie korygowanego i uzupe³nianego Statutu sta³a siê w tej
sytuacji oczywista i aktualna. Gubernator Obwodu Gieorgij Boos wyda³ dekret
o powo³aniu komisji roboczej ds. przygotowania projektu nowego Statutu. Kierowanie pracami komisji powierzy³ swemu przedstawicielowi w Dumie Tamarze
Kuziajewej. W krótkim czasie komisja przygotowa³a projekt roboczy ustawy
zasadniczej Obwodu, który obecnie jest konsultowany.
Przewiduje siê, ¿e po konsultacjach i ekspertyzie w S¹dzie Konstytucyjnym
FR nowa ustawa bêdzie przyjêta w najlepszym przypadku gdzie bli¿ej koñca
lata 2006 roku. (KP, 2006, nr 4 z 12 I; www.kaliningradka.ru z 18 I 2006).
Anatolij Gorodi³ow i prezes S¹du Statutowego Obwodu Jurij Kuziajew jako
jedni z pierwszych wypowiedzieli siê publicznie na temat projektu nowego Statutu (Ustawy Zasadniczej) Obwodu. W artykule Szczególne w³aciwoci strefy
szczególnej, (KP, z 18 I br.), postuluj¹ oni, by Federacja Rosyjska zawar³a takie
umowy miêdzynarodowe, które sprzyja³yby wchodzeniu Obwodu do europejskiej
przestrzeni gospodarczej i integracji kaliningradzkiego podmiotu Federacji Rosyjskiej z Uni¹ Europejsk¹. Gorodi³ow i Kuziajew uwa¿aj¹, ¿e i teraz istnieje
wiele innych miêdzynarodowych aktów prawnych, które mo¿na i nale¿y wykorzystaæ w ustawodawstwie Obwodu. Obwód otaczaj¹ kraje, które wykorzystuj¹
w³anie te akty prawne, wiêc takie dzia³anie zapewni¹ wspó³pracê Obwodu z
najbli¿szym otoczeniem. Dziêki inicjatywie gubernatora w sprawie zmiany
Statutu, nale¿y: 1) odzwierciedliæ w Statucie postanowienie Konstytucji Federacji
Rosyjskiej o priorytecie miêdzynarodowych norm prawnych, 2) stworzyæ
warunki,
by
powszechnie przyjête zasady i normy prawa miêdzynarodowego sta³y siê rzeczywicie czêci¹ sk³adow¹ systemu prawnego Obwodu i zosta³y odzwiercied
l
o
n
e
w regionalnych normatywnych aktach prawnych. W wyniku takiej pracy Obwód
bêdzie móg³ bardziej adekwatnie odpowiadaæ na wyzwania otaczaj¹cej go przestrzeni europejskiej, zbudowaæ wzajemnie mo¿liwe do przyjêcia, wzajemnie
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korzystne i przyjazne stosunki z Uni¹ Europejsk¹, twierdz¹ Kuziajew z Gorodi³owem, którzy swoje wnioski i postulaty poprzedzili obszern¹ analiz¹ aktualnego
stanu prawnego w omawianym zakresie.
www.kaliningradka.ru z 18 I 2006.

Administracja pañstwowa i samorz¹dowa
Mer Sawienko dymisjonuje dyrektorów przedsiêbiorstw
26 grudnia 2005 r. mer Kaliningradu Jurij Sawienko og³osi³ zamiar zdymisjonowania szefów dwóch przedsiêbiorstw municypalnych. Wed³ug jego s³ów,
pan Mironow, niezmienny szef Municypalnego Przedsiêbiorstwa Transportu Autobusowego, opuci swoje stanowisko z dniem 1 lutego 2006 r. na w³asn¹ probê.
Niezadowolenie mera wywo³a³o wyst¹pienie szefa miejskiej firmy autobusowej
do Rady Miejskiej ponad g³ow¹ miasta, czyli mera. Szef Municypalnego Przedsiêbiorstwa Unitarnego Wodokana³ pan Tiagusow dobrowolnie rozstawaæ siê
ze swoim stanowiskiem nie chcia³ i stara siê przetrwaæ burzê, bêd¹c na leczeniu
w szpitalu.
Przyczyn¹ burzy, która zawis³a nad dyrektorem Wodokana³u, sta³o siê praktycznie ca³kowite przerwanie prac w ramach kredytu EBOR, a tak¿e petycje
dyrektora Tiagusowa, skierowane do Federalnej S³u¿by Bezpieczeñstwa, Ministerstwa Finansów FR i Zarz¹du EBOR w Londynie. Mer Jurij Sawienko uzna³,
¿e i ten podw³adny naruszy³ elementarne zasady subordynacji.
Michai³ Tiagusow, broni¹c siê, twierdzi, ¿e dzia³a³ zgodnie z ustawodawstwem rosyjskim i kontraktem, zawartym miêdzy Merostwem Kaliningradu i
nim, a tak¿e zgodnie ze Statutem przedsiêbiorstwa, którym kieruje. Jego pisma
d
o
t
y
c
z
¹
defraudacji ponad 200 mln rubli z bud¿etu Federacji Rosyjskiej, a tak¿e ze rodków grantów i kredytów zagranicznych, przeznaczonych na realizacjê projektu
Przebudowa systemu zaopatrzenia [miasta] w wodê i ochrony rodowiska naturalnego.
W obszernym wywiadzie dla Agencji Informacyjnej Regnum M. Tiagusow
stara siê dowieæ, ¿e w okresie ostatnich 6 lat duñskie i szwedzkie firmy konsultacyjne, za wiedz¹ i zgod¹ jego poprzedników i zwierzchników, pobiera³y
nale¿noæ za swoje us³ugi, nie dostarczaj¹c produktu maj¹cego wartoæ
ekonomiczn¹ i praktyczn¹ dla przedsiêbiorstwa Wodokana³. Jego zdaniem,
owe
firmy
pobra³y
w tym czasie za swoje bezwartociowe us³ugi ju¿ 7 mln dolarów, czyli 200 mln
rubli. Dlatego odmówi³ podpisania kolejnej faktury firmie SWEC International
i powiadomi³ w³aciwe w³adze o swoim stanowisku, w tym tak¿e mera J. Sawienkê i Prokuraturê Obwodu Kaliningradzkiego.
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M. Tiagusow funkcjê dyrektora MPU Wodokana³ pe³ni od padziernika
2004 roku i dobrowolnie rezygnowaæ ze stanowiska nie zamierza.

AiFK, 2005, nr 52 z XII; KPwK, 2005, nr 201 z 27 XII;
www.regnum.ru z 19 I 2006.

Gieorgij Boos specjalnie dla Kaliningradzkiej Prawdy podsumowa³
wyniki 100 dni swego gubernatorstwa
Najtrudniejsze dla mnie w czasie symbolicznego 100-dniowego okresu próbnego by³o, bodaj¿e, sformowanie rz¹du, dru¿yny zwolenników tych samych pogl¹dów. Jestem z niej bardzo dumny. Nasz gabinet ministrów sk³ada siê z ludzi
energicznych, m¹drych, szczerze oddanych swojej sprawie, wytrwale d¹¿¹cych
do zrealizowania postawionych celów. M³ody zdolny do pracy rz¹d  to nowa
wizytówka obwodu.
Uda³o nam siê przyj¹æ bud¿et  2006 z ca³ym wykazem zalet. Wielki plus
polega na tym, ¿e ju¿ mamy spis zadañ bud¿etowych. Nigdy w historii obwodu
takiego nie by³o, ¿eby ka¿dy odbiorca bud¿etu dok³adnie wiedzia³, na jakie pieni¹dze on mo¿e liczyæ, poczynaj¹c od 1 stycznia, Zwykle bud¿et by³ przyjmowany
ju¿ w nowym roku, a rozpisanie bud¿etu odbywa³o siê gdzie w lutym. W efekcie
w okresie dwóch miesiêcy wszystkich trzês³a febra, i te perypetie odbija³y siê na
gospodarce. Przezwyciê¿ylimy tê przeszkodê.
Bud¿et przewiduje podwy¿kê wynagrodzeñ dla nauczycieli, lekarzy, pracowników kultury i placówek przedszkolnych. Po raz pierwszy zaczynamy
udzielaæ pomocy imiennej niezamo¿nym emerytom, którzy wczeniej nie mieli
za co ¿yæ. Takich mamy w Obwodzie 35,5 tysi¹ca. Utrzymane s¹ ulgi na przejazd
rodkami transportu uspo³ecznionego.
Po raz pierwszy przystêpujemy do rozs¹dnej polityki wobec dorastaj¹cego
pokolenia. Jest to wypoczynek dzieci w okresie letnim i program My  Rosjanie, co znalaz³o odbicie w bud¿ecie. Dla ca³ego szeregu rozdzia³ów  medycyna,
kultura, owiata  przeznaczono prawdziwie wiêksze rodki, ni¿ wczeniej. Naturalnie, to s¹ tylko pierwsze kroki, jest to pocz¹tek drogi, któr¹ trzeba przejæ.
Ale to s¹ kroki w s³usznym kierunku.
Do przyjêtej ustawy o SSE w Obwodzie Kaliningradzkim zdo³alimy wnieæ
wiele s³usznych poprawek. I jest mi przyjemnie, ¿e rz¹d Rosji nas us³ysza³. Osi¹gnêlimy to, ¿e kierowaæ SSE bêdzie w³adza regionalna, a nie federalna. Uzyskalimy uproszczony tryb wjazdu do Obwodu i uproszczon¹ procedurê otrzymywania zezwoleñ na pracê.
Porozumielimy siê z rz¹dem kraju o tym, ¿e ustawa o SSE nie bêdzie przeszkadzaæ budowie w naszym obwodzie wielkiej rafinerii ropy naftowej. Omawianie tej sprawy bêdzie kontynuowane.
Nam tak¿e wyszli naprzeciw w sprawie utrzymania ulgowego clenia samochodów  ale nie w postaci limitów, lecz imiennie dla ludzi. Niech na krótki
okres, ale uzyskalimy to, ¿e ludzie bêd¹ mogli skorzystaæ z tej ulgi. Na pó³ roku
18

tak¹ mo¿liwoæ otrzymalimy.
Dalej: weszlimy do zimy mniej-wiêcej normalnie. W ci¹gu padziernika
pokonalimy wiele trudnych problemów zwi¹zanych z dostarczaniem wody i
ciep³a, z monta¿em nowych kot³ów w kot³owniach w³¹cznie. Pokonalimy
sytuacjê kryzysow¹ i teraz mo¿na pracowaæ spokojnie i planowo.
Jednoczesne rozwi¹zanie wszystkich tych zadañ w bardzo krótkim czasie
wymaga³o od cz³onków mojej dru¿yny ogromnego napiêcia si³ i energii
duchowej. Nie oszczêdzalimy siebie i czasu prywatnego. Dlatego osi¹gniête
rezultaty s¹ dla nas bardzo cenne.
Na pewno ze wszystkim zd¹¿yæ nie zdo³alimy. Na razie ostatecznie nie zosta³
dopracowany rednioterminowy program rozwoju obwodu. Nie uda³o siê uruchomiæ projektu budowy spalarni odpadów i projektów budowy urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych. One dla nas s¹ bardzo wa¿ne. Nie rozwi¹zano sprawy przekazania
maj¹tku wojskowego w³adzom municypalnym. Wstêpne porozumienia s¹, jest
bezporednie polecenie prezydenta. Ale czasu na wszystko nie starczy³o. Tym
niemniej «my nowyj mir postroim» [zbudujemy nowy wiat]. Przy tym  nie
niszcz¹c starego. Zapisa³a Tatjana Kamieniewa.
KP, 2006, nr 1 z 5 I; AiFK, 2006, nr 12 ze I.

Oceniono projekty Boosa
Wadim Smirnow w artykule Co Boos w przysz³oci nam szykuje? (KP
z 10 br.) krytycznie odniós³ siê zarówno do 100 dni urzêdowania Boosa, jak i do
jego megaprojektów. W okresie stu dni rz¹dów Gieorgija Boosa mieszkañcy
regionu do niego, w zasadzie, ju¿ przyzwyczaili siê, zaprzestaj¹c nazywaæ Waregiem. A on, s¹dz¹c na podstawie pierwszych kroków, nie tylko przyzwyczai³
siê, ale i, tak siê wydaje, zasmakowa³ [w obwodzie]. Ju¿ nie raz zdumiewaj¹c
swoimi niebanalnymi ideami, pan Boos w minion¹ niedzielê [8 stycznia]
owiadczy³ Kaliningradzkiej Prawdzie, ¿e w 2006 roku zamierza zagraæ
powa¿nie. Przedstawi on mieszkañcom regionu program rozwoju obwodu na
najbli¿sze dziesiêæ lat. Jego podstaw¹ materialn¹ stanie siê wci¹¿ wzrastaj¹ca
pomoc finansowa z kasy federalnej i kilka na razie sekretnych megaprojektów.
«Ju¿ w pierwszym kwartale 2006 r. zaprezentujemy program rozwoju spo³eczno-gospodarczego obwodu do 2015 r. Program bêdzie bardzo objêtociowy, on
dotknie wielu dziedzin  w szczególnoci, sektora ochrony przyrody, transportowego, mieszkaniowo-komunalnego, rozwi¹zania problemu mieszkaniowego
szeregu kategorii obywateli  powiedzia³ gubernator.  W kilku kierunkach pracê
prowadzimy ju¿ teraz» [...].
Prezentacja takiego programu  to odpowiedzialny krok, mówi¹cy o powadze
zamierzeñ pana Boosa. Wszelako potrzebny bêdzie wielki zakres inwestycji (zarówno prywatnych, jak i bud¿etowych), ¿eby wszystkie jego projekty zaczê³y
funkcjonowaæ. A sk¹d ma je wzi¹æ niebogaty region? Gubernator uwa¿a, ¿e
Obwód Kaliningradzki ma prawo liczyæ na pomoc finansow¹ ze skarbu pañstwa,
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wp³ywy z którego z roku na rok bêd¹ zwiêkszaæ siê. Pan Boos oczekuje, ¿e w
jednym tylko 2006 r. otrzymamy co najmniej cztery miliardy rubli. I to bez
uwzglêdnienia rodków, które wp³yn¹ na drogi i w ramach realizacji projektów
ogólnonarodowych. Takie cuda finansowe dla poprzedniej w³adzy obwodowej
by³y ponad si³y  stosunki z federa³ami (nie a¿ tak konfidencjonalne, jak ma
pan Boos) i nadszarpniêta skandalami korupcyjnymi reputacja nie pozwala³y.
Czy uda mu siê to samo z biznesem?  zastanawia siê W. Smirnow.  Gieorgij
Boos daje do zrozumienia, ¿e tak. Tym bardziej, ¿e ju¿ teraz stosunki z biznesem
zdo³a³ on nawi¹zaæ maksymalnie konstruktywne  coraz wiêcej firm prywatnych
zaczyna pracowaæ na bia³o. W wyniku tego wp³ywy podatkowe od razu podskoczy³y [w czwartym kwartale 2005 roku o 30%], po raz pierwszy od kilku lat
bud¿et obwodowy na 2005 rok zosta³ wykonany z proficytem. I on bêdzie
zwiêkszaæ siê jeszcze bardziej. W pierwszej kolejnoci  w wyniku wielkiej
skali przygotowywanych do realizacji projektów.
«Mamy cztery megaprojekty. Nie mogê na razie poinformowaæ jakie w³anie
i w jakiej sferze, ale podkrelê: je¿eli chocia¿by jeden z nich wystrzeli, to bud¿et
obwodu bêdzie od razu zwiêkszony o 50%. I wówczas my z wami zaczniemy
¿yæ»  z optymizmem owiadczy³ gubernator. Jako przyk³ad takiego megaprojektu przytoczy³ on ideê budowy gigantycznej rafinerii ropy naftowej w jednej
ze stref przemys³owych regionu. Planuje siê, ¿e samych tylko miejsc pracy da
ona oko³o piêædziesiêciu tysiêcy. «Ale nawet ta rafineria  to mniejszy projekt,
ni¿ zamierzone przez nas pozosta³e»  zauwa¿y³ szef regionu. Tak wiêc, je¿eli
wszystko pójdzie zgodnie z planem i sekretne na razie megaprojekty
zafunkcjonuj¹, to w 2006 r. obwód mo¿e otrzymaæ pó³toradwa miliardy dolarów
inwestycji
prywatnych.
W rz¹dzie obwodowym uwa¿aj¹, ¿e na wiêcej porywaæ siê nie warto  z rozwojem infrastruktury nie nad¹¿ymy. Ale i na mniej ni¿ miliard dolarów schodziæ
nie wolno, to zastój.
O programie rozwoju obwodu na najbli¿sze dziesiêæ lat i o swoich megaprojektach pan Boos poinformuje publicznie, najprawdopodobniej, w po³owie
lutego. Ale konkretna praca rozpocznie siê po wyborach do Dumy Obwodowej
(wyznaczone zosta³y na 12 marca) [...]. Ale na samej Dumie wiat siê nie koñczy.
W 2006 roku czeka gubernatora powa¿ny problem kadrowy. Z szeregiem dzisiejszych wysoko postawionych wspó³pracowników, pozostaj¹cych jeszcze z
czasów rz¹dów by³ego dowódcy W³adimira Jegorowa, zawarto okresowe
umowy o pracê  na pó³ roku. Po up³ywie tego okresu panu Boosowi przyjdzie
decydowaæ, czy zechce on nadal pracowaæ razem z nimi. W pe³ni zgadzaj¹cy
siê z gubernatorem sojusznicy w Dumie Obwodowej i sensowna dru¿yna w
rz¹dzie regionalnym plus realne wsparcie federalne  z takim zapleczem,
zapewne, mo¿na rzeczywicie budowaæ plany na dziesiêciolecia i inicjowaæ
megaprojekty. Pozostanie rzecz ostatnia i, bodaj¿e, najwa¿niejsza  poparcie ze
strony samych kaliningradczyków.
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Przytoczylimy prawie w ca³oci artyku³ dziennikarza, który dotychczas do
poczynañ w³adz obwodowych odnosi³ siê z mniejsz¹ aprobat¹ i wiêkszym krytycyzmem, co nas w redakcji Biuletynu, nieco zaskoczy³o. Dlatego
postanowilimy, dla równowagi, opublikowaæ wypowied Skurata Malutowa z
tygodnika TR pod tytu³em: Obawa tygodnia. Region kaliningradzki nadal
wyprzedza ca³y kraj. Tym razem  w retrospektywie historycznej. Do tej pory
historia rosyjska zna³a trzechlatki, piêciolatki i siedmiolatki, a gubernator Boos
og³osi³ wprowadzenie u nas dziesiêciolatek. Na dniach szef obwodu
poinformowa³, ¿e wkrótce przedstawi spo³eczeñstwu dziesiêcioletni program
rozwoju obwodu pod has³em Coraz wiêcej, i wiêcej, i wiêcej (maj¹c na myli:
pieni¹dze z centrum).
Zak³ada siê, ¿e przysz³a zmiana prezydenta, rz¹du i Dumy Pañstwowej z
Rad¹ Federacji niczego w stosunkach obwodu z centrum nie zmieni: jak narasta³a
mi³oæ do nas stolicy  równomiernie i w rublach, tak i bêdzie narastaæ  ku
chwale naszego regionu, innym regionom ku zazdroci...
Albowiem, nie zwa¿aj¹c na intrygê z czterema megaprojektami, o których
mglicie poinformowa³ gubernator, rozwój za pieni¹dze w³asne, jak wynika z
jego s³ów, nam nie przywieca i za lat dziesiêæ.
Wielu obawia siê: w czasach radzieckich plany opracowywane by³y przez
dziesi¹tki instytutów, ale ani jednej piêciolatki z siedmiolatk¹ kraj nie wykona³.
KP, 2006, nr 2 z 10 I; www.kaliningradka.ru z 10 I 2006;
TR, 2006, nr 1 z 1319 I; AiFK, 2006, nr 12 ze I.

