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Obraz miesi¹ca
Z przeprowadzonych w maju br. badañ preferencji wyborczych Rosjan w nadchodz¹cych wyborach do Dumy Pañstwowej wynika, ¿e w pó³nocno-zachodniej Rosji partia
Jedna Rosja mo¿e liczyæ na 45% poparcie. W Sankt Petersburgu i Kaliningradzie
wynik ten by³ dla partii w³adzy znacznie mniej korzystny, przy czym w Kaliningradzie a¿
23% respondentów jednoznacznie wskaza³o, i¿ w wyborach pod ¿adnym pozorem nie
zag³osuje na listê Jednej Rosji. Wynik ten musi rodziæ wiele pytañ, tak¿e o sposób
prowadzenia polityki regionalnej przez rz¹d gubernatora Gieorgija Boosa.
Mer Kaliningradu Jurij Sawienko po raz ostatni przewodzi³ uroczystociom lipcowym Dnia Miasta, podczas których wrêczono dyplomy Honorowy Obywatel Kaliningradu m.in. ma³¿once prezydenta Ludmile Putin. Gubernator Boos w imieniu prezydenta Putina wrêczy³ Sawience order Za zas³ugi wobec Ojczyzny IV stopnia. Sawienko
sta³ siê kandydatem Jednej Rosji w nadchodz¹cych wyborach do Dumy Pañstwowej.
Ale wspó³praca rz¹du regionalnego z samorz¹dem przechodzi ciê¿k¹ próbê. Minister ds.
rozwoju terytoriów i wspó³dzia³ania z organami samorz¹du lokalnego Michai³ Pluchin
przedstawi³ 17 lipca projekt zmiany podzia³u administracyjno-terytorialnego regionu, który
ma doprowadziæ do powstania dwóch okrêgów miejskich (miasta Kaliningrad i Gusiew)
oraz omiu rejonów samorz¹dowych (Sowietskij, Gusiewskij, Czerniachowskij, Gwardiejskij, Primorskij, Portowyj, Bagrationowskij, Gusiewskij). Zdaniem gubernatora
Boosa, nowa struktura administracyjno-terytorialna u³atwi ¿ycie [mieszkañcom] i bêdzie sprzyjaæ wzrostowi gospodarczemu ich terytoriów i regionu jako ca³oci. Ale zaproponowan¹ reformê podzia³u nale¿y widzieæ tak¿e jako element sporu w³adzy z dotychczasowymi reprezentantami samorz¹dów lokalnych i w ogóle sporu o kompetencje samorz¹du lokalnego. Prasa informuje coraz czêciej o skargach deputowanych regionalnych
i municypalnych na przeladowania, tak¿e z pobudek politycznych. Mo¿na wrêcz mówiæ
o ostrych, personalnych konfliktach. Gubernator Boos za¿¹da³ wrêcz ust¹pienia mera Ba³tijska Fiodora Jaroszewicza. Prokuratura postawi³a zarzuty pope³nienia powa¿nych przestêpstw urzêdniczych kilku merom, m.in merowi Czerniachowska, i urzêdnikom ni¿szego szczebla samorz¹dowego. W ca³ym Pó³nocno-Zachodnim Okrêgu Federalnym
wszczêto w pierwszym pó³roczu br. 1066 spraw karnych na podstawie rezultatów kontroli wykonywania ustawodawstwa federalnego, a w tej liczbie znaczn¹ czêæ stanowi¹ przestêpstwa korupcji urzêdniczej. Ostatnio zarzut korupcji postawiono nawet p.o. rektora
2

Kaliningradzkiej Filii Miêdzynarodowego Instytutu Humanistycznego im. J.P. Romanowej. Co prawda, w pierwszym pó³roczu odnotowano w Pó³nocno-Zachodnim Okrêgu
Federalnym mniej przestêpstw kryminalnych, ale w lipcu w Kaliningradzie dosz³o do
kolejnego zaginiêcia miejscowego biznesmena z bran¿y budowlanej.
Gospodarka kaliningradzka nadal mo¿e uchodziæ za rozwijaj¹c¹ siê niezwykle intensywnie. Indeks produkcji przemys³owej wzrós³ w porównaniu do pierwszego pó³rocza
2006 r. o 53,5%, g³ównie dziêki wzrostowi produkcji rodków transportu i urz¹dzeñ,
wyrobów z drewna i produkcji tekstylno-krawieckiej. Region nadal prze¿ywa boom
budowlany  wzrost o 43% oraz zyskuje dodatkowe wsparcie w postaci planów budowy
blisko 70 hoteli w strefie turystyczno-rekreacyjnej na terenie Parku Narodowego Mierzeja Kuroñska, a tak¿e planów zabudowy i czêciowej rewitalizacji centrum historycznego
Kaliningradu. Merostwo Kaliningradu og³osi³o miêdzynarodowy konkurs architektoniczny
na zabudowê centrum miasta. W pierwszym pó³roczu 2007 roku rednie dochody
pieniê¿ne na jedn¹ osobê wzros³y w stosunku do analogicznego okresu ubieg³orocznego
o 20% i wynosz¹ 9119,9 rubli, przy czym dochody te w sferze bud¿etowej wynosz¹ rednio 11413 rubli (wzrost o 28,6%). Jednym z podstawowych problemów, nie tylko gospodarczych, pozostaje jednak brak wykwalifikowanej si³y roboczej. Ludnoæ obwodu liczy
936,7 tys. osób , przy czym ubytek naturalny by³ wiêkszy o 36%, ni¿ w okresie styczeñ
maj 2006 r.; d³ugoæ ¿ycia mê¿czyzn w obwodzie wynosi zaledwie 58 lat. W³adze regionalne nadal promuj¹ akcjê dobrowolnego przesiedlenia rodaków do obwodu , ale bez
wyranego sukcesu w postaci pozyskania znacz¹cej liczby osiedleñców z innych obszarów b. ZSRR. Sprawa nowych przesiedleñców sta³a siê nawet przedmiotem rozmów
z parlamentarzystami landu Hesja, którzy zainteresowali siê mo¿liwociami osiedlenia
Niemców rosyjskich, którzy nie zdo³ali siê zaadoptowaæ do warunków w Niemczech.
Zdaniem planistów kaliningradzkich, problem braku r¹k do pracy jest ju¿ teraz powa¿ny,
a wobec planów rozwoju regionu i nap³ywu inwestycji zewnêtrznych  g³ównie moskiewskich, wymagaæ bêdzie w przysz³oci nadzwyczajnego rozwi¹zania w postaci dodatkowego pozyskania blisko miliona osób zdolnych do kwalifikowanej pracy w regionie.
W kontaktach miêdzynarodowych w³adze kaliningradzkie stale podkrelaj¹ gotowoæ do wspó³pracy i licz¹ na specjalne potraktowanie problemu kaliningradzkiego
w stosunkach Rosji z Uni¹ Europejsk¹. Dni Kaliningradu sta³y siê kolejn¹ okazj¹ do
wymiany deklaracji o kontynuacji wspó³pracy nie tylko samorz¹dów. W grze strategicznej w sprawie tarczy antyrakietowej z wyran¹ ulg¹ przyjêto owiadczenie pierwszego
wicepremiera FR Siergieja Iwanowa, i¿ jeli rosyjska propozycja w tej sprawie zostanie
przyjêta przez stronê amerykañsk¹, to odpadnie koniecznoæ rozmieszczenia nowych jednostek rakietowych w europejskiej czêci Rosji, w Obwodzie Kaliningradzkim.
W Kaliningradzie przebywa³y delegacje landu Hesji i frakcji CDU/CSU Bundestagu.
Przeprowadzono prezentacjê oferty turystycznej Bawarii. Historycy z obu pañstw
przeprowadzili w Swiet³ogorsku jubileuszowe 10. posiedzenie Rosyjsko-Niemieckiej
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Komisji Badania Historii Najnowszej, w której wziêli udzia³ tak¿e historycy Pañstwowego Uniwersytetu im. I. Kanta. O wynikach drugiej wojny wiatowej dyskutowano bardzo
powci¹gliwie, pomijaj¹c problem zmian terytorialnych. W samym regionie du¿e zainteresowanie wywo³a³a sprawa wprowadzonego eksperymentalnie w kilku szko³ach nowego przedmiotu Historia Rosji Zachodniej. Obwód Kaliningradzki: historia kraju,
do którego podrêczniki zosta³y przygotowane przez historyków Rosyjskiej Akademii
Nauk. Maj¹ one pokazaæ uczniom jednoæ i bliskoæ terytorium dawnych Prus
z ksiêstwami rosyjskimi, pañstwem moskiewskim i znaczenie tego obszaru dla Federacji
Rosyjskiej.
Jak dalece normalizuj¹ siê stosunki niemiecko-rosyjskie, a przede wszystkim jak zmienia siê wzajemny stosunek obu narodów, mo¿e wiadczyæ fakt, ¿e dawna mieszkanka
Tilsit (Sowietsk) i Königsberga zapisa³a Kaliningradowi w testamencie ca³y swój maj¹tek, tj. kwotê 116 tys. euro, na cele spo³eczne i dobroczynne.
Ze strony litewskiej po raz kolejny pad³o wa¿ne stwierdzenie, ¿e Litwa d¹¿y do
konstruktywnych i dobros¹siedzkich stosunków z Rosj¹, a szczególnie z Obwodem
Kaliningradzkim, który jest dla Litwy regionem priorytetowym. Jednak Rosja winna
zrozumieæ, ¿e problemy miêdzy Rosj¹ i poszczególnymi krajami Unii  to wspólny
problem miêdzy Rosj¹ i Uni¹ Europejsk¹. Premier G. Kirkilas zaproponowa³, by w nowej
umowie o partnerstwie i wspó³pracy miêdzy Uni¹ Europejsk¹ i Rosj¹ zosta³y zapisane
mo¿liwoci rozwi¹zania problemu rozwoju spo³eczno-gospodarczego Kaliningradu.[...]
Ca³kowicie popieramy punkt widzenia UE, ¿e Kaliningrad powienien staæ siê zintegrowan¹ czêci¹ Regionu Ba³tyckiego, który jest zdolny do zapewnienia w³asnej pomylnoci. Ale w sprawach wizowych nadal zachodzi istotna ró¿nica pogl¹dów. Na przyk³ad,
Niko³aj Tu³ajew, cz³onek Rady Federacji FR z ramienia KDO i cz³onek delegacji rosyjskiej do Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy, obstaje przy stanowisku, by wizy
polskie i litewskie, które stan¹ siê nied³ugo szengeñskimi, wydawane by³y, tak jak
wczeniej, jako d³ugoterminowe, wielokrotne i bezp³atne. Natomiast inicjatywa litewska
zmierza do szybkiego uruchomienia ma³ego ruchu granicznego, który obj¹³by ca³y obszar
Obwodu Kaliningradzkiego. Premier G. Kirkilas zaproponowa³ szefom dyplomacji
Litwy, Niemiec, Polski i Rosji odbycie spotkania powiêconego problemowi kaliningradzkiemu. Ze strony Komisji Europejskiej zabezpieczono rodki na wsparcie budowy
przejcia granicznego Grzechotki  Mamonowo-2 i opracowanie projektu przejcia
Panemune  Sowietsk-2.
Odnotowaæ nale¿y fakt odbycia specjalnego posiedzenia Sejmiku Samorz¹dowego
Województwa Warmiñsko-Mazurskiego, powiêconego wspó³pracy z Obwodem Kaliningradzkim. W swym wyst¹pieniu na sesji Sejmiku pierwszy wiceprzewodnicz¹cy Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej Konstantin Poliakow stwierdzi³, ¿e wysokoæ op³aty za
wizê nie powinna hamowaæ owocnych kontaktów obszarów przygranicznych, a obie strony winny umiejêtnie lobbowaæ swe interesy zagranic¹.
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Sytuacja spo³ecznopolityczna
Kaliningrad uczci³ Dzieñ Miasta na raty
61 lat temu Prezydium Rady Najwy¿szej ZSRR przemianowa³o (4 lipca 1946 r.)
Königsberg na Kaliningrad. Jednak w tym roku uroczystoci z tym zwi¹zane postanowiono przenieæ na 7 lipca i wysz³o ca³kiem symbolicznie: 07.07.07. Proponowano nawet, by
rozpocz¹æ uroczystoci 7 lipca 2007 r. o godzinie 7., minut 7 i 7 sekund. Inni przypomnieli sobie i mieszkañcom, ¿e w tym roku mija 777. rocznica urodzin za³o¿yciela Kõnigsberga króla czeskiego Przemys³a Ottokara II (wg Encyklopedii Brytyjskiej Ottokar II urodzi³
siê w 1230 r.). W licznych artyku³ach prasowych zwracano jednak uwagê, ¿e ani bogaty
program obchodów, ani zaproszenie wielu znakomitych goci z kraju i zagranicy, ani
nawet symboliczne siódemki nie zapewni³y dobrej pogody w tym dniu, uniemo¿liwiaj¹c
przeprowadzenie masowych imprez na otwartej przestrzeni. Niektóre z koncertów uda³o
siê przenieæ w ostatniej chwili pod dach, ale wiêkszoæ imprez odwo³ano, przenosz¹c
je na czas póniejszy. W³adzom miasta uda³o siê mimo to wrêczyæ uroczycie w obecnoci przemokniêtych mieszkañców dokumenty wiadcz¹ce o nadaniu tytu³ów Honorowy
Obywatel Kaliningradu dwóm znakomitym paniom: urodzonej w Kaliningradzie
ma³¿once prezydenta Rosji Ludmile Putin i dyrektorce Muzeum Oceanu wiatowego
w Kaliningradzie Swiet³anie Siwkowej. Gubernator obwodu Gieorgij Boos z upowa¿nienia prezydenta Rosji wrêczy³ merowi Kaliningradu Jurijowi Sawience wysokie odznaczenie pañstwowe  order Za zas³ugi wobec Ojczyzny IV stopnia za wieloletni¹ owocn¹
pracê i wysokie tempo rozwoju gospodarczego Kaliningradu.
W uroczystociach uczestniczy³y 32 delegacje  szefowie samorz¹dów i rad miejskich z N. Nowogrodu, Omska, Samary, Pskowa, Korsakowa na Sachalinie, w którym
J. Sawienko by³ szefem administracji miejskiej, a tak¿e przedstawiciele w³adz zaprzyjanionych miast z Polski, Niemiec, Szwecji, W³och, Danii, Norwegii, £otwy i Litwy. Po raz
kolejny w obchodach uczestniczyli honorowy obywatel Kaliningradu kosmonauta Aleksiej Leonow i organizatorka miêdzynarodowego konkursu organistów Wiera Tariwierdijewa. Zdaniem naczelnika Wydzia³u ds. Stosunków Miêdzynarodowych Merostwa Kaliningradu Niny Wyszniakowej, wysoka ranga goci Dnia Miasta wiadczy «o wielkim
zainteresowaniu Kaliningradem w Europie i Rosji. Nasze miasto wchodzi w modê,
i szefowie innych municypalitetów chc¹ na w³asne oczy zobaczyæ i oceniæ osi¹gniêcia».
Obchodom Dnia Miasta prasa regionalna powiêci³a miêdzy innymi nastêpuj¹ce artyku³y:

 Dzisiaj rozpoczynaj¹ siê obchody Dnia Kaliningradu, KP w K, nr 95 z 4 VII;
 I pamiêæ, i chwa³a [Relacja z uroczystoci z³o¿enia wieñców pod pomnikiem 1200 ¿o³nierzy
gwardii przez w³adze miasta w przededniu obchodów Dnia Miasta], SB, nr 106 z 5 VII;
 Gocie wysokiego szczebla przyjad¹ na dzieñ urodzin Kaliningradu, RG, nr 142 z 5 VII;
 Ludmile Putinej  honor, KP, nr 121 z 5 VII;
 Tobie, Kaliningrad, dobra i piêkna! Przez los s¹dzone rosn¹æ i ³adnieæ [Szefowie w³adz
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obwodowych i miejskich za porednictwem prasy przekazali pozdrowienia i ¿yczenia mieszkañcom
Kaliningradu], KP-P, nr 122 z 6 VII;
 Program przedsiêwziêæ powiêconych obchodom Dnia Miasta [Program obejmowa³ 28
najwa¿niejszych imprez ró¿nego rodzaju, które mia³y siê odbyæ w dniach 6,7 i 8 lipca br.], KP-P, nr
122 z 6 VII;
 Kaliningrad obchodzi dzieñ urodzin 07.07.07 w roku 777-lecia za³o¿yciela miasta, www.regnum.ru z 7 VII;
 Ludmi³a Putina sta³a siê honorow¹ mieszkank¹. Teraz ma³¿once prezydenta ka¿dego miesi¹ca bêd¹ wyp³acaæ 10 tysiêcy rubli z bud¿etu miasta, KPwK, nr 96 z 6 VII;
 Natchnieni i honorowi. Z powodu s³oty wiêtowanie Dnia Miasta wypad³o sprowadziæ do
minimum, KP, nr 124 z 10 VII;
 Chmury mg³¹ niebo zaci¹gnê³y... W sobotê i niedzielê [78 lipca] niektórzy nasi rodacy
pozostali bez ³¹cznoci ze wiatem zewnêtrznym [Szczegó³owy opis szkód wyrz¹dzonych w obwodzie na skutek ulewnych deszczów i sztormowych wiatrów], KP, nr 124 z 10 VII;
 Lato powróci w niedzielê [15 lipca]. Po nienasyconym Dniu Miasta kaliningradczycy nie
wierz¹, ¿e u nas w tym roku bêdzie gor¹co, KPwK, nr 98 z 10 VII;
 Cyklon skroi³ na nowo program wiêta, AiF-K, nr 28 z 11-17 VII;
 Odznaczenia znalaz³y bohaterów [Relacja z uroczystej czêci obchodów Dnia Miasta
w Domu Sztuki, zamiast na placu przed Domem Rad], SB, nr 110 z 12 VII.

«Nie jestemy kulk¹ do ruletki!»  protest przeciwników strefy gier hazardowych
30 czerwca, w dniu poprzedzaj¹cym wejcie w ¿ycie nowej ustawy federalnej o grach
hazardowych, istotnie ograniczaj¹cej ten rodzaj dzia³alnoci, w Kaliningradzie na Placu
Zwyciêstwa obok siedziby merostwa miasta odby³a siê masowa akcja protestu ruchu spo³ecznego Naród przeciwko strefie gier. W protecie wziê³o udzia³ oko³o 500 osób. Wiec
trwa³ oko³o dwóch godzin bez wzglêdu na rzêsisty deszcz. Jego uczestnicy przyjêli rezolucjê, potêpiaj¹c¹ plany budowy w Obwodzie Kaliningradzkim Las Vegas i ¿¹daj¹c¹
uwzglêdnienia opinii mieszkañców regionu.
Zdaniem uczestników wiecu, Duma Obwodowa wyranie pospieszy³a siê ze zwróceniem siê do w³adz federalnych z prob¹ o ulokowanie w obwodzie strefy gier hazardowych, chocia¿ wyborcy do takiego kroku deputowanych nie upowa¿niali. Wrêcz
odwrotnie, badania socjologiczne i opinie przedstawicieli organizacji spo³ecznych
i wyznañ religijnych pokazuj¹, ¿e kaliningradczycy w wiêkszoci swej odnosz¹ siê do
planów utworzenia strefy gier negatywnie. Zebrani uznali, ¿e d¹¿enie do przemilczania
tego faktu, naturalnie, i jest g³ówn¹ przyczyn¹ odrzucenia przez deputowanych KDO
wniosku o przeprowadzenie referendum na temat strefy gier hazardowych w obwodzie.
Jednak w po³owie lipca deputowani obiegiem podjêli decyzjê i po raz drugi odrzucili wniosek o zarejestrowanie grupy inicjatywnej RiabiczenkoGan (przywódcy ruchu
Naród przeciwko strefie gier) w sprawie przeprowadzenia referendum o losie planowanej w regionie strefy gier. Grupa inicjatywna WasiljewMasianowa, wniosek której by³
odrzucony jako pierwszy, przygotowuje now¹ próbê szturmu na Komisjê Wyborcz¹
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Obwodu i Dumê Obwodow¹: kolejny zmieniony i ucilony wniosek mia³ byæ z³o¿ony do
21 lipca.
Nag³onienie sprawy o utworzeniu strefy gier w pobli¿u miasteczka Jantarnyj wywo³uje nadzieje wród jego mieszkañców, którzy ju¿ daj¹ og³oszenia do prasy o sprzeda¿y
dzia³ek w cenie od 23 do 10 tysiêcy euro za jeden ar. Ale, wed³ug oficjalnych danych,
w Jantarnym nie ma na razie ani jednej sprywatyzowanej dzia³ki gruntów. Dokumenty,
które mog¹ byæ sfabrykowane, nie wytrzymaj¹ pierwszej próby sprawdzenia. Sprawa w³asnoci dzia³ek ogrodowych w Jantarnym jest teraz bardzo ostra, za spory s¹ rozstrzygane
s¹downie. Jednoczenie wzros³y ceny mieszkañ  i to wielokrotnie! Zwyk³e dwupokojowe mieszkanie typu chruszczowka (ze lep¹ kuchni¹) teraz w Jantarnym kosztuje 80
tys. euro. Trudno powiedzieæ, czy kto kupuje je po takiej cenie, ale mieszkañcy miasteczka nie spiesz¹ siê z obni¿k¹, licz¹c, ¿e za rok-dwa cena 1m2 jeszcze wzronie.
Analogiczne procesy przebiegaj¹ w s¹siedniej miejscowoci Powarowka, gdzie zgodnie z decyzj¹ w³adz ma powstaæ strefa gier. Mówi siê, ¿e tam ju¿ wszystkie grunty, wraz
z nieu¿ytkami, zosta³y wyprzedane za szalone pieni¹dze.
KP, nr 119 z 3 VII, nr 129 z 17 VII.