Boos jako pierwszy w kraju otrzyma biometryczny paszport
Gubernator Obwodu Kaliningradzkiego Gieorgij Boos jako pierwszy w kraju
otrzyma biometryczny paszport zagraniczny. 20 stycznia w Terytorialnym
Urzêdzie S³u¿by Paszportowo-Wizowej S³u¿by Migracyjnej na Obwód Kaliningradzki odby³a siê prezentacja projektu pilota¿owego w zakresie wydawania
paszportów zagranicznych na podstawie danych biometrycznych obywateli.
G. Boos sta³ siê pierwszym posiadaczem nowego paszportu zagranicznego w
Rosji. Mieszkañcy obwodu w po³owie lutego 2006 r. jako pierwsi w Rosji
otrzymaj¹ mo¿liwoæ uzyskania dokumentów nowego wzoru  powiedzia³
zastêpca dyrektora Federalnej S³u¿by Migracyjnej FR genera³-major milicji
Michai³ Tiurkin. W regionie bêdzie otwartych 26 punktów za³atwiania
formalnoci i wydawania dokumentów. Ka¿dy z nich bêdzie wyposa¿ony w
kabinê rejestracji i kontroli danych biometrycznych i specjalne urz¹dzenie do
przekazania tych danych do fabryki Gosznak [Znaki Pañstwowe], gdzie bêd¹
wyrabiane nowe paszporty.
Nowy dokument ró¿ni siê od starego tym, ¿e w nim jest strona plastikowa
z elektronicznym chipem, a tak¿e fotografia cyfrowa, podpis elektroniczny i
dane w³aciciela. Czas pobrania danych i ich za³atwienia zajmuje 57 minut 
poinformowa³ M. Tiurkin. Na razie do danych biometrycznych nie wchodz¹
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odciski palców i siatka ga³ki ocznej w³aciciela paszportu. Za³atwianie
formalnoci i wydawanie paszportów biometrycznych odbywaæ siê bêdzie na
zasadzie dobrowolnoci, poniewa¿ takie dokumenty s¹ wprowadzane na razie
tylko
w
USA,
Rosji
i szeregu pañstw UE w trybie dowiadczalnym.
Problem z masowym uzyskaniem paszportów zagranicznych przez mieszkañców Obwodu Kaliningradzkiego jest wywo³any tym, ¿e od 1 stycznia 2005
roku kolejowy tranzyt pasa¿erski obywateli rosyjskich przez Litwê odbywa siê
tylko na podstawie paszportu zagranicznego. Na podstawie tego dokumentu w³adze litewskie bezporednio w poci¹gu bezp³atnie wydaj¹ uproszczony dokument
przejazdu kolej¹ (www.interfax.ru z 20 I 2006 r).
Od dnia 8 stycznia 2006 roku za wydanie paszportu zagranicznego mieszkañcom Obwodu Kaliningradzkiego op³aty skarbowej nie pobiera siê. Do tego
czasu op³ata skarbowa wynosi³a 400 rubli. Jednak wed³ug ostatnich informacji
odroczono termin wprowadzenia biomedycznych paszportów w ca³ej Rosji.
www.regnum.ru z 10 I 2006; AiFK, 2006, nr 12 ze I; SiK, 2006, nr 2 z 1117
I;
www.oreanda.ru z 20 I 2006; www.kaliningrad.ru z 20 I 2006;
www.cnews.ru z 20 I 2006.

Burzliwe posiedzenie rz¹du w nowym roku
Wadim Smirnow ze szczegó³ami opisa³ w Kaliningradzkiej Prawdzie przebieg pierwszego po d³ugiej wi¹teczno-noworocznej przerwie posiedzenia rz¹du
Obwodu Kaliningradzkiego w dniu 12 stycznia 2006 roku. Posiedzenie, które
zaczê³o siê od bardzo przyjemnego gestu wrêczenia przez gubernatora kwiatów
obchodz¹cym w tym dniu swoje urodziny ministrowi rozwoju infrastruktury
Siergiejowi Bu³ycziowowi i wicemerowi Kaliningradu Jurijowi Biedience, dalej
potoczy³o siê ju¿ mniej przyjemnie, szczególnie dla g³ównych referentów
porz¹dku obrad. Jednemu z nich, naczelnikowi Departamentu Rozwoju
Kompleksu Drogowego i Gospodarki Drogowej Niko³ajowi Riabiczko
gubernator Gieorgij Boos przyrzek³ nawet rozpêdzenie ca³ego departamentu,
je¿eli w przysz³oci zdarzy siê jeszcze raz, ¿e na posiedzenie rz¹du bêd¹
przynoszone stare papiery bez nale¿ytego przemylenia i uzasadnienia
proponowanych dzia³añ. Gubernator odes³a³ na nastêpne posiedzenie projekt
ministra finansów Jeleny Matwiejewej w sprawie powo³ania Funduszu Rozwoju
Jednostek Municypalnych. Tu te¿ zabrak³o wskazania celu i zadañ takiego
funduszu. Podobny los spotka³ tak¿e wyst¹pienie ministra gospodarki Feliksa
£apina w sprawie kontroli wykorzystania gruntów i stawek dzier¿awy. Zabrak³o
ekonomicznego uzasadnienia wysokoci proponowanych stawek. I chocia¿ to,
co zobaczy³ i us³ysza³ dziennikarz podczas omawianego posiedzenia rz¹du, k³óci
siê nieco z treci¹ wypowiedzi gubernatora Boosa z okazji 100 dni jego
gubernatorstwa, to jednak trzeba przyznaæ, ¿e styl jego kierowania rz¹dem i
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obwodem budzi wra¿enie.

KP, 2006, nr 5 z 13 I; www.kaliningradka.ru z 13 I 2006.

Kaliningradzkiemu ministrowi owiaty wstrzymano wyp³acanie wynagrodzenia
Ministrowi owiaty Obwodu Kaliningradzkiego Jelenie Afanajewej wstrzymano wyp³acanie wynagrodzenia  poinformowa³ 24 stycznia w czasie konferencji prasowej gubernator G. Boos. Kilka dni wczeniej dziennikarze rozg³oni
radiowej Ba³tikPlus zwrócili siê do Prokuratury Obwodowej z prob¹ o wyjanienie, czy rzeczywicie Afanajewa ³¹czy funkcjê pañstwow¹ ministra ze stanowiskiem deputowanej Dumy Pañstwowej FR.
Niedawno spotyka³em siê z Jelen¹ W³adimirown¹ i zaproponowa³em, wreszcie, by podjê³a decyzjê ostateczn¹ o swoim losie  powiedzia³ szef regionu.
Zdaniem Boosa, Afanajewa przesta³a byæ deputowan¹ w tym momencie, gdy
napisa³a owiadczenie o zrzeczeniu siê mandatu deputowanego Dumy
Pañstwowej. Ja tak rozumiem, ¿e jedynym sposobem przywrócenia mandatu
deputowanego Dumy Pañstwowej jest ponowny wybór w wyborach nastêpnych
lub nadzwyczajnych  podkreli³ Boos. Jednoczenie gubernator owiadczy³,
¿e takiej sytuacji d³ugo znosiæ nie da siê, i obieca³, ¿e w ci¹gu tygodnia wyjani
status Afanajewej. Koñczymy te gry  albo ona odchodzi z Dumy Pañstwowej,
albo odchodzi z naszego rz¹du.
Wczeniej za pras¹ rosyjsk¹ informowalimy, ¿e 30-letni¹ Jelen¹ Afanajew¹
zaprosi³ osobicie Boos do objêcia stanowiska ministra owiaty w rz¹dzie obwodowym. Jednak po trzech miesi¹cach lider frakcji LDPR w Dumie Pañstwowej W³adimir ¯yrinowskij owiadczy³ w Dumie, ¿e Jelena nie mia³a chêci
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z Dumy, ale ja na ni¹ wywar³em presjê i pod nieobecnoæ przewodnicz¹cego
Dumy Borysa Gryz³owa przeprowadzi³ w g³osowaniu wniosek o przywrócenie
Afanajewej mandatu deputowanej.
Naczelnik Oddzia³u ds. Nadzoru nad Wykonaniem Ustawodawstwa Federalnego Prokuratury Obwodowej w Kaliningradzie Jurij Safonow owiadczy³
korespondentowi ANN, ¿e Afanajewa nie naruszy³a prawa, poniewa¿
stanowisko ministra rz¹du Obwodu Kaliningradzkiego nie figuruje w ustawie
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O rejestrze stanowisk pañstwowych jako stanowisko pañstwowe pañstwowej
s³u¿by cywilnej Obwodu Kaliningradzkiego. W zwi¹zku z tym nie ma te¿ potrzeby prowadzenia jakiegokolwiek ledztwa.
KPwK, 2006, nr 4 z 14 I; www.annews.ru z 23 i 24 I 2006;
www.regnum.ru z 24 I 2006.

Aleksandr Baszyn g³ównym architektem Kaliningradu
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Szef prywatnej miejskiej pracowni architektonicznej w Kaliningradzie Aleksandr Baszyn wygra³ konkurs na stanowisko g³ównego architekta miasta. Komisji konkursowej przewodniczy³ osobicie mer Jurij Sawienko. Aleksandr
Baszyn znany jest jako autor ambitnych projektów zagospodarowania centrum
m
i
a
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t
a
.
W roku ubieg³ym opracowa³ dokumentacjê zabudowy okolic Jeziora Dolnego
[ros. Ni¿nieje oziero] w Kaliningradzie. Wakat g³ównego architekta miasta powsta³ po przejciu Tatjany Kondakowej do pracy w rz¹dzie obwodu. Baszyn
s
t
a
r
t
o
w
a
³
w konkursie wraz z trzema innymi pretendentami. Czwarty (g³ówny architekt
Obwodu Or³owskiego) nie zg³osi³ siê na posiedzenie komisji konkursowej.
www.regnum.ru z 19 I 2006.

Irek Gimajew wiceministrem ds. sportu
Gubernator G. Boos mianowa³ Irka Gimajewa wiceministrem ochrony zdrowia odpowiedzialnym za rozwój kultury fizycznej i sportu w obwodzie. Na stanowisko wiceministra w rz¹dzie obwodu przyszed³ ze stanowiska trenerskiego
w szkole hokejowej CSKA. Jest znanym hokeist¹: w dru¿ynie CSKA i reprezentacji narodowej omiokrotnie zostawa³ mistrzem Rosji, trzykrotnie  mistrzem
wiata, czterokrotnie  mistrzem Europy.
www.gov.kaliningrad.ru z 23 I 2006.

Nowy szef Kaliningradzkiego Regionalnego Urzêdu Federalnej S³u¿by
Podatkowej
Dotychczasowy szef obwodowej s³u¿by podatkowej Aleksandr Szturbabin
odszed³ ze stanowiska na w³asn¹ probê z uwagi na z³y stan zdrowia. Do Kaliningradu przyby³ w 2002 roku ze stanowiska g³ównego szefa s³u¿by podatkowej
w Kraju Krasnodarskim. Obecnie Kaliningradzkim Regionalnym Urzêdem Federalnej S³u¿by Podatkowej tymczasowo pokieruje by³y szef Urzêdu Podatków
Maj¹tkowych Federalnej S³u¿by Podatkowej Andriej Fiodorow.
Aleksandr Szturbabin zamierza pozostaæ w Kaliningradzie, a na posiedzeniu
rz¹du regionalnego gubernator Boos z³o¿y³ mu wyrazy uznania za sprawn¹ pracê
s³u¿b podatkowych w 2005 r.
www.news.okradio z 23 I; www.annews.ru z 24 I;
www.gov.kaliningrad.ru z 24 I 2006.

Kandydatem na stanowisko szefa Prokuratury Obwodu Kaliningradzkiego prokurator z Soczi
Szefem Prokuratury Obwodu Kaliningradzkiego ma zostaæ pierwszy zastêpca
prokuratora Kraju Krasnodarskiego  prokurator Soczi Aleksandr Siergijenko.
Dotychczasowy prokurator obwodu W³adimir Zinyk opuci³ swoje stanowisko. Gubernator Gieorgij Boos wyjani³ jego dymisjê tym, ¿e sam prokurator
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zaproponowa³ ust¹pienie swego miejsca bardziej przygotowanemu prawnikowi w sferze ekonomicznej.
Rzeczywiste powody dymisji prokuratora, wed³ug dociekañ dziennikarzy
kaliningradzkich, s¹ zupe³nie inne: przekroczenie uprawnieñ przy zakupie mieszkania i samochodu s³u¿bowego, brak nale¿ytej wspó³pracy z kierownictwem
Obwodowego Urzêdu Spraw Wewnêtrznych, narastanie konfliktów z lokalnymi
rodkami informacji masowej.
Do czasu objêcia stanowiska przez nowego prokuratora obwodu jego obowi¹zki pe³ni pierwszy zastêpca prokuratora obwodu 36-letni Aleksandr Biebienin, który w grudniu 2005 r. zast¹pi³ odchodz¹cego na emeryturê Aleksieja Tiapyszewa. Do czasu przeniesienia do Kaliningradu Biebienin by³ prokuratorem
m. Kamiensk.
AiFK, 2005, nr 51 z XII; www.annews.ru z 24 I 2006; www.yuga.ru z 27 I
2006.

Widzê cel!  owiadczy³ gubernator
Kolejne posiedzenie rz¹du obwodowego w dniu 24 stycznia znów rozpoczê³o
siê od ¿yczeñ gubernatora pod adresem solenizantów Galiny Jankowskiej, Iriny
Wierszyninej i Jurija Szalimowa. Nie zapomniano i o samym gubernatorze, który
dwa dni wczeniej obchodzi³ swoje urodziny. Z tej okazji wicepremier Jelena
Babinowskaja wrêczy³a gubernatorowi bukiet kwiatów i ¿yczy³a mu, by jak
najszybciej zosta³ prawdziwym kaliningradczykiem, jak my wszyscy. Boos podziêkowa³ za ¿yczenia i przeszed³ do porz¹dku obrad.
Jako pierwszego ponownie wys³uchano dyrektora departamentu Niko³aja
Riabiczko, który mówi³ o perspektywach rozwoju dróg samochodowych regionu.
Referent dopracowa³ swój referat, mocno skrytykowany na poprzednim posiedzeniu. W jego wyst¹pieniu, na przyk³ad, znacznie czêciej zaczê³o wystêpowaæ
s³owo perspektywiczne  napisa³ nieco z³oliwy Wadim Smirnow z Kaliningradzkiej Prawdy. Teraz referat konceptualnie odpowiada tym zadaniom, które
przed sob¹ stawia rz¹d. Ale mimo wszystko...  tu gubernator Boos zrobi³ pauzê.
 Gdzie jest cel? Dlaczego chcecie rozwijaæ kompleks drogowy regionu? Nie
s³ysz¹c odpowiedzi, gubernator zacz¹³ wyjaniaæ, co nale¿y przedsiêwzi¹æ: drogi
nadmorskie nale¿y uczyniæ szybkimi i prostymi (a nie jak proponowano 
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z jakich róde³ pozyskiwaæ pieni¹dze (nale¿y liczyæ nie tylko na bud¿et obwodowy, ale i na inwestorów), obok jakich przejæ granicznych drogi nale¿y uczyniæ
p³atnymi do przejazdu i tak dalej. Generalnie, program drogowy przyjêto za
podstawê, ale trzeba bêdzie go jeszcze dopracowaæ. Nale¿y dodaæ, ¿e 20 stycznia
minister Bu³ycziow i N. Riabiczko wizytowali Czerniachowsk, oceniaj¹c perspektywy rozbudowy infrastruktury transporowej tego miasta, tj. rozbudowa
drogi wileñskiej i linii kolejowej, budowa centrum logistyczne, projekt budowy
portu lotniczego.
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Nastêpnie rozpoczêto rozpatrywanie projektu programu rozwoju owiaty,
który przedstawi³a wiceminister Anastasija Chriebtowa. Tu te¿ gubernator nie
doczeka³ siê wyjanienia, w jakim celu opracowano ten projekt i po co jego
autorom potrzebnych jest tych 150 mln rubli, o które wnioskuj¹. Wed³ug autorów
projektu programu, celem jest rozwój placówek owiatowych. Wed³ug gubernatora, celem powinna byæ poprawa jakoci kszta³cenia. Projekt odes³ano do
poprawki.
www.gov.kaliningrad.ru z 24 I 2006; www.kaliningradka.ru z 25 I 2006.

Gieorgij Boos zameldowa³ siê w Kaliningradzie
25 stycznia wieczorem gubernator Gieorgij Boos spotka³ siê ze studentami
Rosyjskiego Uniwersytetu Pañstwowego im. I. Kanta w Kaliningradzie i przez
ca³e dwie godziny odpowiada³ na najprzeró¿niejsze pytania. Jedno z tych pytañ
brzmia³o: Kim Pan siê czuje  kaliningradczykiem, Rosjaninem czy moskwianinem? To jest dobre pytanie. Dzisiaj, nawiasem mówi¹c, zameldowa³em siê
w Kaliningradzie  z dum¹ powiedzia³ gubernator. Studenci nagrodzili go rzêsistymi brawami. Jeden ze studentów poprosi³ gubernatora o zakoñczenie
spotkania piosenk¹. Gubernator nastroi³ gitarê i wykona³ pieñ liryczn¹
Rosenbauma pt. We nie jeszcze mi lataæ i lataæ, która koñczy siê wiele
znacz¹c¹ fraz¹: Znaczy siê, nie ma co na los narzekaæ, skoro taki los wypad³
mi. O sobie wszak piewa³, o gubernatorze Gieorgiju Boosie  napisa³ Dienis
Tarasienko w Komsomolskiej Prawdzie  Kaliningrad.
www.kaliningrad.kp.ru z 27 I 2006.

Z ¿ycia Floty Ba³tyckiej i Stra¿y Granicznej FSB
Uzawodowienie armii
Gazeta Stra¿ Ba³tiki piórem Jurija Szewczenki stwierdza, ¿e przejcie armii
i floty na s³u¿bê kontraktow¹ staje siê rzeczywistoci¹. We Flocie Ba³tyckiej
¿o³-nierzami s³u¿by kontraktowej ukompletowany zosta³ ca³kowicie Samodzielny
Batalion Desantowo-Szturmowy Brygady Piechoty Morskiej.
Dowództwo Floty zaprosi³o do brygady grupê dziennikarzy, których zapoznano z ¿yciem i szkoleniem ¿o³nierzy kontraktowych. Pokazano wszystko  od
ekwipunku desantowca do zajêæ w zakresie przygotowania bojowego.
Dziennikarze dowiedzieli siê, ¿e batalion desantowo-szturmowy jest swego
rodzaju wzorcem rosyjskiej piechoty morskiej na przysz³oæ. Powiedziano te¿,
¿e
stopniowe
zwiêkszanie znaczenia pododdzia³ów ukompletowanych ¿o³nierzami s³u¿by
kontraktowej, w ogólnym stanie liczbowym floty, nie wyklucza ¿o³nierzy odby26

waj¹cych s³u¿bê z poboru, okres s³u¿by których wyniesie 12 miesiêcy (od 1
stycznia 2008 roku). Taki mieszany system budowy armii i floty pozwoli na
zapewnienie si³y roboczej dla sfery produkcyjnej kraju i stworzy rezerwê kadrow¹
dla si³ obrony kraju.
W trakcie eksperymentu kontraktowego chêæ odbycia takiej s³u¿by wyrazi³o
oko³o 7 tys. obywateli. Utrzymanie ¿o³nierza kontraktowego kosztuje pañstwo
380 tys. rubli rocznie Jednak twarde warunki kwalifikacyjne w pierwszym okresie
zniechêci³y wielu kandydatów. A oto portret spo³eczny ¿o³nierza kontraktowego piechoty morskiej: wzrost nie mniej ni¿ 180 cm, rednia, bli¿ej atletycznej
budowa cia³a, pe³ne rednie lub rednie zawodowe wykszta³cenie, posiadanie
c
o
najmniej pierwszej klasy sportowej, pochodzenie robotnicze, dobry stan zdrowia
fizycznego i psychicznego, kawaler, i obowi¹zkowo obywatel Rosji, pragn¹cy
broniæ Ojczyzny i zdolny do znoszenia d³ugotrwa³ych obci¹¿eñ.
SB, 2005, nr 216 z 22 XII.

NATO-wska pêtla dla krainy bursztynu Rosji
A. Nowik z ca³ym przekonaniem pisze w Stra¿y Ba³tiki, ¿e wraz ze wst¹pieniem Polski i Litwy do NATO i Unii Europejskiej Obwód Kaliningradzki FR
znalaz³ siê w podwójnej blokadzie  wojskowej (NATO) i ekonomicznej (UE).
Przy czym, wed³ug ocen ekspertów amerykañskich, przerwaæ ani pierwszej, ani
drugiej «Rosja nie ma ani si³, ani mo¿liwoci». W dwustronicowym artykule
ten rosyjski ekspert wojskowy straszy czytelników gazety porównywaniem si³ i
rodków NATO i Rosji, powiêcaj¹c wiele uwagi polskim si³om zbrojnym, a
tak¿e roli trzech krajów nadba³tyckich (Litwy, £otwy i Estonii) w strategii NATO.
Lektura tego artyku³u dowodzi, ¿e jego autor wychowany zosta³ na propagandzie z czasów zimnej wojny i postrzega NATO wy³¹cznie jako
najgroniejszego przeciwnika Rosji. Dobitnie o tym wiadczy jego kolejny
artyku³ pod tytu³em: Spojrzenie NATO na Wschód, w którym ju¿ na wstêpie
czytamy, ¿e g³ównym czynnikiem, wp³ywaj¹cym na destabilizacjê sytuacji
wojskowo-politycznej w Regionie Europejskim w 2006 roku, jest wzmo¿enie
polityki NATO, USA na kierunku wschodnim w zakresie wyparcia Rosji z
przestrzeni postradzieckiej, kszta³towanie na tej przestrzeni potencjalnych
zagro¿eñ dla Federacji Rosyjskiej.
Zdaniem A. Nowika, destabilizuj¹cym czynnikiem w Ba³tyckiej Strefie Morskiej pozostaje nadal kszta³towanie na terytorium krajów Ba³tii, Polski natowskiej infrastruktury wojskowej, prowadzenie tu polityki antyrosyjskiej, zaciskanie
na Obwodzie Kaliningradzkim politycznej, gospodarczej i informacyjnej pêtli
NATO i UE.
SB, 2005, nr 216 z 22 XII, nr 219 z 27 XII.

Ziemia niezgody w Ba³tijsku
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Coraz czêciej rozbrzmiewa krytyka w³adz miejskich Ba³tijska pod adresem
Floty Ba³tyckiej. W ubieg³ym tygodniu [1925 grudnia 2005 r.] szef okrêgu miejskiego Fiodor Jaroszewicz wyrazi³ chêæ zagarniêcia w swe rêce wyspy Russkij
w Ba³tijsku. Motywacja: wojskowi maj¹ zbyt du¿o ziemi. Czy tak jest w rzeczywistoci? O komentarz zwrócilimy siê do zastêpcy dowódcy FB ds. budownictwa, zabezpieczenia in¿ynieryjnego i zakwaterowania genera³a-majora
Wiaczes³awa Dieriewiago. Wed³ug niego, próby odebrania gruntów Floty i maj¹tku s¹ niczym nieuzasadnione i bezprawne. Pokutuj¹ce wyobra¿enie, ¿e Flota
w³ada omal¿e wszystkimi gruntami Obwodu Kaliningradzkiego jest b³êdne.
Realnie w dyspozycji Floty znajduje siê zaledwie 6% gruntów. [...] Z wyjanieñ
genera³a Dieriewiago wynika, ¿e Flota Ba³tycka gotowa jest do oddania w³adzom
ró¿nych jednostek municypalnych ponad 50 dzia³ek gruntów o ³¹cznej powierzchni 1700 hektarów. W³adzom Ba³tijska proponuje siê 15 dzia³ek gruntów
o powierzchni 331 hektarów. Flotê interesuje nabycie za to mieszkañ dla kadry
zawodowej. Obecnie we Flocie Ba³tyckiej jest ponad 8 tysiêcy oficerów, chor¹¿ych i podoficerów ubiegaj¹cych siê o przydzia³ mieszkañ. Problem mieszkaniowy we FB jest jednym z najostrzejszych w ca³ej Flocie Wojenno-Morskiej
i generalnie w Si³ach Zbrojnych FR.
SB, 2005, nr 219 z 27 XII.

W roku 2006 Flota Ba³tycka otrzyma 3 tysi¹ce mieszkañ
30 grudnia 2005 r. Agencja Informacyjna Rosba³t poinformowa³a, ¿e w
roku 2006 Flota Ba³tycka otrzyma 3 tys. mieszkañ, co pozwoli na zmniejszenie
kolejki oczekuj¹cych na mieszkanie o 40%. Wed³ug admira³a W³adimira
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po³owa mieszkañ zostanie zbudowana przez Ministerstwo Obrony FR kosztem
1,4 mld rubli. Druga czêæ  dziêki kosztom pozyskiwanym wspólnie przez
dowództwo Floty i rz¹d regionalny. Ten program przewiduje bezp³atne przekazanie obwodowi pod zabudowê niewykorzystanych gruntów i  wed³ug wartoci bilansowej  zwolnionych obiektów wojskowych z ca³¹ infrastruktur¹ in¿ynieryjn¹. Mieszkania bêd¹ otrzymywaæ zwolnieni do rezerwy wojskowi
zawodowi, którzy przejd¹ przeszkolenie w zakresie specjalnoci cywilnych.
Mamy znakomitych in¿ynierów i administratorów, którzy bêd¹ wykorzystani
w dowolnych bran¿ach gospodarki regionalnej, ostro potrzebuj¹cej dzisiaj
nap³ywu wysoko wykwalifikowanej si³y roboczej  powiedzia³ Wa³ujew.
Dla porównania: w 2005 roku we FB zbudowano ogó³em 500 mieszkañ,
a kolejka oczekuj¹cych nadal wynosi 8 tysiêcy.
Nieco inne dane poda³ kierownik S³u¿by Prasowej FB komandor Anatolij
£obskij. Wed³ug jego s³ów, oko³o tysi¹ca mieszkañ zostanie zbudowanych przez
Ministerstwo Obrony, jeszcze tysi¹c  to projekty inwestycyjne zatwierdzone
przez rz¹d Obwodu Kaliningradzkiego. Wiêkszoæ mieszkañ z tych trzech tysiêcy
bêdzie w³anie w tym obwodzie: w Kaliningradzie, Ba³tijsku, Czerniachowsku,
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Gwardiejsku i innych miastach, gdzie s¹ garnizony wojskowe. Reszta  w Obwodzie Leningradzkim, gdzie tak¿e stacjonuj¹ jednostki Floty Ba³tyckiej.
Dowództwo Floty obawia siê jedynie o to, czy firmy budowlane zdo³aj¹
w ci¹gu roku zbudowaæ tyle mieszkañ.
Wicepremier i minister obrony Rosji Siergiej Iwanow poinformowa³ Dumê
Pañstwow¹, ¿e w FR 130 tys. oficerów nie ma mieszkania, a dalszych 30 tys.
oczekuje na poprawê warunków mieszkaniowych. Dlatego na te cele w bud¿ecie
roku 2006 przeznacza siê 15 mld rubli i tyle samo w roku 2007.
www.rosbalt.ru z 30 XII 2005; SiK, 2006, nr 1 z 410 I; KP, 2006, nr 1 z 5 I,
nr 6 z 14 I; KPwK, 2006, nr 2 z 11 I; www.rbc.ru z 11 I 2006.

Liczne odejcia oficerów ze s³u¿by
M. Artiomow pisze w Stra¿y Ba³tiki, ¿e problem przedterminowego
zwalniania siê m³odych oficerów ze s³u¿by wojskowej niepokoi dowództwo
Floty Ba³tyckiej. O tym, ¿e FB traci m³odych oficerów wiadczy ten fakt, ¿e w
roku 2005 ze s³u¿by zwolni³o siê ponad 70 lejtnantów, absolwentów wy¿szych
uczelni wojskowych z roku 2004.
Najgorsze wyniki pod tym wzglêdem maj¹ miejsce w Leningradzkiej Bazie
Wojenno-Morskiej. Dowództwo Floty obwinia o to dowództwo bazy, które pozostawia absolwentów swojemu losowi, szczególnie w okresie
zagospodarowania siê w nowym miejscu s³u¿by. W tej bazie, pomimo posiadania
rodków na ten cel, jedynie co trzeciemu m³odemu oficerowi wyp³acono
zapomogê bezzwrotn¹ na zakup sprzêtu pierwszej potrzeby. Zmuszeni do
samodzielnego zajmowania siê swoim zagospodarowaniem m³odzi oficerowie
zaprzestali przychodziæ do s³u¿by, znaleli inn¹ pracê i teraz kategorycznie nie
chc¹ kontynuowaæ s³u¿by wojskowej  informuje dziennikarz. S¹ te¿ przyczyny
subiektywne: niski poziom wychowania moralno-psychologicznego i wojskowopatriotycznego
m³odych
oficerów
w uczelniach wojskowych. Brak gotowoci i niechêæ do ponoszenia niedostatków i trudnoci s³u¿by wojskowej wykazuj¹ g³ównie absolwenci Ba³tyckiego
Instytutu Wojenno-Morskiego w Kaliningradzie i Instytutu Wojenno-Morskiego
w Sankt Petersburgu. Za to absolwenci Instytutu Wojenno-Morskiego we W³adywostoku przychodz¹ na Ba³tyk ze zdecydowanym nastawieniem
kontynuowania s³u¿by wojskowej  pisze. M. Artiomow.
SB, 2006, nr 1 z 12 I.

Do Floty Ba³tyckiej przybywa inspekcja wojskowa si³ zbrojnych Polski
Wbrew tytu³owi prasowemu do Kaliningradu 24 stycznia przybywa
miêdzynarodowa inspekcja wojskowa w sk³adzie przedstawicieli Si³ Zbrojnych
Polski, Czech i Litwy, z podpu³kownikiem Wojska Polskiego Zbigniewem
Pe³czyñskim na czele. Jak poinformowano korespondenta AI Regnum w S³u¿bie Prasowej Floty Ba³tyckiej, grupa inspektorów wojskowych w ci¹gu dwóch
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dni bêdzie sprawdzaæ przebieg realizacji umów miêdzynarodowych w Samodzielnej Brygadzie Strzelców Zmotoryzowanych Wojsk L¹dowych Floty
Ba³tyckiej, rozlokowanej w m. Gusiewie [...].
www.regnum.ru z 23 I 2006.

Bezpieczeñstwo publiczne
Bojownik z przestêpczoci¹ okaza³ siê ³apówkarzem
Funkcjonariusz Ba³tyckiego Rejonowego Oddzia³u Spraw Wewnêtrznych
w Kaliningradzie skazany zosta³ przez s¹d na trzy lata kolonii karnej o zaostrzonym re¿imie za wziêcie ³apówki w kwocie 500 dolarów od matki sprzedawczyni
podejrzanej o kradzie¿ pieniêdzy z utargów. Winê udowodniono, gdy¿ wiadkiem
¿¹dania i wziêcia ³apówki od emerytowanej nauczycielki by³ jej m¹¿ i inni wiadkowie, i gdy po up³ywie pó³ roku od zaistnienia zdarzenia emerytka zdecydowa³a
siê zg³osiæ ze skarg¹ do Oddzia³u Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego Obwodowego
USW  los ³apówkarza zosta³ przes¹dzony. Zosta³ usuniêty ze s³u¿by i skazany
na karê wiêzienia.
KPwK, 2005, nr 201 z 27 XII.

Ofiary bursztynowych wyrobisk odkrywkowych
24 grudnia 2005 roku na wyeksploatowanym wyrobisku odkrywkowej kopalni bursztynu w miejscowoci Jantarnoje (nie chronionej, lecz oznakowanej
znakami ostrzegawczymi i zakazuj¹cymi wstêpu osobom postronnym) zasypani
zostali ze skutkiem miertelnym dwaj m³odzi mieszkañcy (28 i 29 lat) osiedla
Klono-woje. Wczeniej niejednokrotnie byli oni zatrzymywani przez ochronê
k
o
p
a
l
n
i
i milicjê na terenie kopalni jako tak zwani czarni poszukiwacze bursztynu.
KPwK, 2005, nr 201 z 27 XII.

S¹d poczeka  w sprawie Zinyk przeciwko Rudnikowowi
W po³owie grudnia 2005 roku w S¹dzie Obwodowym powinny by³y byæ
rozpatrzone dokumenty, przed³o¿one przez prokuratora obwodu W³adimira
Zinyka, w których domaga³ siê on wszczêcia sprawy karnej przeciwko
deputowanemu Igorowi Rudnikowowi za oszczerstwo pod adresem jednego z
by³ych figurantów w sprawie o zabójstwo Olega Pokaniewicza. Jednak s¹d nieoczekiwanie odroczy³ sprawê jeszcze na piêæ dni.
Rudnikow tak to wyjani³ korespondentowi Argumentów i Faktów  Kaliningrad: sêdzia Jurczenko uzna³a, ¿e nale¿y poczekaæ na wyniki kontroli, któr¹
w tych dniach prowadzi komisja Prokuratury Generalnej FR, przyby³a z Sankt
30

Petersburga. W wyniku zbiegu okolicznoci, prawnicy z Pitra przyjechali w³anie
do Kaliningradu wyjaniaæ treæ zarzutów przedstawionych przez Rudnikowa
w pimie do Prokuratora Generalnego W³adimira Ustinowa, w którym on informuje «o machinacjach mieszkaniowych W.F. Zinyka» [...]. Jak wiadomo, po tej
kontroli prokurator W. Zinyk poda³ siê do dymisji z uwagi na stan zdrowia. Jak
zosta³a rozpatrzona sprawa przeciwko I. Rudnikowowi, na razie nie wiadomo.
O konflikcie miêdzy kierownictwami Prokuratury Obwodowej i Obwodowego
USW oraz roli w tym konflikcie I. Rudnikowa na tle sprawy o zabójstwo szefa
firmy ochroniarskiej SWIECZW Olega Pokaniewicza informowalimy w
dwóch poprzednich numerach Biuletynu.
AiFK, 2005, nr 51 z XII.

Nowe znaki i nowe przepisy drogowe
Od 1 stycznia 2006 roku w Rosji, a wiêc i w obwodzie, obowi¹zuj¹ nowe
znaki drogowe. Niebawem na drogach obwodu pojawi siê oko³o dwudziestu
nowych znaków, wród których bêdzie nawet znak uprzedzaj¹cy o zatorach na
drodze. Jeszcze 18 z ju¿ istniej¹cych bêdzie nieznacznie zmienionych. Trwa
produkcja nowych znaków. Wród producentów i kierowców pojawi³y siê ju¿
nawet swojskie nazwy niektórych z nich. Na przyk³ad, Ch³op z ³opat¹ lub
Dwa garby w trójk¹cie. Pojawi siê znak Stop Kontrola, który bêdzie
ustawiany oko³o posterunków S³u¿by Drogowo-Patrolowej i w innych miejscach
zamiast znaku Stop (ten ostatni bêdzie stosowany jedynie na skrzy¿owaniach).
Przejazd obok znaku Stop Kontrola bez zatrzymania siê jest zabroniony.
Za ich nieprzestrzeganie grozi kara ju¿ od 1 stycznia br. Z dniem 1 stycznia
2006 r. wprowadzono te¿ zmiany do Przepisów Ruchu Drogowego. W ruchu
poza miastem wszyscy kierowcy zobowi¹zani s¹ do w³¹czenia wiate³ nie tylko
noc¹, ale i w dzieñ. Kara za naruszenie tego obowi¹zku  50 rubli. Dzieci do lat
12 teraz nale¿y przewoziæ w samochodzie tylko w specjalnych fotelikach z
pasami. Od tej chwili w strefie obowi¹zywania znaku Wyprzedzanie jest
zabronione niedopuszczalne s¹ jakiekolwiek manewry. Wczeniej mo¿na by³o
wyprzedziæ na przyk³ad traktor, jad¹cy z szybkoci¹ mniejsz¹ ni¿ 30 km/godz.
S¹ te¿ inne zmiany, na przyk³ad odnonie przyrz¹dów wietlnych pojazdów:
drogowskazy w samochodzie mog¹ mieæ tylko kolor ¿ó³ty lub pomarañczowy.
W Komsomolskiej Prawdzie  Kaliningrad z 13 stycznia czytamy: Jest
po³owa stycznia, a nowych Przepisów Ruchu Drogowego jeszcze nawet w sprzeda¿y nie ma. Jak dalej jedziæ  nikt nie wie. Co tu mówiæ, sami gaiszniki
[inspektorzy Pañstwowej Inspekcji Samochodowej] dopiero wczoraj otrzymali
wie¿o wyprodukowane broszury z przepisami prosto z drukarni.
K-sa, 2005, nr 628 z 30 XII; SiK, 2006, nr 2 z 1117 I; KPwK, 2006, nr 3 z 13
I.

Cyganów deportuj¹?
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W ostatnim tygodniu grudnia 2005 r. funkcjonariusze Urzêdu Nadzoru Pañstwowego nad Rozpowszechnianiem Narkotyków realizowali drugi etap operacji
na rzecz zaprowadzenia porz¹dku w osiedlu Doro¿noje k. Kaliningradu. Operacja trwa³a trzy dni, zburzono oko³o dziesiêciu bezprawnych budowli, wykorzystywanych przez Cyganów jako punkty zbytu narkotyków. Wszystkie
bezprawne budowle w osiedlu Doro¿noje bêd¹ zburzone  owiadczy³ na
konferencji prasowej naczelnik ww. Urzêdu Witalij Diemczenko.  Z Cyganami, którzy tam mieszkaj¹, sprawa jest trudniejsza. Ale wyjcie znajdziemy.
Obywatele pañstw zagranicznych najprawdopodobniej bêd¹ deportowani. A obywatele Rosji  wys³ani do miejsc sta³ego zameldowania. Nie jest to jednak
decyzja ostateczna. Na 24 stycznia zaplanowano naradê miêdzyresortow¹ przy
gubernatorze obwodu. Na tej naradzie mia³y byæ postawione wszystkie kropki
nad i. Brak informacji w tej sprawie.
Osiedle Doro¿noje, w którym mieszkaj¹ wy³¹cznie Cyganie w budynkach
w wiêkszoci zbudowanych bez zezwolenia, od lat uznawane jest za najwiêksze
w obwodzie ognisko handlu narkotykami.
TR, 2005, nr 48 z 23 29 XII; SiK, 2006, nr 1 z 410 I; KP, 2006, nr 6 z 14 I.

Wzrost liczby napadów rabunkowych na sklepy
Wed³ug danych milicji w ostatnim czasie dokonywanych jest 57 napadów
rabunkowych na sklepy ca³odobowe w miesi¹cu. Niestety, organy ochrony prawa
nie mog¹ zmusiæ ich w³acicieli do zainstalowania sygnalizacji, przycisków alarmowych, kamer wideo czy zatrudnienia profesjonalnej ochrony. Jedynie apteki
nocne wyposa¿one s¹ w mocne drzwi i okienko do sprzeda¿y, bowiem te placówki mog¹ staæ siê obiektem napaci narkomanów. W³aciciele sklepów spo¿ywczych nie kwapi¹ siê z lepszym zabezpieczeniem, gdy¿ w ich przypadku
ewentualna strata wynosi 23 tysi¹ce rubli, a zabójstwa zdarzaj¹ siê rzadko.
Ostatni napad na taki sklep mia³ miejsce pod koniec grudnia na ulicy Riazina.
Bandyci wdarli siê do sklepu w nocy i miertelnie ranili sprzedawczyniê Galinê
Gabrijenczyk, lat 46. Napad grudniowy by³ ju¿ dziesi¹ty w ostatnich szeciu
latach
na
ten
sklep.
Nie pomóg³ nawet przycisk alarmowy, który w tym sklepie by³ zamontowany.
Do czasu przybycia milicji przestêpcy zd¹¿yli uciec, zabieraj¹c towar z kilku
pó³ek. ledztwo trwa.
SiK, 2006, nr 1 z 410 I.

Wielokrotny morderca skazany
S¹d Obwodowy w Kaliningradzie skaza³ Leonida Parszukowa na 18 lat kolonii karnej o zaostrzonym rygorze za zabójstwo mê¿a i ¿ony Putiatinskich w
osiedlu Bolszoje Isakowo sprzed szeciu laty. Zabójca, maj¹cy w wiatku przestêpczym pseudonim Lonia Pitierskij, po zabójstwie ukrywa³ siê i dopiero w
grudniu 2001 roku zosta³ zatrzymany na terenie Litwy. By³y oficer oddzia³u
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specjalnego Wojsk Powietrzno-Desantowych, wed³ug danych organów ochrony
prawa, by³ najemnym zbójc¹, a w kaliningradzkiej i litewskiej prasie otrzyma³
przezwisko nadba³tycki morderca Nr 1. W Litwie Leonid Parszukow vel Lonia
Pitierskij podejrzewany by³ o zabójstwo prezesa Litewskiej Federacji Boksu
Remigiusa Dakiavièusa i biznesmena kaliningradzkiego Igora Griebieniukowa.
Prócz tego, Parszukow dokona³ kilku zabójstw na zamówienie w Polsce,
Bia³orusi i £otwie. Jednak s¹d litewski nie znalaz³ wystarczaj¹cych dowodów
do uznania go winnym tych zabójstw i naruszenia granicy litewskiej i skaza³ go
jedynie na cztery lata wiêzienia za nielegalne posiadanie broni. W marcu 2005
roku Parszukow zosta³ przekazany w³adzom kaliningradzkim.
W S¹dzie Obwodowym jako wiadek zeznawa³ przeciwko Parszukowowi
Dmitrij Konstantinow, który towarzyszy³ mu w czasie zabójstwa Putiatinskich
w Bolszoje Isakowo w padzierniku 1999 roku i wkrótce po tym morderstwie
zosta³ rozpoznany przez wiadków i zatrzymany. Skazany zosta³ jedynie za bezprawne wdarcie siê do cudzego mieszkania i pozbawienie wolnoci dwóch osób
[zabójcy wiêzili Putiatinskich ponad 13 godzin w zamkniêciu w ich w³asnym
domu w oczekiwaniu na powrót ich syna Walerija, z którym mieli porachunki
finansowe]. Konstantinow wyrok odby³ i teraz zmieni³ swe zeznania, obci¹¿aj¹c
w
r
a
z
z Parszukowem o morderstwo nie¿yj¹cego ju¿ Rodiona Cygankowa, który rzekomo jako trzeci by³ z nimi w B. Isakowie. S¹d nie da³ wiary obydwu i skaza³
Parszukowa za dwa zabójstwa. Wyrok nie jest prawomocny.
SiK, 2006, nr [1] z 410 I; www.regnum.ru z 5 I 2006;
KP, 2006, nr 2 z 10 I; AiFK, 2006, nr 12 ze I.