Partyjne preferencje kaliningradczyków w przededniu wyborów do Dumy
Pañstwowej
Na zlecenie CIRKON-u, specjalizuj¹cego siê w badaniach socjologicznych i politologicznych, przeprowadzono badania preferencji wyborczych w Rosji. Stowarzyszenie
Regionalnych Orodków Socjologicznych Grupa 7/89 w maju br. przeprowadzi³o
badania m.in. w Archangielsku, Wo³gogradzie, Kaliningradzie, Moskwie, Sankt Petersburgu i Saratowie. Zaskakuj¹cy rezultat odnotowano w Obwodzie Kaliningradzkim,
w którym najmniej lubi siê Jedn¹ Rosjê.
Ogó³em badaniem objêto 8535 osób w 14 miastach Rosji. Na Jedn¹ Rosjê zamierza g³osowaæ rednio 45% respondentów. W republikach narodowociowych i na
pó³nocy Rosji ranking jednorossów dochodzi do skali 50%, choæ w samym Sankt
Petersburgu zaledwie 34%. Jednak najgorzej do partii w³adzy Jedna Rosja odnosz¹ siê
w Obwodzie Kaliningradzkim  23% badanych owiadczy³o, ¿e w ¿adnym przypadku nie
bêd¹ g³osowaæ na Jedn¹ Rosjê. Jak wyjani³ szef CIRKON-u Igor Zadorin, w regionie
w ogóle silne s¹ nastroje protestacyjne.
Wyniki badania opinii spo³ecznej przedstawione zosta³y 6 lipca uczestnikom okr¹g³ego sto³u, zorganizowanego przez Kaliningradzkie Biuro Informacyjne Agencji Rosba³t
w siedzibie rz¹du obwodowego w Kaliningradzie. Do dyskusji zaproszeni zostali przedstawiciele oddzia³ów obwodowych partii politycznych, komisji wyborczej obwodu, socjolodzy, politolodzy, dziennikarze, ale w dyskusji nie wypracowano innych, bardziej
wnikliwych opinii, ni¿ te, który wynika³y w przedstawionych badañ preferencji wyborczych.
www.kaliningrad-online.ru z 4 VII; www.kaliningrad.ru z 4 i 6 VII;
www.knia.ru z 6 VII; SK, nr 29 z 1824 VII.
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Kto urz¹dza wiece w Kaliningradzie
Siergiej Jurjew przeledzi³ w Komsomolskiej Prawdzie Kaliningrad aktywnoæ
protestacyjn¹ partii politycznych i organizacji spo³ecznych. Z analizy sytuacji w pierwszym pó³roczu br. wysz³o mu, ¿e pod wzglêdem wiecowania za i przeciw najaktywniejsze by³y M³oda Gwardia Jednej Rosji i Partia Komunistyczna FR.
Na pocz¹tku roku z powodu zagro¿eñ terrorystycznych Merostwo Kaliningradu
odmawia³o wydawania zezwoleñ na przedsiêwziêcia masowe. Jednak zakaz trwa³ niezbyt d³ugo i pierwsza akcja odby³a siê w Kaliningradzie 18 stycznia br.
Komunistom od pocz¹tku roku wydano 14 zezwoleñ na pikiety i wiece. G³ównie
celem zbiórek tej partii by³o przerwanie blokady informacyjnej wokó³ dzia³alnoci KPFR.
Ale to tylko formalne uzasadnienie, bowiem ludzie w wieku emerytalnym ¿¹dali g³ównie
poprzednich ulg i piêtnowali obecne w³adze. Z wyj¹tkiem kilku przypadków, wiece przebiega³y spokojnie i bez ekscesów. Wyj¹tkiem by³a próba przedarcia siê oko³o 300 osób do
gmachu Dumy Obwodowej w trakcie jej posiedzenia. Apogeum wyst¹pieñ komunistów
by³ marsz niezgody, gdy kilkuset ludzi starszych przesz³o od hotelu Kaliningrad do
Placu Zwyciêstwa.
Pod wzglêdem liczby wydanych zezwoleñ na pikiety i wiece przoduje jednak M³oda
Gwardia. W tym roku rezerwa kadrowa partii w³adzy rozpoczê³a od jawnego przeciwstawienia siê studentom kaliningradzkich uczelni wy¿szych, którzy ¿¹dali przywrócenia
ulg na przejazd transportem uspo³ecznionym. Na tle transparentów typu G³odny brzuch
na naukê g³uchy s³uszna m³odzie¿ skandowa³a Popieramy poczynania w³adz obwodowych i g³ono krzycza³a Ura!. Póniej m³odogwardzici jeszcze wiele razy dali siê
zauwa¿yæ w czasie sk³adania uk³onów pod adresem partii i rz¹du. Prócz tego, aktywna
m³odzie¿ obrzuci³a jajkami portret prowadz¹cej skandalizuj¹ce show Dom-2 Ksenii
Sobczak (córki zmar³ego w Swiet³ogorsku by³ego mera Sankt Petersburga), wyst¹pi³a
przeciwko propagandzie ustroju komunistycznego i platformy KPFR, a tak¿e przeciwko rozmieszczeniu rakiet amerykañskich w Polsce (pikieta przed Konsulatem Generalnym RP w Kaliningradzie).
Konkurencjê m³odogwardzistom próbowa³ stanowiæ prokremlowski ruch m³odzie¿owy Nasi, chocia¿ jego cz³onkowie w politykê siê nie bawili i w popieraniu w³adz
zauwa¿yæ siê nie dali. Nasi organizuj¹ przedsiêwziêcia teatralizowane, na przyk³ad
akcjê Polowanie na dolar, gdy kilkudziesiêciu m³odych ludzi, oblepionych walut¹
amerykañsk¹ , biega³o po miecie i pozostawia³o po sobie mnóstwo banknotów. Jak
wyjanili aktywici, swoimi dzia³aniami chcieli oni umocniæ walutê narodow¹.
Wychodz¹ na pikiety tak¿e cz³onkowie Jednej Rosji. W tym roku im wydano
11 zezwoleñ. W odró¿nieniu od swoich m³odszych towarzyszy, dowiadczeni niedwiedzie podchodzili do podobnych przedsiêwziêæ z nale¿yt¹ godnoci¹ i kultur¹ osobist¹.
Przyk³adem takiej postawy by³a pikieta popieraj¹ca inicjatywy rz¹du obwodowego na
pocz¹tku kwietnia. Jak zauwa¿y³ S. Jurjew, kobiety w drogich futrach i mê¿czyni
w dobrze skrojonych garniturach rwali siê do mikrofonu, by podziêkowaæ rz¹dowi za
wspania³e ¿ycie. A tak¿e za dobre udoje mleka, wzrost przemys³owy i zwiêkszenie pog³owia byd³a.
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Od pocz¹tku roku przedstawicielom ruchu antyfaszystowskiego wydano piêæ zezwoleñ.
Oprócz organizacji, w Merostwie Kaliningradu wydaj¹ zezwolenia na pikiety tak¿e
zwyk³ym obywatelom. Wród protestuj¹cych w pojedynkê wyró¿nia siê Stanis³aw
Pomiedis. Siedmiokrotnie protestowa³ przeciwko wypieraniu przez biznes moskiewski
kaliningradzkiego z rynków obwodu, przeciwko napaci na opozycyjnych deputowanych,
a tak¿e opowiada³ siê na rzecz poparcia dla wiêniów politycznych. Warto tez odnotowaæ
organizacjê Nastêpny krok, która otrzyma³a zezwolenie na przedsiêwziêcie masowe w
celu popularyzacji wspó³czesnej muzyki i poezji. Skutkiem tego dzia³ania mia³ byæ
dobry nastrój mieszkañców miasta. Czy cel zosta³ osi¹gniêty  nie wiadomo.
KPwK, nr 106 z 24 VII.

Zbiorowe groby bezimiennych ¿o³nierzy Armii Czerwonej
28 lipca w Bagrationowsku uroczycie pochowane zosta³y szcz¹tki 45 ¿o³nierzy
radzieckich, poleg³ych w toku Operacji Wschodniopruskiej zim¹ 1945 r. Szcz¹tki ¿o³nierzy zosta³y odnalezione przez kaliningradzk¹ spo³eczn¹ organizacjê poszukiwawcz¹
Sowiest [Sumienie] w kwietniu 2006 roku w trzech grobach zbiorowych w okolicach
miejscowoci Domnowo... i przele¿a³y prawie dwa lata w gara¿u kierownika miejscowego oddzia³u poszukiwawczego Andrieja Klimienko, poniewa¿ w³adzom samorz¹dowym
Bagrationowska i nie tylko im zabrak³o chyba poczucia godnoci i sumienia, by zaj¹æ siê
zorganizowaniem uroczystego pogrzebu odnalezionych szcz¹tków poleg³ych ¿o³nierzy.
Urzêdnicy t³umaczyli siê a to brakiem pieniêdzy (chodzi³o zaledwie o 30 tys. rubli), a to
zmianami kadrowymi w miejscowym komisariacie wojskowym, który powinien wspó³uczestniczyæ w organizacji uroczystego pochówku. Sytuacja uleg³a zmianie po opublikowaniu informacji o tej sytuacji w ogólnorosyjskiej gazecie Izwiestija i wtr¹ceniu siê do
sprawy miejscowego prokuratora.
W trakcie bezskutecznych zabiegów o zorganizowanie uroczystego pochówku
spo³ecznikom z oddzia³u Sowiest` uda³o siê ustaliæ nazwiska 12 ¿o³nierzy z 45 odnalezionych. Zginêli oni w czasie walk 1 i 2 lutego 1945 roku, a po jakim czasie pochowani
zostali w grobach zbiorowych jako nieznani.
14 lipca gazeta Floty Ba³tyckiej Straz Ba³tiki poinformowa³a, ¿e w rejonie zielenogradskim poszukiwacze odnaleli dwa groby zbiorowe (ros. bratskaja mogi³a) niedaleko
od miejscowoci £ogwino. Przypuszcza siê, ¿e i ci ¿o³nierze Armii Czerwonej polegli
w krwawych bojach w lutym 1945 r., kiedy to Niemcom uda³o siê przerwaæ piercieñ
okr¹¿enia Königsberga. ¯o³nierzy pochowano bezporednio na polu walki. Poszukiwacze odnaleli w resztkach ubrañ naboje i przedmioty osobiste. Dobrze zachowa³y siê pasy
i obuwie ¿o³nierskie. Niedaleko od grobu zbiorowego poszukiwacze odnaleli szcz¹tki
jeszcze jednego ¿o³nierza, który zgin¹³ w okopie. Trzyma³ on w rêkach bêben karabinu
maszynowego Diegtiariewa i paczki nabojów do niego. Rus³an Chisanow, dyrektor wykonawczy oddzia³u poszukiwawczego Sowiest` Stowarzyszenia Oddzia³ów Poszukiwawczych Pamiat zapowiedzia³ badania archiwalne: Spróbujemy odnaleæ
dziennik strat bezpowrotnych jednostki wojskowej, która prowadzi³a tu walki. Byæ mo¿e,
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ustalimy nazwiska poleg³ych, chocia¿ jest to d³ugotrwa³y i trudny proces.
W powy¿szej sprawie, tylko w miesi¹cu lipcu, w prasie ogólnorosyjskiej i kaliningradzkiej ukaza³y siê nastêpuj¹ce artyku³y:

 W gara¿u jednego z poszukiwaczy ju¿ dwa lata przechowywane s¹ szcz¹tki 45 ¿o³nierzy
radzieckich, www.kaliningrad.ru z 4 VII;
 Groby zbiorowe s¹ prze³adowane? Wiêcej ni¿ rok w rejonie bagrationowskim nie mog¹
pochowaæ szcz¹tków ¿o³nierzy radzieckich poleg³ych w 1945 roku, AiF-K, nr 28 z 1117 VII;
 Z broni¹ w rêkach... [Odnalezienie grobów zbiorowych w okolicy £ogwino], SB, nr 112
z 14 VII;
 Artyku³ w Izwiestijach obudzi³ sumienie urzêdników, www.kaliningrad.ru z 26 VII;
www.izvestia.ru z 26 VII;
 W Obwodzie Kaliningradzkim na nowo pochowano szcz¹tki 45 ¿o³nierzy Wielkiej Wojny
Ojczynianej, www.regnum.ru z 28 VII;
 Bohaterów pochowano z honorami, KPwK, nr 109 z 31 VII;
 A¿eby pamiêtano... 45 ¿o³nierzy Wielkiej Wojny Ojczynianej uroczycie pochowano ponownie w Bagrationowsku, K-d, nr 30 z 31 VII6 VIII.

Ojczyzna wabi przesiedleñców, ale ...
W prasie kaliningradzkiej trwa swego rodzaju wycig w zamieszczaniu dobrych
i z³ych wiadomoci z przebiegu akcji przesiedlenia Rosjan z zagranicy. Jedni dziennikarze raportuj¹ o tym, ¿e obwód aktywnie w³¹czy³ siê do programu pomocy powrotu rodaków i jak przebiega adaptacja pierwszych przesiedleñców na nowym miejscu. Tygodnik
Ekspert Siewiero-Zapad, a w lad za nim strona internetowa Kaliningrad.ru powiêci³y tym sprawom wiele uwagi. Kaliningradzka Prawda z 12 lipca piórem Niko³aja
Dmitrijewa ostrzega jednak, ¿e dla nowych kaliningradczyków zawad¹ mo¿e staæ siê
odwieczna kaliningradzka sprawa mieszkaniowa. W tym samym numerze gazety
Niko³aj Kry³ow donosi, ¿e nawet w Nowej Zelandii te¿ siê interesuj¹ spraw¹ przesiedlenia do obwodu. Dziennikarz dowiedzia³ siê od naczelnika Oddzia³u Stosunków Miêdzynarodowych Merostwa Kaliningradu Andrieja Ma³aszenki, ¿e spraw¹ przesiedlenia interesuj¹ siê Rosjanie nie tylko z dalekiej Nowej Zelandii, lecz tak¿e z Czarnogóry, Izraela,
Kazachstanu, Ukrainy, Kirgizji i krajów nadba³tyckich. I ¿e wed³ug najskromniejszych
wyliczeñ Kaliningradowi od zaraz potrzebnych jest pó³tora-dwa tysi¹ce par r¹k do pracy,
g³ównie w budownictwie, ale nie tylko. Wiadomoæ tê powtarza tak¿e tygodnik Strana
Kaliningrad.
Komsomolskaja Prawda Kaliningrad z 13 lipca twierdzi, ¿e do Merostwa Kaliningradu skierowano oko³o 300 zapytañ Rosjan z 17 krajów zagranicznych i regionów rosyjskich, dotycz¹cych przesiedlenia do obwodu. Wed³ug tej relacji, znaleli siê nawet chêtni
do przeprowadzki z USA. Ta sama gazeta z 18 lipca informuje, ¿e do Ambasady Rosji
w Estonii zwróci³o siê ju¿ oko³o 70 mieszkañców Narwy i Tallina, gotowych skorzystaæ
z programu przesiedlenia.
Siergiej Jurjew ostrzega czytelników Komsomo³ki o tym, jak to Zachód chce przeci¹gn¹æ na swoj¹ stronê rosyjskich przesiedleñców, otwieraj¹c swój rynek pracy dla si³y
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roboczej z krajów nie wchodz¹cych do Unii Europejskiej. Zdaniem tego gorliwego optymisty, rosyjski program przesiedlenia, w odró¿nieniu od europejskiego, ma
szereg korzystniejszych rozwi¹zañ, na przyk³ad mo¿liwoæ uzyskania obywatelstwa
rosyjskiego, czy otrzymania tzw. podjomnych, które s¹ niezwykle skromne.
Redaktor Jurjew nie czyta³ widocznie artyku³u Iriny Smirnowej w gazecie Trud
z 25 lipca, przedrukowanego na kaliningradzkiej stronie internetowej Knia.ru, o tym,
jak to rodzina Olega Tokunowa, by³ego mieszkañca Taszkientu, od piêciu lat nie mo¿e
doprosiæ siê obywatelstwa rosyjskiego, mieszkaj¹c w koszarach po by³ym pu³ku lotniczym im. Pokryszkina ko³o Bagrationowska. Przeprowadzili siê oni do obwodu jako
obywatele Uzbekistanu wówczas, gdy nie obowi¹zywa³ dzisiejszy program przesiedleñczy. I nic to, ¿e Oleg, jego ¿ona Tatjana i syn Roman s¹ z pochodzenia Rosjanami
i chc¹ byæ obywatelami Rosji. Biurokracja rosyjska jest, nie tylko w ich przypadku, ponad
wszystko.
KP, nr 125 z 11 VII, nr 126 z 12 VII, nr 130 z 18 VII; KPwK, nr 100 z 13 VII, nr 103 z 18
VII, nr 109 z 31 VII; SK, nr 29 z 1824 VII; www.kaliningrad.ru z 23 VII; www.knia.ru z 25 VII.

Duma Obwodowa i rady samorz¹dowe
Rada Miejska Kaliningradu uchwali³a nowy Statut Miasta
Nowy Statut Kaliningradu przyjêty zosta³ na posiedzeniu nadzwyczajnym Miejskiej
Rady Deputowanych w dniu 12 lipca br. Wniosek Jewgienija Gana o g³osowanie tajne
zosta³ odrzucony. W rezultacie w czasie jawnego g³osowania pad³ tylko jeden g³os
przeciw  w³anie Jewgienija Gana, przewodnicz¹cego rady poprzedniej kadencji,
wybranego z listy KPFR.
Zgodnie z nowym Statutem, wy¿sz¹ osob¹ urzêdow¹ jednostki municypalnej Miasto
Kaliningrad jest g³owa (szef) Kaliningradu, który jest wybierany w powszechnych
wyborach samorz¹dowych na piêcioletni¹ kadencjê i wykonuje tak¿e uprawnienia przewodnicz¹cego Miejskiej Rady Deputowanych Kaliningradu.
Jednoczenie wprowadza siê stanowisko szefa administracji jednostki municypalnej
Miasto Kaliningrad (city-mened¿era)  mera wed³ug ustawy. Mer jest mianowany na
stanowisko na podstawie kontraktu, zawartego zgodnie z wynikiem konkursu na okres
dwóch lat. Dotychczas mer by³ wybierany w wyborach powszechnych na cztero-, póniej
piêcioletni¹ kadencjê i to jemu przys³ugiwa³y uprawnienia g³owy (szefa) miasta.
Przewodnicz¹cego Miejskiej Rady Deputowanych wybierali radni sporód siebie, a jego
kompetencje ogranicza³y siê do przewodniczenia radzie i reprezentowania jej (a nie
miasta) na zewn¹trz. Ale w tej zmianie chodzi g³ownie o mo¿liwoæ ³atwiejszego
ni¿ dotychczas odwo³ania szefa administracji miejskiej, bez potrzeby organizowania
referendum, i wiêksz¹ jego zale¿noæ od rz¹du obwodowego. Jak wyjanili deputowani,
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zajmowaæ siê polityk¹ merowi nie trzeba. Ich oponenci przypuszczaj¹, ¿e inspiratorem
poprawek sta³ siê gubernator Gieorgij Boos, który prowadzi przeformatowanie administracji municypalnych.
Do tej pory jednak nie jest ca³kiem jasna sprawa co do tego, kiedy powinny wejæ
w ¿ycie te zmiany  ju¿ w tym roku, z chwil¹ zakoñczenia kadencji obecnej g³owy (mera)
miasta, albo w 2011 roku  wraz z ustaniem pe³nomocnictw obecnego sk³adu rady, który
te zmiany uchwali³. W celu wyjanienia tej w¹tpliwoci Rada Miejska Kaliningradu
zwróci³a siê do S¹du Konstytucyjnego, Prokuratury Generalnej i Dumy Pañstwowej FR.
Zgodnie z opini¹ Dumy Pañstwowej, je¿eli zmiany w Statucie Miasta bêd¹ przyjête
i zarejestrowane przed wyznaczeniem wyborów g³owy miasta, to wybory powinny odbywaæ siê z uwzglêdnieniem nowych postanowieñ Statutu. Deputowani Rady Miejskiej
maj¹ tak¿e opiniê prokuratury. Jednak, jak poinformowa³ Kaliningradzk¹ Niezale¿n¹
Agencjê Informacyjn¹ [ros. KNIA] Jewgienij Gan, w dokumencie brakuje wyjanienia
na temat terminów wejcia w ¿ycie nowego Statutu, tam jedynie zawarta jest konstatacja
tego, ¿e deputowani maja prawo wnoszenia zmian do Statutu Miasta. Zdaniem Gana,
tym samym prokuratura jeszcze raz potwierdzi³a, ¿e zgodnie z ustaw¹ federaln¹ wszystkie te czynnoci powinny wejæ w ¿ycie po zakoñczeniu kadencji [obecnej] Rady.
Kadencja obecnego mera miasta Jurija Sawienki up³ywa 6 padziernika br. Jak wyjani³ przewodnicz¹cy Rady Miejskiej Aleksandr Jaroszuk, zgodnie z punktem 8 artyku³u
81.1 Ustawy federalnej O podstawowych gwarancjach praw wyborczych i prawa udzia³u w referendum obywateli FR w roku prowadzenia wyborów do Dumy Pañstwowej
wszystkie wybory municypalne (samorz¹dowe) automatycznie s¹ przenoszone na tê datê,
kiedy odbywaj¹ siê wybory do izby ni¿szej Zgromadzenia Federalnego FR. Wybory do
Dumy Pañstwowej wyznaczone zosta³y na 2 grudnia br. Na sesji w dniu 4 lipca, czyli
jeszcze przed uchwaleniem zmian w Statucie, deputowani postanowili przed³u¿yæ kadencjê Sawienki do 2 grudnia br., g³osuj¹c jednog³onie za tym wnioskiem. Tym samym
zapewnili sobie mo¿liwoæ ewentualnego wprowadzenia w ¿ycie nowego Statutu Miasta
jeszcze w tym roku.
Obserwatorzy spodziewaj¹ siê jednak, ¿e postanowienia nowego Statutu Miasta zostan¹ zaskar¿one do s¹du przez opozycjê, w tym przez dzia³aczy oddzia³ów miejskich
KPFR i partii Patrioci Rosji.
Sprawie zmian w strukturze w³adz miejskich powiêcono wiele artyku³ów prasy lokalnej i ogólnorosyjskiej, wymieniamy najwa¿niejsze:

 Namiêtnoci w sprawie Statutu. Kiedy Kaliningrad zacznie ¿yæ po nowemu?, KP, nr 121
z 5 VII;
 Rada Miejska Kaliningradu przyjê³a nowy Statut Miasta, www.knia.ru z 12 VII, www.kaliningrad.ru z 12 VII;
 City-mened¿er na gospodarstwie. W Kaliningradzie ca³kowicie zmieniono sposób zarz¹dzania miastem, RG, nr 150 z 13 VII;
 Nowy Statut  nowe ¿ycie?, KP-P, nr 127 z 13 VII;
 City-mened¿era mianuj¹ w grudniu. Rada Miejska przyjê³a now¹ redakcjê Statutu Kaliningradu, KPwK, nr 100 z 13 VII;
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 Obwód Kaliningradzki zamienia merów na mened¿erów, Kommersant, nr 123 z 16 VII;
www.kommersant.ru z 16 VII, www.kaliningrad.ru z 16 VII;
 Deputowani poprawili Statut Miasta, SK, nr 29 z 1824 VII.

Wybory do trzech samorz¹dów miejskich zosta³y odwo³ane
29 lipca w ca³ym Swiet³ogorskim Okrêgu Miejskim powinny by³y odbyæ siê wybory
szefów i rad samorz¹dowych. Jednak S¹d Obwodu Kaliningradzkiego 12 lipca 2007 r.
uchyli³ na wniosek mieszkañców miejscowoci Donskoje i prokuratora obwodowego ca³y
pakiet przyjêtych niedawno przez Kaliningradzk¹ Dumê Obwodow¹ ustaw regionalnych,
zmieniaj¹cych status tego okrêgu.
Autorzy pozwu do s¹du dopatrzyli siê w ustawach regionalnych naruszenia prawa
federalnego, dotycz¹cego okrelenia granic jednostki samorz¹dowej. Zdaniem prokuratury, niecile wskazano granice Primorja i Donskoje, którym nadano status gorodskoje
posielenije, a tym samym ca³y Swiet³ogorski Rejon Municypalny skrojony
zosta³ nieprawid³owo i powinien pozostaæ okrêgiem miejskim. Ponadto znaczna czêæ
mieszkañców tych miejscowoci straci³aby ulgi wiejskie.
Teraz w rz¹dzie obwodowym trwa postêpowanie wyjaniaj¹ce kto zawini³ w tej sprawie. Poprawek do zakwestionowanych przez s¹d ustaw nie uda siê wprowadziæ przed
wyznaczonym terminem wyborów do w³adz samorz¹dowych w Swiet³ogorsku, Donskoje
i Primorje. Spodziewano siê te¿ zaskar¿enia orzeczenia S¹du Obwodowego w S¹dzie
Najwy¿szym FR. Tak te¿ siê sta³o, chocia¿ jedna z trzech osób, nazwiska których figuruj¹
pod skarg¹ kasacyjn¹ o uchylenie orzeczenia S¹du Obwodowego, owiadczy³a, ¿e nie ma
z ni¹ ¿adnego zwi¹zku. Kto sfa³szowa³ mój podpis pod tekstem skargi  owiadczy³
Wadim Antonienko, informuj¹c przy tym, ¿e ju¿ zwróci³ siê do prokuratury z prob¹
o zbadanie sprawy sfa³szowanie jego podpisu pod skarg¹.
Mieszkañcy przyjêli spokojnie og³oszenie, ¿e na podstawie orzeczenia S¹du Obwodowego nie odbêd¹ siê wybory 29 lipca szefów jednostek municypalnych i cz³onków rad
deputowanych rejonu swiet³ogorskiego, Primorja i Donskiego. Nikt te¿ nie zaskar¿y³ do
dnia 30 lipca werdyktu w sprawie odwo³ania wyborów, choæ samych kandydatów by³o
ponad dwustu. Przewiduje siê, ¿e wybory odbêd¹ siê dopiero w marcu 2008 r. W lokalnej
komisji wyborczej obliczono, ¿e na pró¿no stracono oko³o stu tysiêcy rubli bud¿etowych
na karty do g³osowania i inne wydatki organizacyjne. Wydatków poniesionych przez kandydatów nikt nie liczy.
KP, nr 128 z 14 VII, nr 131 z 19 VII, nr 135 z 25 VII; nr 139 z 31 VII;
www.kaliningradka.ru z 25 VII; K-d, nr 28 z 1723 VII.