Nieletni z zimn¹ krwi¹ zabi³ bezdomnego
S¹d Rejonu Moskiewskiego w Kaliningradzie skaza³ 15-letniego wychowanka Szko³y  Internatu Nr 7 Niko³aja Ga³anzowskiego na 5,5 roku kolonii
poprawczej za zabójstwo bezdomnego W³admira Diewiatowa. Diewiatow oskar¿
y
³
nastolatka o kradzie¿ zegarka. W czasie sprzeczki Ga³anzowski zada³ swemu
przyjacielowi (obydwaj siê znali) miertelne ciosy no¿em. Swoim czynem pochwali³ siê koledze, który zosta³ póniej wiadkiem w s¹dzie. Tak¿e w czasie
rozprawy nie wyrazi³ skruchy, lecz jawnie by³ dumny ze swego mia³ego
czynu,
za
w toku ledztwa z zadowoleniem chodzi³ na miejsce przestêpstwa. Przy wymiarze
kary s¹d wzi¹³ pod uwagê m³ody wiek oskar¿onego, a tak¿e warunki jego ¿ycia
i niski poziom rozwoju psychicznego. Tym niemniej najlepsze lata swego
¿ycia przyjdzie mu spêdziæ za kratami.
SiK, 2006, nr 1 z 410 I.

W Kaliningradzie os¹dzono bandê w³óczêgów, która przez pó³ roku
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terroryzowa³a mieszkañców Rejonu Gurjewskiego
Uprawomocni³ siê wyrok Gurjewskiego S¹du Rejonowego w stosunku do
czterech w³óczêgów, którzy przez pó³ roku terroryzowali mieszkañców rejonu.
Bracia Walerij i Niko³aj Gird¿iusowie razem z dwiema kole¿ankami Nin¹ Girut
i Walentin¹ Lewaszow¹ w³óczyli siê po rejonie, kradn¹c tamtejszym mieszkañcom zwierzêta domowe i pope³niaj¹c inne przestêpstwa. W szczególnoci,
we wrzeniu 2005 roku w lesie nieopodal osiedla Ro¿kowo wy¿ej wymienione
kobiety pobi³y jedn¹ z tamtejszych mieszkanek, a nastêpnie, boj¹c siê, by ona
nie zg³osi³a o pobiciu do milicji, Walerij Gird¿ius zabi³ j¹, a cia³o ob³o¿y³
g
a
³
ê
z
i
a
m
i
i s³om¹ i spali³. Po miesi¹cu Lewaszowa przedosta³a siê przez lufcik do mieszkania w osiedlu £osiewo, z którego ukrad³a aparaturê wideo, odzie¿, napoje
alkoholowe i strzelbê myliwsk¹ z nabojami. Z t¹ strzelb¹ Walerij Gird¿ius jedzi³
póniej na skradzionym koniu po okolicy i straszy³ mieszkañców. Gro¿¹c strzelb¹
jednemu z traktorzystów, zaw³adn¹³ jego traktorem i sterroryzowa³ mieszkañców
osiedla Uro¿ajnoje.
W koñcu wszyscy cz³onkowie bandy zostali schwytani. Oskar¿ono ich o
pope³nienie 18 ró¿nych czynów przestêpczych. S¹d skaza³ Walerija Gird¿iusa,
jako szefa bandy, na 13,5 roku pozbawienia wolnoci w kolonii o zaostrzonym
re¿imie, jego brata Niko³aja na 6 lat, Ninê Girut na 4,5 roku, Walentinê
Lewaszow¹ na 3 lata i 4 miesi¹ce.
www.regnum.ru z 5 I 2006; AiFK, 2006, nr 12 ze I.

Kaliningradzki kurier skazany zosta³ na 9 lat wiêzienia za przemyt 400
gramów heroiny
37-letni Niko³aj Ponamarienko w maju 2005 roku przewozi³ w poci¹gu pasa¿erskim Moskwa  Kaliningrad 407,5 grama heroiny, co stanowi ponad 2
tys. porcji. Narkotyk schowa³ w dolnej bielinie w worku celofanowym
ob³o¿onym pachn¹cym zielem w celu ukrycia specyficznego zapachu heroiny.
Narkotyk mia³ trafiæ nie tylko do obwodu, ale i do krajów Unii Europejskiej. Za
swój wyczyn trafi³ na 9 lat do kolonii o zaostrzonym re¿imie.
www.regnum.ru z 6 I 2006; AiFK, 2006, nr 12 ze I.

Polakowi na granicy odebrano 185 gramów amfetaminy
Na posterunku celnym Mamonowski przy wjedzie do obwodu u obywatela
polskiego znaleziono amfetaminê  dwa opakowania o ³¹cznej wadze 185,15
grama  ukryte pod tylnymi siedzeniami samochodu marki Daewoo. Przeciwko
55-letniemu przemytnikowi wszczêto sprawê karn¹, trwa ledztwo. Czeka go
kara i pobyt w wiêzieniu rosyjskim.
www.regnum.ru z 10 I 2006; www.news.okradio.ru z 10 I 2006.

Dwa dni mêczarni porwanego biznesmena
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Porywacze w ci¹gu dwóch dni torturowali biznesmena, ¿¹daj¹c od niego
miliona dolarów. Dyrektor generalny firmy taksówkarskiej w Kaliningradzie
Siergiej P. zwabiony zosta³ do restauracji hotelu Dejma pod pretekstem
zawarcia ewentualnej umowy inwestycyjnej, sk¹d dwaj nieznani osobnicy
uprowadzili go si³¹ i wywieli w nieznane miejsce. W opuszczonym domu, do
którego dowieli go po oko³o godzinie czasu, trzymali go w kajdankach i przez
dwie doby mocno go torturowali, domagaj¹c siê okupu. Trzeciego dnia kto
zadzwoni³
do
jego
przeladowców przez telefon komórkowy. Po tym telefonie porywacze szybko
wsadzili swoj¹ ofiarê do samochodu, wywieli w pole i tam zostawili. Przed
odjazdem radzili mu, by nie chodzi³ do milicji i szykowa³ pieni¹dze. Obiecali,
¿e wkrótce znów go odnajd¹. Porwany dotar³ do kot³owni na obrze¿u Primorska
i przez telefon wezwa³ pomoc. Nastêpnego dnia zg³osi³ siê do prokuratury. Prokuratura zatrzyma³a jednego z podejrzanych, szukaj¹ drugiego i zleceniodawcy
porwania. Siergiejowi P. zapewniono ca³odobow¹ ochronê milicji.
KP, 2006, nr 4 z 12 I.

Kradzie¿e i po¿ary w okresie wi¹t
M. Ka³asznikow informuje w Stra¿y Ba³tiki, ¿e w okresie wi¹t Bo¿ego
Narodzenia i Nowego Roku dokonano mnóstwo kradzie¿y mieszkaniowych i
samochodów osobowych. Samochody, w zasadzie, uprowadzano sprzed supermarketów Wiktorija, Wiestier, sklepów Dioszewo. W tych miejscach grasowali z³odzieje wyszukuj¹cy samochody bez alarmów. W przededniu Nowego
Roku tylko w okolicy ulicy Dzier¿yñskiego uprowadzono w jednym dniu szeæ
VolkswagenówPassatów. Odnotowano tak¿e kilka po¿arów. W czasie po¿aru mieszkania w domu przy ulicy Sierpuchowskiej 40-letni mê¿czyzna wyskoczy³
przez okno z pi¹tego piêtra, ponosz¹c mieræ na miejscu. Trzy inne osoby hospitalizowano z powodu zaczadzenia. £¹cznie uratowano z tego po¿aru 25 osób.
By³y te¿ ofiary po¿arów w osiedlu Proch³adnoje w Rejonie S³awskim oraz w
miejscowoci Swiet³oje w Rejonie Gurjewskim, w To³stowo w Rejonie Krasnoznamienskim i w Kaliningradzie na ulicy Czadajewa. Zginêli przewa¿nie
ludzie starsi.
SB, 2006, nr 1 z 12 I.

Pieszych dzielnicowych bêdzie mniej
12 stycznia milicjanci Obwodu Kaliningradzkiego otrzymali 50 nowych
samochodów s³u¿bowych, przydzielonych przez MSW FR. 20 pojazdów marki
Gazela otrzymaj¹ grupy operacyjno-ledcze, za trzydzieci Niw trafi do
dzielnicowych wiejskich. Samochody wyprodukowane zosta³y w Ni¿nim Nowgorodzie i Samarze, sk¹d dwiema kolumnami dostarczone zosta³y przez
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z Kaliningradu kierowców milicyjnych do Sankt Petersburga, a stamt¹d promem
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Georg Ots przetransportowano je do Ba³tijska. W ten sposób unikniêto op³at
celnych, ubezpieczeniowych i drogowych, nale¿nych przy ewentualnym transporcie przez terytorium Litwy. Za przewóz morski odbiorcy nie zap³acili ani
kopiejki, gdy¿ potraktowano samochody jako ³adunek specjalny.
W lutym milicjanci otrzymaj¹ jeszcze 15 samochodów, które zostan¹ zakupione ze rodków bud¿etu obwodowego. Obietnicê tak¹ kierownictwo OUSW
otrzyma³o z ust gubernatora obwodu.
KP, 2006, nr 5 z 13 I; KPwK, 2006, nr 3 z 13 I.

miertelnoæ narkomanów kaliningradzkich
13 stycznia br. na konferencji prasowej szef Urzêdu Pañstwowego Nadzoru
nad Rozpowszechnieniem Narkotyków w Obwodzie Kaliningradzkim Witalij
Diemczenko poinformowa³, ¿e w roku 2004 z regionie zmar³o z przedawkowania
300 narkomanów, a w 2005 r.  361 narkomanów. Z ludzkiego punktu widzenia  jest to katastrofa, ale z punktu widzenia zrozumienia sytuacji  prognozujemy, ¿e w tym roku [2006] liczba zgonów z powodu przedawkowania bêdzie
tylko wzrastaæ  podkreli³ W. Diemczenko. W eksklawie rosyjskiej zupe³nie
nie istnieje «kultura spo¿ycia narkotyków»  je¿eli taki termin w ogóle nadaje
siê do u¿ycia w danym przypadku. Narkomani, kupuj¹c heroinê od Cyganów
w osiedlu Doro¿nyj, nigdy nie wiedz¹, co w³aciwie oni kupuj¹. Heroiny w
porcji jest zaledwie 10%, w najlepszym przypadku ca³a reszta to dimiedro³
[syntetyczna morfina, b. zanieczyszczona, prawdopodobnie produkowana na
miejscu], w najgorszym  roztarte na proszek szk³o od ¿arówek  kontynuowa³
Diemczenko.
Kaliningradzcy pracownicy urzêdu antynarkotykowego wiedz¹, ¿e w miecie
rosn¹ dacze cygañskie, postawione w wyniku wyprania rodków ze sprzeda¿y
narkotyków. Ale, wed³ug s³ów Diemczenko, w chwili obecnej nie istnieje baza
ustawodawcza, która zezwoli³aby na poci¹gniecie gospodarzy takich domów
do odpowiedzialnoci karnej. W chwili obecnej u nas w s¹dzie znajduje siê
tylko jedna sprawa karna, w której oskar¿onym jest cz³owiek o to, ¿e za uzyskane
pieni¹dze ze sprzeda¿y heroiny zbudowa³ willê i kupi³ samochód  ucili³
Witalij Diemczenko.
www.regnum.ru z 13 I 2006.

Prokuratora kaliningradzkiego zgubi³a sprawa mieszkaniowa
20 stycznia prokurator Obwodu Kaliningradzkiego W³adimir Zinyk poda³
siê do dymisji, a Prokurator Generalny jego probê o dymisjê przyj¹³. O
przyczynie dymisji nie poinformowano, jednak zapytani o to dziennikarze i
deputowani Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej zgodnie uznali, ¿e jest ni¹
g³ona sprawa mieszkaniowa oraz, jako skutek, nieumiejêtne u³o¿enie sobie
stosunków ze rodowiskiem dziennikarskim regionu. To dziennikarze wyci¹gnêli
na wiat³o dzienne historiê z kupnem mieszkania o wysokim standardzie w
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Kaliningradzie
za
pieni¹dze bud¿etowe z przekroczeniem metra¿u i kosztów. Po ukazaniu siê informacji prasowych Prokurator Generalny poci¹gn¹³ Zinyka do
odpowiedzialnoci dyscyplinarnej, orzekaj¹c o jego niepe³nej przydatnoci do
zajmowanego stanowiska. W. Zinyk zmuszony zosta³ do zwrotu czêci pieniêdzy,
bezprawnie pobranych z kasy pañstwowej w kwocie 700 tys. rubli. Do tego
jeszcze zarzucono mu zameldowanie w tym mieszkaniu swojej matki z
Astrachania, która mia³a ju¿ w³asne mieszkanie.
Przytoczymy tu za AI Regnum charakterystyczn¹ wypowied Ilii Stu³owa,
kaliningradzkiego korespondenta Izwiestii; Zgadzam siê z Ch. de Gaullem,
który powiedzia³, ¿e ka¿dego polityka mo¿na rozgnieæ gazet¹. Widocznie prokurator nie zna³ tego powiedzenia i lekcewa¿¹cy stosunek do SMI doprowadzi³
do tak powa¿nych nastêpstw dla jego kariery. Dla mnie za osobicie dymisja
Zinyka jest to przede wszystkim ocena pracy prokuratury jako ca³oci. Spójrzcie
na odpowiedzi pracowników na skargi ludnoci. Z nich mo¿na sporz¹dziæ zbiór
anegdot i biurokratycznych odpowiedzi.
By³y prokurator owiadczy³, ¿e pozostaje w Kaliningradzie.
www.regnum.ru z 20 I 2006.

Bom¿  dziecko bez okrelonego miejsca zamieszkania
26 stycznia pod kierownictwem gubernatora Gieorgija Boosa odby³a siê narada rz¹du regionalnego na temat problemu braku nadzoru nad dzieæmi i przestêpczoci nieletnich. Na tej naradzie ujawniono, ¿e w 2005 roku w obwodzie
by³o 7 tysiêcy dzieci  sierot i ponad 4 tysi¹ce dzieci pozostaj¹cych po prostu
bez nadzoru i stwarzaj¹cych problemy. W tym samym roku oddzia³y milicji
zatrzyma³y ponad 3 tysi¹ce nieletnich za ró¿nego rodzaju naruszenia prawa:
712 przestêpstw rozpatrzy³y s¹dy, przy czym 500 nieletnich zosta³o skazanych.
Uznano jednak, ¿e dziêki pracy ró¿nych zespo³ów i komisji ds. nieletnich
stopniowo udaje siê obni¿aæ poziom przestêpczoci dzieciêcej. Wed³ug s³ów
szefa OUSW genera³a  majora milicji Siergieja Kiriczenki, w 2005 roku ogólna
liczba przestêpstw pope³nionych przez nieletnich zmniejszy³a siê o 27 %.
Kaliningradzkich urzêdników cieszy w tej sytuacji tylko jedno: o 75% zmala³a
liczba przypadków w³óczêgostwa i liczba nieletnich ¿ebraków. Mimo to gubernator G. Boos zauwa¿y³, ¿e problem rehabilitacji dzieci trudnych w obwodzie
nadal pozostaje nie rozwi¹zany.
www.gov.kaliningrad.ru z 26 I 2006; www.news.okradio.ru z 27 I 2006.

Zastêpca naczelnika OUSW zbudowa³ sobie willê w Santa Barbarze
za 10 mln rubli
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Dymisja prokuratora Obwodu Kaliningradzkiego W³adimira Zinyka pozostawa³a jednym z kluczowych tematów w minionym tygodniu [2329 stycznia
2006]. Argumenty i Fakty  Kaliningrad opublikowa³y fragmenty wywiadu
prokuratora pod tytu³em Mam i odwagê, i sumienie, ale odchodziæ nie mam
zamiaru. «W pierwszych dniach grudnia nasz korespondent przeprowadzi³
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z W³adimirem Zinykiem. Przed wydrukowaniem redakcja wys³a³a wywiad do
prokuratury do zatwierdzenia, ale odpowiedzi nie otrzyma³a. O przyczynach
znów tylko mo¿na jedynie domylaæ siê»  pisze wydawnictwo. W szczególnoci,
[ówczesny] szef Prokuratury Obwodowej opowiedzia³: «Wiele narzekañ wywo³uje praca milicji. Przy tym absolutnie nie zadowala stanowisko kierownictwa
UWD [Urzêdu Spraw Wewnêtrznych, czyli milicji]  ono nie jest pryncypialne.
Naczelnik GAI [Gosudarstwiennaja awtoinspiekcja  Pañstwowa Inspekcja Samochodowa] m. Sowietska pracuje z fa³szywym dyplomem wy¿szego
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W s¹dzie znajduje siê sprawa karna za przyw³aszczenie przez niego rodków
pieniê¿nych, za które kupione zosta³o mieszkanie. A naczelnik UWD powiada:
«Niech pracuje, dopóki nie ma orzeczenia s¹du» [...] «Jeden z zastêpców
naczelnika UWD zbudowa³ sobie willê w Santa Barbara o wartoci ponad 10
milionów rubli. Teraz buduje drug¹  dla swojego syna. Tego nie zauwa¿a ani
naczelnik UWD, ani OSB [Otdie³ sobstwiennoj biezopasnosti  Oddzia³ Bezpieczeñstwa Wewnêtrznego]. Tak nie wolno pracowaæ, nie wolno ¿yæ  ju¿ zaszli,
dalej nie ma dok¹d! Teraz przygotowujê pismo na nazwisko Prokuratora Generalnego» [...] «Jest mieszne, ale z MSW przyje¿d¿aj¹ funkcjonariusze operacyjni
i
przedstawiciele
firmy
Philips Morris po to, ¿eby w miecie Mamonowo wykryæ nielegaln¹ fabrykê
produkcji papierosów, która zadusi³a Europê podróbkami. A u nas nikt niczego
nie wie! Przy tym zorganizowano sprawny kana³, wysy³aj¹cy za granicê mamonowskie papierosy furgonami. Naturalnie, do tego w³¹czone s¹ wszystkie s³u¿by
 bez urzêdu celnego, bez pograniczników i bez naszej dzielnej milicji to przejæ
nie mog³o. Korupcja jest we wszystkich s³u¿bach, wiêkszoæ  w milicji» [...]
«W UWD jest specjalny pododdzia³ do ochrony wiadków. Na ile jest mi wiadomo, ten pododdzia³ nie realizuje swoich bezporednich obowi¹zków, lecz
zajmuje siê ochron¹ pana Kiriczenki [naczelnik UWD Obwodu gen.-mjr milicji
Siergiej Kiriczenko]. Teraz poleci³em sprawdziæ dzia³alnoæ tej s³u¿by» [...] «Co
za dotyczy mieszkania, do którego jakoby bezprawnie zameldowa³em matkê,
ja swojej winy nie widzê. Chocia¿ za to mnie ukarano. Moja matka kupi³a prawo
zamieszkania w nim  ona w³o¿y³a w nie pieni¹dze, uzyskane ze sprzeda¿y
swojego mieszkania».
W chwili obecnej W³adimir Zinyk znajduje siê na leczeniu. I chocia¿, wed³ug
s³ów inspektora federalnego Aleksandra Dacyszyna, by³emu prokuratorowi
obwodowemu proponowano 4 warianty zatrudnienia w prokuraturach innych
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podmiotów Federacji Rosyjskiej, on wyrazi³ chêæ pozostania w Kaliningradzie.
Z kolei Nowyje kolosa informuj¹, ¿e Zinyka bierze do siebie do pracy
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Gieorgij Boos  na naczelnika Urzêdu ds. Wspó³dzia³ania z Organami Ochrony
Prawa w Rz¹dzie Obwodu Kaliningradzkiego.
www.regnum.ru z 29 I 2006.

W redakcji gazety rejonowej nieznani sprawcy w³amali siê do sejfu
Obrabowano gazetê samorz¹dow¹ Nasza ¿yzñ [Nasze ¯ycie], maj¹c¹
siedzibê redakcji na ulicy Lenina w Gwardiejsku. Sprawcy wy³amali drzwi do
budynku, a nastêpnie otworzyli sejf, kradn¹c przechowywane tam ksi¹¿eczki
pracy, dokumenty, a tak¿e pieni¹dze w kwocie 217 rubli. Przestêpcy rozebrali
komputer redakcyjny, kradn¹c p³ytê g³ówn¹ i twardy dysk, na którym
przechowywano materia³y do nowego numeru gazety. Prócz tego, rabusie
wy³amali drzwi do przedstawicielstwa firmy ubezpieczeniowej, które znajdowa³o
siê piêtro ni¿ej, kradn¹c tam 6 tys. rubli.
www.regnum.ru z 27 I 2006.

Kultura, nauka, ochrona zdrowia i opieka spo³eczna
Zmiana na stanowisku redaktora naczelnego Kaliningradki
Dotychczasowemu redaktorowi naczelnemu Kaliningradzkiej Prawdy Tamarze Zamiatinej nie przed³u¿ono kontraktu na rok 2006. O tym 4 stycznia powiadomi³a AI Regnum sama T. Zamiatina, podkrelaj¹c, ¿e tak¹ decyzjê podjêli w³aciciele gazety, czyli Przedsiêbiorstwo ¯eglugowe Reftransf³ot i Kompania Naftowa £UKOILKaliningradmornieft. Oficjalnie jej umowa o pracê
koñczy siê 1 lutego 2006 roku.
Wczeniej AI Regnum informowa³a o tym, ¿e w listopadzie 2005 roku
w redakcji gazety wybuchn¹³ skandal: gazeta ukaza³a siê bez materia³u, przedstawiaj¹cego sprawê zakupu 20. mieszkañ s³u¿bowych dla urzêdników rz¹du
gubernatora Boosa za 30 mln rubli. Przy tym artyku³ pod tytu³em Problem
mieszkaniowy za milion dolarów by³ w przededniu anonsowany przez kilka
radiostacji kaliningradzkich. Jak siê póniej okaza³o, publikacjê przed oddaniem
do drukarni wycofa³ osobicie dyrektor generalny wydawnictwa Igor Nikonow,
za redaktorowi naczelnemu Tamarze Zamiatanej zwrócono uwagê na nieprofesjonalne budowanie polityki z w³adz¹ obwodow¹.
Po up³ywie kilku dni od czasu konfliktu Zamiatina poinformowa³a korespondenta AI Regnum o tym, ¿e dotar³a do niej nieoficjalna informacja o
ewentualnym zwolnieniu, ale do koñca roku pe³ni³a swoje obowi¹zki jako szef
redakcji.
Tamara Niko³ajewna Zamiatina jest laureatk¹ premii Zwi¹zku Dziennikarzy
Rosji i Akademii Wolnej Prasy. Do 1990 r. pracowa³a, zgodnie ze skierowa39

niem, w Kaliningradzkiej Prawdzie. Póniej zosta³a korespondentem ITAR
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w Jugos³awii (za pracê w Jugos³awii odznaczona Orderem Mêstwa), by³a redaktorem programu telewizyjnego Itogi, sprawozdawc¹ w Strana.Ru. Przed
ponownym przyjciem do Kaliningradu zajmowa³a stanowisko zastêpcy
redaktora naczelnego, redaktora oddzia³u polityki wiatowej w czasopimie
Politiczeskij ¿urna³. Na stanowisko redaktora naczelnego Kaliningradki powo³ana zosta³a w czerwcu 2005 r.
Ostatnio publikuje krytyczne wobec gubernatora Georgija Boosa i jego urzêdników artyku³y na stronie internetowej Agencji Nowoci Narodowych ju¿ jako
dziennikarz niezale¿ny.
Pe³ni¹cym obowi¹zki redaktora naczelnego Kaliningradzkiej Prawdy mianowany zosta³ Jurij Woronienkow, zajmuj¹cy wczeniej w gazecie stanowisko
szefa-redaktora.
Jurij Woronienkow do Kaliningradu przyjecha³ pó³ roku temu z Sankt Petersburga na zaproszenie dyrektora generalnego Kaliningradzkiej Prawdy Igora
Nikonowa (znali siê z poprzedniego miejsca pracy w Konstromie, sk¹d obydwaj
pochodz¹). W Petersburgu Woronienkow kierowa³ holdingiem Ba³tijska mediagruppa (gazety Wieczernieje wremia, Smiena, Niewskoje wriemia i
radio Ba³tika). W Kostromie by³ on redaktorem naczelnym gazety obwodowej
Siewiernaja prawda. Oprócz niego, w Kaliningradzkiej Prawdzie pojawi³o
siê dwóch nowych pracowników, zajmuj¹c kierownicze stanowiska. Jeden z
Pienzy, drugi z Astrachania.
www.regnum.ru z 4 I 2006; www.kaliningrad.ru z 4 i 18 I 2006;
K-d, 2006, nr 1 z 11 I; AiFK, 2006, nr 12 ze I.

Bawili siê z rozmachem  w czasie wi¹t
Dziesiêæ dni wi¹t dla wielu mieszkañców obwodu zakoñczy³o siê op³akanie. «Pili bez umiaru  opowiada lekarz Oddzia³u Urazowego Szpitala Miejskiego Igor Antimonow.  Od 1 do 9 stycznia do nas zwróci³o siê o pomoc 366
osób  dwukrotnie wiêcej ni¿ zwykle. Najbardziej rozpowszechniona skarga:
«Szed³em  pobili». Poszkodowani zjawiali siê w szpitalu w odstêpach
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z rozciêtymi wargami, pêkniêtymi brwiami, z³amanymi koñczynami i wstrz¹sami
mózgu. Pijani kaleczyli siê tak¿e w domu: rozbijali g³owy o drzwi, ciêli siê
szk³em, wywracali na siebie garnki z wrz¹tkiem i dra¿nili psy. Jeden z mê¿czyzn
pod wp³ywem oparów alkoholowych wbi³ sobie nó¿ w brzuch, po czym obudzi³
¿
o
n
ê
i poprosi³ o odwiezienie do szpitala. Szczególnie wielu okaleczonych zjawi³o
siê w Wigiliê prawos³awnego Bo¿ego Narodzenia  w ci¹gu jednej nocy z 6 na
7 stycznia zanotowano 14 okaleczeñ. Zabawy pirotechniczne te¿ nie przesz³y
dla mieszkañców obwodu bez ladu  byli ranni wród doros³ych i dzieci.
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W okresie wi¹t pewien pijany mê¿czyzna wyskoczy³ z pi¹tego piêtra (przebywa na oddziale reanimacyjnym po ciê¿kiej operacji), inny wpad³ pod
samochód, ale nie pamiêta gdzie i kiedy, a jeszcze inny wlaz³ na
dziesiêciometrow¹ cianê fortu Nr 3 i spad³ z niej. To s¹ tylko niektóre skutki
weso³ych
zabaw
i
tylko
w Kaliningradzie.
SiK, 2006, nr 2 z 1117 I.

Temat kaliningradzki w narodowym projekcie Ochrona zdrowia
13 stycznia wszyscy szefowie placówek medycznych obwodu zebrali siê
w Kaliningradzie na naradzie w Szpitalu Obwodowym. Tematem spotkania roboczego by³a realizacja projektu narodowego Ochrona zdrowia. Cz³onkowie
rz¹du obwodowego i innych organizacji, uczestnicz¹cych w realizacji projektu,
wyjaniali szczegó³y uruchomienia programu federalnego. Projekt dotyczyæ
bêdzie w pierwszej kolejnoci placówek medycznych stopnia podstawowego.
Na wyposa¿enie centrum federalne przydzieli szpitalom samorz¹dowym 106
mln rubli  na wyposa¿enie, 21 mln  na transport. Prócz tego, minister zdrowia
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obwodowego podkreli³a, ¿e gubernator obwodu wyszed³ z inicjatyw¹ budowy
orodka chirurgii sercowo-naczyniowej, która jest powa¿nie rozpatrywana przez
rz¹d federalny.
www.kaliningrad.rfn.ru z 13 I 2006.

Rz¹d Obwodu Kaliningradzkiego rozpoczyna eksperymenty socjalne
Od nowego roku w Obwodzie Kaliningradzkim dzieci-sieroty z domów dziecka i internatów bêd¹ kierowane do rodzin zastêpczych (patronackich). Taki eksperyment bêdzie prowadzony z inicjatywy rz¹du obwodowego. Jeszcze jeden
eksperyment w sferze socjalnej: wprowadzenie w urzêdach samorz¹dowych
jednego okienka dla osób pobieraj¹cych zapomogi, subsydia, czy
korzystaj¹cych z ró¿nego rodzaju ulg federalnych i regionalnych. O tym
wszystkim opowiedzia³ gubernator Gieorgij Boos w programie Pozycja GTRK
Kaliningrad:
Rozpoczêlimy w tym roku taki eksperyment, wybralimy na razie dwa
internaty, które bêdziemy rozsiedlaæ. Ju¿ rozpoczê³a siê praca w zakresie doboru
rodzin patronackich. Ka¿demu dziecku towarzyszyæ bêdzie uposa¿enie pieniê¿ne
w wysokoci 7 tys. rubli z bud¿etu obwodowego po to, by rodzina nie ponosi³a
obci¹¿enia materialnego na utrzymanie dziecka. Po tym, jak przeanalizujemy
w ci¹gu roku dowiadczenia takiego rozsiedlenia, je¿eli zobaczymy, ¿e takie
rozsiedlenie przyjmuje siê, i nasi mieszkañcy pozytywnie postrzegaj¹ ten
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to bêdziemy go kontynuowaæ i postawimy sobie zadanie rozsiedlenia wszystkich
domów dziecka i internatów. Moje stanowisko jest proste, i ja uwa¿am, ¿e dzieci
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powinny rosn¹æ w normalnej zdrowej rodzinie, gdy one maj¹ rodziców. Jest to
najbardziej optymalne rodowisko do tego, by dzieci wyrasta³y na godnych obywateli swojej ojczyzny. Dlatego bêdziemy realizowaæ ten program, oczywicie,
ale to nie jest jedyny eksperyment socjalny.
Rozpoczêlimy od tego roku eksperyment w sprawie jednego okna w 4 jednostkach samorz¹dowych naraz. Na podstawie tego eksperymentu spróbujemy
przejæ w ogóle do jednego okna, gdzie obywatele bêd¹ mogli otrzymaæ i ca³¹
informacjê, która jest im niezbêdna, i wszystkie rodzaje pomocy, które im s¹
niezbêdne, i wszelkie subsydia pieniê¿ne, do których oni maj¹ prawo, itd. To
znaczy, ¿eby ludziom nie trzeba by³o zawracaæ sobie g³owy: zbieraæ gdzie zawiadczenia, chodziæ do biur mieszkaniowo-komunalnych, chodziæ do biur
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technicznej, ¿eby oni wiedzieli, ¿e przyszli, napisali podanie, za nich wszystko
zbierze urzêdnik, wszystkie niezbêdne zawiadczenia, dokona wszelkich obliczeñ, a obywatel tylko napisze podanie wed³ug ustalonego wzoru, i dalej
wszystkie nale¿ne mu wyp³aty otrzyma on razem z kartk¹ rozliczeniow¹.
Eksperyment jednego okna jest powszechnie akceptowany. Dotychczas
nie stwierdzilimy w kaliningradzkich SMI ¿adnego sprzeciwu. Nieco inaczej
oceniany jest eksperyment w sprawie rozsiedlenia wychowanków domów
dziecka w rodzinach patronackich. Skurat Malutow z tygodnika Tridiewiatyj
region obawia siê, ¿e wród dwóch tysiêcy ewentualnych rodzin patronackich
(tyle ich potrzeba) bêdzie wiele takich, które nie posiadaj¹ ani wiedzy
pedagogicznej, ani znajomoci psychologii dzieciêcej, ani innych problemów
towarzysz¹cych podrastaj¹cemu pokoleniu. A ponadto rodzi siê pytanie, jak
zapewniæ kontrolê nad tymi 7 tysi¹cami rubli [miesiêcznie?], by nie zosta³y
przepite.
TR, 2006, nr 1 z 1319 I; www.regions.ru z 18 I 2006.

Im wa¿niejsze, tym tañsze?
Od 15 stycznia w aptekach obwodu powinno potanieæ 50 podstawowych
leków. Analiza porównawcza wykaza³a, ¿e w obwodzie wiele lekarstw sprzedawanych jest dro¿ej ni¿ w innych regionach rosyjskich. Sytuacja pod wieloma
wzglêdami daje siê wyt³umaczyæ tym, ¿e firmy farmaceutyczne regionu kupuj¹
lekarstwa od hurtowników w Moskwie i Sankt Petersburgu i wliczaj¹ do cen
detalicznych wydatki na transport i przechowywanie. Zdaniem gubernatora, to
k³óci
siê
z oczekiwaniami obywateli, dla których najbardziej niezbêdne preparaty staj¹
siê przez to niedostêpne. Minister zdrowia obwodu Jelena Klujkowa zwo³a³a w
zwi¹zku z tym naradê przedstawicieli 35 organizacji farmaceutycznych, funkcjonuj¹cych w regionie, a tak¿e urzêdów kontroli i nadzoru. Uczestnikom narady
zaprezentowano wyniki kontroli kszta³towania siê cen w aptekach regionu, która
ujawni³a pewne naruszenia. Jednak zadanie, podkreli³a minister Klujkowa, polega nie tylko na tym, by nie wychodziæ poza granice przyjêtych mar¿
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handlowych, ale i obni¿yæ cenê szeregu rodków farmakologicznych. Chcemy
znaleæ
w
was
sojuszników, którzy rozumiej¹, ¿e prowadz¹ nie prosto biznes, ale  spo³ecznie
znacz¹cy biznes  podkreli³a J. Klujkowa i zaproponowa³a przemyleæ mechanizmy wspólnego dzia³ania na rzecz obni¿enia cen leków.
KPP, 2006, nr 5 z 13 I.

Izba spo³eczna wziê³a siê za wolnoæ s³owa  sprawa Kaliningradki
i Kaskadu
Zmiany w³acicieli pakietu wiêkszociowego akcji, a w lad za tym tak¿e
kierownictwa kompanii telewizyjnej Kaskad w Kaliningradzie, wywo³a³y
wielkie zainteresowanie lokalnych i ogólnorosyjskich rodków przekazu. Zmiany
t
e
nast¹pi³y kilka tygodni po odwo³aniu redaktora naczelnego najstarszej gazety
w obwodzie, jak¹ jest Kaliningradzka Prawda, a tak¿e po ujawnieniu niechêtnego stosunku gubernatora obwodu wobec tak zwanej ¿ó³tej prasy, co jeszcze
bardziej poruszy³o rodowisko dziennikarskie w regionie. Ni¿ej prezentujemy
z niewielkimi skrótami jeden z opublikowanych artyku³ów w tej sprawie:
Cz³onkowie Komisji ds. Wolnoci S³owa w SMI Izby Spo³ecznej [ros. Obszczestwiennaja pa³ata, OP] Federacji Rosyjskiej wczoraj [26 stycznia 2006 r.]
przyst¹pili do wykonywania swoich bezporednich obowi¹zków. Na konferencji
prasowej w Moskwie Pawe³ Gusiew, Eduard Saga³ajew i Niko³aj Swanidze stanêli w obronie dwóch regionalnych kana³ów telewizyjnych, doznaj¹cych nacisku
ze strony w³adz. Co prawda, jak przyznali sami cz³onkowie izby, jedyne, co oni
na razie mog¹ uczyniæ w podobnej sytuacji, to podaæ do publicznej wiadomoci
otrzyman¹ przez nich informacjê.
Jak ponarzeka³ wczoraj szef Komisji ds. Komunikacji Spo³ecznych, Polityki
Informacyjnej i Wolnoci S³owa w SMI Izby Spo³ecznej FR, redaktor naczelny
gazety Moskowskij komsomolec Pawe³ Gusiew, regionalne SMI znajduj¹ siê
w roli «konia na przyprz¹¿kê szefów regionów» i «nie po prostu zniekszta³caj¹
informacjê, lecz podaj¹ j¹ w ca³kiem innym wietle». Cz³onek komisji, redaktor
prowadz¹cy kana³ telewizyjny Rossija Niko³aj Swanidze, który wkrótce stanie
na czele grupy roboczej OP ds. kontroli wolnoci s³owa w regionalnych SMI,
nazwa³ te SMI bezbronnymi. O tym, zdaniem cz³onków OP, wiadcz¹ tak¿e
niedawne skandale w obwodach Kaliningradzkim i Tulskim, w których dzia³acze
spo³eczni dopatruj¹ siê pod³o¿a politycznego. Tak, konflikt w du¿ym mediaholdingu kaliningradzkim Spó³ka z o.o. NTRK Kaskad (telekana³, radiostacja
i gazeta obejmuj¹ 30% rynku reklamowego obwodu) mo¿na uznaæ za polityczny
chocia¿by dlatego, ¿e w regionie trwa kampania wyborcza do parlamentu obwodowego. W przededniu Nowego Roku przewodnicz¹cy Rady Dyrektorów
kompanii [odpowiednik Rady Nadzorczej], by³y wicegubernator obwodu
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Pirogow (reprezentuje interesy trzech kompanii, posiadaj¹cych 51% akcji holdingu) wspólnie z deputowanym Dumy Pañstwowej FR Aleksandrem Hinsteinem skierowa³ do Prokuratury Generalnej owiadczenie z prob¹ o poci¹gniêcie
do odpowiedzialnoci karnej dyrektora generalnego Kaskadu Igora Rostowa
i dyrektora artystycznego Olgê Kotowsk¹ w zwi¹zku z podejrzeniem o przyw³aszczenie 2,9 mln rubli. W po³owie stycznia pan Rostow dobrowolnie
zrezygnowa³ ze stanowiska, a pani Kotowskaja zosta³a tymczasowo odsuniêta
od stanowiska przez nowego dyrektora generalnego Jurija Ra¿skiego. Pani
Kotowskaja uzna³a te dzia³ania za bezprawne. W odpowiedzi pan Pirogow oceni³
jej owiadczenie jako «próbê wywarcia presji na ledztwo i ukrycia siê od
odpowiedzialnoci za przyw³aszczenie za s³owami o jakoby wprowadzanej
cenzurze i przeladowaniu z pobudek politycznych». Przy tym, wed³ug danych
Niko³aja Swanidze, na Olgê Kotowsk¹ «wywierano naciski» ze strony struktur
gubernatorskich.
W Obwodzie Tulskim zaistnia³a nie mniej skandaliczna sytuacja [...].
Nawiasem mówi¹c, wed³ug wyznania samych cz³onków OP, ich kompetencje
nie pozwalaj¹ na udzielenie poszkodowanym dziennikarzom jakiejkolwiek
skutecznej pomocy. «Podaæ skandale do publicznej wiadomoci  to jedyne, co
mo¿emy»  poskar¿y³ siê pan Saga³ajew.
«Niech cz³onkowie OP zaczn¹ od drobnych konfliktów regionalnych  wspar³
poczynanie kolegów sekretarz Zwi¹zku Dziennikarzy Rosji Michai³ Fiedotow.
 Jest zrozumia³e, ¿e je¿eli oni od razu porw¹ siê na co wielkiego, im dadz¹ po
³apach. Chocia¿ chcia³oby siê, ¿eby od razu powiedzieli, ¿e w telewizji federalnej
nie ma wolnoci s³owa, ¿e na kana³ach pañstwowych panuje cenzura».
Tymczasem zastêpca pana Gusiewa w komisji OP Jelena Zielinskaja wypowiedzia³a siê z tego powodu ca³kiem ostro¿nie. Wyjaniaj¹c, ¿e popiera temat,
ona zastrzeg³a siê, ¿e «podobnym konfliktom czasem towarzyszy kupa pog³osek».
A W³adimir Pirogow wyrazi³ siê bardziej konkretnie: «Cz³onków OP wprowadzono w b³¹d, a mo¿e nawet i podstawiono».
Kommiersant, 2006, nr 14 z 27 I; www.news.okradio.ru z 27 I 2006.

Ni¿ej podajemy tytu³y znanych redakcji Biuletynu innych artyku³ów w tej
sprawie:

 Gubernator Gieorgij Boos zawalcowuje w asfalt prasê lokaln¹, www.annews.ru z 18 I 2006; www.kaliningrad.ru z 18 I 2006;
 W kaliningradzkiej kompanii telewizyjno-radiowej Kaskad rozpoczê³a siê
wojna akcjonariuszy, www.regnum.ru z 18 I 2006;
 W kaliningradzkiej kompanii telewizyjnej zmieni³ siê dyrektor generalny,
www.regnum.ru z 20 I 2006;
 Prokuratura kaliningradzka sprawdza dzia³alnoæ prywatnej kompanii telewizyjnej, www.gazeta.ru z 20 I 2006; www.kaliningrad.ru z 20 I 2006;
 S³uchy o zakupie przez Boosa kompanii telewizyjnej Kaskad  absolutna
g³upota  sekretarz prasowy, www.regnum.ru z 21 I 2006;
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 Gubernator Boos postara³ siê o piêkny obrazek, www.annews.ru z 24 I 2006;
 Nasi partnerzy sprzedali akcje firmie afiliowanej przez Boosa: wywiad dyrektora
artystycznego kompanii telewizyjnej Kaskad Olgi Kotowskiej dla AI Regnum,
www.regnum.ru z 25 I 2006;
 Owiadczenie Przewodnicz¹cego Rady Dyrektorów NTRK Kaskad, www.kaliningrad.ru z 26 I 2006;
 W Kaliningradzie przeprowadzono rewizjê w drukarni prywatnej, gdzie skonfiskowano ulotki z artyku³em przeciwko Boosowi, www.regnum.ru z 27 I 2006.