Projekt nowego podzia³u obwodu na jednostki samorz¹dowe
Aleksandr Gmyrin informuje w KP z 18 lipca, ¿e jednostki municypalne s¹
w nierównej sytuacji z powodu dysproporcji spo³eczno-gospodarczych i poziomu ¿ycia
ludnoci. Wyró¿nia siê zachodnia czêæ obwodu  bardziej rozwiniêta i zasiedlona,
i wschodnia  z mniejsz¹ gêstoci¹ ludnoci i stosunkowo niskimi wskanikami rozwoju.
W jaki sposób niwelowaæ te ró¿nice? Zdaniem ministra ds. rozwoju terytoriów i wspó³13

dzia³ania z organami samorz¹du lokalnego Michai³a Pluchina, który 17 lipca wyst¹pi³
na posiedzeniu rz¹du obwodowego z referatem o wynikach i g³ównych kierunkach dzia³alnoci ministerstwa, nale¿y doskonaliæ strukturê terytorialn¹ samorz¹du lokalnego, to
znaczy kontynuowaæ reformy. Rz¹d przyznaje, ¿e dzisiejszy schemat podzia³u administracyjno-terytorialnego obwodu jest z³y. Utworzone okrêgi miejskie nie spe³niaj¹ podstawowych kryteriów, a mieszkañcy nic nie zyskuj¹ z tego tytu³u. W dodatku S¹d Statutowy
obwodu uzna³ nadanie szeregu jednostkom samorz¹dowym statusu okrêgu miejskiego za
bezprawne.
Co zatem proponuje siê jako reformê samorz¹dow¹? Powinna ona odbyæ siê w dwóch
etapach. W pierwszym dwanacie okrêgów miejskich przekszta³ci siê w rejony municypalne jako ogniwa samorz¹dowe drugiego stopnia, piêæ  w gorodskije posielenija [miejscowoci na prawach miejskich]. Na terenie obwodu maj¹ powstaæ 74 jednostki samorz¹dowe pierwszego stopnia  gorodskije i sielskije posielenija. Tworzenie posielenij trzeba
zakoñczyæ do 1 stycznia 2009 roku [w trzech obecnych rejonach samorz¹dowych  gwardiejskim, zielenogradskim i prawdinskim  one ju¿ istniej¹, pozosta³e dawne rejony maj¹
status okrêgów miejskich], dlatego ¿e up³ywa okres przejciowy, przewidziany w ustawie
o samorz¹dzie lokalnym. W drugim etapie  do 2010 roku  planuje siê zakoñczyæ
powiêkszanie rejonów i utworzenie na ich bazie dwóch okrêgów miejskich (m. Kaliningrad, m. Gusiew) i omiu rejonów municypalnych [s¹ g³osy, ¿e i piêæ wystarczy]:
 Sowietskij (terytoria dzisiejszych okrêgów miejskich Sowietskiego, S³awskiego
i Niemeñskiego),
 Gusiewskij (dzisiejsze okrêgi miejskie Gusiewskij, Krasnoznamienskij i Niesterowskij),
 Czerniachowskij (okrêgi Czerniachowskij i Ozierskij),
 Gwardiejskij (posielenija rejonu Gwardiejskiego, okrêgów miejskich Polesskij
i Prawdinskij),
 Primorskij (posielenije Mierzeja Kuroñska, Zielenogradsk, Pionierskij, Swiet³ogorsk, Primorje, Donskoje, Jantarnyj);
 Portowyj (Ba³tijsk, Primorsk, Swiet³yj, Wo³oczajewka, Kostrowo),
 Bagrationowskij (Bagrationowskij, £aduszkinskij i Mamonowskij okrêgi miejskie, czêæ posielenij rejonu Gurjewskiego),
 Gurjewskij (czêæ posielenij rejonów Gurjewskiego i Zielenogradskiego).
Przedstawiony schemat przysz³ych 8 rejonów samorz¹dowych i tylko dwóch okrêgów
miejskich (Kaliningrad i Gusiew) by³ ju¿ niejednokrotnie analizowany. Zdaniem ministra
Pluchina, ma on wyran¹ przewagê nad istniej¹cym. Jednak gubernator Gieorgij Boos raz
jeszcze przypomnia³, ¿e wszelkie przekszta³cenia powinny byæ poprzedzone wszechstronnymi rozwa¿eniami: z mieszkañcami i z deputowanymi. Zaproponowany schemat nie
jest dogmatem  podkreli³ szef rz¹du.  Powinnimy udowodniæ ludziom, ¿e nowa struktura administracyjno-terytorialna u³atwi ich ¿ycie i bêdzie sprzyjaæ wzrostowi
gospodarczemu ich terytoriów i regionu jako ca³oci.
Na posiedzeniu rz¹du postanowiono przyspieszyæ tempo reformowania i przynagliæ
istniej¹ce municypalitety do opracowania strategii ich rozwoju, poniewa¿ nawet je¿eli je
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przekszta³c¹, to i tak prociej bêdzie nieco poprawiæ ju¿ opracowane plany, ni¿ dopiero
rozpoczynaæ nad nimi pracê.
Ni¿ej przedrukowujemy za Komsomolsk¹ Prawd¹ Kaliningrad z 26 lipca2 sierpnia projekt schematu przysz³ych nowych rejonów obwodu.

KP, nr 130 z 18 VII; RG, nr 154 z 19 VII; KPwK, nr 108-t/30 z 26 VII2 VIII.

Zmiana regulaminu Dumy  deputowany nie mo¿e nale¿eæ równolegle do frakcji
i innego zwi¹zku czy grupy deputowanych
Uchwa³¹ Nr 211 Kaliningradzka Duma Obwodowa wprowadzi³a zmiany do regulaminu swej dzia³alnoci. Istota zmian sprowadza siê do tego, ¿e deputowany KDO mo¿e
nale¿eæ tylko do jednego zwi¹zku politycznego deputowanych. Poza przynale¿noci¹ do
frakcji regulamin dopuszcza udzia³ deputowanych w grupach roboczych do zbadania
takich zagmatwanych spraw, jak na przyk³ad historia z kredytem Dresdner Bank. Projektodawc¹ zmian w regulaminie by³ przewodnicz¹cy Komisji ds. Ustawodawstwa i Ustroju
Pañstwowego Dumy Obwodowej Wieczes³aw Baszkatow z wiêkszociowej frakcji Jednej Rosji. Wyjaniaj¹c kolegom deputowanym potrzebê zmian w regulaminie Dumy,
Baszkatow powiedzia³, ¿e ten, kto nale¿y do kilku zwi¹zków deputowanych  to potencjalny szpieg. A z obcymi wród swoich nale¿y walczyæ.
Jako mieszn¹, bezmyln¹ i kompromituj¹c¹ Dumê Obwodow¹ swoj¹ miernoci¹
scharakteryzowa³ propozycjê Baszkatowa deputowany W³adimir Morar, jeden z tych, którym propozycja ta nie przypad³a do gustu. Prawo wyboru z kim przyjaniæ siê jest jednym z g³ównych przejawów swobody jednostki. I powinny byæ bardzo wa¿kie podstawy
do tego, by ograniczyæ cz³owieka w tej swobodzie. Ale ich akurat nie ma. A liczyæ na to,
¿e teraz bliscy duchowo deputowani z ró¿nych frakcji przestan¹ kontaktowaæ siê miêdzy
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sob¹ i uzgadniaæ stanowiska  to co najmniej jest g³upie  owiadczy³ ten znany pedagog, który kilka lat temu zosta³ najlepszym nauczycielem Rosji.
Nawiasem mówi¹c, faktycznie pod wie¿o przyjêty zakaz podpada zaledwie jeden
z cz³onków Dumy Obwodowej obecnej czwartej kadencji. Tylko W³adimir Kafidow
jednoczenie nale¿y do frakcji KPFR i grupy deputowanych Ziemliaki (Krajanie). Co
prawda, ten powsta³y kilka miesiêcy temu zwi¹zek, sk³adaj¹cy siê z czterech deputowanych (Morar  wród nich) de jure nie istnieje, poniewa¿ nie przeszed³ rejestracji. Tym
niemniej jest on, wed³ug s³ów W³adimira Morara, dla wiêkszoci w Dumie  jak drzazga
w ciele. Sam za Kafidow twierdzi, ¿e skandaliczna poprawka do regulaminu by³a przygotowana specjalnie przeciwko niemu. Jest to uderzenie prewencyjne, celem którego
jest zduszenie z zarodku idei tworzenia takich grup, jak nasza, w czym, nawiasem
mówi¹c, nie ma nic dziwnego.  Przecie¿ na frakcjê partyjn¹ lub, powiedzmy, na pojedynczego deputowanego oddzia³ywaæ jest o wiele ³atwiej, ni¿ na grupê miêdzyfrakcyjn¹,
gdzie nie obowi¹zuje zasada kierownictwa jednoosobowego.
KP, nr 124 z 10 VII 2007.

Kaliningradzkich deputowanych przeladuj¹ z pobudek politycznych  posuwaj¹c siê wrêcz do fizycznego zastraszania
Napiêta walka polityczna w Obwodzie Kaliningradzkim niekiedy doprowadza do
przeladowania deputowanych regionalnych i municypalnych organów w³adzy, w tym
tak¿e i z pobudek politycznych.
Jak twierdzi deputowany Dumy Obwodowej, cz³onek partii Patrioci Rosji W³adimir Morar, bycie deputowanym-opozycjonist¹ w Kaliningradzie nie jest ³atwe: «Na przyk³ad, nasz lider Michai³ Czesalin  cz³owiek pochodz¹cy ze rodowiska zwi¹zku zawodowego niezale¿nych dokerów. On jako obroñca prawa stale znajduje siê w konflikcie
z wieloma, w tym tak¿e z administracj¹ Morskiego Portu Handlowego. Za dzia³alnoæ
zwi¹zkow¹ zosta³ on nara¿ony na zamach na swoje ¿ycie: prawie miesi¹c przele¿a³
w szpitalu z urazem czaszkowo-mózgowym i k³utymi ranami pleców».
Napad na Czesalina dla Kaliningradu nie jest przypadkiem wyj¹tkowym. W lutym
bie¿¹cego roku nieznani [sprawcy] pobili deputowanego Rady Miejskiej w Gurjewsku
Aleksandra Andriejewa. Po miesi¹cu w Zielenogradsku zosta³ zabity deputowany Rady
Gorodskogo Posielenija Maksim As³amazian. W centrum Kaliningradu ciê¿ko pobity
zosta³ deputowany Dumy Obwodowej Vitautas £opata. Bez wzglêdu na wyst¹pienie Dumy
Obwodowej do Prokuratora Obwodu Aleksieja Samsonowa i naczelnika Kaliningradzkiego USW Siergieja Kiriczenki, w którym deputowani zwracali uwagê na fakty napaci
na swoich kolegów, organy ochrony prawa okaza³y siê bezsilne w odnalezieniu przestêpców i stale sk³aniaj¹ siê ku wersji, ¿e za wydarzeniami kryj¹ siê nie motywy polityczne,
lecz dzia³ania chuligañskie.
Szczególny rezonans w regionie wywo³a³o aresztowanie deputowanego Dumy Obwodowej Igora Rudnikowa i dziennikarza Olega Bieriezowskiego. Oskar¿ono ich o oszczerstwo i zastosowanie przez nich przemocy wobec 22 (!) funkcjonariuszy milicji podczas
wycofywania z druku nak³adu gazety Nowyje kolosa, za³o¿ycielem której jest Rudni16

kow. Proces s¹dowy wci¹¿ jeszcze trwa. Niezale¿ny deputowany Dumy Obwodowej
Salomon Ginzburg owiadczy³ NG [Niezawisimaja gazieta]: «Sprawa przeciwko Rudnikowowi i Bieriezowskiemu  polityczne zamówienie w³adz, dzia³ania których oni demaskowali na ³amach swojej gazety Nowyje kolosa. miechu warte s¹ twierdzenia
wiadków o tym, ¿e jakoby Rudnikow i Bieriezowskij mogli we dwójkê okazaæ opór
dwudziestu milicjantom w czasie wycofywania nak³adu wydawnictwa».
Szefowie kaliningradzkich jednorossów owiadczenia opozycji kategorycznie odrzucaj¹. Przewodnicz¹cy Dumy Obwodowej Siergiej Bu³ycziow uwa¿a, ¿e trzymanie
deputowanego Igora Rudnikowa i jego kolegi Olega Bieriezowskiego w areszcie tymczasowym wywo³ane jest nadmiern¹ gorliwoci¹ organów ochrony prawa. Jego zdaniem, nie
przedstawiaj¹ oni powa¿nego niebezpieczeñstwa spo³ecznego, by znajdowaæ siê za kratami. Takiego samego zdania jest tak¿e i gubernator obwodu Gieorgij Boos.
Adwokat Siergiej Baranow, broni¹cy Rudnikowa i Bieriezowskiego, poinformowa³
NG o tym, ¿e sprawa karna zosta³a wszczêta «na czyje polecenie»: «Opinia zawodowców w tej sprawie jest jednoznaczna  w niej nie ma znamion przestêpstwa. W ka¿dym
punkcie oskar¿enia ledczy niejednokrotnie odmawiali wszczêcia sprawy karnej. Jednak
póniej wy¿ej postawieni naczelnicy uchylali postanowienia i ci sami ledczy podejmowali decyzjê o poci¹gniêciu Rudnikowa i Bieriezowskiego do odpowiedzialnoci jako
oskar¿onych. To oznacza, ¿e dane by³o polecenie doprowadzenia sprawy do s¹du. To prawie wesz³o w zwyczaj i sta³o siê rodkiem walki konkurencyjnej, politycznej lub komercyjnej».
www.kaliningrad.ru z 17 VII; www.ng.ru z 17 VII: Gorzki chleb deputowanych kaliningradzkich.

Administracja pañstwowa i samorz¹dowa
Przedstawicielstwa Obwodu Kaliningradzkiego w Polsce, Litwie i Bia³orusi
s¹ likwidowane
Od 9 lipca wszystkie zagraniczne przedstawicielstwa Obwodu Kaliningradzkiego s¹
likwidowane. Tê informacjê oficjalnie potwierdzi³a 6 lipca naczelnik Urzêdu (Wydzia³u)
ds. Miêdzynarodowych rz¹du obwodowego Sylwija Gurowa. W chwili obecnej stosunki
z regionami pañstw s¹siednich Polski, Litwy i Bia³orusi wysz³y na jakociowo inny
poziom, nie wymagaj¹cy poredników. Wczeniej, na pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych,
przedstawiciele byli potrzebni obwodowi  znalaz³szy siê w nowych warunkach geopolitycznych, wielu spraw nie znalimy o naszych partnerach, uczyæ siê trzeba by³o dos³ownie
w marszu. Sama by³am przedstawicielem Kaliningradu w Brukseli, doskonale pamiêtam
ten czas. Teraz ca³kiem inna rzecz . Informacji o Obwodzie Kaliningradzkim te¿ jest
wystarczaj¹co. Rz¹dowy urz¹d miêdzynarodowy bezporednio wspó³dzia³a z g³ównymi
partnerami. Aktywne kontakty z regionami pañstw s¹siednich  to jeden z priorytetów
w naszej dzia³alnoci  wyjani³a decyzjê rz¹du Sylwija Gurowa.
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Doda³a przy, tym ¿e pracownicy dotychczasowych przedstawicielstw bêd¹ nadal pracownikami Urzêdu ds. Miêdzynarodowych, za bud¿et obwodu zaoszczêdzi oko³o dwóch
milionów rubli rocznie.
Utrzymane zostan¹ przedstawicielstwa obwodu w Moskwie i Sankt Petersburgu.
KP-P, nr 122 z 6 VII; www.regnum.ru z 6 VII; KP, nr 123 z 7 VII; KPwK, nr 98 z 10 VII;
www.kaliningrad.kp.ru z 10 VII; SK, nr 28 z 11-17 VII.

Ods³oniêto pomnik pierwszego gubernatora Jurija Matoczkina
6 lipca, w dniu pierwszej rocznicy mierci pierwszego gubernatora obwodu prof. dr
Jurija Siemionowicza Matoczkina, na jego grobie w Kaliningradzie ods³oniêto pomnik.
Cz³owiek, obywatel, osobowoæ  takie zapadaj¹ce w pamiêæ s³owa umieszczono na
pomniku. Uczciæ pamiêæ by³ego szefa regionu, bez wzglêdu na dzieñ roboczy i rzêsisty
deszcz, przyszli liczni kaliningradczycy i najwy¿si przedstawiciele w³adz obwodu.
W przededniu wdowa po pierwszym gubernatorze obwodu Walentina Dmitrijewna
Matoczkina przekaza³a prace naukowe, ksi¹¿ki, rêkopisy, fotografie Pañstwowmu Archiwum Historii Najnowszej Obwodu Kaliningradzkiego.
12 lipca w osiedlu Selma, na cianie domu na nowej ulicy nazwanej imieniem Matoczkina, ods³oniêta zosta³a tablica pami¹tkowa.
Kaliningradzka Prawda - Piatnica z 6 lipca opublikowa³a pod wymownym tytu³em On by³ twórc¹ ca³ostronicowy artyku³ W³adimira Sazonowa, powiêcony pamiêci
Jurija Matoczkina.
www.regnum.ru z 6 VII; KP-P, nr 122 z 6 VII. KPwK, nr 97 z 7 VII.

Dmitrij Miedwiediew przeprowadzi³ inspekcjê w obwodzie
Pierwszy wicepremier rz¹du FR Dmitrij Miedwiediew po raz pierwszy odwiedzi³
Obwód Kaliningradzki w lipcu 2006 roku. Po roku czasu znów przyby³ z wizyt¹ robocz¹.
W niedzielê 15 lipca w Swiet³ogorsku odby³ godzinn¹ rozmowê z dziennikarzami kaliningradzkimi. Przenocowa³ na Mierzei Kuroñskiej w pensjonacie Banku Centralnego FR.
16 lipca odwiedzi³ obiekty zaliczane do priorytetowych projektów narodowych.
W miejscowoci Matrosowo, gdzie jest budowany gazoci¹g lokalny, spotka³ siê z mieszkañcami i dokona³ nieprzyjemnego odkrycia. Dowiedzia³ siê bowiem, ¿e doprowadzenie
gazu do domu kosztuje jego w³aciciela od 70 do 208 tysiêcy rubli, w zale¿noci od odleg³oci, jaka dzieli dom od rury po³o¿onej wzd³u¿ ulicy. Zdecydowanej wiêkszoci mieszkañców wsi nie staæ na takie wydatki. Wicepremier zwróci³ siê do towarzysz¹cego mu
w podró¿y dyrektora generalnego Spó³ki z o.o. Mie¿regiongaz Kiry³³a Sielezniowa
z ¿yczeniem obni¿enia ceny. Ale okaza³o siê, ¿e rynek gazowy  to delikatna sprawa.
Gazprom, którego przewodnicz¹cym rady nadzorczej jest D. Miedwiediew, gotów jest
dostarczyæ do Obwodu Kaliningradzkiego 1,5 mld m3 gazu rocznie, ale po cenie prawie
o 50% wy¿szej, ni¿ na rynku wewn¹trzrosyjskim. Z tego powodu miêdzy gubernatorem
Gieorgijem Boosem i Kiry³³em Sielezniowem rozgorza³a dyskusja, ale Dmitrij Miedwiediew ostudzi³ namiêtnoci i poleci³ obydwu znaleæ wspólne stanowisko.
Z Matrosowa pierwszy wicepremier uda³ siê do Szpitala Rejonowego w Gurjewsku
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i Szko³y redniej w Dobryñsku. Tu zainteresowa³ siê tym, jak s¹ realizowane projekty
narodowe Zdrowie i Owiata. Nauczyciele poskar¿yli siê na jakoæ krajowych autobusów szkolnych, które psuj¹ siê ka¿dego dnia. Wicepremier obieca³, ¿e zastanowi siê
nad tym, jak sk³oniæ producentów do lepszej pracy i nie wykluczy³ zmiany dostawcy
autobusów szkolnych.
Narada w rz¹dzie obwodu na temat realizacji priorytetowych projektów narodowych
dotyczy³a g³ównie projektu Dostêpne i komfortowe mieszkanie. Wicepremier Miedwiediew wyg³osi³ osobliwe owiadczenie: Wzrost cen na mieszkania  to oznaka pomylnoci regionu. Gdzie nie ma rozwoju, ceny nie ruszaj¹. Ale tam i dochody nie rosn¹. A tam,
gdzie jest ruch, dok¹d poszed³ biznes, zaczyna siê wzrost ceny mieszkañ. W zwi¹zku
z tym w tygodniku Argumenty i Fakty  Kaliningrad z 18-24 lipca, Walerij Sikorski
napisa³, ¿e idea jest niezwyk³a, ale w¹tpliwe jest, by ucieszy³a ona 41 tysiêcy potrzebuj¹cych mieszkañ rodzin kaliningradzkich, które ze smutkiem obserwuj¹, jak z roku na rok
mieszkania dro¿ej¹ o 45%.
Na zakoñczenie wizyty wicepremier Miedwiediew pochwali³ obwód za pracê na rzecz
projektów narodowych. By³em u was rok temu i widzê  zmiany s¹ oczywiste. Obietnice, które sk³adano, s¹ wykonane. W tych regionach, gdzie jest wysoki udzia³ wspó³finansowania [projektów narodowych], wszystko idzie niele. Inne regiony mog³yby skorzystaæ z dowiadczeñ Obwodu Kaliningradzkiego.
Prasa kaliningradzka nie pozosta³a d³u¿na i zasypa³a czytelników poprawnymi
relacjami z przebiegu wizyty dostojnego gocia. Oto tytu³y wa¿niejszych artyku³ów:

 Pierwszy wicepremier Dmitrij Miedwiediew kontynuowa³ podró¿ po Obwodzie Kaliningradzkim, www.kaliningrad.ru z 16 VII, www.1tv.ru z 16 VII;
 Gaz  to nie luksus? W rezultacie wizyty w regionie pierwszego wicepremiera rz¹du rosyjskiego Dmitrija Miedwiediewa sta³o siê zrozumia³e, ¿e doprowadzenie do rejonów obwodu gazoci¹gów  to tylko po³owa roboty, K-d, nr 28 z 1723 VII;
 Trzeba pracowaæ! Pierwszy wicepremier rz¹du FR Dmitrij Miedwiediew stawia Obwód
Kaliningradzki za przyk³ad, KP, nr 129 z 17 VII;
 Miedwiediew odlecia³, ale obieca³ wróciæ. Kaliningradzkie dowiadczenia w realizacji projektów narodowych rozpowszechni¹ na ca³¹ Rosjê, KP, nr 130 z 18 VII;
 Co powiedzia³ pierwszy wicepremier, KPwK, nr 102 z 17 VII;
 Dmitrij Miedwiediew: Hipoteka potanieje za pó³tora roku, SK, nr 29 z 1824 VII;
 Dmitrij Miedwiediew: ¯eby mieszkania sta³y siê dostêpne, trzeba pracowaæ. Pierwszy
wicepremier sprawdzi³ jak s¹ realizowane projekty narodowe w Obwodzie Kaliningradzkim, SK,
nr 29 z 1824 VII;
 Producenta  podwigniemy, ceny  obni¿ymy, AiF-K, nr 29 z 1824 VII;
 200 tysiêcy rubli  to zbyt wiele. Pierwszego wicepremiera wzburzy³ wysoki koszt pod³¹czenia do gazu, KP w K, nr 104-t/29 z 19-26 VII;
 Gazyfikacja Obwodu Kaliningradzkiego trwa. Dmitrij Miedwiediew sprawdzi³ realizacjê
programu gazyfikacji w naszym obwodzie, KP-P, nr 132 z 20 VII;
 Dmitrij Miedwiediew: Jesieni¹ mieszkañcy Obwodu Kaliningradzkiego powinni mieæ gaz,
SK, nr 30 z 2531 VII.
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Gubernator Gieorgij Boos opowiedzia³ prezydentowi Putinowi o rozwoju regionu... i sprowadzi³ do obwodu jacht pe³nomorski
Obwód Kaliningradzki w 2006 roku i pierwszej po³owie 2007 roku zademonstrowa³
wzrost gospodarczy, poinformowa³ w czasie spotkania roboczego z Prezydentem FR
gubernator Gieorgij Boos. Rok 2006 okaza³ siê byæ przejciowym, ale udanym: wzrost
produkcji przemys³owej wyniós³ 68,2%, w bran¿ach przetwórczych  40%. W pierwszej
po³owie 2007 roku wzrost produkcji przemys³owej (wyniós³) 58,7%  informowa³ szef
regionu. Ca³y rok ubieg³y w obwodzie albo przeprowadzano reformy strukturalne, albo
przygotowywano siê do nich  mówi³ gubernator. Jako przyk³ad wymieni³ owiatê.
«Autobusy dostarczacie orodkom owiatowym, ile ich?»  zainteresowa³ siê Putin.
«By³o 284 [orodków], teraz 240, i proces bêdzie kontynuowany. Uwa¿amy, ¿e wiod¹cych orodków owiatowych bêdzie rzêdu 140»  odpowiedzia³ gubernator. Ponarzeka³,
¿e w regionie przez d³ugi czas prawie nie budowa³o siê nowych szkó³, dlatego placówki
owiatowe «znajduj¹ siê przewa¿nie w przystosowanych budynkach».«Rozmawialimy
o koniecznoci rozwoju sieci drogowej, maj¹c na wzglêdzie bezpieczeñstwo przewozów,
w pierwszej kolejnoci dzieci»  przypomnia³ prezydent.
Boos poinformowa³, ¿e w specjalnie opracowanym programie na 2008 rok przewidziane s¹ subsydia centrum federalnego na budownictwo drogowe. Gubernator zademonstrowa³ prezydentowi mapê obwodu, pokazuj¹c na niej, które drogi bêd¹ budowane.
Spotkanie gubernatora z prezydentem odby³o siê 19 lipca w Saransku, gdzie trwa³
festiwal narodów ugrofiñskich.
Kilka dni póniej tygodnik Strana Kaliningrad poinformowa³ kaliningradczyków,
¿e gubernator obwodu Gieorgij Boos w kwietniu br. sprowadzi³ do portu w Pioniersku
nie¿nobia³y jacht pe³nomorski, zbudowany w roku ubieg³ym gdzie w Europie. Mer
Pionierska Rimma Sagajewa powiedzia³a, ¿e gubernator jest gocinnym gospodarzem:
wozi na jachcie wszystkich wysokich goci, którzy przyje¿d¿aj¹ do obwodu. Znaleæ siê
na tym oceanicznym kutrze-jachcie poszczêci³o siê tak¿e dzieciom z Domu Dziecka Rodniczok w Kaliningradzie, który gubernator odwiedzi³ z okazji Dnia Dziecka i zaprosi³
dzieci na przeja¿d¿kê.
KPwK, nr 103 z 18 VII; www.rian.ru z 20 VII; www.kaliningrad.ru z 20 VII;
www.kaliningradka.ru z 21 VII; KP, nr 133 z 21 VII, SK, nr 30 z 2531 VII.

Merostwo Kaliningradu zrezygnowa³o z zakupu Mercedesa za 4,3 mln rubli
Merostwo Kaliningradu zrezygnowa³o z otwartego konkursu na zakup samochodu
Mercedes dla szefa miasta Jurija Sawienki. Og³oszona na oficjalnej stronie internetowej
merostwa informacja o zamiarze przeprowadzenia konkursu na zakup nowoczesnego
Mercedesa za kwotê 4,3 mln rubli dla potrzeb Merostwa Miasta Kaliningrad wywo³a³a
falê krytyki spo³ecznej. W wyniku tego sprawa sta³a siê przedmiotem dyskusji deputowanych Rady Miejskiej Kaliningradu. 12 lipca przewodnicz¹cy rady Aleksandr Jaroszuk
owiadczy³ dziennikarzom, ¿e lepiej za 4,3 mln rubli wyremontujemy siedem dachów
w miecie. To sk³oni³o Oddzia³ Zamówieñ Municypalnych Wydzia³u Rozwoju Gospo20

darczego Merostwa do odwo³ania og³oszonego na 6 sierpnia br. konkursu.

KPwK, nr 96 z 6 VII; Awtorynok, nr 27 z 10 VII; www.regnum.ru z 12 VII;
www.kaliningrad.ru z 12 VII.

Oficerowie s³u¿by ppo¿. otrzymali minimalne kary
We wrzeniu ub. roku w Kaliningradzie na ulicy 6 Kwietnia na gor¹cym uczynku przy
przyjmowaniu ³apówki zatrzymano naczelnika Oddzia³u Nadzoru nad Zapewnieniem
Bezpieczeñstwa Po¿arowego w Obiektach Urbanistycznych Urzêdu Pañstwowego
Nadzoru Przeciwpo¿arowego majora MCzS Anatolija Smietanina. W tym samym dniu
funkcjonariusze Urzêdu do Zwalczania Przestêpczoci Zorganizowanej przeprowadzili
przeszukanie w gabinecie roboczym jego szefa, pierwszego zastêpcy naczelnika G³ównego Urzêdu MCzS [Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych] na Obwód Kaliningradzki pu³kownika s³u¿by wewnêtrznej Konstantina Szpyrnego. Przeciwko mietaninowi
wszczêto sprawê karn¹ za przyjêcie ³apówki i przekroczenie uprawnieñ s³u¿bowych.
K. Szpyrnego oskar¿ono jedynie za przekroczenie uprawnieñ s³u¿bowych.
W rezultacie S¹d Rejonu Leningradzkiego w Kaliningradzie uzna³ ich za winnych
tych przestêpstw. 28-letni major s³u¿by wewnêtrznej Anatolij Smietanin otrzyma³ karê
³¹czn¹ 3,5 roku pozbawienia wolnoci z warunkowym zawieszeniem na okres próby 3 lat
i karê dodatkow¹ zakazu zajmowania odpowiednich stanowisk w okresie 3 lat. Konstantin Szpyrnyj ukarany zosta³ kar¹ grzywny w kwocie 40 tys. rubli.
W zwi¹zku z tym czo³owe gazety obwodu przypomnia³y, ¿e w toku procesu s¹dowego
ustalono, i¿ Smietanin przygotowa³, a Szpyrnyj podpisa³ dokument wyra¿aj¹cy zgodê
na zainstalowanie przewodu gazowego na klatkach schodowych w trakcie przebudowy
mieszkañ dla przedstawiciela firmy Infiniti Domaszowej. Przy tym skazani wyranie
przekroczyli swoje uprawnienia s³u¿bowe, poniewa¿ podobne uzgodnienia wydaje siê
tylko na podstawie orzeczenia rady eksperckiej.
W zamian za wydanie uzgodnienia Domaszowa na ¿¹danie Smietanina przekaza³a na
wskazany rachunek 140 tys. rubli jako zap³atê za wykonanie i monta¿ w budynku MCzS,
w szczególnoci tak¿e w nowym gabinecie Szpyrnego, okien i drzwi, co jest niezgodne
z prawem. Prócz tego Smietanin za¿¹da³ od Domaszowej kupienia dla niego dwóch telefonów komórkowych po 30 tys. rubli ka¿dy. Przy przekazywaniu ³apówki Smietanina
zatrzymano.
Kara nie odpowiada stopniowi winy  powiedzia³a Oksana Ponomariowa, szef s³u¿by prasowej Prokuratury Obwodu Kaliningradzkiego.  Dlatego oskar¿yciel publiczny
skierowa³ do S¹du Obwodowego odwo³anie od orzeczenia skazuj¹cego w zwi¹zku ze
zbyt ³agodnym wymiarem kary.
www.regnum.ru z 10 VII; KP, nr 125 z 11 VII; KPwK, nr 100 z 13 VII.

Mer Czerniachowska czasowo zawieszony
6 lipca zosta³ czasowo zawieszony w pe³nieniu obowi¹zków szefa Czerniachowskiego Okrêgu Miejskiego Andriej Winogradow. W Prokuraturze Obwodu Kaliningradzkiego owiadczono, ¿e S¹d Rejonu Leningradzkiego Kaliningradu podj¹³ tak¹ decyzjê
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w obawie, ¿e mer miasta rejonowego mo¿e wykorzystaæ swoj¹ sytuacjê s³u¿bow¹, by
wywrzeæ nacisk na niektórych swoich podw³adnych, wystêpuj¹cych w charakterze wiadków przeciwko oskar¿onemu o niegospodarnoæ szefowi. A. Winogradow jest oskar¿ony
w dwóch sprawach karnych. Najpierw przeciwko niemu wszczêto sprawê o niedbalstwo,
które poci¹gnê³o straty w wysokoci 20 mln rubli przy zakupie kot³owni z bardzo zniszczonymi urz¹dzeniami. Po pewnym czasie zarzucono mu przekroczenie uprawnieñ s³u¿bowych. Kontrola prokuratorska ustali³a, ¿e w latach 2005-2006 Merostwo Czerniachowska nie wykorzysta³o ponad 4 mln rubli przekazanych na finansowanie federalnych programów celowych. Jednak wed³ug stanu na 1 stycznia 2007 roku pozosta³oæ rodków
pieniê¿nych na koncie wynosi³a nieco ponad 2 miliony rubli. Niedobór powsta³ na skutek
tego, ¿e merostwo za³ata³o dziurê finansow¹, która powsta³a w miejscowych jednostkach
bud¿etowych i postanowiono j¹ zlikwidowaæ przy pomocy pieniêdzy przeznaczonych na
federalne programy celowe, co jest prawnie zabronione.
Mer Czerniachowska nie przyznaje siê do stawianych mu zarzutów i twierdzi, ¿e
w obydwu sytuacjach post¹pi³ tak, poniewa¿ nie mia³ wyjcia. Kryzys grzewczy zmusi³
go do kupienia takiej kot³owni, jak¹ mu zaoferowa³ prywatny w³aciciel. Pieni¹dze federalne po¿yczy³, by nie dopuciæ do niewyp³aty wynagrodzenia ludziom, gdy¿ to grozi³o
wybuchem spo³ecznym. A w ogóle uwa¿a, ¿e sprawy maj¹ podtekst polityczny. Przy czym
podobne dzia³ania s¹ podejmowane, jak wiadomo, nie tylko w stosunku do niego, ale
i niektórych innych merów miast obwodu.
Rzeczywicie, w Rosyjskiej Gazecie z 3 lipca czytamy, ¿e w Obwodzie Kaliningradzkim sprawa karna przeciwko merowi staje siê zwyczajnym zjawiskiem. Tyle, ¿e nie
ma w tym nic z polityki. Mer Ozierska Siergiej Kuzniecow bêdzie odpowiada³ przed
s¹dem za pobicie swego znajomego w kwietniu ubieg³ego roku w miejscowoci Konstantinowka, gdy ten obrazi³ ¿onê Kuzniecowa. Mia³ te¿ powa¿niejsz¹ sprawê, gdy jesieni¹
ubieg³ego roku miertelnie potr¹ci³ swoim samochodem pracownicê jednej z gazet regionalnych. Wypadek mia³ miejsce na przedmieciu Czerniachowska w miejscu nie owietlonym. Sprawa zosta³a umorzona, gdy¿, jak wyjani³ prokurator rejonowy w Czerniachowsku, nie by³o technicznej mo¿liwoci unikniêcia najazdu na poszkodowan¹.
RG, nr 140 z 3 VII; www.kaliningrad.kp.ru z 10 VII; KPwK, nr 98 z 10 VII;
KP, nr 124 z 10 VII; SK, nr 28 z 1117 VII.

Gubernator da³ mo¿liwoæ szefowi Ba³tijska Fiodorowi Jaroszewiczowi odejcia
ze stanowiska na w³asne ¿yczenie
Konflikt w Ba³tijsku tli³ siê od dawna i nasili³ siê po zapowiedziach zmian w strukturze samorz¹du lokalnego, co grozi³o temu miastu utrat¹ statusu samodzielnego okrêgu
miejskiego. Przeciwko temu wypowiedzia³ siê szef (mer) okrêgu Fiodor Jaroszewicz,
w przesz³oci deputowany Dumy Obwodowej i prezes jednej ze spó³ek-córek SA
£UKoil. Popar³a go czêæ deputowanych rady okrêgu. Jednak ich inicjatywê przeprowadzenia referendum na rzecz utrzymania okrêgu miejskiego storpedowali pozostali
deputowani, bêd¹cy w opozycji do Jaroszewicza. G³ono by³o o tym w prasie kaliningradzkiej w czerwcu br.
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11 lipca Ba³tijsk odwiedzi³ gubernator obwodu Gieorgij Boos w asycie ministrów
rz¹du obwodowego, przedstawicieli Prokuratury Obwodowej i resortów si³owych. Po rozmowie z mieszkañcami uzna³, ¿e Okrêg Miejski w Ba³tijsku znajduje siê w stanie omal¿e
bankructwa, i ¿e dalej tak byæ nie mo¿e. Powo³uj¹c siê na wypowiedzi mieszkañców,
przedstawicieli prokuratury i wyniki wstêpnej kontroli s³u¿by kontrolno-rewizyjnej rz¹du
obwodowego, gubernator G. Boos da³ zaocznie szefowi jednostki municypalnej Ba³tijskij gorodskoj okrug [ros. BGO] F. Jaroszewiczowi mo¿liwoæ odejcia ze stanowiska
na w³asne ¿yczenie. Moja cierpliwoæ pracy w takim trybie pêk³a, jak i u was pêk³a chêæ
¿ycia przy takiej w³adzy  powiedzia³ gubernator podczas spotkania z mieszkañcami miasta.  Je¿eli on [Fiodor Jaroszewicz] nie odejdzie na w³asne ¿yczenie, z powodu choroby
[w dniu wizyty gubernatora mer Ba³tijska by³ chory lub udawa³ chorego] do koñca tego
tygodnia, to od poniedzia³ku rozpoczniemy procedurê publicznego odwo³ania, czyli
w drodze referendum.
Zarzuty ju¿ s¹: brak reakcji administracji okrêgu w sytuacji, gdy jedna z firm wycina³a masowo zdrowe drzewa w parku miejskim, przez który wbrew prawu poprowadzono
kabel podziemny i kolektor sanitarny; wielomilionowe zad³u¿enie bud¿etu okrêgu miejskiego; zaniedbania przy budowie kot³owni miejskiej, na któr¹ bud¿et obwodu przeznaczy³ 3 mln rubli i która wed³ug papierów jest ju¿ gotowa, chocia¿ faktycznie roboty
s¹ wykonane zaledwie w 60% (brakuje trasy cieplnej, doprowadzenia wody i dróg dojazdowych).
By sk³oniæ mera Jaroszewicza do dobrowolnego odejcia z zajmowanego stanowiska,
gubernator nakaza³ swoim podw³adnym, by ju¿ od poniedzia³ku 16 lipca w Ba³tijsku
powo³ali sztab, który bêdzie przyjmowaæ skargi od ludnoci, i przyst¹pili do powo³ania
administracji zewnêtrznej.
Jednak, jak napisa³ jeden z dziennikarzy, ten uparty Bia³orusin owiadczy³ po kilku
dniach, ¿e rezygnowaæ nie zamierza i czeka na wynik referendum w swojej sprawie.
Wybranego w wyborach powszechnych szefa jednostki municypalnej mo¿e odwo³aæ
tylko s¹d w wyniku skazania za przestêpstwo umylne, wzglêdnie mieszkañcy w drodze
referendum. Przyk³ad ze zmian¹ Statutu Miasta Kaliningrad wskazuje, ¿e ju¿ niebawem
mo¿e to siê zmieniæ w ramach umacniania pionu w³adzy wykonawczej, nie tylko w Obwodzie Kaliningradzkim. Silny gubernator nie mo¿e byæ bezsilny w takiej sytuacji, jak
w Ba³tijsku.
Ta sytuacja sprawi³a zapewne, ¿e zainteresowanie prasy lokalnej spraw¹ odwo³ania
mera Ba³tijska by³o wiêksze, ni¿ przebiegiem wizyty w obwodzie pierwszego wicepremiera rz¹du federalnego i jednego z potencjalnych kandydatów na stanowisko przysz³ego
prezydenta Rosji Dmitrija Miedwiediewa. wiadcz¹ o tym nastêpuj¹ce artyku³y:
 Gubernator da³ mo¿liwoæ szefowi Ba³tijska odejcia na w³asne ¿yczenie, www.kaliningrad.ru z 12 VII;
 Ba³tijsk ma dwie biedy. Je¿eli dzisiaj Fiodor Jaroszewicz nie poda siê do dymisji, w³adza
regionalna zainicjuje procedurê usuniêcia go ze stanowiska, KP-P, nr 127 z 13 VII;
 Szefa poprosili. Fiodorowi Jaroszewiczowi zaproponowano podanie siê do dymisji, RG, nr
150 z 13 VII;
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 Szefowi Ba³tijska zaproponowano odejæ po dobroci. Fiodor Jaroszewicz powinien opuciæ
swoje stanowisko do koñca tygodnia, KPwK, nr 100 z 13 VII;
 Do³y nie mog¹ czy nie chc¹? Nie warto upieraæ siê przy stanowisku szefa samorz¹du, je¿eli
w g³owie rozprê¿enie, KP, nr 128 z 14 VII;
 Trzyletnie zawa³y rozgrzebywaæ... [Do Ba³tijska uda³ siê minister rz¹du obwodowego
Michai³ Pluchin. Szef Ba³tijska Fiodor Jaroszewicz przebywa³ w tym czasie w szpitalu wojskowym
w miejscowoci Paw³owo], KP, nr 129 z 17 VII;
 Publiczne ch³ostanie Jaroszewicza. Szef Ba³tijska nie chce rozstawaæ siê ze stanowiskiem,
K-d, nr 28 z 1723 VII;
 Jaroszewiczowi zaproponowali odejcie po dobroci. Gubernator odwiedzi³ w ubieg³ym
tygodniu Ba³tijsk. Wezwali go oburzeni mieszkañcy, SK, nr 29 z 1824 VII;
 Mer Ba³tijska odmówi³ odejcia ze stanowiska. Teraz los Fiodora Jaroszewicza rozstrzygn¹
mieszkañcy okrêgu miejskiego, KPwK, nr 103 z 18 VII;
 Góry nie mog¹, do³y nie chc¹. W Ba³tijsku dojrzewa sytuacja rewolucyjna, AiF-K, nr 29
z 1824 VII;
 Problemy z sumieniem? [Wygl¹da na to, ¿e mer Ba³tijska Fiodor Jaroszewicz ma problemy
nie tylko ze zdrowiem, ale i z sumieniem  napisa³ Aleksandr Gmyrin.  Gubernator Gieorgij Boos
krañcowo twardo ujawni³ swoj¹ opiniê: «Spali³bym siê ze wstydu, gdybym znalaz³ siê w takiej sytuacji. Ale je¿eli z sumieniem u cz³owieka s¹ k³opoty, bêdziemy rozstrzygaæ jego los w referendum,
które odbêdzie siê w dniu wyborów deputowanych Dumy Pañstwowej FR 2 grudnia»], KP, nr 131
z 19 VII;
 Mer Ba³tijska zachowuje milczenie, SB, nr 114 z 19 VII;
 Pomocy  na bagnety? Samowola mera Ba³tijska obraca siê w poniewierkê dla mieszkañców miasta marynarzy wojennych, KP, nr 134 z 24 VII;
 Co umyli³ Jaroszewicz? Zamiast tego, by rozwi¹zywaæ problemy gospodarcze, szef BGO
wda³ siê w walkê polityczn¹. [Jelena Winnickaja, powo³uj¹c siê na wyniki prowadzonej kontroli
w Ba³tijsku, staje po stronie rz¹du obwodowego i przewiduje, ¿e je¿eli F. Jaroszewicz nie poda³ siê do
dymisji od razu, to teraz bêdzie trzymaæ siê swego sto³ka do koñca. Bêdzie twierdziæ o swojej niewinnoci i wyra¿aæ aktywn¹ niezgodê z wynikami kontroli. W charakterze obroñców pozyska miejscowe
SMI, które popieraj¹ stanowisko Jaroszewicza i zapewniaj¹ mu PR.], K-d, nr 29 z 2430 VII;
 Jaroszewicz pozostaje. Szef BGO zamierza opuciæ zajmowane stanowisko tylko po przeprowadzeniu referendum [Szef Ba³tijska wyszed³ ze szpitala i przyst¹pi³ do pracy, kontrole w okrêgu trwaj¹, mieszkañcy rozstrzygn¹ w referendum jego dalszy los, je¿eli w g³osowaniu wemie udzia³
minimum 50% uprawnionych i wszyscy bêd¹ za odwo³aniem mera], K-d, nr 30 z 31 VII6 VIII.

Przy³apani na ³apówkarstwie urzêdnicy samorz¹dów lokalnych
W lipcu funkcjonariusze milicji zatrzymali na gor¹cym uczynku szefa administracji
gminnej w Chrabrowie w rejonie gurjewskim w trakcie przyjmowania ³apówki w postaci
20 tys. rubli od jednego z przedsiêbiorców prywatnych, ubiegaj¹cego siê o zezwolenie na
uruchomienie w tej miejscowoci zak³adu wymiany i naprawy opon samochodowych.
Jeden z szefów administracji gminy Bolszakowo w rejonie s³awskim zatrzymany
zosta³ tak¿e z podejrzeniem o wziêcie ³apówki od obywatela FR ubiegaj¹cego siê o tym24

czasowe zameldowanie w tej miejscowoci. Za przys³ugê urzêdnik za¿¹da³ od niego
500 dolarów. Zosta³ zatrzymany w momencie ich wrêczania. Zatrzymanie nieuczciwych
urzêdników dosz³o do skutku, poniewa¿ ich petenci poinformowali wczeniej milicjê
o ¿¹daniach urzêdników. W przeciwnym razie usz³oby to im na sucho, gdy¿ ³apówki
przyjmowali poza miejscem pracy i bez wiadków. A tak przyjêli banknoty znaczone
i wpadli w rêce wymiaru sprawiedliwoci.
KPwK, nr 95 z 4 VII, nr 106 z 24 VII; KP, nr 125 z 11 VII.

Bomba dla enklawy  raczej dla celników kaliningradzkich
Ow¹ bomb¹ sta³o siê opracowane w Sankt Petersburgu w Pó³nocno-Zachodnim
Zarz¹dzie Celnym i adresowane do Federalnej S³u¿by Celnej Rosji oficjalne pismo
w sprawie likwidacji Regionu Kaliningradzkiego Pó³nocno-Zachodniego Zarz¹du Celnego oraz Urzêdu Celnego w Bagrationowsku, wraz z przekazaniem jego zadañ i etatów do
Kaliningradzkiego i Niemeñskiego urzêdów celnych.
Fragmenty tego pisma, wraz z komentarzem redakcyjnym, opublikowane zosta³y na
³amach KP nr 130 z 18 VII, tygodnika Awtorynok Kaliningradu nr 29 i na stronie
internetowej Knia.ru z 24 lipca br. Zdaniem autorów komentarzy, ewentualne wcielenie
w ¿ycie tych propozycji Pó³nocno--Zachodniego Zarz¹du Celnego mo¿e negatywnie wp³yn¹æ nie tylko na funkcjonowanie s³u¿b celnych w obwodzie, lecz tak¿e na wszystkie sfery
¿ycia regionu.
KP, nr 130 z 18 VII; RG, nr 156 z 20 VII; Awtorynok K-du, nr 29 z 24 VII;
www.knia.ru z 24 VII.

Prokurator Generalny FR przeprowadzi³ naradê resortow¹ w Kaliningradzie,
z udzia³em I. Klebanowa, i wyznaczy³ nowe zadania
27 lipca w Kaliningradzie pod przewodnictwem Prokuratora Generalnego Rosji
Jurija Czajki odby³a siê narada, na której podsumowano wyniki pracy organów prokuratury podmiotów FR w Pó³nocno-Zachodnim Okrêgu Federalnym w pierwszym pó³roczu
2007 roku. W naradzie, zamkniêtej dla mediów, uczestniczyli szefowie Prokuratury
Generalnej, prokuratorzy wszystkich jedenastu regionów PZOF, prokuratorzy wojskowi
Leningradzkiego Okrêgu Wojskowego, Floty Ba³tyckiej i Pó³nocnej, Pó³nocno-Zachodni
Prokurator Transportowy i pe³nomocny przedstawiciel prezydenta FR w okrêgu federalnym Ilija Klebanow.
Referat g³ówny wyg³osi³ zastêpca Prokuratora Generalnego Aleksandr Gucan. KP
informuje, ¿e w I pó³roczu br. w toku realizacji uprawnieñ nadzorczych prokuratorzy PZOF
ujawnili 171661 naruszeñ ustaw w ró¿nych sferach. W celu ich usuniêcia wystosowano
13475 protestów, 22201 wyst¹pieñ [?], do s¹dów skierowano 31145 zaskar¿eñ.
Z inicjatywy prokuratorów do odpowiedzialnoci dyscyplinarnej poci¹gniêto 6015 osób,
do administracyjnej  7521. Na podstawie rezultatów kontroli wykonywania ustawodawstwa federalnego wszczêto 1066 spraw karnych. Doprowadzono do zgodnoci z ustawodawstwem federalnym 57 normatywnych aktów prawnych w³adzy pañstwowej podmiotów federacji i ponad 3000 aktów organów samorz¹du lokalnego.
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W wyniku podjêtych dzia³añ, w tym tak¿e profilaktycznych, uda³o siê osi¹gn¹æ
spadek tempa wzrostu przestêpczoci ogólnej. W I pó³roczu 2007 w okrêgu zarejestrowano 165370 przestêpstw. Mniej by³o zabójstw i usi³owañ zabójstwa. Wzros³a wykrywalnoæ zabójstw w okrêgu, spada poziom przestêpczoci ulicznej, mniej jest grabie¿y,
wymuszeñ, napadów rozbójniczych. Poprawi³a siê wykrywalnoæ przestêpstw zwi¹zanych z przejawami ekstremizmu.
Jednoczenie z tym, jak informuje s³u¿ba prasowa Prokuratury Obwodu Kaliningradzkiego, w czasie narady zwrócono uwagê na niedostatecznoæ podejmowanych przez
prokuratorów i organy ochrony prawa dzia³añ, skierowanych na przeciwdzia³anie przejawom korupcji. Na to postanowiono skierowaæ g³ówne wysi³ki. Jak i na dzia³ania nadzorcze w zakresie wykonywania ustawodawstwa w zakresie ochrony przyrody i celnego.
KP, nr 138 z 28 VII.