Program rozwoju kultury
S³u¿ba prasowa Obwodu Kaliningradzkiego poinformowa³a, ¿e 20 stycznia
odby³a siê wspólna narada regionalnego Ministerstwa Kultury i Rady ds. Kultury
przy Gubernatorze. Powo³ano grupê robocz¹, która ma opracowaæ koncepcjê
rozwoju kultury w obwodzie do 2016 roku i piêcioletni program rozwoju kultury
na lata 20072011. Obydwa dokumenty powinny byæ opracowane do po³owy
bie¿¹cego roku.
www.gov.kaliningrad.ru z 20 I 2006.

Galeria Tretjakowska w centrum Kaliningradu
Do 20 lutego br. w Kaliningradzie w Muzeum Oceanu wiatowego czynna
bêdzie wystawa pt. Morskie przestrzenie obrazów z Galerii Tretjakowskiej
w Moskwie. Pokazane zostan¹ dzie³a takich s³ynnych mistrzów, jak Ajwazowski,
Korowin, Ge, Titow. Mi³onicy sztuki mog¹ obejrzeæ te dzie³a w Muzeum Oceanu
Spokojnego przy Nabrze¿u Piotra Wielkiego. Wystawê otwarto w rocznicê decyzji dumy bojarskiej o utworzeniu regularnej rosyjskiej floty morskiej.
www.kaliningrad.kp.ru z 20 I 2006.

Na Placu Zwyciêstwa przygotowuj¹ miejsce pod Kolumnê Triumfaln¹
 a pomnik Lenina przenios¹ w okolice Domu Rad
Na Placu Zwyciêstwa przygotowuj¹ miejsce pod Kolumnê Triumfaln¹. Dzisiaj w centrum Placu Zwyciêstwa kaliningradczycy mog¹ zobaczyæ, jak robotnicy
zdejmuj¹ ogromn¹ gwiazdê jubileuszow¹. Jak poinformowano w s³u¿bie prasowej Merostwa Kaliningradu, s¹ to prace przygotowawcze do nastêpnego etapu
przebudowy g³ównego placu miejskiego. Przypominamy, ¿e tam bêdzie ustawiona 26-metrowa kolumna tryumfalna; jej architektem zosta³ autor projektu
przebudowy placu Oleg Kopy³ow. Wczeniej w³adze miasta owiadczy³y, ¿e na
Placu Zwyciêstwa trzeba rozlokowaæ elementy architektoniczne, które odzwierciedla³yby jego nazwê. Nie zapomniano tak¿e o pomniku Lenina. Wed³ug
najnowszych danych, planuj¹ go postawiæ na Placu Centralnym, przez Domem
Rad. Nale¿y przypomnieæ, ¿e wci¹¿ jeszcze obowi¹zuje postanowienie Rady
Miejskiej, zgodnie z którym Lenin powinien wróciæ na swoje poprzednie miejsce
 na Plac Zwyciêstwa.
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www.news.okradio.ru z 27 I 2006.

Gospodarka obwodu
Zaopatrzenie w gaz i ropê
W obwodzie rozpoczêto budowê stacji rozdzia³u gazu i gazoci¹gów dla Polesska i Gwardiejska. Przez nadejciem lata w przysz³ym roku w tych orodkach
rejonowych i pobliskich miejscowociach pojawi siê d³ugo oczekiwany przez
mieszkañców gaz ziemny. Koszt realizacji tego projektu wyniesie 150 mln rubli.
[KP, 2006, nr 1 z 5 I]. Ponadto Minister Siergiej Bu³ycziow przedstawi³
gubernatorowi Boosowi problemy gazyfikacji Czerniachowska, drugiego co do
wielkoci miasta regionu. 20 stycznia odby³o siê w Czerniachowsku spotkanie
z udzia³em przedstawicieli Gazoil i instytutu Tiep³ogazprojekt, na którym
przedstawiono projekt zaopatrzenia tego rejonu w gaz w koñcu 2007 r.
Niedobór gazu na potrzeby komunalne wp³ywa na eksploatacjê Kaliningradzkiej Elektrociep³ownia Nr 2 [TEC2], która rozpoczê³a swoj¹ pracê w dniu 28
padziernika 2005 r. Zamiast potrzebnych 108 tys. m3 gazu na godzinê TEC2
otrzymuje 48 tys. m3. Moc projektowana pierwszego bloku energetycznego wynosi 450 megawat, a z braku gazu wytwarza siê rednio oko³o 215 megawat na
godzinê. Z tego powodu dosz³o ju¿ do trzech awaryjnych wy³¹czeñ bloku. Je¿eli
jednak w roku 2006 dostawy gazu nie wzrosn¹ to, zdaniem dyrektora generalnego
TEC-2 W³adimira Rubcowa, deficyt gazu zostanie pog³êbiony deficytem energii
elektrycznej, co doprowadzi tak¿e do podniesienia w regionie cen na ciep³o i
pr¹d. (www.kn.koening.ru z 26 XII 2005).
Na posiedzeniu rz¹du 24 stycznia gubernator Boos pozytywnie oceni³ przygotowanie regionu do zimy, a s³u¿by komunalne odpowiedzialne za zaopatrzenie
w ciep³o zda³y egzamin w trakcie fali niespotykanych mrozów, podczas gdy
inne regiony rosyjskie nie poradzi³y sobie z zim¹. W komunikacie z posiedzenie
nie podano jednak ¿adnych informacji o skali wy³¹czeñ w dostawach ciep³a i
pr¹du dla odbiorców komunalnych i przedsiêbiorstw regionu.
23 stycznia Agencja Konkursowa Rz¹du Kaliningradziego rozstrzygnê³a
otwarty przetarg na dostawê mazutu opa³owego dla samorz¹dowych placówek
owiaty. W przetargu uczestniczy³y firmy: £ukoil-Kaliningradmornieft,
Ba³tsnabbaza Kaliningradskaja, Forsoil, Rosnieft i Barrel. Przetarg na
dostawê 27 tys. ton mazutu opa³owego (ok. 4 483 000 dolarów) w drugiej
po³owie sezonu 2005/2006 wygra³o przedsiêbiorstwo Barrel.
Nabrzmiewa konflikt w sprawie budowy terminali naftowych w Swiet³ym.
W 2004 r. do budowy terminali w obrêbie miasta przyst¹pi³y firmy: 1) Moskowskaja proizwodstwiennaja baza, nale¿¹ca do spó³ki Jenisiejnieft, 2) Ba³t46

nafta, nale¿¹ca do Tatnieft. Mieszkañcy miasta, nara¿eni na uci¹¿liwoci
dowozu ropy przez centrum miasta do portu, postanowili zablokowaæ budowê
terminali, jednak odbyte w kwietniu 2005 r. referendum w tej sprawie uznano
za niewi¹¿¹ce z powodu zbyt niskiej frekwencji (48,5% mieszkañców, którzy
w 97,89% wypowiedzieli siê przeciwko budowie terminali). Obok artyku³ów
przedstawiaj¹cych racje mieszkañców Swiet³ego pojawi³y siê artyku³y pokazuj¹ce racje obu firm i bezpardonowo atakuj¹ce inicjatorów protestu mieszkañców przeciwko budowie terminali. Ba³tnafta zapowiedzia³a nawet, ¿e z³o¿y
skargê w tej sprawie pe³nomocnikowi prezydenta w PZOF Ilji Klebanowowi.
Walerij Biriukow, korespondent agencji Rosba³t twiedzi, ¿e dzia³ania mieszkañców, wspierane przez kaliningradzk¹ organizacjê Ekozaszczyta, która wczeniej protestowa³a przeciwko budowie rosyjskiej platformy na z³o¿u szelfowym,
zmierzaj¹ do wsparcia dzia³añ pañstw ociennych, nie zainteresowanych wzmocnieniem konkurenta kaliningradzkiego (Kaliningrad-online.ru). Decyzj¹ gubernatora budowa obu terminali zosta³a wstrzymana do czasu rozstrzygniêcia sporu
przed s¹dem. Nie jest wykluczone, ¿e gubernator Gieorgij Boos wykorzystuje
ów konflikt w swojej grze o udzia³ spó³ek-matek Jenisiejnieft i Tatnieft w
budowie postulowanej rafinerii ropy naftowej w regionie.
AiF, 2005, nr 52 z XII; www.regnum.ru z 12 I 2006; www.annews.ru z 13 I
2006; KP-P, 2006, nr 5 z 13 I, KP, 2006, nr 6 z 14 I; www.regum.ru z 16 I;
www.gov.kaliningrad.ru z 24 I 2206; www.kaliningrad-oline.ru z 31 I 2006.

Rozbudowa infrastruktury portowej
W koñcu grudnia poinformowano, ¿e rz¹d regionalny zamierza, w ramach
rozwoju kompleksu transportowego, rozbudowaæ infrastrukturê portow¹.
Minister rozwoju infrastruktury Siergiej Bu³ycziow stwierdzi³, rz¹d planuje
budowê do 2010 roku portu g³êbokowodnego w punkcie Wostocznyj Ba³tijska
o zdolnoci prze³adunkowej do 8 mln ton ³adunków rocznie. Opracowano ju¿
generalny schemat zabudowy portu Wostocznyj, który bêdzie wyposa¿ony
w 3 terminale. Pierwszy  do prze³adunku nawozów potasowych (3,5 mln ton),
drugi  do prze³adunku ropy naftowej i pochodnych (2 mln ton), trzeci  ³adunków drobnicowych (2,4 mln ton). Zaletami projektowanego portu w punkcie
Wostocznyj s¹: a) mo¿liwoæ pog³êbienia kana³u i akwatorium portu do 11,5
metra bez znacz¹cych nak³adów kapita³owych, b) mo¿liwoæ obs³ugi statków
do 30 tys. ton ³adownoci, c) niewielka odleg³oæ od otwartego morza. Do 15
lutego 2006 roku Ministerstwo Rozwoju Infrastruktury Obwodu przygotuje
wniosek do rz¹du Rosji o koniecznoci przekazania pó³wyspu Wostocznyj do
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Ministerstwa Transportu FR. Dzisiaj pó³wysep znajduje siê w gestii Ministerstwa Obrony. Zdaniem Bu³ycziowa  prezydent W³adimir Putin popiera inicjat
y
w
ê
kaliningradzk¹.
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Do 2010 roku bêdzie zrealizowanych jeszcze kilka projektów portowych.
W dwóch najbli¿szych latach w 4. basenie powinien byæ otwarty wielozadaniowy
kompleks kolejowy dla pasa¿ersko-towarowej linii Ust-£uga  Ba³tijsk  porty
Niemiec (moc projektowana 1 mln ton), pomost przystani Nr 1 w 3. basenie
Ba³tijska do prze³adunku ³adunków kontenerowych i drobnicowych (1 mln ton),
a tak¿e terminal morski zespo³u produkcyjnego w zakresie g³êbokiego przerobu
nasion rolin oleistych na Kaliningradzkim Kanale Morskim w rejonie osiedla
Wzmorje.
Jak zauwa¿y³ Siergiej Bu³ycziow, obecne moce projektowane terminali w
[miastach] Swiet³yj i Ba³tijsk wynosz¹ oko³o 8,5 mln ton rocznie, a z
uwzglêdnieniem nowych projektowanych terminali w Ba³tijsku ³¹czny strumieñ
³adunków do 2010 roku osi¹gnie 24 miliony ton.
KPwK, 2005, nr 201 z 27 XII 2005;

Ustalone zosta³y wielkoci limitów na wwóz towarów do Kaliningradzkiej SSE w trybie wolnej strefy celnej
Rz¹d Federacji Rosyjskiej rozporz¹dzeniem z dnia 30 XII 2005 r. Nr 2361
r ustali³ rozmiary ograniczeñ ilociowych na wwóz do FR w trybie celnym wolnej
strefy celnej, obowi¹zuj¹cym na terytorium SSE w Obwodzie Kaliningradzkim:
a) do lipca 2006 r.  8000 samochodów osobowych (kody TN WED Rosji
8703 21 909, 8703 22 909, 8703 23 901, 8703 23 902, 8703 24 909, 8703 31
909, 8703 32 909, 8703 33 909);
b) do 1 kwietnia 2006 r.:
 miêsa wo³owego, wie¿ego i och³odzonego (kod TN WED Rosji 0201),
w iloci 2,25 tys. ton;
 miêsa wo³owego, mro¿onego (kod TN WED Rosji 0202), w iloci 6,25
tys. ton;
 miêsa wieprzowego, wie¿ego, och³odzonego i mro¿onego (kod TN WED
Rosji 0203), w iloci 4,3 tys. ton.
Rozporz¹dzenie zaleca administracji SSE (rz¹dowi) Obwodu Kaliningradzkiego rozdysponowanie towarów limitowanych w drodze przetargów. Ograniczenia ilociowe na wwóz zaczê³y obowi¹zywaæ od 1 stycznia 2006 roku.
Inne rozporz¹dzenie rz¹du FR (Nr 2360r z 30 grudnia 2005 r.), zakazuje
ulgowego wwozu do SSE w Obwodzie Kaliningradzkim mas³a, ziemniaków,
mleka i innych artyku³ów spo¿ywczych oraz piwa i innych napojów (wykaz na
8 stronach).
Decyzja rz¹du FR podjêta zosta³a bez konsultacji z deputowanymi Dumy
Obwodowej i bez wymaganego prawem wniosku rz¹du obwodowego, chocia¿,
wed³ug s³ów urzêdnika Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu FR, w
pracach nad projektami rozporz¹dzeñ uczestniczyli przedstawiciele w³adzy wykonawczej obwodu.
Wprowadzenie zakazu i ograniczeñ ilociowych na ulgowy wwóz do obwodu
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wielu artyku³ów spo¿ywczych spowoduje wzrost cen detalicznych o oko³o
2030%, przewiduje Andriej Gorbunow w Kaliningradzkiej Prawdzie z 13
stycznia br.
Sam fakt, jak i sposób wydania wspomnianych rozporz¹dzeñ rz¹du federalnego [obowi¹zuj¹ od 1 stycznia 2006 r., chocia¿ opublikowane zosta³y w RG
z 11 stycznia, a wiec powinny wejæ w ¿ycie dopiero po 7 dniach (!)], wywo³a³y
krytykê ze strony niektórych polityków regionalnych i dziennikarzy. Kolejne
informacje w tej sprawie nie wyjania³y, co dalej z ograniczeniami strony rosyjskiej na wwóz artyku³ów spo¿ywczych z Polski.
www.tamognia.ru z 10 I 2006; KP, 2006, nr 2 z 10 I; K-d, 2006, nr 1 z 10 I;
TR, 2006, nr 1 z 1319 I; KPP, 2006, nr 5 z 13 I.

Uzgodniono tryb wwozu surowca miêsnego na terytorium Obwodu
Kaliningradzkiego
17 stycznia w Moskwie pod przewodnictwem ministra rolnictwa FR Aleksieja Gordiejewa odby³a siê narada w sprawie trybu wwozu surowca miêsnego
na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego. W naradzie wziêli udzia³ gubernator
obwodu Gieorgij Boos, przedstawiciele Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego
i Handlu, Ministerstwa Finansów, Federalnej S³u¿by Celnej, Narodowego Stowarzyszenia Producentów i Przetwórców Miêsa, Rosyjskiego Zwi¹zku
Hodowców Drobiu.
W wyniku narady uzgodniono tryb wwozu surowca miêsnego na terytorium
Obwodu Kaliningradzkiego i wywozu produkcji gotowej na pozosta³e terytorium
Rosji. Ma on zapobiec niekontrolowanym dostawom surowca miêsnego na terytorium FR ponad ustalone limity. Okrelone zosta³y kryteria wystarczaj¹cego
przerobu przy wywozie.
www.regions.ru z 18 I 2006; www.kaliningradka.ru z 19 I 2006.

Absolwenci szkó³ zawodowych bêd¹ najbardziej po¿¹dan¹ si³¹ robocz¹
w tym roku
Znalezienie pracy w roku 2006 bêdzie naj³atwiejsze dla absolwentów zasadniczych i rednich szkó³ zawodowych. Najbardziej poszukiwani s¹ zwykli
robotnicy wykwalifikowani. Wed³ug naczelnika Oddzia³u Programów Zatrudn
i
e
n
i
a
i Pracy Miejskiego Orodka Zatrudnienia Andrieja Sirotinskiego, w Kaliningradzie PTUsznikow [absolwenci PTU  Profiessionalno-tiechniczeskoje uczyliszcze, odpowiednik zasadniczej szko³y zawodowej] teraz bior¹ do pracy z rêk
a
m
i
i nogami, bez jakiegokolwiek dowiadczenia. Urzêdnik powiedzia³ tak¿e, ¿e
teraz w miecie jest zbyt du¿o pracowników administracyjnych, a pracowaæ
w³aciwie nie ma komu. Wielkie zapotrzebowanie na kaliningradzkim rynku
pracy panuje teraz na kucharzy i cukierników, poniewa¿ w miecie otwiera siê
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bardzo du¿o ró¿nych restauracji, kawiarni i innych punktów ¿ywienia.

www.news.okradio.ru z 10 I 2006.

W Kaliningradzie zbuduj¹ trzy okrêty dla Marynarki Wojennej Indii
W Nadba³tyckich Zak³adach Budowy Okrêtów Jantar w Kaliningradzie
zbuduj¹ trzy wielkie fregaty dla Marynarki Wojennej Indii. W przetargu ma
otrzymanie tego korzystnego zamówienia razem ze Stoczni¹ Jantar
uczestniczy³y dwa przedsiêbiorstwa z Sankt Petersburga, jednak komisja
Federalnej S³u¿by ds. Wspó³pracy Wojskowo-Technicznej FR przyzna³a
zwyciêstwo stoczniowcom kaliningradzkim. Budowa rozpocznie siê w roku
bie¿¹cym, a zakoñczy siê w 2011.
Stocznia Jantar dzisiaj jako jedyna w Rosji specjalizuje siê w budowie
okrêtów nadwodnych. 51% akcji stoczni nale¿y do pañstwa rosyjskiego. Na
pochylniach aktualnie trwa budowa wielkiego okrêtu do zwalczania ³odzi podwodnych Jaros³aw Mudryj, wielkiego okrêtu desantowego Iwan Grien, statku
szkolnego do szkolenia oficerów Floty Wojenno-Morskiej Rosji Borodino
i okrêtu patrolowego typu Sprut dla Stra¿y Granicznej FSB. Na Salonie Wojenno-Morskim w Sankt Petersburgu w roku ubieg³ym stocznia pokaza³a trzy
warianty eksportowe fregaty typu Korsarz. Teraz w stoczni zatrudnionych jest
2 tys. osób, a budowa nowych okrêtów doda jeszcze oko³o 700 miejsc pracy.
www.rosbalt.ru z 11 I 2006; www.kaliningrad.ru z 11 I 2006;
TR, 2006, nr 1 z 1319 I.