Z ¿ycia Floty Ba³tyckiej i Stra¿y Granicznej
Zmiany w dowództwach Floty Ba³tyckiej i Floty Czarnomorskiej
Dowódca Floty Czarnomorskiej admira³ Aleksandr Tatarinow mianowany zosta³ pierwszym zastêpc¹ g³ównodowodz¹cego Floty Wojenno-Morskiej Rosji. Admira³ Tatarinow
zast¹pi³ na tym stanowisku odchodz¹cego na emeryturê po osi¹gniêciu maksymalnego
wieku s³u¿by  60 lat  admira³a Michai³a Zacharienko  poinformowano w Sztabie
Floty Wojenno-Morskiej. Zwolnione stanowisko dowódcy Floty Czarnomorskiej zajmie
wiceadmira³ Aleksandr Kleckow, który do czasu tego mianowania przez dwa lata kierowa³ Sztabem Floty Ba³tyckiej.
Z kolei dowódca Primorskiej Flotylli Si³ Ró¿norodnych wiceadmira³ Wiktor Czirkow
stanie na czele sztabu Floty Ba³tyckiej.
www.kaliningrad.ru z 20 VII; www.gazeta.ru z 20 VII; KPwK, nr 105 z 21 VII;
KP, nr 133 z 21 VII.

Nieustraszymyj bra³ udzia³ w æwiczeniach Baltops2007 i Tygodniu
Kiloñskim
Okrêt patrolowy FB Nieustraszymyj po pomylnym, jak informuje prasa lokalna,
wykonaniu zadañ w toku miêdzynarodowych æwiczeñ wojenno-morskich Baltops2007
wzi¹³ udzia³ w Tygodniu Kiloñskim , organizowanym od 125 lat. W tym roku w Kilonii
pojawi³o siê 26 okrêtów bojowych z tylu¿ pañstw, w tym polski tra³owiec niardwy
z 27-osobow¹ za³og¹ na pok³adzie, który wszed³ do portu jako pierwszy. Nieustraszymyj, jako sta³y bywalec na tej imprezie, wszed³ do portu jako ostatni, co nie przeszkodzi³o kapitanowi-lejtnantowi A. Monachowowi napisaæ póniej w Stra¿y Ba³tiki, ¿e
rosyjscy marynarze o wiele lepiej orientuj¹ siê w porcie i miecie, ni¿ polscy.
17 lipca patrolowiec Nieustraszymyj i ma³y okrêt rakietowy Passat powróci³y
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z æwiczeñ Baltops2007 do Ba³tijska, gdzie im zorganizowano uroczyste powitanie.
I jak relacjonuje wspomniany ju¿ korespondent SB A. Monachow, powrót okrêtu
wojennego do rodzimej bazy jest rzecz¹ i wzruszaj¹c¹, i k³opotliw¹: urz¹d celny, pogranicznicy, kontrole, raporty, ustawianie siê w szyku. Dopiero póniej uroczyste powitanie
przez dowództwo bazy i serdeczne uciski z najbli¿szymi po kilku tygodniach nieobecnoci w domu.
SB, nr 105 z 3 VII, nr 113 z 17 VII; RG, nr 140 z 3 VII, nr 156 z 20 VII; KP, nr 119 z 3 VII;
KPwK, nr 102 z 17 VII.

Pobór wiosenny do wojska  niezbyt pomylny
Do poboru w Obwodzie Kaliningradzkim stawi³o siê 5442 osób, wród nich z wykszta³ceniem wy¿szym 15,2%, ze rednim zawodowym  31,4%, ze rednim ogólnym
 20,4%, z podstawowym  19,5%, z niepe³nym podstawowym  1,4%. Za zdolnych do
s³u¿by wojskowej uznano 2546 poborowych, zdolnych z nieznacznymi ograniczeniami
 1175 osób, zdolnych z ograniczeniem  1292 osoby, czasowo niezdolnych do s³u¿by
wojskowej  337 m³odych ludzi i niezdolnych w ogóle  87 osób. Na dodatkowe badania
medyczne skierowano 105 osób.
A. Fomina informuje w Stra¿y Ba³tiki, ¿e w ca³ej Rosji z ka¿dym rokiem pogarsza
siê zdrowie ludnoci p³ci mêskiej. I w pierwszej kolejnoci cierpi na tym wojsko.
Przewodnicz¹cy Centralnej Komisji Wojskowo-Lekarskiej Ministerstwa Obrony
genera³-major s³u¿by medycznej Walerij Kulikow owiadczy³, ¿e w 2006 r. z powodu
problemów ze zdrowiem otrzyma³o zwolnienie od s³u¿by wojskowej ponad 600 tys. obywateli w wieku poborowym, a 614 tys. odroczono s³u¿bê wojskow¹ z tego samego powodu. W 2006 roku z si³ zbrojnych zwolniono oko³o 7 tys. oficerów z uwagi na z³y stan
zdrowia.
G³ówn¹ przyczyn¹ zwolnieñ od poboru jest niedo¿ywienie, a kolejn¹ schorzenia kostno-miêniowe: 109 tys. m³odych ludzi ka¿dego roku jest zwalnianych od poboru z powodu skoliozy i p³askostopia. Na trzecim miejscu  choroby psychiczne i niedorozwój umys³owy. Z tych powodów oko³o 100 tys. poborowych ka¿dego roku staje siê niezdolnych do
s³u¿by wojskowej.
O z³ym stanie zdrowia Rosjan wiadcz¹ tak¿e dane z raportu ONZ. W Rosji rednia
d³ugoæ ¿ycia mê¿czyzn wynosi 58,7 lat, o 16 lat krócej, ni¿ w USA i krajach Europy
Zachodniej.
A. Biespa³yj ubolewa ponadto, ¿e w obwodzie, w porównaniu do lat ubieg³ych, ronie
liczba obywateli uchylaj¹cych siê od s³u¿by wojskowej. Analiza poborów wiosennych
pokazuje, ¿e je¿eli w roku 2004 by³o 323 uchylaj¹cych siê od poboru, w 2005  481 osób,
w 2006  758, to w roku bie¿¹cym liczba uchylaj¹cych siê przekroczy ju¿ tysi¹c osób,
w tym w samym Kaliningradzie 624 poborowych. G³ówn¹ przyczyn¹ jest to, ¿e poborowi
czuj¹ siê bezkarni za uchylanie siê od stawienia siê przed komisj¹ poborow¹. W pierwszym pó³roczu br. z 54 materia³ów, przekazanych prokuraturze na obywateli za niestawienie siê do poboru w padziernikugrudniu 2006 roku, wszczêto tylko cztery sprawy
karne, a skazano tylko jednego poborowego. Z 45 materia³ów, przekazanych na obywateli
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w kwietniuczerwcu br., rozpatrzono tylko dwie sprawy, w pozosta³ych decyzji nie ma,
jak i nie ma ¿adnej wszczêtej sprawy karnej. Na pytanie, dlaczego rosyjscy ch³opcy nie
chc¹ s³u¿yæ w armii, próbuje odpowiedzieæ Aleksandr Gmyrin w obszernym artykule
w KP z 24 lipca br. i dochodzi do wniosku, ¿e czas ju¿ na armiê zawodow¹, zamiast
dobrowolnego obowi¹zku.
KP, nr 124 z 10 VII, nr 134 z 24 VII; SB, nr 114 z 19 VII.

Pracowników komisariatu wojskowego podejrzewa siê o korupcjê. Zak³ada siê,
¿e odstêpne brali za zwolnienia od odbycia s³u¿by zasadniczej
W Komisariacie Wojskowym Obwodu Kaliningradzkiego wybuch³ skandal korupcyjny. Prokuratura wojskowa wszczê³a dwie sprawy karne w stosunku do jego pracowników.
«Na razie nie mam prawa do udzielania szczegó³owych komentarzy  owiadczy³
prokurator wojskowy Artur Chaszchojew.  Mogê jedynie poinformowaæ, ¿e w obydwu
przypadkach chodzi o konkretne osoby, podejrzewane o pope³nienie czynów przewidzianych w artyku³ach 285 i 290 Kodeksu Karnego FR. Prawo daje dwa miesi¹ce na przeprowadzenie ledztwa, tak wiêc bardziej szczegó³ow¹ informacjê w interesuj¹cej was
sprawie bêdê móg³ przedstawiæ, prawdopodobnie, bli¿ej sierpnia».
Do wiadomoci czytelników: wspomniane artyku³y KK  to, odpowiednio, Nadu¿ycie uprawnieñ s³u¿bowych i Wziêcie ³apówki. To jest przy najbardziej pesymistycznym dla figurantów uk³adzie 3-4 lata zony s¹ dla nich zagwarantowane.
Nawiasem mówi¹c, naturalnie, najpierw trzeba doprowadziæ do koñca ledztwo. No
i w s¹dzie podobne sprawy, jak wiadomo z praktyki, udowodniæ jest trudno. Nadu¿ywali i otrzymywali, jak wyjania siê, za zwolnienie od poboru do s³u¿by zasadniczej. Ale
oficjalnie na razie nie potwierdza siê informacja o zwolnieniu czterech z omiu lekarzy
komisji wojskowolekarskiej. Co za dotyczy jej przewodnicz¹cego, to prokurator Chaszchojew w odpowiedzi na pytanie o miejsce pobytu pu³kownika B. powiedzia³, ¿e ten uda³
siê w d³ugotrwa³¹ delegacjê s³u¿bow¹. Wed³ug informacji z innych róde³, w stosunku
do starszego oficera mimo wszystko wybrany zosta³ inny rodek zapobiegawczy w postaci aresztu tymczasowego.
W obwodowym komisariacie wojskowym postanowiono poczekaæ do zakoñczenia
ledztwa, zanim zaczn¹ rozmawiaæ z dziennikarzami na tak dra¿liwy temat. Ale jak uda³o
siê dowiedzieæ, wojskowi, w odró¿nieniu od milicji (w obwodowym USW przyjêto zwalniaæ tych, którzy dali siê przy³apaæ na nie³adnych postêpkach natychmiast po otrzymaniu
nieprzyjemnej wiadomoci) nie spiesz¹ siê formalnie rozstawaæ siê z objêtymi podejrzeniem kolegami. Tym bardziej, ¿e sprawa dotyczy tak¿e pracowników z wolnego najmu.
Ale je¿eli w ostatecznoci potwierdz¹ siê najgorsze przypuszczenia, wszyscy winni zmuszeni bêd¹ rozstaæ siê z intratnymi posadami z powodu naruszenia warunków kontraktu.
KPwK, nr 100 z 13 VII; www.kaliningrad.kp.ru z 13 VII;
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Wystêpy muzyczne w Ba³tijsku i Kaliningradzie
W pierwszym tygodniu lipca w bazie w Ba³tijsku wyst¹pili popularni artyci sceny
i estrady rosyjskiej. Organizatorem tego niezwyk³ego wydarzenia w ¿yciu kulturalnym
miasta by³a Fundacja Dobroczynna Arcypasterza Niko³aja Cudotwórcy, przedstawiciele
której ju¿ nie pierwszy rok przyje¿d¿aj¹ do obwodu i odwiedzaj¹ jednostki wojskowe
i pododdzia³y Floty Ba³tyckiej.
W klubach ¿o³nierskich i marynarskich dali pokaz swoich umiejêtnoci wykonawcy
wyró¿nieni tytu³ami honorowymi artystów ludowych ZSRR i Rosji: piewak operowy
Aleksandr Wiediernikow, znany wirtuoz gry na ba³a³ajce i pieniarz Michai³ Ro¿kow,
tenor Eduard Todow i baryton Siergiej Zacharow, artyci estradowi Tamara Gwierdceteli
i Renat Ibragimow.
28 lipca w hali sportowej Junost w Kaliningradzie zorganizowano wielki koncert
z okazji Dnia Floty Wojenno-Morskiej Rosji, na którym swoim mistrzostwem popisywali
siê wykonawcy zespo³u wokalno-instrumentalnego Czarne Berety i legendarnego
zespo³u Pieniary z Bia³orusi.
KP, nr 124 z 10 VII; SB, nr 110 z 12 VII, nr 121 z 31 VII.

Program budownictwa mieszkaniowego dla wojska jest zagro¿ony
Merostwo Kaliningradu poinformowa³o, ¿e w tym miecie realizacja prezydenckiego
programu budownictwa mieszkaniowego dla wojska 15+15 jest powa¿nie zagro¿ona.
Na dzieñ dzisiejszy kompanie budowlane z Moskwy i Sankt Petersburga, pracuj¹cy
u nas w miecie, odstaj¹ od planu oddawania budynków mieszkalnych na 16 tys. m2. Jest
to du¿o, je¿eli uwzglêdni siê, ¿e ogó³em w Kaliningradzie wed³ug programu powinno byæ
zbudowanych 7580 tys. m2  powiedzia³ Pawie³ Sarkisow, przewodnicz¹cy Komitetu
(Wydzia³u) ds. Budownictwa i Transportu Merostwa Kaliningradu. Jego zdaniem, w celu
zwiêkszenia tempa robót firmy budowlane powinny trzykrotnie zwiêkszyæ liczbê pracowników. Przy tym potrzebni s¹ nie podrêczni robotnicygastarbeiterzy, lecz profesjonalici, którzy mog¹ budowaæ domy monolitowe i prowadziæ prace wykoñczeniowe.
A takich wolnych specjalistów na rynku kaliningradzkim po prostu nie ma. Ich trzeba
przywoziæ tu z Rosji. Jednak rodków na to, widocznie, nie ma, poniewa¿ jeszcze w toku
opracowywania projektu programu Rosstroj pope³ni³ zasadniczy b³¹d, ustalaj¹c zbyt
niski koszt budowy 1 m2 mieszkania  doda³ g³ówny budowniczy merostwa, podkrelaj¹c, ¿e wszelkie apele do firm budowlanych o zwiêkszeniu tempa budownictwa pozostaj¹
bez odpowiedzi. Dzisiaj mo¿na mówiæ, ¿e kiepska praca budowniczych w Kaliningradzie mo¿e zniweczyæ realizacjê programu 15+15 w ca³ej Rosji  jest przekonany Sarkisow, poniewa¿ dla weteranów i kadry Floty Ba³tyckiej powinno byæ zbudowanych 1500
mieszkañ, wiêksza czêæ z których mia³a pojawiæ siê w Kaliningradzie.
Bum budowlany w obwodzie, bez wzglêdu na wy¿ej opisane opónienia, wywo³a³
ju¿ wzrost bezprawnego wydobycia ¿wiru i piasku, owiadczono w rz¹dzie obwodu.
Bezprawne wydobywanie materia³ów budowlanych, jakimi s¹ ¿wir i piasek, odbywa siê
g³ównie na terenach o przeznaczeniu rolniczym, co czyni te i przylegaj¹ce do nich grunty
nieprzydatnymi do ich dalszego wykorzystania  stwierdzono w komunikacie prasowym
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rz¹du obwodowego. Wed³ug wstêpnych danych, ³¹czna powierzchnia gruntów, gdzie trwa
bezprawne wydobycie kopalin, wynosi ponad 350 hektarów. Rocznie iloæ wydobytego
piasku i ¿wiru w nielegalnych wyrobiskach odkrywkowych szacuje siê na 11,3 mln ton.
W chwili obecnej w obwodzie oficjalnie wydobywa materia³ budowlany 18 organizacji,
które dysponuj¹ 29 wa¿nymi licencjami. One s¹ zdolne dostarczaæ na rynek budowlany
oko³o 6 mln m3 tych materia³ów, jednak rzeczywiste wydobycie wynosi oko³o 3 mln m3
 owiadcza s³u¿ba prasowa rz¹du. Gubernator Obwodu G. Boos poleci³ rz¹dowi opracowanie projektu ustawy obwodowej, która uporz¹dkowa³aby procesy korzystania
z zasobów ziemi, wzmocni³aby kontrolê, a tak¿e da³a mo¿liwoæ stosowania surowych
kar w stosunku do jej naruszycieli.
www.interfax.ru z 10 i 12 VII; SK, nr 28 z 11-17 VII, nr 30 z 2531 VII;
K-d, nr 28 z 17-23 VII; RG, nr 153 z 18 VII; KPwK, nr 104 z 20 VII.

Mieszkania dla oficerów
Uroczyste oddanie do u¿ytku wielomieszkaniowego domu na ulicy Jurija Matoczkina
w Kaliningradzie, zbudowanego wed³ug programu prezydenckiego 15+15, odby³o siê
21 lipca o 11.00. Klucze nowym mieszkañcom 204-mieszkaniowego 9-kondygnacyjnego
domu wrêczy³ dowódca Floty Ba³tyckiej wiceadmira³ Konstantin Sidienko.
KPwK, nr 104 z 20 VII; KP, nr 133 z 21 VII.

Rozlana ropa w buchcie Ba³tijska
W buchcie bazy wojenno-morskiej w Ba³tijsku ujawniono plamê naftow¹ o powierzchni
4 tys. m2. Plamê wielkoci 500 na 80 metrów dostrze¿ono w drugiej po³owie dnia 25
lipca. Wed³ug oceny pracowników Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych, do wody
dosta³o siê paliwo silnikowe. Teraz na miejscu zdarzenia pracuj¹ specjalici Floty Ba³tyckiej. Zdaniem ratowników, rozlane paliwo nie stanowi niebezpieczeñstwa dla ekologii.
www.kaliningrad-online.ru z 25 VII.

Strza³y na granicy  g³ównie rosyjsko-litewskiej
Pogranicznicy kaliningradzcy zaczêli czêciej u¿ywaæ broni s³u¿bowej, ni¿ w roku
ubieg³ym. Je¿eli w roku 2006 u¿yto broni zaledwie dwukrotnie, to w pierwszym pó³roczu
 ju¿ czterokrotnie. Niespokojnie jest przede wszystkim na rosyjsko-litewskiej granicy,
a tak¿e na froncie walki z k³usownikami w zbiornikach wodnych obwodu, gdzie pod
adresem pograniczników doæ czêsto padaj¹ zniewagi i groby.
Rosyjsko-litewski odcinek granicy pozostaje ponêtny dla przemytników, wykorzystuj¹cych rzekê Niemen do nielegalnego przerzutu do Litwy papierosów.
Od pocz¹tku roku 2007 zatrzymano ponad 300 tys. paczek tego towaru. Ogó³em na
granicy pañstwowej Obwodu Kaliningradzkiego 80 razy zatrzymywano przemytników.
£¹czn¹ wartoæ zatrzymanych towarów szacuje siê na 2,2 miliarda rubli.
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Jeszcze 400 tys. rubli wyegzekwowali pogranicznicy od nielegalnych po³awiaczy ryb.
K³usownikom skonfiskowano ponad 200 sieci rybackich. Do odpowiedzialnoci poci¹gniêto 26 obywateli i 19 osób prawnych.
KP, nr 119 z 3 VII, nr 133 z 12 VII, nr 136 z 26 VII; RG-N, nr 143 z 612 VII.

Bezpieczeñstwo publiczne
W Kaliningradzie zagin¹³ kolejny przedsiêbiorca
Prokuratura rejonu moskiewskiego w Kaliningradzie wszczê³a sprawê karn¹ w zwi¹zku
z faktem zaginiêcia 39-letniego przedsiêbiorcy Gieorgija Romanowa. Biznesmen, posiadaj¹cy obywatelstwo rosyjskie, lecz zamieszka³y w Polsce, 19 czerwca 2007 roku przyby³
do Obwodu Kaliningradzkiego w swoich sprawach biznesowych. W dniu nastêpnym mia³
spotkaæ siê ze wspólnikiem w interesach, lecz na spotkanie nie przyjecha³ i do tej pory
jego miejsce pobytu nie jest znane.
Do Romanowa nale¿¹ magazyny w Kaliningradzie, które odda³ w dzier¿awê,
i sklep meblowy. Prócz tego jest on wspó³za³o¿ycielem firmy Inter-Design w Czerniachowsku, zajmuj¹cej siê produkcj¹ mebli. Zaginionego biznesmena bez powodzenia
poszukiwano przy u¿yciu helikoptera Ministerstwa ds. Sytuacji Nadzwyczajnych.
Szczególnie interesowano siê ujciem Kana³u Kaliningradzkiego na odcinku od osiedla
Priegolskiej do miasta Swiet³yj, a w Kaliningradzie prowadzono poszukiwania od ul.
Dzier¿yñskiego wzd³u¿ starej Trasy Berliñskiej w kierunku miasta Mamonowo. Poszukiwania nie da³y rezultatu.
Po raz ostatni widziano Romanowa rano 20 czerwca, gdy on swoim jeepem Mercedes
wyjecha³ ze sk³adu meblowego. Wiadomo te¿, ¿e poza granice obwodu nie wyjecha³.
www.kaliningrad.ru z 5 i 17 VII; www.spb.rbc.ru z 5 VII; KP, nr 123 z 7 VII;
Awtorynok, nr 27 z 10 VII.