Prezydent Putin podpisa³ ustawê o Szczególnej Strefie Ekonomicznej
17 stycznia 2006 r. prezydent Rosji W³adimir Putin podpisa³ ustawê O Szczególnej Strefie Ekonomicznej w Obwodzie Kaliningradzkim. Wywo³a³o to kolejn¹ falê dyskusji na temat zalet i niedostatków nowej ustawy federalnej. Wybralimy artyku³ z tygodnika Kommiersant, który, naszym zdaniem, zawiera
najmniej elementów propagandowych. Oto jego najciekawsze fragmenty:
Nowy re¿im, który wejdzie w ¿ycie od 1 kwietnia, rozszerza ulgi podatkowe
dla przedsiêbiorców  rezydentów regionu, ale komplikuje mo¿liwoæ reimportu
towarów europejskich z obwodu do Rosji, czym przez ostatnie lata ¿y³ Kaliningrad. Urzêdnikom regionalnym nowy status Obwodu Kaliningradzkiego podoba
siê znacznie mniej, ni¿ biznesmenom; to pozwala mieæ nadziejê, ¿e tym ostatnim
w nowym re¿imie bêdzie siê l¿ej pracowaæ.
Duma Pañstwowa przyjê³a ustawê O Szczególnej Strefie Ekonomicznej
w Obwodzie Kaliningradzkim 23 grudnia 2005 roku, a ju¿ 27 grudnia zosta³a
ona zaakceptowana przez Radê Federacji. Od 1 kwietnia 2006 roku ustawa wejdzie w ¿ycie i bêdzie obowi¹zywaæ 25 lat.
Re¿im kaliningradzkiej szczególnej strefy ekonomicznej (ros. OEZ  osobaja
ekonomiczeskaja zona, czyli SSE) ró¿ni siê od tego, który bêdzie obowi¹zywaæ
na terytorium innych szeciu SSE, utworzonych przez rz¹d w 2005 r. Rezyden50

tem SSE mo¿e byæ osoba prawna, zarejestrowana w Obwodzie Kaliningradzkim. Przy tym projekt inwestycyjny, który bêdzie realizowany przez rezydenta
SSE, powinien przewidywaæ nie mniej ni¿ 150 mln rubli inwestycji kapita³owych.
Jednoczenie zgodnie z now¹ ustaw¹ istnieje szereg ograniczeñ w rodzajach
dzia³alnoci, które mog¹ byæ realizowane na terytorium kaliningradzkiej SSE.
Jej rezydent nie mo¿e realizowaæ projektów w zakresie wydobycia ropy naftowej,
gazu ziemnego i wiadczyæ us³ug w tych dziedzinach. Nie mo¿e on produkowaæ
towarów podlegaj¹cych akcyzie (oprócz samochodów osobowych i motocykli),
zajmowaæ siê handlem hurtowym i detalicznym, a tak¿e dzia³alnoci¹ finansow¹;
wszystkie te rodzaje dzia³alnoci bêd¹ urzeczywistniane tak samo, jak i w pozosta³ej Rosji.
Pañstwo gwarantuje, ¿e od rezydentów SSE w ci¹gu szeciu lat nie bêdzie
pobierany podatek dochodowy, uzyskany w ramach projektu inwestycyjnego.
Ustawa tak¿e przewiduje udostêpnianie dzia³ek gruntów pod nowe projekty z
raz ustalon¹ wielkoci¹ czynszu dzier¿awnego na ca³y okres obowi¹zywania
umowy miêdzy organem zarz¹dzaj¹cym SSE i rezydentem. Na terytorium SSE
b
ê
d
z
i
e
obowi¹zywaæ wolny tryb celny. Na rezydentów SSE, otrzymuj¹cych eksportowe
wp³ywy walutowe, nie bêdzie rozci¹gaæ siê zasada obowi¹zkowej sprzeda¿y
ich czêci Bankowi Centralnemu FR [...] Autor ustawy o wolnej strefie w
Obwodzie Kaliningradzkim z 1996 roku, przewodnicz¹cy Komitetu ds. Polityki
Gospodarczej Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej Jurij Matoczkin nie ¿ywi
optymizmu wobec nowej ustawy. «Od razu po wejciu w ¿ycie nowej ustawy o
SSE inwestorzy, ma siê rozumieæ, nie rzuc¹ siê do regionu t³umnie»  owiadczy³
korespondentowi Kommiersanta Matoczkin. A deputowany Kaliningradzkiej
Dumy Obwodowej Salomon Ginzburg uwa¿a, ¿e nowa ustawa  «to jest lepy
tor rozwoju regionu». Owiadczy³ on, ¿e dokument lobuje interesy kilku struktur
rosyjskich, «gotowych przyjæ do regionu w celu zatwierdzenia swojego
monopolu». Gubernator Obwodu Kaliningradzkiego Gieorgij Boos, s¹dz¹c ze
wszystkiego, z ustawy tak¿e w pe³nej mierze nie jest zadowolony. Pan Boos
domaga³ siê, ¿eby do ustawy o kaliningradzkiej SSE wnieli poprawkê o
zwolnieniu na szeæ lat od podatku dochodowego rafinerii ropy naftowej, jednak
zaproponowanej przez Gieorgija Boosa poprawki nie przyjêto, a £UKOIL
wczeniej owiadczy³ o rezygnacji z omawiania projektu [...].
Kommiersant, 2006, nr 7 z 18 I; www.kaliningrad.ru z 19 I 2006.

Uwadze Czytelników polecamy tak¿e inne artyku³y, opublikowane na nastêpuj¹cych stronach internetowych:

 Szansa dla Kaliningradu, www.kaliningrad.ru z 11 I 2006 r. (ród³o: Gazeta
UA, http://gazetaua.com/ru/politic);
 Schengen nadci¹ga nad Kaliningrad [w przegl¹dzie prasy rosyjskiej z 18 I
2006], www.westrus.ru z 18 I 2006;
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 Leonid Rokieckij: Kaliningrad kupuje czêæ produktów ¿ywnoci za granic¹, a
swoje pola zaros³y burzanem, www.kaliningrad.ru z 18 I 2006 (ród³o: Regions.Ru,
www.regions.ru/news);
 SSE w Obwodzie Kaliningradzkim: prze³om czy sposób na przetrwanie,
www.regions.ru/news z 18 I 2006;
 Kaliningrad zamieni³ c³a na ulgi podatkowe, www.kaliningrad.ru z 18 I 2006
(ród³o: Kommiersant, 2006, nr 7 z 18 I 2006);
 Kaliningrad: osobliwoci szczególnej strefy, www.kaliningrad.ru z 20 I 2006
(ród³o: Tks.Ru, www.tks.ru z 20 I 2006);
 Kaliningradzka strefa czeka na zarz¹dcê, www.kaliningrad.ru z 24 I 2006
(ród³o: RBC daily);
 Obwód Kaliningradzki ¿egna siê z ma³ym biznesem, www.news.okradio.ru
z 25 I 2006; www.kaliningradexpert.org z 25 I 2006 (ród³o: Agencja Informacyjna
Aljans Media].

Zgoda dla rybaków
W Morzu Ba³tyckim i jego zalewach rozpocz¹³ siê przybrze¿ny sezon po³owowy. Federalna Agencja ds. Rybo³ówstwa Ministerstwa Rolnictwa FR podpisa³a decyzjê, d³ugo oczekiwan¹ przez rybaków kaliningradzkich. Okrelone
zosta³y wielkoci limitów, s¹ uzgodnienia z Polska i Litw¹. Odnonie niektórych
gatunków ryb przemys³owych, które bytuj¹ w Zalewie Kuroñskim, wielkoci
limitów wzros³y.
«Dla nas jest bardzo wa¿ne, ¿e w roku 2006 nie powtórzy siê sytuacja z roku
2005, kiedy to z powodu braku decyzji w odpowiednim terminie pró¿nowa³a
flota przemys³owa»  skomentowa³ wiceminister rolnictwa i rybo³ówstwa
obwodu Maksim Budurackij. Ka¿dy zarejestrowany na terytorium regionu
u¿ytkownik otrzyma³ limit dopuszczalnych po³owów. Pozostaje tylko uzyskaæ
zezwolenie w federalnej s³u¿bie Rossielchoznadzoru [Rosyjski Nadzór Rolniczy]
na Obwód Kaliningradzki, i mo¿na wychodziæ w morze.
SiK, 2006, nr 2 z 1117 I.
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Budowaæ bêdziemy szybko, jakociowo i du¿o
Gubernator G. Boos przeprowadzi³ naradê z szefami organizacji budowlanych i projektowych, przedsiêbiorstw przemys³u budowlanego, spo³ecznych
zwi¹zków i zjednoczeñ bran¿owych, inwestorami i szefami banków. Omawiano
przedsiêwziêcia, które nale¿y podj¹æ ze strony rz¹du i bran¿y budowlanej w
c
e
l
u
pomylnej realizacji narodowego projektu Dostêpne i komfortowe mieszkania
 obywatelom Rosji.
Pierwsze zadanie, które znalaz³o siê w porz¹dku dnia  realne zwiêkszenie
skali budownictwa. Jak ucili³ gubernator, dzisiaj budujemy 265 tys. m2 mieszkañ rocznie, a w 2006 roku nale¿y oddaæ do eksploatacji 500 tys. m2. Bêdzie
jeszcze lepiej, je¿eli zdo³amy przekroczyæ zaplanowane tempo, ¿eby jak tylko
mo¿na najwczeniej zbilansowaæ w regionie popyt i poda¿. G. Boos
zaproponowa³ ujawnienie najostrzejszych problemów, które przeszkadzaj¹
bran¿y
kroczyæ
w
takt
z wymogami dnia. Wród najbardziej pal¹cych problemów budowlani wymieniali kiepskie wyposa¿enie terenów przeznaczonych pod zabudowê w niezbêdn¹
infrastrukturê komunaln¹, bezzasadnie trudn¹ procedurê przechodzenia licznych
instytucji w celu uzyskania uzgodnieñ i zezwoleñ na budowê obiektów, ostry
niedobór wykwalifikowanych kadr, deficyt materia³ów budowlanych.
Ze strony obwodowej w³adzy wykonawczej nazwano nastêpuj¹ce drogi
rozwi¹zania wymienionych problemów. Rz¹d bierze na siebie zobowi¹zanie
zapewnienia popytu na mieszkania. Bêdzie sformu³owane zamówienie pañstwowe na budownictwo mieszkañ socjalnych. Zgodnie z wymogami ustawodawstwa,
dzia³ki pod zabudowê teraz bêd¹ wystawiane do przetargów z ju¿ sformu³owanymi warunkami technicznymi w zakresie wyposa¿enia ich w niezbêdn¹
infrastrukturê i uzgodnionymi wysokociami p³atnoci. To pozwoli nie tylko na
oszczêdnoæ czasu, ale te¿ znacz¹co obni¿y koszty w³asne metrów kwadratowych
i, odpowiednio, ceny gotowych mieszkañ. Ministerstwu Gospodarki Mieszkaniowo-Komunalnej i Budownictwa postawiono zadanie opracowania
uproszczonego wariantu uzyskiwania uzgodnieñ i zezwoleñ w 34 oknach, z
tym, ¿eby maksymalnie skróciæ biurokratyczny ³añcuszek zbierania licznych
podpisów zezwalaj¹cych, a jednoczenie i dodatkowych wydatków finansowych.
Regionalny program reformowania systemu owiaty przewiduje przeprofilowanie szeregu zawodowych placówek szkolnych w kierunku przygotowania
deficytowych specjalistów.
Przedsiêbiorstwom budowlanym postawiono zadanie, by w najbli¿szym
czasie zg³osi³y zapotrzebowanie na przygotowanie robotników wed³ug konkretnych specjalnoci. Przedsiêbiorstwa wspólnie ze szko³ami powinny wypracowaæ
system odbywania przez uczniów praktyki, ¿eby absolwenci od razu mogli
w³¹czyæ siê do procesów produkcyjnych. S¹ tak¿e plany w zakresie zapewnienia
mieszkañ dla pozyskanych specjalistów.
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Planuje siê przydzielenie dzia³ki firmom budowlanym, na której zaproponowano zbudowanie za pieni¹dze w³asne hotelu robotniczego. Liczba mieszkañ
w nim bêdzie podzielona zgodnie z w³o¿onym udzia³em. Po up³ywie 710 lat
eksploatacji hotel przejdzie na w³asnoæ samorz¹du lokalnego. Odwzajemniaj¹cych siê kroków w zakresie realizacji narodowego projektu mieszkaniowego
rz¹d obwodu oczekuje od drugiej strony  od przedsiêbiorstw bran¿owych.
Budowlani zaproponowali utworzenie grupy roboczej do spraw realizacji
projektu,
która
wypracuje i uzasadni propozycje wspólne. Gieorgij Boos zgodzi³ siê, ale okreli³
termin  2 tygodnie, a tak¿e zaakceptowa³ ideê utworzenia rady bran¿owej przy
gubernatorze do koordynacji wspólnej dzia³alnoci. Na naradzie podniesiono
sprawê koniecznoci zbudowania w miejscach masowego budownictwa mieszkaniowego obiektów o przeznaczeniu spo³ecznym  szkó³, przedszkoli, orodków
zdrowia. Takie obiekty bêd¹ budowane za pieni¹dze bud¿etowe. Jednak ich
istnienie zale¿y od uczciwego naliczania podatków przez przedsiêbiorstwa.
Gubernator ostrzeg³, ¿e konstruktywne stosunki rz¹d nawi¹¿e tylko z tymi, którzy
przestrzegaj¹ przepisów prawa. Na przyk³ad, do przetargów w sprawie sprzeda¿y
dzia³ek gruntów pod zabudowê w marcu br. dopuszczone bêd¹ przedsiêbiorstwa,
które przed³o¿¹ na podstawie wyników dwóch pierwszych miesiêcy obiektywne
bilansy.
www.news.okradio.ru z 25 I 2006 (za: S³u¿ba prasowa rz¹du obwodowego).

O 30% zwiêkszono zbiór podatków w 2005 roku w obwodzie
24,1 mln rubli wp³ynê³o w 2005 roku do bud¿etów wszystkich szczebli
i funduszy socjalnych od podatników Obwodu Kaliningradzkiego, o 29,5%
wiêcej, ni¿ w 2004 roku.
Wed³ug danych Regionalnego Urzêdu Federalnej S³u¿by Podatkowej,
60% tych rodków pozosta³o w regionie: 7 mld rubli otrzyma³ bud¿et obwodowy,
3,2 mld  bud¿ety lokalne, 4,4 mld  terytorialne fundusze socjalne.
Liderami w kszta³towaniu bud¿etu obwodowego u nas s¹ podatek od zysku
i podatek od dochodów osób fizycznych, a palmê pierwszeñstwa w bud¿etach
municypalnych (samorz¹dowych) dzier¿y podatek od dochodów osób fizycznych
 poda³a Galina Gierus, naczelnik Oddzia³u Ewidencji, Analizy Wp³ywów Podatkowych i Statystyki Podatkowej w Urzêdzie Federalnej S³u¿by Podatkowej
na Obwód Kaliningradzki.
W 2005 roku w regionie odnotowano wzrost wp³ywów z tytu³u kilku rodzajów podatków  z tytu³u p³atnoci za korzystanie z zasobów przyrody  2,3krotnie. Wp³ywy z tytu³u podatków maj¹tkowych i podatku od zysku wzros³y
1,6-krotnie, podatku od wartoci dodanej  1,3-krotnie.
www.regnum.ru z 31 I 2006; www.rian.ru/economy z 31 I 2006;
www.kaliningrad.ru z 31 I 2006.
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Kaliningrad  wiat
UE widzi tendencjê zmniejszenia liczby nieobywateli w krajach Ba³tii
Unia Europejska uwa¿a, ¿e problemy rosyjskojêzycznych mieszkañców krajów Ba³tii stopniowo s¹ rozwi¹zywane. «Na ile jest mi wiadomo, liczba nieobywateli w £otwie i Estonii zmniejsza siê. To dowodzi, ¿e proces integracji ma
miejsce. My to, niew¹tpliwie, popieramy»  powiedzia³ w wywiadzie dla
Interfax szef delegacji Komisji Europejskiej w FR Marc Franco. Wed³ug jego
s
³
ó
w
,
UE zapewni³a o gotowoci i ju¿ udziela pomocy w zakresie integracji mniejszoci
narodowych w £otwie i Estonii, na przyk³ad organizuj¹c kursy jêzykowe. «Integracja mniejszoci narodowych  to jest bardzo czu³y problem, i on jest wa¿ny
dla wszystkich krajów. Problem osób rosyjskojêzycznych w krajach Ba³tii  to
nie jedyny problem tego rodzaju»  podkreli³ dyplomata. On tak¿e zauwa¿y³,
¿
e
w sprawie realizacji tranzytu towarowego z zasadniczego terytorium Rosji do
Obwodu Kaliningradzkiego i odwrotnie pozostaj¹ nieuregulowane problemy
techniczne, g³ównie zwi¹zane z kontrol¹ fitosanitarn¹. M. Franco poinformowa³,
¿e ostatnim razem odpowiednia grupa robocza spotyka³a siê w listopadzie po
to, by okreliæ, jakie rozwi¹zanie problemu mo¿e byæ znalezione. Wed³ug niego,
osi¹gniêto porozumienie o przeprowadzeniu w lutym w Kaliningradzie spotkania cz³onka Komisji Europejskiej, odpowiedzialnego za stosunki zewnêtrzne
i politykê dobrego s¹siedztwa, Benity Ferrero-Waldner i pomocnika prezydenta
FR Siergieja Jastr¿embskiego. «Oni oceni¹ sytuacjê wokó³ tranzytu i stan spo³eczno-gospodarczy w obwodzie»  powiedzia³ M. Franco.
www.info.trud.ru z 5 I 2006; www.kaliningrad.ru z 5 I 2006.

UE zmieni tryb otrzymywania wiz szengeñskich
Unia Europejska w latach 20072008 wprowadzi nowe przepisy otrzymywania wiz szengeñskich, w tym tak¿e dla Rosjan, poinformowa³ ambasador
Austrii w Moskwie Marcin Vukoviè. «W latach 20072008 ka¿dy cz³owiek,
który chce otrzymaæ wizê szengeñsk¹, winien bêdzie osobicie zwróciæ siê do
oddzia³u wizowego, tego nie mo¿na bêdzie uczyniæ za porednictwem innych
osób czy poczty»  powiedzia³ ambasador na konferencji prasowej w Moskwie.
Wed³ug jego s³ów, jest to zwi¹zane z wprowadzeniem danych biometrycznych,
które trzeba bêdzie sprawdzaæ na miejscu. «Oczywicie, rozumiemy, ¿e to stworzy
ogromny problem dla takiego wielkiego kraju, jak Rosja. Do tego czasu musimy
ca³kowicie zreorganizowaæ nasz¹ pracê, ¿eby proces otrzymania wiz uczyniæ
l¿ejszym»  powiedzia³ Vukoviè. Wed³ug jego s³ów, istnieje idea stworzenia
wspólnych biur szengeñskich, w których mo¿na bêdzie otrzymaæ wizê do
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dowolnego z krajów Unii Europejskiej. Zdaniem ambasadora, to z³agodzi proces
otrzymywania wiz przez mieszkañców regionów rosyjskich.
www.vz.ru z 13 I 2006; www.kaliningrad.ru z 13 I 2006;
www.westrus.ru z 18 I 2006.

Biznes zagraniczny d¹¿y do Kaliningradu
Biznes zagraniczny przejawia coraz wiêksze zainteresowanie obwodem.
Wed³ug dyrektora wykonawczego regionalnego Stowarzyszenia Inwestorów
Zagranicznych Olega Skworcowa, oczekuje siê, ¿e w 2006 roku do tej organizacji
wst¹pi¹ dziesi¹tki nowych kompanii zagranicznych  stosowne wnioski one ju¿
z³o¿y³y. Na razie stowarzyszenie liczy dwadziecia firm z siedmiu pañstw zagranicznych. Chcemy zwiêkszyæ nasz sk³ad co najmniej dwukrotnie  powiedzia³
Skworcow.  G³ówny nacisk zostanie po³o¿ony na kompanie niemieckie, polskie
i z krajów Ba³tii. On tak¿e doda³, ¿e od koñca ubieg³ego roku prowadzone s¹
analogiczne rozmowy z wielkimi organizacjami produkcyjnymi z Estonii, Litwy
i Niemiec. Przy tym O. Skworcow podkreli³, ¿e do stowarzyszenia wstêpuj¹
nawet ci, którzy biznesu w Obwodzie Kaliningradzkim jeszcze nie maj¹, ale
zamierzaj¹ rozpocz¹æ. Tak na przyk³ad uczyni³a kompania litewska, zajmuj¹ca
siê produkcj¹ nawozów sztucznych. Chcielibymy tak¿e nawi¹zaæ kontakty z
inwestorami pracuj¹cymi w Moskwie i Sankt Petersburgu  doda³ O. Skworcow.
O powstaniu Stowarzyszenia Inwestorów Zagranicznych w Obwodzie Kaliningradzkim informowalimy w Biuletynie Nr 12 (136) z grudnia ub. roku.
KP, 2006, nr 6 z 14 I.

Biuro Informacyjne Nordyckiej Rady Ministrów w Kaliningradzie
zostanie otwarte przed nadejciem lata
Biuro Informacyjne Nordyckiej Rady Ministrów bêdzie otwarte w Kaliningradzie do czerwca tego roku, powiedzia³ prezes Nordyckiej Rady Ministrów
Per Unkel na spotkaniu z wicepremierem rz¹du Obwodu Kaliningradzkiego
Jurjem Szalimowem. «Cieszymy siê, ¿e rz¹d federalny Rosji zgodzi³ siê na
o
t
w
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r
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e
w Kaliningradzie naszego biura, które przyczyni siê do rozszerzenia i umocnienia
wspó³pracy miêdzy FR, Dani¹, Islandi¹, Norwegi¹, Finlandi¹ i Szwecj¹»  zauwa¿y³ P. Unkel.
Podkreli³ on, ¿e owa decyzja Rosji wiadczy o pe³nowartociowym w³¹czeniu Obwodu Kaliningradzkiego do procesu miêdzynarodowej integracji intelektualnej, gospodarczej i politycznej, co ma miejsce na Pó³nocy Europy i w
krajach Morza Ba³tyckiego. Praca biura przyniesie odczuwaln¹ korzyæ zarówno
regionowi rosyjskiemu, jak i krajom-uczestnikom projektu.
Wed³ug s³ów P. Unkela, po tym, jak kraje Ba³tii wesz³y do UE, «priorytetem
Nordyckiej Rady Ministrów sta³a siê praca na Pó³nocnym Zachodzie Rosji, a
zainteresowanie Obwodem Kaliningradzkim istnia³o od dawna». W rezultacie
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bud¿et projektów rosyjskich Rady, który wczeniej wynosi³ 10 mln euro rocznie,
mo¿e wyranie wzrosn¹æ.
«W celu pomylnego rozpoczêcia swojej dzia³alnoci w Kaliningradzie, zamierzamy ju¿ w kwietniu przeprowadziæ wspólnie ze stron¹ rosyjsk¹ seminarium
prezentacyjne, w czasie którego spo³eczeñstwo obwodu bêdzie mog³o zrozumieæ
i zobaczyæ nasze mo¿liwoci i d¹¿enia, wyraziæ swoje ¿yczenia»  podkreli³
prezes Nordyckiej Rady Ministrów.
Z kolei J. Szalimow owiadczy³, ¿e rz¹d obwodu udzieli biuru maksymalnej
pomocy i poparcia.
Memorandum o zrozumieniu wzajemnym miêdzy rz¹dem FR i Nordyck¹
Rad¹ Ministrów (NRM) o powo³aniu biura informacyjnego NRM w
Kaliningradzie zosta³o podpisane w Moskwie pod koniec grudnia 2005 roku.
www.westrus.ru z 17 I 2006.