Prokurator przyzna³ siê do b³êdów technicznych w sprawie przeciwko
dziennikarzowi  sprawa I. Rudnikowa i O. Bieriezowskiego
wiadek oskar¿enia Dmitrij Zonin, którzy wszcz¹³ sprawê karn¹ przeciwko deputowanemu Kaliningradzkiej Dumy Obwodowej, za³o¿ycielowi gazety Kaliningradskije
Nowyje kolosa Igorowi Rudnikowowi i dziennikarzowi tej gazety Olegowi Bieriezowskiemu, i który wkrótce potem zosta³ prokuratorem rejonu polesskiego, 4 lipca sk³ada³
zeznanie przed S¹dem Rejonowym w Pskowie [dok¹d zosta³a przeniesiona sprawa przeciwko obu dziennikarzom].
Na pytanie sêdziego, dlaczego w oskar¿eniu wymienione s¹ osoby, które jednak nie
figuruj¹ wród poszkodowanych, Dmitrij Zonin odpowiedzia³, ¿e to jest b³¹d techniczny.
Takim samym b³êdem, wed³ug niego, by³o i to, ¿e co najmniej jeden z poszkodowanych
nie uwa¿a siebie za poszkodowanego, co zezna³ w czasie procesu s¹dowego.
D. Zonin mia³ trudnoci z odpowiedzi¹ na niektóre pytania na temat filmu pornogra31

ficznego Prianisznikowa [domniemanego autora filmu], o którym pisa³o siê w artykule
Admira³ i seks. Czy Pan Wa³ujew widzia³ film porno, nakrêcony na jego okrêcie?,
inkryminowanym jako oszczerstwo Igorowi Rudnikowowi. D. Zonin najpierw powiedzia³, ¿e widzia³ tylko niektóre fragmenty filmu, potem, ¿e w ogóle nie ogl¹da³, jako ¿e
nie ogl¹da porno; a wreszcie owiadczy³, ¿e taki film nie istnieje. Igor Rudnikow zauwa¿y³, ¿e w danym przypadku  to nie jest sprawa lubienia lub nie lubienia filmów pornograficznych. W danym przypadku jest to przyczyna sprawy karnej.
ledczy Zonin by³ naczelnikiem grupy ledczej, która zajmowa³a siê spraw¹ Rudnikowowa i Bieriezowskiego i dziennikarki Diny Jakszynej. To on przes³uchiwa³ wielu
wiadków i poszkodowanych w sprawie. W lutym 2006 roku po przeprowadzeniu ledztwa Zonin nie wszcz¹³ sprawy karnej. Jego decyzja zosta³a uchylona przez nowego prokuratora obwodu po objêciu przez niego stanowiska.Zonin nadal jest przekonany co do winy
oskar¿onych. Walerij Gromak, Kaliningrad, www.pravda.ru z 4 VII 2007.
25 lipca br. odby³o siê kolejne posiedzenie s¹du w Pskowie w sprawie karnej przeciwko I. Rudnikowowi i O. Bieriezowskiemu, oskar¿onym o oszczerstwo i przeciwstawianie
siê si³¹ 22 milicjantom. Oskar¿eni z³o¿yli wnioski o przerwanie przeciwko nim postêpowania karnego. W swoich wnioskach Rudnikow i Bieriezowski powo³uj¹ siê na
wiele aktów prawnych. Jedn¹ z okolicznoci do przerwania sprawy jest to, ¿e w stosunku
do deputowanych, jakimi oni byli (a Igor Rudnikow jest do tej pory), sprawa karna mo¿e
byæ wszczêta po wydaniu opinii przez kolegium z³o¿one z trzech sêdziów.
Zdaniem oskar¿onych, kolegium sêdziowskie nigdy nie wyrazi³o zgody na poci¹gniêcie ich do odpowiedzialnoci w charakterze oskar¿onych, co wynika z akt sprawy.
I z wnioskiem o tak¹ opiniê prokurator nie wystêpowa³. Jest to naruszenie normy procesowej i jest to wystarczaj¹ca przes³anka do zaprzestania cigania.
Prócz tego, pods¹dni wskazali na to, ¿e sk³ad s¹du, który dopatrzy³ siê znamion przestêpstwa w dzia³aniach obwinionych, by³ nieprawny, poniewa¿ zgodnie z Kodeksem
Postêpowania Karnego sêdziowie nie mog¹ uczestniczyæ w postêpowaniu w sprawie karnej, je¿eli istniej¹ okolicznoci, daj¹ce podstawê do przypuszczenia, ¿e oni bezporednio
lub porednio zainteresowani s¹ przebiegiem danej sprawy karnej [poszkodowanymi
w sprawie o oszczerstwo poczuli siê prezes i wiceprezes S¹du Obwodowego w Kaliningradzie]. W przypadku zaistnienia podobnych okolicznoci sêdzia jest zobowi¹zany wy³¹czyæ siê z postêpowania w danej sprawie.
Jeszcze przed wydaniem opinii o istnieniu znamion przestêpstwa przez kolegium
sêdziowskie 4 czerwca 2004 roku Konferencja Sêdziów Obwodu Kaliningradzkiego przyjê³a postanowienie, w którym dano negatywn¹ ocenê dzia³alnoci pods¹dnych. Prócz tego,
pods¹dni zauwa¿yli, ¿e prezes S¹du Obwodowego w Kaliningradzie Falejew uznany zosta³ za poszkodowanego przed podjêciem decyzji przez kolegium.
Wszystko to da³o podstawy do przypuszczeñ Bieriezowskiemu i Rudnikowowi, ¿e
sêdziowie, którzy podjêli decyzjê o istnieniu znamion przestêpstwa w dzia³aniach obwinionych, byli zainteresowani wynikiem procesu w danej sprawie karnej. Póniej oni sami
odsunêli siê od tej sprawy. Okolicznoci ich zainteresowania potwierdzone s¹ tak¿e przez
S¹d Najwy¿szy FR, który przeniós³ rozpatrzenie sprawy do innego podmiotu Federacji.
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Prowadz¹cy sprawê sêdzia S¹du Rejonowego w Pskowie nie podzieli³ opinii zawartych we wnioskach oskar¿onych.
Oskar¿yciel publiczny wyst¹pi³ z wnioskiem o wymierzenie Rudnikowowi kary 4 lat
pozbawienia wolnoci z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, a Bieriezowskiemu
 kary 3,5 roku pozbawienia wolnoci, te¿ z warunkowym zawieszeniem jej wykonania.
Obydwaj oskar¿eni spêdzili 80 dni w areszcie tymczasowym, by w pierwszych dniach
lipca, jeszcze przed wydaniem orzeczenia s¹du, opuciæ areszt po wp³aceniu kaucji
w wysokoci 750 tys. rubli.
Sprawa rozstrzygnie siê zapewne ju¿ wkrótce. W rodowisku dziennikarskim Kaliningradu jest ona nadal ¿ywo komentowana.
www.pravda.ru z 4 VII; AiF-K, nr 28 z 11-17 VII; www.kaliningrad.ru z 25 VII;
www.knia.ru z 26 VII.

Kontrole domów gry i automatów do gier hazardowych
Zgodnie z now¹ ustaw¹ federaln¹ Nr 244, reglamentuj¹c¹ dzia³alnoæ w sferze biznesu gier hazardowych, aktywa kompanii, zajmuj¹cej siê eksploatacj¹ automatów do gier,
tzw. jednorêkich bandytów, powinny wynosiæ nie mniej ni¿ 600 milionów rubli. Prócz
tego, powierzchnia sali, gdzie s¹ ustawione aparaty do gry, powinna byæ wiêksza
ni¿ 100 m2. I rozmieszczaæ tam mniej ni¿ 50 automatów nie wolno. To tylko niektóre
z warunków. Stosowne wymagania ustawa przewiduje tak¿e dla kasyn gry. Ustawa wesz³a w ¿ycie w dniu 1 lipca br. Po tym terminie s³u¿by podatkowe przyst¹pi³y do kontroli
placówek gier w celu sprawdzenia czy odpowiadaj¹ one nowym przepisom ustawowym.
Ju¿ w ci¹gu pierwszych 4 dni kontroli w Kaliningradzie stwierdzono, ¿e 10 firm kontynuuje dzia³alnoæ z naruszeniem norm ustawowych. Wobec nich zastosowano rodki
oddzia³ywania w postaci opieczêtowania lub konfiskaty 880 aparatów do gier i na³o¿enia
kary grzywny. W tym samym czasie 19 podmiotów biznesu gier doprowadzi³o swoj¹
dzia³alnoæ do zgodnoci z ustaw¹ i mog¹ kontynuowaæ dzia³alnoæ. Urzêdy skarbowe
otrzyma³y te¿ kilkadziesi¹t zg³oszeñ o zaniechaniu dzia³alnoci i wycofaniu aparatów
z ewidencji podatkowej.
W trakcie kontroli dosz³o do pewnych ekscesów, których charakteru nie ujawnia
siê. W jednym przypadku mia³a miejsce ostra interwencja milicji z pododdzia³u ds. zwalczania przestêpczoci gospodarczej. W³adza powa¿nie liczy na pomoc spo³eczeñstwa w
wykrywaniu naruszycieli prawa w tym biznesie. W Urzêdzie Federalnej S³u¿by Podatkowej na Obwód Kaliningradzki uruchomiono nawet specjalny telefon zaufania.
KP, nr 121 z 5 VII, nr 124 z 10 VII; KPwK, nr 100 z 13 VII; www.kaliningrad.ru z 16 VII.

Kwitnie k³usownictwo dzikich zwierz¹t, ptaków i ryb
W miesi¹cu lipcu tylko dwie gazety kaliningradzkie  Kaliningradzka Prawda
i Rosyjska Gazeta  piêciokrotnie informowa³y o ró¿nych przyk³adach nielegalnego
polowania na dzikie zwierzêta, ptaki i ryby. 20letni myliwy postrzeli³ z broni pneumatycznej czaplê siw¹ w rejonie polesskim i zosta³ przy³apany na gor¹cym uczynku przez
inspektora oddzia³u Rossielchoznadzoru.
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K³usowników, którzy na terenie rezerwatu Zapowiednyj w rejonie s³awskim upolowali ³osia, zatrzymano w chwili jego patroszenia na polanie lenej. 50letniemu mieszkañcowi wsi Mysowka Albinasowi K. i jego pomocnikom grozi kara wiêzienia.
Szef Urzêdu Rossielchoznadzoru na Obwód Kaliningradzki Anatolij Komielhak poinformowa³, ¿e w porównaniu do roku ubieg³ego nast¹pi³ pewien spadek iloci naruszeñ
przepisów polowania przez myliwych, lecz jednoczenie ma miejsce odczuwalny wzrost
przypadków k³usownictwa. W ca³ym roku ubieg³ym inspektorzy urzêdu ujawnili 39 przypadków k³usownictwa, a od pocz¹tku br.  ju¿ 36. W roku ubieg³ym skonfiskowano 34
sztuki broni palnej, wykorzystanej z naruszeniem prawa, w tym  23. Wród upolowanych przez k³usowników znalaz³ siê 1 ³o, 15 saren, 9 dzików, 3 zaj¹ce, 1 lis, 6 kaczek,
1 czapla. K³usownicy zap³acili ³¹cznie 137 tys. rubli kar grzywny i 110 tys. rubli odszkodowania. Niektórych k³usowników nic nie jest w stanie odstraszyæ. Pod koniec lipca
33-letni mieszkaniec rejonu polesskiego upolowa³ dzika, choæ nie mia³ ani pozwolenia na
broñ, ani licencji myliwego.
Podobnie jest z k³usownictwem ryb. Tylko nieliczni k³usownicy trafiaj¹ w zastawione
na nich sieci. 18 lipca zdarzy³o siê to przypadkowo dwóm mi³onikom ³atwej zdobyczy,
zatrzymanym do kontroli przez milicjê drogow¹. Wieli znad Zalewu Wilanego prawie
piêædziesi¹t kilogramów wie¿ych ryb, z³owionych przy u¿yciu sieci. Grozi im za to do
dwóch lat kolonii karnej lub kara grzywny od 200 do 500 p³ac minimalnych i wyrównanie
strat wyrz¹dzonych przyrodzie.
KP, nr 121 z 5 VII, nr 132 z 20 VII, nr 135 z 25 VII, nr 138 z 28 VII; RG, nr 150 z 13 VII.

Kaliningradowi zagra¿a w¹glik?
Ze 100 cmentarzysk zwierz¹t, po³o¿onych na terytorium Obwodu Kaliningradzkiego, ani jedno nie odpowiada wymaganiom weterynaryjnym i przepisom ich utrzymania.
Jak poinformowa³a w wywiadzie dla korespondenta radio GTRK [Pañstwowa Kompania
RadiowoTelewizyjna Kaliningrad] szefowa Agencji Urbanistycznej Tatjana Kondakowa, mowa jest o powa¿nych obiektach, które maj¹ kilometrow¹ sanitarn¹ strefê ochronn¹,
gdzie zabronione jest zarówno budownictwo obiektów administracyjnych, jak i przemys³owych.
W tej strefie nie wolno kosiæ, wypasaæ byd³a, tym bardziej, ¿e w niektórych cmentarzyskach znajduj¹ siê szcz¹tki zwierz¹t chorych na w¹glik [ros. sibirskaja jazwa] i te
tereny powinny byæ zakonserwowane na zawsze.
www.pravda.ru z 11 VII.

Pijañstwa zakoñczone bójkami na no¿e
Wieczorem 22 lipca w jednym z mieszkañ na ulicy Repina w Kaliningradzie dwoch
pijanych mê¿czyzn pok³óci³o siê i chwyci³o za no¿e. Gospodarz by³ sprawniejszy od
gocia i zdo³a³ zadaæ mu kilka pchniêæ no¿em. Jedno z nich przeciê³o têtnicê w okolicy
biodra. Gdy goæ straci³ przytomnoæ, jego kompan poszed³ spaæ, nie podejrzewaj¹c, ¿e
w tym czasie ranny umiera na skutek up³ywu krwi...
Kaliningradka.ru z 23 lipca informuje, ¿e w ostatnim czasie podobne przestêpstwa
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zaczê³y siê w obwodzie zdarzaæ coraz czêciej. Oto tylko kilka przyk³adów z raportów
Obwodowego Urzêdu Spraw Wewnêtrznych:
 w miejscowoci Kosa ko³o Ba³tijska 48-letni mieszkaniec pi³ alkohol z 24-letnim
s¹siadem. Póniej mê¿czyni pok³ócili siê i pobili. M³odszy zada³ starszemu tyle uderzeñ
ceg³¹, ¿e ten zmar³ na miejscu. Zmar³y Giennadij K. bra³ udzia³ w dzia³aniach bojowych
w Czeczenii, wielokrotnie by³ odznaczany, w tym tak¿e medalem Za odwagê;
 w miejscowoci Wasilkowo w rejonie gurjewskim w toku wspólnego popijania
alkoholu pok³óci³o siê dwóch 16latków. Jeden z nich wyci¹gn¹³ nó¿ i uderzy³ drugiego
w g³owê. Rannego ledwie odratowano w reanimacji;
 do szpitala w Czerniachowsku z ulicy dostarczono 23-letniego mê¿czyznê z ran¹
zadan¹ no¿em w ramiê. Jak siê wyjani³o, pi³ on alkohol z przyjacielem, póniej pok³ócili
siê i ten pchn¹³ go no¿em;
 nieco póniej do szpitala w Sowietsku przywieziono innego poszkodowanego. Te¿
popija³ z przyjacielem, te¿ pok³ócili siê, i te¿ bójka na no¿e;
 w tym samym dniu ko³o pó³nocy w Kaliningradzie zginê³a 16-letnia dziewczyna.
Pi³a alkohol z by³ym narzeczonym. Ch³opak z zazdroci zabi³ j¹ no¿em, po czym sam
powiesi³ siê;
 do szpitala na ulicy Czapajewa w Kaliningradzie karetka pogotowia przywioz³a
57-letniego mê¿czyznê z ranami brzucha. Jak siê okaza³o póniej, poszkodowany pi³
alkohol z 66-letnim s¹siadem. No a dalej  k³ótnia, nó¿, szpital.
Generalnie rzecz bior¹c, sytuacja nie jest prosta. Jak powiedzia³ naczelnik Oddzia³u
ledczego Prokuratury Obwodu Kaliningradzkiego Siergiej Bondarienko, ¿eby wykorzeniæ zabójstwa na tle obyczajowym, trzeba by³oby zaprowadziæ porz¹dek w rodzinie. Ale
osi¹gniêcie tego samymi rodkami represyjnymi zwyczajnie nie jest mo¿liwe. Wed³ug
Bondarienki, na sytuacjê kryminogenn¹ wp³yw wywiera oko³o czterystu ró¿nych czynników. I tylko jedna dwudziesta czêæ z nich znajduje siê w kompetencji organów ochrony
prawa. Ca³a reszta, w ideale, powinna byæ poprawiana rodkami o charakterze ekonomicznym, politycznym i wychowawczym.
KP, nr 126 z 12 VII, nr 131 z 19 VII; www.regnum.ru z 18 VII;
www.kaliningradka.ru z 23 VII.

Prokurator za¿¹da³ 2,5 roku kolonii dla syna pu³kownika Federalnej S³u¿by
Granicznej oskar¿onego o zabójstwo
28 stycznia 2007 roku obok zespo³u rozrywkowego Olsztyn w Kaliningradzie zabito mieszkañca tego miasta, maj¹cego obywatelstwo litewskie i rosyjskie, 27-letniego
Laimisa Mikulièiusa. O dokonanie zabójstwa podejrzany zosta³ i zatrzymany 22-letni
student Uniwersytetu im. I. Kanta Iwan Kuzniecow, ojciec którego Niko³aj Kuzniecow
pracowa³ w Urzêdzie Federalnej S³u¿by Granicznej FSB w randze pu³kownika.
Na pocz¹tku prokuratura, w oparciu o dane ekspertyzy medycznej bieg³ych s¹dowych,
oskar¿y³a Iwana Kuzniecowa o zabójstwo. Jednak po up³ywie kilku miesiêcy ledztwo
przekwalifikowano na spowodowanie mierci na skutek nieostro¿noci (art. 109 KK FR),
za który to czyn kodeks przewiduje znacznie ni¿sz¹ karê.
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19 lipca w wyst¹pieniu koñcowym na procesie s¹dowym prokurator za¿¹da³ dla oskar¿onego kary 2 lat i 6 miesiêcy pozbawienia wolnoci w kolonii karnej.
Rodzice zabitego w tym samym dniu wystosowali skargê do Prokuratura Generalnego Rosji Jurija Czajki, domagaj¹c siê ponownego ledztwa w tej sprawie.
Sêdzia prowadz¹cy sprawê przeciwko Iwanowi Kuzniecowowi zamierza og³osiæ wyrok 30 sierpnia.
www.regnum.ru z 19 i 20 VII; www.kaliningrad.ru z 19 VII; KPwK, nr 105 z 21 VII.

Zatrzymano dostawcê broni dla zabójców
Mieszkaniec rejonu prawdinskiego karabinki snajperskie z t³umikiem wytacza³ na
maszynie do szycia marki Singer. Wczeniej chorobliwie zajmowa³ siê poszukiwaniem
w miejscach dawnych bitew z czasów II wojny wiatowej pocisków, min i naboi, z których wydobywa³ materia³y wybuchowe. Gdy jedna z takich zabawek wybuch³a mu przed
nosem, pozbawiaj¹c do oka, zaj¹³ siê wyszukiwaniem starej broni, czyci³ j¹ i dorabia³
brakuj¹ce elementy. By³ w tym prawdziwym fachowcem. Ostatnie cztery sztuki takiej
broni (z wmontowanymi fabrycznymi celownikami optycznymi) sprzeda³ funkcjonariuszom milicji, którzy udawali bandytów.
Podczas przeszukania znaleziono w jego domu jeszcze dwa sprawne pistolety i oko³o
czterech tysiêcy naboi ró¿nych kalibrów. Bêdzie odpowiada³ karnie za bezprawne produkowanie i zbyt broni.
KP, nr 124 z 10 VII, nr 139 z 31 VII; KPwK, nr 109 z 31 VII.

Kultura, nauka, owiata, ochrona zdrowia
Katedra w Kaliningradzie mo¿e staæ siê jednym z cudów architektury Rosji
Odbudowana ze zniszczeñ wojennych katedra w Kaliningradzie znalaz³a siê w wykazie 21 pomników historii, z których wybranych zostania siedem cudów Rosji. W ci¹gu
kilku miesiêcy mieszkañcy ró¿nych regionów kraju przy pomocy zwyk³ej poczty, serwisów internetowych i SMS nadsy³ali organizatorom swoje warianty pretendentów do tytu³u cudów. Ze 100 pomników-kandydatów rada ekspertów wybra³a 21, wród których
znalaz³a siê katedra kaliningradzka. W wykazie znalaz³y siê: Kreml Moskiewski, Pa³ac
Zimowy, Mamajew Kurhan w Wo³gogradzie, Kreml w Nowgorodzie, a tak¿e Zamek
Wyborgski i inne osobliwoci. Sobór Katedralny [katedra] ma du¿e szanse wejcia do
wykazu fina³owego. Nasz pomnik ma zalety i cechy szczególne, które czyni¹ go jedynym
w Rosji  uwa¿a dyrektor Muzeum Soboru Katedralnego Igor Odincow. Poinformowa³
on, ¿e do 1 stycznia 2008 roku katedra bêdzie odbudowana w postaci przedwojennej
w 99%. Do tego czasu w niej bêdzie zmontowany zespó³ organowy w stylu barokowym,
który stanie siê gigantyczny pod wzglêdem rozmiarów i akustyki nie tylko w Rosji, ale
i w Polsce, Litwie, Estonii i £otwie. W chwili obecnej w wi¹tyni czynne s¹ kaplice
prawos³awna i katolicka, utworzono kilka sal koncertowych.
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Katedra zosta³a za³o¿ona w 1333 roku. Czêæ o³tarzowa by³a miejscem pochówku
wybitnych osobistoci Königsberga. W 1588 roku z zewnêtrznej strony nawy pó³nocnej
zbudowano grobowiec profesorski, w którym w 1804 roku pochowano filozofa Immanuela Kanta. W sierpniu 1944 roku w czasie nalotu lotnictwa brytyjsko wi¹tynia by³a
mocno zniszczona. Do jej odbudowy przyst¹piono dopiero w 1992 roku [z istotnym wsparciem finansowym strony niemieckiej].
www.interfax-religion.ru z 12 VII; www.kaliningrad.ru z 12 VII.

Powszechne rednie wykszta³cenie powraca. Innowacja Dumy Pañstwowej nie
wszystkim przypad³a do gustu
Parlamentarzyci rosyjscy przyjêli w ostatecznym, trzecim czytaniu ustawê o obowi¹zuj¹cym wszystkich obywateli kraju pe³nym rednim wykszta³ceniu. Na razie m³odemu
Rosjaninowi wystarczy opanowaæ dwa pocz¹tkowe szczeble programu szkolnego (do
9-tej klasy w³¹cznie). Ale ju¿ od pierwszego wrzenia br., je¿eli ustawa bêdzie zatwierdzona przez prezydenta Rosji, ¿aden uczeñ, nawet najbardziej nie nad¹¿aj¹cy w nauce,
nie mo¿e liczyæ, ¿e po¿egna siê z ³awk¹ szkoln¹ po dziewiêciu latach siedzenia w niej. Od
1 wrze-nia br. czeka go jedenacie szkolnych lat.
Nowa ustawa zwraca siê do instytucji rodziny. Rodzice, lub osoby ich zastêpuj¹ce,
zobowi¹zane s¹, podobnie jak i sama szko³a, do stwarzania ucz¹cemu siê niezbêdnych do
pomylnego opanowania pe³nego cyklu szkolnego warunków. Rola samego pañstwa
i organów samorz¹du lokalnego w procesie tworzenia warunków w ustawie nie jest
wspomniana. Zak³ada siê tak¿e, ¿e szko³y  w przypadku, je¿eli po przekroczeniu wieku
18 lat uczeñ p³ci mêskiej mimo wszystko nie podo³a³ jedenastolatce  bêd¹ zapewniaæ mu
odroczenie od s³u¿by wojskowej  do 21 roku ¿ycia. Ta nowoæ tak¿e wywo³uje krañcowe
oceny specjalistów, podobnie jak i to, ¿e wprowadzenie obowi¹zkowego redniego
wykszta³cenia wymagaæ bêdzie powa¿nych nak³adów finansowych. Wed³ug wyliczeñ
Komisji Owiaty Izby Spo³ecznej Rosji, trzeba bêdzie dodatkowo wysup³aæ z bud¿etu od
30 do 40 mld rubli.
Warto nadmieniæ, ¿e ludzie, którzy trafi¹ do wiêzienia, w przypadku wejcia w ¿ycie
nowej ustawy o powszechnym rednim wykszta³ceniu, bêd¹ mogli przebywaæ na statusie
uczniów do 30 roku ¿ycia  przy pe³nym wsparciu administracji instytucji poprawczej.
KP, nr 128 z 14 VII, nr 129 z 17 VII; www.kaliningradka.ru z 17 VII.

Restrukturyzacja sieci szkolnej w obwodzie
Prowadzona jest reorganizacja i restrukturyzacja sieci szkolnej. Na przyk³ad, w rejonie bagrationowskim z 18 szkó³ ogólnokszta³c¹cych planuje siê pozostawiæ 11. Siedem
zostanie przeprofilowanych, zamkniêtych lub stanie siê filiami. W niektórych wsiach
nauczyciele i rodzice, jak to siê mówi, porozrabiali i pogodzili siê. A z miejscowoci
Czechowo polecia³y pisma protestacyjne do ró¿nych instancji, w tym tak¿e do redakcji
Kaliningradzkiej Prawdy. Szko³a w Czechowie  dziewiêcioklasowa. Mieci siê w starym solidnym budynku, zbudowanym w 1897 roku. Jak uwa¿a dyrektor szko³y Walentina
Ka³asznikowa, gdyby go podremontowaæ, wstawiæ nowoczesne okna, to mo¿na by uczyæ
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dzieci w zupe³nie komfortowych warunkach. Z powodu ch³odu one i teraz nie cierpi¹,
nawet w najsurowsze zimy, w³asna kot³owania dostarcza wystarczaj¹c¹ iloæ ciep³a. Jednak o remoncie nie mo¿e byæ nawet mowy  po wprowadzeniu finansowania wed³ug
normatywów na jednego ucznia nie wystarczy pieniêdzy nawet na wynagrodzenie dla
nauczycieli. W nowych warunkach dobrze siê czuj¹ tylko du¿e szko³y  przecie¿ im wiêcej w nich uczniów, tym wiêcej rodków. Szko³y o ma³ej liczbie uczniów s¹ zamykane
wzglêdnie przeprofilowywane. Taki los czeka szko³ê w Czechowie, poniewa¿ uczniów w
niej jest z roku na rok coraz mniej. Nie pomog¹ ani protesty nauczycieli, ani rodziców,
chocia¿ z ich argumentami trudno siê nie zgodziæ. Ale s¹ te¿ argumenty drugiej strony:
wyniki jednolitego egzaminu pañstwowego [ros. EGE] 2007 roku pokaza³y, ¿e z jakoci¹
kszta³cenia w ma³ych szko³ach wiejskich nie jest dobrze. Wyj¹tku nie stanowi tak¿e szko³a
w Czechowie, a ponadto blok ¿ywieniowy, to pomieszczenie zastêpcze o wysokoci 2,5 m.
Woda doprowadzona tylko do pomieszczenia, w którym przygotowuje siê posi³ki. Sanitariatów wewn¹trz budynku nie ma. W klasie pierwszej  jeden uczeñ, w drugiej  piêcioro,
w trzeciej  szecioro, w czwartej  jeden, w pi¹tej i szóstej  po omioro, w siódmej
 dziesiêcioro, w dziewi¹tej  szesnacioro. Na koniec ubieg³ego roku szkolnego tu pozosta³o 56 dzieci... Rozwa¿ana jest propozycja uczynienia ze szko³y w Czechowie filii szko³y w miejscowoci Ju¿nyj, ale ostateczna decyzja zapadnie w dniu 18 lipca na posiedzeniu Rady Deputowanych Okrêgu Miejskiego w Bagrationowsku. Podobna sytuacja jest
w s¹siednim rejonie prawdinskim. Przewiduje siê, ¿e przy utrzymaniu siê obecnej sytuacji demograficznej w 2009 roku mo¿e pozostaæ w tym rejonie tylko piêæ szkó³.
KP, nr 128 z 14 VII.

Za pi¹tki dop³ac¹... nauczycielom
Piêæ szkó³ w obwodzie rozpocznie od wrzenia br. wyp³acanie poborów swoim nauczycielom wed³ug nowego systemu wynagrodzeñ. Na te cele w bud¿ecie obwodowym
przeznaczono ponad piêæ milionów rubli. Wynagrodzenia nauczycieli sk³adaæ siê bêd¹
z dwóch czêci: bazowej i stymulacyjnej. Czêæ bazowa, do której wejd¹ pieni¹dze za
przepracowane godziny, wychowawstwo klasowe itd., wyp³acane bêd¹ ka¿demu nauczycielowi obowi¹zkowo. Wyp³aty stymulacyjne przyznawane bêd¹ na mocy decyzji rady
spo³eczno-zarz¹dzaj¹cej, a ich wysokoæ zale¿eæ bêdzie od rzeczywistego wyniku pracy
nauczyciela. Pedagog, którego uczniowie czyniæ bêd¹ postêpy w nauce, uzyskiwaæ dobre
stopnie na egzaminie pañstwowym (EGE), bêdzie zarabiaæ wiêcej od swoich kolegów.
Dobór szkó³, chc¹cych zastosowaæ nowy system wynagradzania nauczycieli, odby³
siê w ramach konkursu. Zg³osi³o siê 16 szkó³. Zwyciêzcami zosta³y gimnazja Nr 22 i 32,
szko³a podstawowa Nr 31 w Kaliningradzie, liceum w Ba³tijsku, a tak¿e szko³a we wsi
Dobrino w rejonie gurjewskim. Pierwsze dwie placówki otrzymaj¹ oko³o pó³tora miliona
rubli, pozosta³ym trzem szko³om przypadnie reszta z piêciu milionów rubli. Wed³ug
prognoz specjalistów Ministerstwa Owiaty obwodu wynagrodzenie nauczycieli, pretenduj¹cych do wyp³at stymulacyjnych, bêdzie wielokrotnie przewy¿szaæ wynagrodzenie ich
pasywnych kolegów.
RG, nr 15 z 13 VII.
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Poprawianie wiadczeñ ulgowych
Gazety kaliningradzkie informuj¹ o ciê¿kim losie tych mieszkañców obwodu, którzy
dwa lata temu woleli pozostaæ przy ulgowym, czyli bezp³atnym zaopatrzeniu w leki,
zamiast zgodziæ siê na wyp³acanie im przez bud¿et federalny comiesiêcznych rekompensat pieniê¿nych, nie zawsze, co prawda, pokrywaj¹cych koszty zakupu niezbêdnych lekarstw. Okaza³o siê, ¿e wybór tak zwanego DLO (dobrowolnego zaopatrzenia w leki)
okaza³ siê wyborem po stokroæ chybionym. Tak zwani ulgowicze federalni, którzy wybrali DLO, a nie pieni¹dze, nie maj¹ ani lekarstw, ani pieniêdzy. Chodz¹ z plikami recept do
wyznaczonych aptek, by najczêciej dowiedzieæ siê tylko, ¿e limity kwartalne danych
leków zosta³y wyczerpane i nie wiadomo kiedy bêd¹ nastêpne dostawy. Niektórzy chorzy
l¹ nie tylko skargi do w³adz regionalnych, lecz tak¿e telegramy do prezydenta Putina.
Ale i to niewiele pomaga. Kupuj¹ wiêc leki za pieni¹dze i s¹downie domagaj¹ siê ich
zwrotu przez bud¿et pañstwa. W³adze regionalne prosz¹ obecnie inwalidów i innych ulgowiczów federalnych o to, by do pierwszego padziernika br. okrelili siê, czy chc¹ oni
w przysz³ym roku ¿yæ w oczekiwaniu na leki bezp³atne, czy mo¿e chc¹ pobieraæ rekompensatê pieniê¿n¹. Prawdopodobnie wiêkszoæ wybierze ju¿ tê drug¹ mo¿liwoæ. A na
razie w³adze obwodowe wyznaczy³y jedn¹ aptekê w Kaliningradzie, która ma zaopatrywaæ w bezp³atn¹ insulinê 3500 mieszkañców obwodu chorych na ¿ó³taczkê. Ma to rzekomo przyczyniæ siê do pe³niejszej kontroli wydawanych leków i skrócenia terminów oczekiwania na nie. Przepisy przewiduj¹ bowiem, ¿e termin oczekiwania na wydanie leków
bezp³atnych nie mo¿e przekroczyæ 10 dni. Tyle, ¿e rzadko przestrzega siê tych ustaleñ. Do
niektórych chorych zawiadomienia o nadejciu leków przychodz¹ ju¿ po mierci.
KP, nr 125 z 11 VII; www.kaliningrad.rfn.ru z 12 VII; SK, nr 29 z 1824 VII;
KPwK, nr 104-t/29 z 1925 VII, nr 108-t/30 z 26 VII2 VIII.

Korupcja p.o. rektora Miêdzynarodowego Instytutu Humanistycznego
W po³owie lipca prokuratura rejonu centralnego w Kaliningradzie wszczê³a sprawê
karn¹ przeciwko pe³ni¹cemu obowi¹zki rektora Kaliningradzkiej Filii Miêdzynarodowego Instytutu Humanistycznego im. J. P. Romanowej. Jest on podejrzany o to, ¿e za
70 tysiêcy rubli obieca³ wydaæ dyplom ukoñczenia prywatnej uczelni cz³owiekowi, który
ani dnia tam nie kszta³ci³ siê. P.o. rektora zosta³ zatrzymany przed wejciem do jednego
z supermarketów w momencie przekazywania mu zadatku w kwocie 30 tys. rubli przez
niedosz³ego nabywcê dyplomu, który wspó³pracowa³ z organami cigania. Za przyjêcie
³apówki grozi kara pozbawienia wolnoci od trzech do siedmiu lat.
Maria Biekietowa pisze w Rosyjskiej Gazecie, ¿e jest to bodaj¿e pierwsza sprawa
karna wytoczona przedstawicielowi instytucji owiatowej przyjmuj¹cemu ³apówkê.
I chocia¿ nie jest tajemnic¹, ¿e ³apówki za zdanie egzaminów i zaliczeñ w uczelniach
wy¿szych nie s¹ zjawiskiem rzadkim, to jednak do odpowiedzialnoci karnej nikt z wyk³adowców nie by³ poci¹gniêty. Trudnoæ polega na tym, jak znaleæ tego studenta, który
nie by³by zainteresowany za wszelk¹ cenê ukoñczeniem studiów i otrzymaniem dyplomu.
KP, nr 130 z 18 VII; RG, nr 154 z 19 VII.
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Prezydent Rosji pozdrowi³ rektora RUP im. I. Kanta Andrieja Klemieszewa
18 lipca rektor Rosyjskiego Uniwersytetu Pañstwowego im. Immanuela Kanta
w Kaliningradzie Andriej Klemieszew obchodzi³ 50-lecie urodzin. Jubilat otrzyma³ wiele
¿yczeñ, tak¿e od przedstawicieli w³adz. Rektora Andrieja Klemieszewa pozdrowili przewodnicz¹cy Dumy Pañstwowej i Rady Federacji FR B. Gryz³ow i S.Mironow, a jednym
z pierwszych pozdrowieñ sta³ siê telegram od W³adimira Putina. Prezydent Rosji podkreli³ znacz¹cy wk³ad Andrieja Klemieszewa w rozwój rosyjskiej szko³y wy¿szej: To
dziêki Pañskiemu profesjonalizmowi, kompetencji i twórczemu entuzjazmowi Rosyjski
Uniwersytet Pañstwowy im. I. Kanta wyrós³ na wspó³czesny orodek innowacyjny
i naukowy, który przygotowuje wysoko wykwalifikowanych specjalistów, aktywnie wspó³pracuje z krajowymi i zagranicznymi uczelniami wy¿szymi.
KP, nr 131 z 19 VII; KPwK, nr 104 z 20 VII.

Próba eksmisji z zamku Georgienburg w Czerniachowsku
Zamek Georgienburg w Czerniachowsku wygl¹da dzisiaj kiepsko. Zniszczona brama
wjazdowa, popêkane ciany, przez prze³omy widaæ zwa³y zniszczonych cegie³, okna zion¹ wybitymi ramami. Trudno wyobraziæ sobie, ¿e tu mieszkaj¹ ludzie. Od 1948 do 1972
roku w zamku mieci³ siê miejski szpital zakany. Póniej, gdy w Czerniachowsku zbudowano dla niego nowy budynek, szpital siê wyprowadzi³. A do zwolnionych pomieszczeñ w³adze miejskie wprowadzi³y kilka rodzin  czasowo, naturalnie, do czasu znalezienia wolnych mieszkañ. Ta tymczasowoæ trwa dla niektórych z nich do dzi. Ludzie ci
mieszkaj¹ w niezwykle trudnych warunkach: bez kanalizacji, bez gazu ziemnego i centralnego ogrzewania. Jest tylko elektrycznoæ i woda. Ale i tych stale psuj¹cych siê instalacji z okresu sprzed II wojny wiatowej s³u¿by komunalne naprawiaæ nie chc¹. Czyni¹ to
lokatorzy we w³asnym zakresie. Do tej pory w zamku zameldowanych jest jeszcze dziewiêæ rodzin, czêsto potomków tych z 1972 roku.
Zgodnie z prawem zamek jako zabytek historii i architektury jest w³asnoci¹ federaln¹, ale pieniêdzy federalnych na jego remont nikt daæ nie zamierza. Szuka siê inwestora
prywatnego, który by wydzier¿awi³ zabytek i odbudowa³ go. By zachêciæ potencjalnego
inwestora do podjêcia siê tego zadania, Urz¹d Regionalny Ministerstwa Stosunków Maj¹tkowych FR na Obwód Kaliningradzki wyst¹pi³ do Prokuratury Okrêgu Miejskiego
w Czerniachowsku, a ta do S¹du Miejskiego o wydanie nakazu dotychczasowym lokatorom opuszczenia pomieszczeñ w obiekcie federalnym bez prawa do otrzymania mieszkania zastêpczego. Jednak s¹d jednak uzna³, ¿e lokatorzy mieszkaj¹ w zamku legalnie na
podstawie decyzji w³adz miejskich i to one zobowi¹zane s¹ do udostêpnienia im mieszkañ zastêpczych. Jedna rodzina, która przeprowadzi³a siê niedawno z Armenii i zajê³a
jedno z pomieszczeñ zamku samowolnie, opuci³a je po otrzymaniu wezwania z s¹du na
rozmowê. Pozosta³e ruszaæ siê z miejsca w nieznane nie zamierzaj¹. W ten sposób sprawa powróci³a do punktu wyjcia. Czternastowieczny zabytek dalej niszczeje.
KP-P, nr 132 z 20 VII.
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Spór o historiê regionaln¹
Zachêcamy czytelników naszego miesiêcznika do zapoznania siê z artyku³em Olgi
W³adimirowej Historia, której nie by³o? Cykl Historia Rosji Zachodniej wywo³a³
burzê w szklance wody, opublikowanym na ³amach tygodnika KaskadPodrobnosti.
Prezentujemy go w ca³oci, bowiem dotyczy on sporu o kszta³t historii regionalnej:
Czy obywatel powinien znaæ historiê swojej ma³ej Ojczyzny? W Jaros³awlu lub Tomsku takie pytanie wyda³oby siê bezcelowe. A w Kaliningradzie, gdzie w minionym roku
szkolnym w trybie eksperymentalnym rozpoczê³o siê nauczanie nowego przedmiotu
w szko³ach Historia Rosji Zachodniej. Obwód Kaliningradzki: historia kraju  rozgorza³a bitwa.
Dosz³o do tego, ¿e zespó³ autorski, który opracowa³ program, oskar¿ono o najciê¿sze
grzechy. Zarzuca mu siê to, ¿e na historiê Prus Wschodnich przeznacza siê cztery lata od
6. do 9. klasy, a okresowi rosyjskiemu powiêca siê tylko dwa lata (w 10. i 11. klasach).
Na pierwszy rzut oka, sprawiedliwie  gdy¿ rzuca siê w oczy jawna dysproporcja. Ale
mimo wszystko dosyæ trudno jest porównywaæ nauczanie 60letniej historii Obwodu Kaliningradzkiego z wielowiekow¹ histori¹ tej ziemi, która rozpoczê³a siê przed wypraw¹
rycerzy Zakonu Krzy¿ackiego do krainy, gdzie ¿y³y plemiona pruskie.
Nauczanie przedmiotu pomylane zosta³o w ramach komponentu regionalnego  pokazaæ jednoæ i bliskoæ tego terytorium z wielk¹ Rosj¹. I autorzy podrêcznika postarali
siê maksymalnie wykonaæ to zadanie.
Prusy Wschodnie zawsze mia³y cis³y zwi¹zek z ksiêstwami rosyjskimi, i z Pañstwem
Moskiewskim. Przy czym mowa jest nie tylko o konfliktach wojennych, które, trzeba
przyznaæ, tak¿e zdarza³y siê, ale i o wspó³pracy kulturalnej, gospodarczej, politycznej.
Ale tego wiêkszoæ kaliningradczyków, niestety, nawet nie podejrzewa.
Logika przeciwników cyklu jest prosta. Poniewa¿ powiêca siê wiele uwagi okresowi
germañskiemu historii tej ziemi, to znaczy, ¿e jest to próba rewizji wyników II wojny
wiatowej i omal¿e pochwa³a faszyzmu. Warto przypomnieæ, ¿e stosunki rosyjsko-niemieckie  to nie tylko dwie wojny wiatowe. Niemcy dla Rosji zawsze by³y sojusznikiem
i partnerem na zewnêtrznej arenie politycznej.
Jednoczenie ¿adnego gniewu bo¿ego nie wywo³uje, powiedzmy, wiêtowanie
200-lecia podpisania Pokoju w Tyl¿y miedzy Aleksandrem I i Napoleonem. A przecie¿
Francja w tamtym czasie te¿ by³a przeciwnikiem Rosji. A Prusy akurat  sojusznikiem
wojennym. Tymczasem w Bagrationowsku istnieje tablica pami¹tkowa powiêcona Napoleonowi. Byæ mo¿e to te¿ zagro¿enie bezpieczeñstwa narodowego?
Nawiasem mówi¹c, jest to cykl próbny. I w przysz³ym roku w postaci wstêpnej bêdzie
wprowadzony w kilku szko³ach obwodu. Ciekawe, ¿e pragn¹cych wzi¹æ udzia³ w eksperymencie okaza³o siê o wiele wiêcej. Zainteresowanie dzieci, wiele z których urodzi³o siê
na tej ziemi, histori¹ rodzimego kraju jest ogromne. wiadcz¹ o tym tak¿e badania opinii,
przeprowadzonego przez nauczycielkê Szko³y redniej w Gawri³owie w rejonie ozierskim Olgê Mañko. Historia Rosji Zachodniej  to jeden z najbardziej ulubionych przedmiotów uczniów.
«Dla mnie ten cykl sta³ siê impulsem do dalszego rozwoju zawodowego  opowiada
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Olga Huseinowna [W³adimirowa].  Dzieñ za dniem, lekcja za lekcj¹ razem z uczniami
prowadzilimy dzia³alnoæ poszukiwawczobadawcz¹. Ksi¹¿ki, Internet, gazety, periodyki, referaty z historii rodzimego kraju, miejscowoci, wycieczki w wyobrani i realne.
Ka¿da lekcja przekszta³ca siê we wspóln¹ twórczoæ ucznia i nauczyciela. Oponenci cyklu, co prawda, na wszystko to uwagi nie zwracaj¹».
K-d, nr 29 z 24-30 VII.

W bud¿ecie Kaliningradu ponad 5 mln rubli na badania sejsmologiczne
Ponad 5 mln rubli przeznaczono w bud¿ecie Kaliningradu na badania sejsmologiczne. Tego rodzaju badania s¹ potrzebne w zwi¹zku z zaistnia³ym trzy lata temu (wrzesieñ
2004 r.) trzêsieniem ziemi w regionie. Wówczas Kaliningrad poniós³ szkody szacowane
na 100 mln rubli.
Pierwszy etap prac naukowych potrwa oko³o trzech lat.. Na pocz¹tku bêdzie zorganizowana sta³a obserwacja sytuacji sejsmicznej na terenie miasta, w czasie której specjalistyczna organizacja bêdzie prowadziæ testy sejsmologiczne i opracowywaæ uzyskane
materia³y. Jednoczenie rozpocznie siê przygotowanie do rozmieszczenia w miecie dziesiêciu stacji sejsmicznych. Wynikiem pracy geologów stanie siê miejska mapa sejsmiczna, która odzwierciedli podziemn¹ sytuacjê z liniami aktywnych pêkniêæ tektonicznych,
zauwa¿y³ przedstawiciel merostwa. Wed³ug s³ów specjalistów Komitetu (Wydzia³u)
Budownictwa i Transportu Merostwa Kaliningradu, po trzyletnim etapie badañ w miecie zmontuj¹ sta³e stacje sejsmiczne do bie¿¹cej kontroli sejsmologicznej. Na realizacjê
ca³ego projektu potrzebnych jest ponad 20 mln rubli.
www.regnum.ru z 19 VII.

Orodek naukowy ds. kultur wodnych
W toku wizyty roboczej w obwodzie szefa Federalnej Agencji ds. Rybo³ówstwa
Andrieja Krajniego, do niedawna dyrektora generalnego Kaliningradzkiego Morskiego
Portu Rybackiego, zapad³a decyzja o utworzeniu w 2008 roku orodka naukowego ds.
kultur wodnych.
Andriej Krajnij odwiedzi³ placówki naukowe Kaliningradu  Ba³tyck¹ Akademiê
Pañstwow¹, Kaliningradzki Pañstwowy Uniwersytet Techniczny i Kolegium Morskie,
spotka³ siê z przemys³owcami i przeprowadzi³ naradê w rz¹dzie regionalnym. Z³o¿y³ tak¿e wizytê w At³antNiro, instytucie naukowo-badawczym gospodarki rybnej. Tu Andriej
Krajnij owiadczy³, ¿e z kolegami z rz¹du obwodowego porozumielimy siê co do tego,
¿e rz¹d Obwodu Kaliningradzkiego opracuje regionalny program rozwoju gospodarki
rybackiej w obwodzie, na przyk³ad, do 2020 roku. I ten program regionalny wejdzie do
tego programu, który przygotowujemy dla ca³ego kraju. Chcemy z gospodarki rybackiej
uczyniæ projekt narodowy, taki sam, jak rolnictwo (www.kaliningrad.ru z 23 VII).
Wizycie nowego szefa resortu rybackiego Rosji prasa kaliningradzka powiêci³a wiele artyku³ów:

 Nie bezgraniczne mo¿liwoci. Szef Rosrybo³owstwa Andriej Krajnij chce w³¹czyæ rozwój
bran¿y rybnej do grona projektów narodowych [Obszerna relacja Wadima Smirnowa z przebiegu
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konferencji prasowej Andrieja Krajniego z udzia³em Aleksandra Dacyszyna, Jurija Szalimowa
i Andrieja Romanowa], KP, nr 133 z 21 VII;
 Zrobiono wszystko, a¿ do przecinka [W³adimir Akimow o zapowiedziach Andrieja
Krajniego, m.in. w sprawie utworzenia w Kaliningradzie Urzêdu Terytorialnego Federalnej Agencji
ds. Rybo³ówstwa i powstania orodka naukowego aquakultury na bazie laboratorium At³antNiro na
Mierzei Kuroñskiej. Tam bêdzie wypracowywana technologia hodowli siei, wêgorza i innych gatunków ryb przemys³owych. Andriej Krajnij i gubernator obwodu Gieorgij Boos 31 sierpnia br. w Astrachaniu na posiedzeniu Prezydium Rady Pañstwowej bêd¹ referentami w sprawie uczynienia z rybo³ówstwa projektu narodowego], KP, nr 134 z 24 VII, www.kaliningradka.ru z 24 VII;
 W Moskwie rybê lubi¹ bardziej, ni¿ w Kaliningradzie [Andriej Krajnij dowodzi, ¿e Rosja
staje siê pañstwem po³owów przybrze¿nych, i winna powróciæ na pozycje lidera po³owów na oceanie
wiatowym], KPwK, nr 105 z 21 VII;
 Krajnij wyhoduje siejê. Szef Rosrybo³owstwa pomo¿e gospodarce rybnej obwodu, K-d, nr
29 z 2430 VII;
 Na Ba³tyk przyp³ynê³y jesiotry. Pierwsze 750 du¿ych ryb stan¹ siê podstaw¹ hodowli ryb
w obwodzie [Andriej Krajnij: Przysz³y orodek naukowy aquakultur zajmie siê zarybianiem Zalewu Kuroñskiego. Pierwsze 18 mln rubli Rosrybo³ówstwo ju¿ przydzieli³o na realizacjê tego projektu.
Jest prywatny inwestor, który wybuduje zak³ad hodowli jesiotra. Z Astrachania do Kaliningradu
przywieziono matecznik jesiotrów z³o¿ony z 750 ryb, trwa budowa obiektu produkcyjnego. Szef
Rosrybo³owstwa przyzna³ te¿, ¿e generalnie jego resort prze¿ywa kryzys systemowy, w wyniku czego
35% ryb w kraju przywo¿ona jest w ramach importu, a firmy po³owowe Rosji trac¹ swoje pozycje na
oceanie wiatowym. Na tle ca³ego kraju rybo³ówstwo i przetwórstwo ryb w obwodzie wypada nie
najgorzej], RG, nr 158 z 24 VII;
 W Kaliningradzie bêd¹ hodowaæ sieje i wêgorze. Na Mierzei Kuroñskiej zbuduj¹ orodek
naukowy aquakultury, SK, nr 30 z 2531 VII.
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Gospodarka obwodu
Sytuacja spo³eczno-gospodarcza obwodu w I pó³roczu 2007 r.
Ni¿ej prezentujemy w ca³oci komunikat Terytorialnego Organu Federalnej S³u¿by
Statystyki Pañstwowej [Rosstat] na Obwód Kaliningradzki o sytuacji spo³ecznogospodarczej w obwodzie w pierwszym pó³roczu 2007 roku.