Ambasador Danii odwiedzi³ Kaliningrad
Mer Kaliningradu Jurij Sawienko przyj¹³ ambasadora Królestwa Danii
w Rosji Per`a Carlsena. Wspólnie z Dani¹ Obwód Kaliningradzki utylizuje odpady placówek s³u¿by zdrowia miasta. Duñczycy przywieli z tym celu specjalne
urz¹dzenia. 20 stycznia ambasador zapozna³ siê z now¹ ustaw¹ o SSE, a tak¿e
dokumentami miejscowymi, które maj¹ sprzyjaæ rozwojowi wspólnych przedsiêbiorstw. Udzia³ Danii w gospodarce Kaliningradu na razie jest niewielki. Merostwo zamierza przeprowadziæ kilka seminariów w celu zbli¿enia
przedsiêbiorców dwóch krajów. Tego samego dnia ambasador Danii uda³ siê do
Ba³tijska, gdzie zamierza³ omówiæ perspektywy rozwoju przeprawy promowej.
www.kaliningrad.rfn.ru z 20 I 2006; www.kaliningrad.ru z 20 I 2006.

Dni Gospodarki Obwodu Kaliningradzkiego w Danii odbêd¹ siê wiosn¹
Po spotkania gubernatora Gieorgija Boosa z ambasadorem Danii w Rosji
Per`em Carlsenem w dniu 20 stycznia br. w Kaliningradzie podjêto decyzjê o
odbyciu dni gospodarki kaliningradzkiej w Danii jeszcze wiosn¹ br.. Przewiduje siê, ¿e w toku zaplanowanych na kwiecieñmaj dni kaliningradzkich bêdzie
przeprowadzona tak¿e prezentacja ustawy o SSE. Wród projektów wspó³pracy
znajduje siê duñski program S¹siedztwo, zorientowany na udzielenie pomocy
ma³emu
i redniemu biznesowi. Jest on opracowany na lata 20052007 specjalnie dla
dwóch regionów Rosji  Obwodu Kaliningradzkiego i Obwodu Pskowskiego.
£¹czy bud¿et projektu wynosi 18 mln dolarów. Zdaniem strony kaliningradzkiej,
efektywnoæ programu mo¿e byæ znacz¹co zwiêkszona w efekcie szerszego
objêcia nim sektora rolnego i agroprzemys³owego. Konkretne propozycje ju¿
teraz s¹ uzgadniane w rz¹dzie obwodu i bêd¹ ujête w dokumencie programowym,
który planuje siê podpisaæ w najbli¿szym czasie. Dania wspó³pracuje z Obwodem
Kaliningradzkim w energetyce, rolnictwie, ekologii, sferze socjalnej, owiacie i
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kulturze.
Zewnêtrzny obrót towarowy trwale ronie: w 2004 roku by³o to 42,5 mln
dolarów, w okresie 9 miesiêcy 2005 roku  64,6 mln dolarów. W obwodzie
zarejestrowano 19 przedsiêbiorstw z udzia³em kapita³u duñskiego (19,7 mln
rubli).
Od listopada 2001 roku w Kaliningradzie aktywnie dzia³a Biuro Koordynatora Projektów Duñskich, bêd¹ce organem MSZ Danii.
www.rian.ru z 20 I 2006; www.kaliningad.ru z 20 I 2006.

Tranzyt kaliningradzki  do praktyki wiatowej
System obs³ugi celnej ³adunków, zwany umownie tranzytem kaliningradzkim wywar³ wra¿enie na sekretarzu generalnym wiatowej Organizacji Celnej
Michel`u Danet, który 20 stycznia specjalnie przyby³ do regionu, by zapoznaæ
s
i
ê
z systemem. Na jego nazwisko wype³niono deklaracjê celn¹. Ca³a procedura
trwa³a dwie minuty. Tranzyt kaliningradzki zacz¹³ funkcjonowaæ na granicy
rosyjsko-litewskiej w maju 2004 roku, po wst¹pieniu Litwy do Unii Europejskiej.
Teraz procedura obs³ugi ³adunków wygl¹da w sposób nastêpuj¹cy. Na posterunku
celnym Obwodu Kaliningradzkiego przewonik przedstawia pakiet dokumentów
przewodnich towarzysz¹cych towarowi. Dane przekazywane s¹ w postaci elektronicznej do jednolitego systemu informacyjnego G³ównego Urzêdu Celnego
Rosji, nastêpnie s¹ przekazywane do litewskich organów celnych, a po
przepracowaniu przez nie kopia elektroniczna wraca do Kaliningradu. Otrzymana
kopia jest przedstawiana przy tranzycie organom celnym Litwy.
Michel Danet powiedzia³ dziennikarzom: To, co zosta³o zrobione tu, bêdziemy mogli wykorzystywaæ w innych regionach. W Afryce, Azji, Ameryce
£aciñskiej. Zamierzam w Brukseli spotkaæ siê z szefami ró¿nych organizacji i
opowiedzieæ, ¿e by³em tu, widzia³em i wiem, jak pracuje system obs³ugi celnej
³adunków w Kaliningradzie. By ostatecznie zorientowaæ siê w systemie, jutro
wybieram siê pojechaæ poci¹giem do Wilna i na w³asne oczy zobaczyæ, jak to
dzia³a.
www.kaliningrad.rfn..ru z 20 I 2006; www.gov.kaliningrad.ru z 20 I 2006.

Komitet Wspó³pracy Parlamentarnej Rosja  Unia Europejska wzywa
do u³atwienia tranzytu miêdzy Kaliningradem i pozosta³¹ czêci¹ Rosji
Cz³onkowie Komitetu Wspó³pracy Parlamentarnej [KWP] Rosja  Unia
Europejska wezwali obydwie strony do u³atwienia tranzytu ludzi i towarów
miêdzy obwodem i pozosta³¹ czêci¹ Rosji. KWP wzywa Rosjê i Uniê Europejsk¹ do kontynuowania wysi³ków, skierowanych na u³atwienie tranzytu ludzi
i towarów miêdzy Obwodem Kaliningradzkim i pozosta³¹ czêci¹ Rosji  mówi
siê w owiadczeniu podsumowuj¹cym posiedzenie komitetu 2526 stycznia
w Brukseli.
Owiadczenie zosta³o sporz¹dzone w imieniu zastêpcy przewodnicz¹cego
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Dumy Pañstwowej FR Olega Morozowa i przewodnicz¹cego Komisji Parlamentu
Europejskiego do Spraw £¹cznoci z Rosj¹ Camiela Eurlingsa, którzy s¹ wspó³przewodnicz¹cymi KWP.
Cz³onkowie komitetu miêdzyparlamentarnego opowiedzieli siê tak¿e za z³agodzeniem procedur wizowych miêdzy Rosj¹ i UE.
www.kaliningradexpert.org z 26 I 2006.

Chiñscy inwestorzy w Kaliningradzie
Spó³ka Akcyjna Awtotor i korporacja chiñska Chery podpisa³y umowê
o przygotowaniu produkcji samochodów tej marki w Kaliningradzie. Partnerzy
gotowi s¹ rozpocz¹æ budowê nowego na du¿¹ skalê przedsiêbiorstwa o wielkoci
inwestycji do 200 mln dolarów, obliczonego na produkcjê do 150 tys. samochodów rocznie. Jednak dealerzy samochodów obawiaj¹ siê, ¿e je¿eli projekt bêdzie
realizowany, to Chery mieæ bêdzie problemy ze zbytem takiej iloci pojazdów.
W umowie jest mowa o projektach dwustronnych i równoleg³ych  monta¿
Chery, wykorzystuj¹c istniej¹ce moce produkcyjne Awtotoru, i budowa
nowego zak³adu w Kaliningradzie w 2007 roku.
Import samochodów Chery do Rosji rozpocz¹³ siê w grudniu 2005 roku.
Sprzedano oko³o 400 pojazdów.
www.autosphere.ru z 31 I 2006; www.fcinfo.ru z 31 I 2006;
www.kaliningrad.ru z 31 I 2006.

Kaliningrad  Niemcy
Do Berlina i z powrotem
Boeing SA Kaliningradawia (KD-awia), który 29 grudnia 2005 r. wystartowa³ z lotniska Chrabrowo ko³o Kaliningradu, po godzinie lotu wyl¹dowa³ na
lotnisku Tegel w Berlinie. Tym samym po 85 latach wznowiona zosta³a
komunikacja lotnicza miêdzy tymi dwoma miastami. KD-awia bêdzie przewoziæ pasa¿erów do Berlina i z powrotem we wtorki i pi¹tki ka¿dego tygodnia,
Uroczyst¹ prezentacjê mostu powietrznego zaplanowano na 31 stycznia 2006
roku w Berlinie.
KPP, 2005, nr 248 z 30 XII.
Forum Rosja  Niemcy: przyk³ady wspó³pracy w Obwodzie Kaliningradzkim odby³o siê w Berlinie
31 stycznia 2006 roku delegacja obwodu z gubernatorem Gieorgijem Boosem
i pomocnikiem prezydenta Rosji Siergiejem Jastr¿embskim na czele wylecia³a
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do Berlina na forum biznesowe Rosja  Niemcy: przyk³ady wspó³pracy w Obwodzie Kaliningradzkim. Powodem do wizyty w Berlinie delegacji kaliningradzkiej sta³o siê uruchomienie przez kompaniê lotnicz¹ KD-awia nowej
komunikacji powietrznej na linii Kaliningrad  Berlin.
W sk³ad delegacji weszli szefowie kluczowych ministerstw rz¹du obwodu,
szefowie wielkich przedsiêbiorstw regionu, bankierzy.
Wizyta rozpoczê³a siê od przyjêcia w ratuszu berliñskim. Tam nadburmistrz
Berlina Klaus Wowereit, gubernator Gieorgij Boos, Siergiej Jastr¿embskij i ambasador FR w RFN W³adimir Kotieniew otworzyli wystawê, powiêcon¹ historii
pierwszych lotów miêdzy Königsbergiem i Berlinem (28 grudnia 1920 r.  bezporednie po³¹czenie lotnicze), a tak¿e wziêli udzia³ w prezentacji ksi¹¿ki
historyka kaliningradzkiego Walerija Cwietkowa Lot z Königsberga do
Kaliningradu.
Na pami¹tkê tego wydarzenia G. Boos przekaza³ za porednictwem nadburmistrza Wowereita jako dar dla Muzeum Historii Berlina medal, specjalnie wykonany przez kompaniê KD-awia. Na masywnym medalu ze z³ota znalaz³y
siê napisy okolicznociowe w jêzykach rosyjskim i niemieckim.
Forum biznesu Rosja  Niemcy: przyk³ady wspó³pracy w Obwodzie Kaliningradzkim odby³o siê w sali konferencyjnej hotelu Ritz Carlton w Berlinie.
Zebrani na nim przedstawiciele rosyjskich i niemieckich krêgów politycznych i
biznesowych omawiali perspektywy rozwoju gospodarki Obwodu
Kaliningradzkiego. Jak informuj¹ rosyjskie SMI, strona niemiecka wykaza³a
wielkie zainteresowanie pierwsz¹ wizyt¹ Gieorgija Boosa w Berlinie w nowym
charakterze. Organizatorem forum ze strony niemieckiej na probê Siergieja
Jastr¿embskiego by³ dyrektor Niemieckiej Rady ds. Polityki Zagranicznej, znany
politolog Aleksandr Rahr.
Stronê niemieck¹ reprezentowali deputowani Bundestagu i przedstawiciele
rz¹du RFN, a tak¿e dyrektorzy kompanii Daimler Chrysler, koncernu Siemens, MAN, wielkich banków niemieckich i jeszcze oko³o setki firm. W
sk³ad delegacji rosyjskiej weszli szefowie KD-awia, morskiego portu
handlowego i portu rybackiego, Rosbank, Awtotor, a tak¿e przedstawicielstw
kaliningradzkich Wnieszekonombank, Sbierbank, Promstrojbank i
Inwestbank.
Gubernator G. Boos wyg³osi³ referat pod tytu³em: Obwód Kaliningradzki
otwiera siê. Zdaniem politologa A. Rahra, w³anie to chcieli us³yszeæ od gubernatora przedstawiciele biznesu niemieckiego, maj¹cy interesy w regionie.
Warunki inwestowania, gwarancje, energetyka, transport  to s¹ kluczowe tematy,
które nag³oni³ G. Boos w Berlinie.
W czasie wyst¹pienia Boosa, zbiegiem okolicznoci, po s³owach o tym, ¿e
istniej¹ pewne problemy Obwodu Kaliningradzkiego z Litw¹ i Polsk¹, rozleg³
siê alarm przeciwpo¿arowy i uczestników forum poproszono o opuszczenie sali.
Obrady wznowiono po 20 minutach. Okaza³o siê, ¿e zawini³ jeden z pracowników
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hotelu. Zapali³ papierosa w miejscu niedozwolonym i z tego powodu zadzia³a³
system bezpieczeñstwa ppo¿. Dyrektor hotelu przeprosi³ goci i obrady kontynuowano.
Wizyta delegacji kaliningradzkiej zakoñczy³a siê uroczystym przyjêciem
w Ambasadzie FR w RFN na czeæ otwarcia regularnej komunikacji lotniczej
Kaliningrad  Berlin.
www.regnum.ru z 27 i 31 I 2006; www.kaliningrad.ru z 27 i 31 I 2006;
www.westrus.ru z 27 I 2006.

Zakres wspó³pracy kaliningradzko-niemieckiej
Wspó³praca Obwodu Kaliningradzkiego z regionami Republiki Federalnej
Niemiec ma charakter trwa³y. Stosowne dokumenty normatywne podpisane
zosta³y z landami Branderburgia i Schlezwig-Holstein. Praktycznie wszystkie
regiony i du¿e miejscowoci obwodu maj¹ sta³ych partnerów. Przyk³adowo,
Kaliningrad wspó³pracuje z miastami Kilonia i Bremerhafen, Gwardiejsk  z
Rottenburgiem, Gusiew  z Bielefeldem, Rejon Krasnoznamienski  z okrêgiem
Harburg, Rejon Zielenogradskij  z okrêgiem Pinneberg.
Kierunki wspó³pracy  kultura, gospodarka, nauka, owiata, ochrona zdrowia. Prowadzone s¹ wymiany grup szkolnych i studenckich, sta¿e wyk³adowców,
seminaria miêdzynarodowe, konferencje.
Konsulat Generalny RFN w Kaliningradzie oficjalnie otwarto 12 lutego
2004 r., obecnie prowadzony jest remont budynku przydzielonego konsulatowi.
Wizyty w Kaliningradzie z³o¿yli minister spraw zagranicznych RFN Joschka
Fischer (2004 r.) i kanclerz RFN Gerhard Schröder (2005 r.). Wizyty premierów
landów s¹ czêstsze.
Ponad 10 lat pracuje w Kaliningradzie Niemiecko-Rosyjski Dom, organizacja
partnerstwa niekomercyjnego  g³ównie w zakresie programów kulturalnych
i owiatowych. Czynne jest tak¿e Biuro Hanseatyckie, reprezentuj¹ce interesy
Zwi¹zku Wspierania Owiaty M³odzie¿y i Kontaktów Gospodarczych Niemiec
Pó³nocnych i Obwodu Kaliningradzkiego.
Zagraniczny obrót towarowy Obwodu Kaliningradzkiego z Niemcami w 2002
roku wyniós³ 381,1 mln dolarów, w 2003 roku  518,2 mln dolarów, w 2004
roku  851 mln dolarów, w 2005  ponad 1 mld dolarów.
Niemcy zajmuj¹ 3. miejsce pod wzglêdem iloci zarejestrowanych w obwodzie przedsiêbiorstw z udzia³em swego kapita³u. Wed³ug stanu na padziernik
2005 r.  372 przedsiêbiorstwa z ³¹czn¹ kwot¹ udzia³u w kapitale za³o¿ycielskim
156,1 mln rubli.
www.kaliningrad.ru z 31 2006 (za: s³u¿ba prasowa rz¹du obwodowego).

Gieorgij Boos: Takiego wierzyciela, jak Dresdner Bank, Kaliningrad
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nigdy nie mia³
Udaj¹c siê 31 stycznia do Niemiec razem z pomocnikiem prezydenta Rosji
Siergiejem Jastr¿embskim, Gieorgij Boos w czasie briefingu na lotnisku Chrabrowo odpowiedzia³ na niektóre pytania dziennikarzy. W szczególnoci, o nieszczêsnym kredycie Dresdner Bank. Szef regionu wyrazi³ nadziejê, ¿e problem
mo¿na rozwi¹zaæ, jednak doda³, ¿e zadanie to z kilkoma niewiadomymi powinno
byæ rozwi¹zywane tylko w zgodzie z kompaniami rosyjskimi, figuruj¹cymi w
tej sprawie: «Ju¿ mówi³em, ¿e nie mamy takiego wierzyciela. Historia z po¿yczk¹
i budow¹ Ba³tpticepromu [zak³ady drobiarskie] jest zagmatwana i my tê historiê teraz powolutku rozpl¹tujemy.
Mamy wstêpne zrozumienie, jak trzeba by³oby prawid³owo rozwi¹zywaæ
ten problem, i je¿eli znajdziemy zrozumienie wzajemne z przedstawicielami
kom-panii rosyjskich, które we wszystkim tym uczestniczy³y, to bêdzie znaczyæ,
¿e znajdziemy prawid³owe rynkowe nowoczesne uregulowanie tej sprawy. Je¿eli
nie znajdziemy... no wiêc, nie znajdziemy».
17 dni wczeniej gubernator powiedzia³ bardziej jednoznacznie, ¿e w 1998
roku Administracja Obwodu nie otrzymywa³a kredytu od Dresdner Bank w kwocie 10 mln dolarów, a pieni¹dze te powiesi³a na obwodzie grupa oszustów
w drodze zmowy. Z takim sensacyjnym owiadczeniem gubernator Gieorgij Boos
wyst¹pi³ na spotkaniu z dziennikarzami, powiêconym Dniu Prasy Rosyjskiej.
Wed³ug s³ów gubernatora, nie by³o ¿adnego kredytu. Po prostu grupa oszustów wziê³a ze swojej lewej kieszeni pieni¹dze, prze³o¿y³a je do prawej kieszeni,
póniej kupi³a aktywa na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego i przedstawi³a
je kierownictwu regionu jako d³ug  kontynuowa³ Boos. W zwi¹zku z tym,
zdaniem szefa eksklawy rosyjskiej, by³oby absurdem zwracaæ nieistniej¹cy
kredyt ze rodków bud¿etu obwodowego, do tego jeszcze z narastaj¹cymi
zupe³nie szalonymi procentami (d³ug, wed³ug danych kompanii Duke Inwestment
Ltd, która wykupi³a ¿¹dania w sprawie kredytu Dresdner Bank, wyniós³ ju¿ do
24,3 mln dolarów).
www.regnum.ru z 14 I 2006. www.news.okradio.ru z 31 I 2006.

Kaliningrad  Polska
Odbêdzie siê III Otwarty Konkurs Jêzyka Polskiego
Rosyjski Uniwersytet Pañstwowy im. Immanuela Kanta i Orodek Naukowo-Owiatowy Europa Ba³tycka przy wsparciu Konsulatu Generalnego
Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie i Rosyjskiego Stowarzyszenia Badañ
Miêdzynarodowych po raz trzeci zwo³uj¹ mi³oników jêzyka polskiego do
udzia³u w otwartym konkursie regionalnym Dyktando  2006.
W pierwszych dwóch konkursach (2003 i 2005 r.) wziê³o udzia³ ponad 100
osób  studentów i biznesmenów, gospodyñ domowych i uczniów, bezrobotnych
i urzêdników. Najm³odszy uczestnik konkursu mia³ 9 lat, najstarszy  54 lata.
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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);
JK  Jantarnyj kraj (gazeta codzienna);
JK-n  Jantarnyj karawan (tygodnik);
K-d  Kaskad (gazeta codzienna);
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 w Kaliningradie (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);
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);
RG  ,,Rossijskaja gazieta (gazeta rz¹dowa, ukazuje sie² 4 razy w tygodniu, publikuje akty prawne w³adz
federalnych i regionalnych);
RR  Rubiezÿ rodiny (gazeta informacyjno-analityczna, tak¿e w internecie: www.rubeg.narod.ru);
SB  Strazÿ Ba³tiki (gazeta codzienna Floty Ba³tyckiej FR);
SiK  Strana i 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.

OBWÓD KALININGRADZKI. Przegl¹d faktów, wydarzeñ, opinii
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