Indeks produkcji przemys³owej
Zakres robót wykonywanych pod³ug rodzaju
dzia³alnoci budownictwo
Oddanie do u¿ytku domów mieszkalnych,
tys. m2 powierzchni ogólnej
Obroty handlu detalicznego
Zakres p³atnych us³ug dla ludnoci
Realne dochody pieniê¿ne ludnoci
redniomiesiêczna nominalna p³aca
zarobkowa (za styczeñ-maj, rubli)
Realna naliczona p³aca zarobkowa,
w % do stycznia-maja 2006 r.
Indeks cen towarów konsumpcyjnych
(czerwiec 2007 r. w % do grudnia 2006 r.)\
Liczba oficjalnie zarejestrowanych bezrobotnych
(na koniec czerwca), tys. osób

I pó³rocze 2007 r.
mld rubli
W%
do I pó³rocza 2006 r.

x

153,5

5,6

148,9

321,8
25,8
9,4
x

168,0
116,7
112,6
110,3

11413,9

128,6

x

118,5

105,8

x

6,4

81,0

Wed³ug danych Rejestru Statystycznego Rosstatu na 1 lipca 2007 r., liczba zaewidencjonowanych podmiotów gospodarczych wynios³a 47222 jednostki.
Przewa¿aj¹c¹ form¹ w³asnoci rejestrowanych organizacji [podmiotów] jest w³asnoæ
prywatna, jej udzia³ wyniós³ 81% ogólnej iloci zaewidencjonowanych przedsiêbiorstw
i organizacji na 1 lipca 2007 r. W ³¹cznej liczbie nowo zarejestrowanych organizacje
komercyjne wynios³y 85,3%.
Produkcja przemys³owa. Indeks produkcji przemys³owej w I pó³roczu 2007 r.
w porównaniu do odpowiedniego okresu roku poprzedniego wyniós³ 153,5%. Zwiêkszenie wypuszczania na rynek produkcji mia³o miejsce w nastêpuj¹cych rodzajach dzia³alnoci: produkcja rodków transportu i sprzêtu (urz¹dzeñ)  4,3krotnie, obróbka drewna
i produkcja wyrobów z drewna  o 38,6%, produkcja tekstylna i krawiecka  o 34,8%,
produkcja pozosta³ych niemetalicznych produktów mineralnych  o 23,8%, wytwarzanie,
przesy³ i dystrybucja energii elektrycznej  o 20,4%.
Budownictwo. W pierwszym pó³roczu 2007 r. oddano do u¿ytku 562 budynki, ³¹czny budowlany zakres których wyniós³ 1680,1 tys. m3 (160,7% do poziomu I pó³rocza
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2006 r.), ³¹czna powierzchnia budynków  427,5 tys. m2 (167,0% odpowiednio). Z nich
18 budynków o przeznaczeniu niemieszkalnym z ³¹cznym zakresem budowlanym 242,9
tys. m3 i ³¹czn¹ powierzchni¹ 62,0 tys. m2. Organizacje wszystkich form w³asnoci odda³y
do u¿ytku 549 domów mieszkalnych, lub 3608 mieszkañ o ³¹cznej powierzchni 321,8 tys.
m2 (o 68,0% wiêcej ni¿ w I pó³roczu 2006 r.).
Oprócz mieszkañ, w obwodzie oddano do eksploatacji 1,6 km sieci cieplnych; 3,7 km
elektrycznych linii przesy³owych o napiêciu 35 kilowolt i wiêcej; 7,7 km wodoci¹gów
i sieci; 1,3 km kolektorów sanitarnych i sieci; oczyszczalnie cieków o mocy 1,7 tys. m3;
21,2 tys. m2 powierzchni handlowej przedsiêbiorstw handlowych; transformatorowe podstacje obni¿aj¹ce napiêcie 35 kilowolt i wy¿ej o mocy 32,1 tys. kilowoltoamper; 10,7 km
sieci gazowych (z nich na wsi 9,4 km); zak³ady ¿ywienia zbiorowego na 25 miejsc siedz¹cych; magazyny (sk³ady) ogólnotowarowe o ³¹cznej powierzchni 7,1 tys. m2.
Wykonany zakres robót pod³ug rodzaju dzia³alnoci budownictwo w I pó³roczu
2007 r. wyniós³ 5,6 mld rubli, czyli 148,9% w stosunku do poziomu I pó³rocza 2006 r.
Rolnictwo. Wed³ug obliczeñ, w I pó³roczu 2007 r. w gospodarstwach wszystkich
kategorii wyprodukowano 15,0 tys. ton miêsa, 78,2 tys. ton mleka, 96,4 mln sztuk jajek.
W porównaniu do analogicznego okresu 2006 r. produkcja miêsa zmniejszy³a siê o 14,3%,
mleka  o 9,4%, jajek  o 6,6%.
Wed³ug stanu na 1 lipca 2007 r. w gospodarstwach wszystkich kategorii liczebnoæ
byd³a wynosi³a 78,4 tys. sztuk, trzody chlewnej  46,8 tys. sztuk, owiec i kóz  50,1 tys.
sztuk. W porównaniu do odpowiedniego okresu 2006 r. pog³owie byd³a zmniejszy³o siê o
14,8%, trzody chlewnej zwiêkszy³o siê o 5,3%, owiec i kóz  zwiêkszy³o siê o 10%.
W I pó³roczu 2007 r. w organizacjach rolniczych od jednej krowy udój mleka wyniós³
rednio 1809 kg, czyli o 8,5% (o 142 kg) wiêcej, ni¿ w tym samym okresie 2006 r.
W przeliczeniu na jedn¹ kurê-nioskê uzyskano rednio 177 jajek, co stanowi 129,2%
w stosunku do poziomu z I pó³rocza 2006 r.
Rynek konsumenta. Na rynku konsumenta w I pó³roczu 2007 r. ludnoæ obwodu
nabyta towarów, wg szacunków, za 25,8 mld rubli, czyli o 16,7% wiêcej, ni¿ w odpowiednim okresie 2006 r.
Obroty w placówkach ¿ywienia zbiorowego wynios³y 1,0 mld rubli i wzros³y
w porównaniu do I pó³rocza 2006 r. o 6%. £¹czny zakres us³ug p³atnych, wywiadczonych ludnoci obwodu za porednictwem wszystkich kana³ów realizacji, wyniós³,
wg szacunków, 9,4 mld rubli, co w cenach porównywalnych o 12,6% wiêcej, ni¿
w I pó³roczu 2006 r.
W czerwcu 2007 r. w porównaniu do grudnia 2006 r. ceny detaliczne (konsumenckie)
i taryfy wzros³y o 5,8%, w tym tak¿e na towary spo¿ywcze  o 6,5%, towary niespo¿ywcze  o 2,1%, p³atne us³ugi dla ludnoci  o 10,4%.
Wartoæ minimalnego zestawu produktów ¿ywnoci w obwodzie w czerwcu 2007 r.
wynosi³a 1835,7 rubli w przeliczeniu na miesi¹c i w porównaniu z grudniem 2006 r.
zwiêkszy³a siê o 8,7%.
Finanse. W styczniu-maju 2007 r. saldo finansowe (dochód minus straty) du¿ych
i rednich organizacji (prócz podmiotów ma³ej przedsiêbiorczoci, banków, instytucji
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bud¿etowych i ubezpieczeniowych, a tak¿e organizacji z liczb¹ pracowników do 15 osób)
w cenach obowi¹zuj¹cych wynios³o 2139,4 mln rubli. 59% organizacji otrzyma³o dochód
w wysokoci 3625,0 mln rubli, pozosta³e organizacje ponios³y straty na ³¹czna kwotê
1485,6 mln rubli.
Zad³u¿enie kredytowe organizacji wg stanu na 1 czerwca 2007 r. wynios³o 68,5 mld
rubli, z tego przeterminowane  2,4 mld rubli, czyli 3,5% ogólnej kwoty zad³u¿enia kredytowego. Zakres przeterminowanego zad³u¿enia kredytowego za maj 2007 r. zwiêkszy³
siê o 1,8%, w porównaniu z danymi na 1 czerwca 2006 r. zmniejszy³ siê o 45,5%. Przeterminowane p³atnoci wobec dostawców na 1 czerwca 2007 r. wynios³y 1,8 mld rubli, czyli
o 3,3% wiêcej ni¿ na pocz¹tku maja. Zakres zad³u¿eñ wobec pañstwowych funduszy
pozabud¿etowych w ci¹gu miesi¹ca zmniejszy³ siê o 0,7% i wyniós³ 0,08 mld rubli. Suma
przeterminowanych p³atnoci do bud¿etów wszystkich szczebli na 1 czerwca 2007 r. wynios³a 0,3 mld rubli i zmniejszy³a siê w ci¹gu miesi¹ca o 1,5%.
Zad³u¿enie nale¿noci na 1 czerwca 2007 r. wynios³o 46,7 mld rubli, z tego przeterminowane  3,5 mld rubli, czyli 7,5% ogólnej wielkoci zad³u¿enia nale¿noci. W ci¹gu
maja suma przeterminowanego zad³u¿enia nale¿noci zmniejszy³a siê o 13,9%, w porównaniu z danymi na 1 czerwca 2006 r. zwiêkszy³a siê o 40,2%.
Poziom ¿ycia. rednie dochody pieniê¿ne na jedna osobê w I pó³roczu 2007 r. wynios³y 9119,9 rubli rednio w miesi¹cu i zwiêkszy³y siê w porównaniu do analogicznego
okresu roku poprzedniego o 20,1%. Realne dochody pieniê¿ne na jednego mieszkañca
wzros³y o 10,6%.
Wielkoæ minimum socjalnego, okrelonego przez Ministerstwo Polityki Spo³ecznej
i Pracy Obwodu Kaliningradzkiego wg metodyki Ministerstwa Pracy Rosji i Federalnej
S³u¿by Statystyki Pañstwowej Rosji (Rosstatu) z 28.04.2000 r. i ustanowionego postanowieniem Rz¹du Obwodu Kaliningradzkiego, w I kwartale 2007 r. w przeliczeniu na statystycznego mieszkañca rednio w miesi¹cu wynios³a 3804 rubli.
W styczniumaju 2007 r. rednie wynagrodzenie miesiêczne w organizacjach obwodu ukszta³towa³o siê w kwocie 11413 rubli. W porównaniu do odpowiedniego okresu
2006 roku wzros³o o 28,6%. W realnym przeliczeniu (z uwzglêdnieniem indeksu cen
detalicznych) w tym okresie zwiêkszy³o siê ono o 18,5%.
Na podstawie danych du¿ych i rednich organizacji, które ujawni³y dane o przeterminowanym zad³u¿eniu w wyp³acaniu wynagrodzenia wg stanu na 1 lipca 2007 r., ³¹czna
kwota zad³u¿enia za miesi¹c zwiêkszy³a siê o 35,7% i wynios³a 13,0 mln rubli, zad³u¿enie z powodu niedofinasowania bud¿etów wszystkich szczebli  9,6 mln rubli.
Zatrudnienie ludnoci. Na koniec czerwca 2007 r. liczbê ludnoci obwodu w wieku
aktywnoci gospodarczej szacowano na 504,7 tys. osób, czyli 53,8% ogólnej liczby ludnoci. Przy tym 482,1 tys. osób by³o zatrudnionych w gospodarce, 22,6 tys. osób nie
mia³o zajêcia, ale aktywnie go poszukiwa³o. Liczba obywateli, zarejestrowanych jako
bezrobotni, wynios³a 6,4 tys. osób (na koniec 2006 r.  7,9 tys. osób).Poziom ³¹cznego
bezrobocia na koniec czerwca 2007 r. osi¹gn¹³ 4,5% w stosunku do iloci gospodarczo
aktywnej ludnoci, zarejestrowanego  1,3% (na koniec czerwca 2006 r.  odpowiednio
6,4% i 1,5%).
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Sytuacja demograficzna. Wg stanu na 1 czerwca 2007 r. obrachunkowa liczba
ludnoci obwodu wynios³a 936,7 tys. osób i zmniejszy³a siê z pocz¹tkiem roku
o 0,6 tys. osób.
W styczniumaju 2007 roku urodzi³o siê 3932 i zmar³o 6252 osoby. Naturalny ubytek
wyniós³ 2320 osób, czyli o 36% mniej, ni¿ w styczniumaju 2006 roku.
Liczba przyby³ych do obwodu zwiêkszy³a siê o 0,6%, wyje¿d¿aj¹cych zmniejszy³a siê
o 2%. Przyrost migracyjny wyniós³ 1705 osób, co w porównaniu do styczniamaja 2006 r
stanowi³o wiêcej ni¿ 7%.
Liczba zawartych zwi¹zków ma³¿eñskich w okresie styczeñmaj 2007 r. w porównaniu do takiego samego okresu roku ubieg³ego wzros³a o 11% i wynios³a 2400. Liczba
rozwodów wzros³a o 12% i wynios³a 2000.
K-d, nr 29 z 24-30 VII.

Boom budowlany w obwodzie
Do koñca czerwca br. kaliningradzcy budowniczowie wykonali prawie po³owê rocznego planu w zakresie budowy mieszkañ. Rz¹d obwodu jest przekonany, ¿e do koñca
roku w obwodzie pojawi siê 750 tys. m2 nowych mieszkañ. Jednak rekordowy milion m2
na rok 2008 jest pod znakiem zapytania. Nie we wszystkich miastach i rejonach problem
budownictwa mieszkaniowego jest rozwi¹zywany ku zadowoleniu bezdomnych mieszkañców. Mówi³ o tym na kolejnej naradzie w siedzibie rz¹du obwodowego minister odpowiedzialny za GKiM i budownictwo Siergiej Buczelnikow. Je¿eli w samym Kaliningradzie, a tak¿e w Gurjewsku, Swiet³ogorskim, Pionierskim, £aduszkinskim okrêgach
miejskich nowe domy rosn¹ jak grzyby po deszczu, to w Gusiewskim, Zielenogradskim,
Krasnoznamienskim, Mamonowskim i Jantarnym okrêgach miejskich plan oddania do
u¿ytku nowych mieszkañ nie zosta³ wykonany. St¹d w ca³ym obwodzie zamiast prawie
czterystu tys. m2 zbudowano 322 tys. m2 nowych mieszkañ, co stanowi 43% planu pierwszego pó³rocza. Nie ulega jednak w¹tpliwoci, ¿e w obwodzie ma miejsce wielki bum
budowlany i ¿e rok 2008 bêdzie pod tym wzglêdem jeszcze lepszy. Zak³ada siê, ¿e
w przysz³ym roku powinno siê zbudowaæ milion m2 mieszkañ. W chwili obecnej ten
wskanik planowy jest potwierdzony wielkoci¹ nieco przekraczaj¹c¹ 840 tys. m2. Na
razie odmawiaj¹ pójcia na rekord budowniczowie w Kaliningradzie, Swiet³ym i Sowietsku. (RG, nr 159 z 25 VII).
Problemom budownictwa prasa kaliningradzka powiêca wci¹¿ wiele uwagi. W miesi¹cu lipcu odnotowalimy nastêpuj¹ce artyku³y powiêcone tej tematyce:
 Do koñca roku wyremontuj¹ 18 ulic, a mieszkañcy awaryjnych i starych mieszkañ otrzymaj¹
nowe mieszkania w ci¹gu piêciu lat [Jest to wypowied mera Kaliningradu Jurija Sawienki po
naradzie w sprawie budownictwa mieszkaniowego w Moskwie, w czasie której rz¹d federalny zapowiedzia³ pomoc finansow¹ z bud¿etu federalnego na powy¿sze cele], KPwK, nr 96 z 6 VII;
 Kaliningradczycy mog¹ tylko siê cieszyæ. Centrum obwodowe, wg s³ów mera, wkrótce uwolni siê od kiepskich dróg i starych mieszkañ, KP, nr 122 z 6 VII;
 Do grona aktywnie zabudowanych miejsc niedawno wszed³ tak¿e Obwód Kaliningradzki
[Fachowy artyku³ z czasopisma Wiedomosti. Fundusz Mieszkaniowy, w którym szczegó³owo

47

analizuje siê plany budowlane obwodu i ich realizacjê w ostatnich kilku latach, ze szczególnym uwzglêdnieniem budownictwa mieszkaniowego. Wymienia siê nazwy inwestorów i wykonawców, którzy
zaanga¿owani s¹ na kaliningradzkim rynku budowlanym. Jest w nim tak¿e mowa o rosn¹cych
cenach gruntów i mieszkañ w obwodzie i perspektywach zagospodarowania terenów przeznaczonych na strefê turystyczn¹ (Mierzeja Kuroñska) i strefê gier hazardowych (tysi¹c hektarów w pobli¿u
miasteczka Jantarnyj)], www.vedomosti.ru z 9 VII; www.kaliningrad.ru z 9 VII;
 W Obwodzie Kaliningradzkim bum budowlany wywo³a³ wzrost bezprawnych eksploatacji
z³ó¿ piasku i ¿wiru, www.interfax.ru z 10 VII;
 W Kaliningradzie program budownictwa mieszkaniowego dla kadry wojskowej 15+15
znajduje siê pod grob¹ za³amania siê [Zobacz rozdzia³ Z ¿ycia Floty Ba³tyckiej w niniejszym
numerze miesiêcznika], www.interfax.ru z 12 VII;
 Piasek kradn¹ ciê¿arówkami, KPwK, nr 99 z 11 VII;
 Po ile za metr? i Kradn¹ piasek, SK, nr 28 z 1117 VII;
 Tysi¹ce kaliningradczyków przeprowadz¹ siê do nowych mieszkañ, SK, nr 28 z 1117 VII;
 Wzrost cen mieszkañ  oznak¹ pomylnoci regionu [Szczegó³owe sprawozdanie z przebiegu konferencji prasowej pierwszego wicepremiera Rosji Dmitrija Miedwiediewa z dziennikarzami
kaliningradzkimi podczas wizyty wicepremiera w Kaliningradzie. D. Miedwiediew pozytywnie
oceni³ przebieg realizacji projektów narodowych, w tym projektu Dostêpne mieszkanie w obwodzie i odrzuci³ pogl¹d, ¿e cenê mieszkañ powinny regulowaæ w³adze pañstwowe, a nie rynek. Jego
zdaniem, rosn¹ce gwa³townie ceny mieszkañ w Kaliningradzie, czy na wybrze¿u wiadcz¹ o pomylnym rozwoju obwodu], www.kaliningrad.ru z 16 VII;
 Inwestor budowlany zbuduje mieszkania na brzegu Morza Ba³tyckiego [Grupa Kompanii
PIK naby³a dzia³kê o powierzchni 87 ha w Swiet³ogorsku za 38 mln dolarów i planuje stworzyæ strefê
sanatoryjn¹ na wybrze¿u. Na dzia³ce tej zbuduje oko³o 320 tys. m2 zarówno wysokich, jak i niskich
obiektów. Wed³ug ocen analityków, kompania kupi³a ziemiê w enklawie po cenie znacznie ni¿szej,
ni¿ rednia cena rynkowa w tym miecie. Grupê Kompanii PIK tworzy ponad 20 organizacji sektorów inwestycyjno-porednicz¹cych, przemys³owo-budowalnych i finasowych], www.kaliningrad.ru
z 20 VII; www.rbcdaily.ru z 20 VII;
 Rozpadaj¹ce siê...nowe budowle. [Deputowany Rady Miejskiej Kaliningradu Aleksandr
Kowalskij nie wyklucza zwrócenia siê do prokuratury z powodu niskiej jakoci budownictwa na
osiedlu Selma], KPwK, nr 106 z 24 VII.

Na Mierzei Kuroñskiej planuje siê zbudowaæ ponad 70 hoteli
W ramach utworzenia strefy turystyczno-rekreacyjnej w Parku Narodowym
Mierzeja Kuroñska w Obwodzie Kaliningradzkim planuje siê zbudowaæ ponad 70 hoteli  poinformowa³a 23 lipca Rosyjska Agencja Informacyjna Nowosti z powo³aniem
siê na ród³o w regionalnym Ministerstwie Przemys³u i Turystyki. Jak wyjaniono
agencji w ministerstwie, planuje siê wznieæ oko³o 60 mini hoteli i 11 hoteli ró¿nej kategorii i pojemnoci. Prócz tego przewiduje siê rozlokowanie dwóch obozów: dzieciêcego
uzdrowiskowego i miêdzynarodowego ekologicznego o ³¹cznej pojemnoci oko³o 600
miejsc. Tak¿e w rz¹dzie uznaj¹ za niezbêdne rozwijanie sektora prywatnego, który mo¿e
zaoferowaæ nie mniej ni¿ 800 miejsc do wypoczynku.
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£¹cznie, wed³ug s³ów ród³a agencji, ogólna powierzchnia budowy obiektów hotelowych wyniesie oko³o 115 tys. m2. Inwestycje budowlane wynios¹ nie mniej ni¿ 4,1 mld
rubli. rodki do wzniesienia hoteli bêd¹ pozyskiwane ze róde³ pozabud¿etowych,
podczas gdy modernizacja infrastruktury bêdzie finansowana ze rodków bud¿etu federalnego i obwodowego. W swoich przewidywaniach rz¹d opiera³ siê na informacji i praktycznych dowiadczeniach zagospodarowania litewskiej czêci mierzei. Wed³ug róde³
agencji, Neringê rocznie odwiedza oko³o miliona turystów, przy tym ³¹czna liczba ³ó¿komiejsc wynosi 4,5 tysi¹ca. W obecnym czasie na rosyjskiej czêci mierzei jest zaledwie
500 miejsc. Czyli ¿e istnieje koniecznoæ zbudowania jeszcze 4 tysiêcy.
KP, nr 131 z 19 VII, nr 135 z 25 VII; www.knia.ru z 23 VII;
www.kaliningradka.ru z 25 VII; KPwK, nr 107 z 25 VII; RG, nr 160 z 26 VII.

Og³oszono miêdzynarodowy konkurs architektoniczny na zabudowê centrum
Kaliningradu
Mer Kaliningradu Jurij Sawienko podpisa³ postanowienie o przeprowadzeniu miêdzynarodowego seminarium projektowego Workshop, powiêconego sprawom zabudowy centrum miasta. Celem miêdzynarodowego forum czo³owych architektów Niemiec,
Wielkiej Brytanii, Holandii. Norwegii, Francji, Moskwy i Sankt Petersburga stanie siê
wypracowanie idei architektoniczno-przestrzennych urbanistycznego rozwoju centrum
miasta. Pierwszy etap seminarium odbêdzie siê od 10 do 14 wrzenia, drugi  od 12 do 18
listopada br. Wyniki bêd¹ podsumowane w marcu 2008 roku.
www.knia.ru z 23 VII.

Nowi rezydenci kaliningradzkiej SSE
Status rezydenta Szczególnej Strefy Ekonomicznej w Obwodzie Kaliningradzkim otrzyma³y jeszcze cztery kompanie. Rezydentami SSE zosta³y:
 Spó³ka z o.o. Ba³tawtomasz, która zbuduje zespó³ obiektów przemys³owo-produkcyjnych w Kaliningradzie, przeznaczonych do produkcji silnikowych i mechanicznych rodków transportowych i czêci do nich, a tak¿e maszyn, mechanizmów i czêci
zamiennych dla przedsiêbiorstw agroprzemys³owych. Deklarowana wartoæ inwestycji
182,019 mln rubli,
 Spó³ka Akcyjna Mo³oko, w ramach projektu zajmie siê przebudow¹ i modernizacj¹ zak³adu do produkcji mleczarskiej i zawieraj¹cej soki, a tak¿e budow¹ i przebudow¹ obiektów hodowli zwierz¹t w obwodzie. Wartoæ inwestycji 760,92 mln rubli;
 Spó³ka z o.o. Baltic Coating-Company, planuje budowê produkcyjnego komercyjnego przedsiêbiorstwa poligraficznego w miejscowoci Romanowo w rejonie zielenogradskim za 151,3 mln rubli;
 Spó³ka z o.o. Estein, zbuduje przedsiêbiorstwo w miejscowoci Niwienskoje
w rejonie bagrationowskim, w którym bêdzie produkowaæ tamy, papier samoklej¹cy siê,
foliê odblaskow¹, bilety, foldery. Koszt inwestycji 224,28 mln rubli.
Do po³owy lipca br. w obwodzie zarejestrowano 45 rezydentów SSE.
www.regnum.ru z 17 VII; KP, nr 131 z 19 VII.
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Ruch dwustronny w kanale morskim
Federalny Pañstwowy Urz¹d Administracja Portu Morskiego Kaliningrad wprowadza sta³y dwustronny ruch statków w Kaliningradzkim Kanale Morskim. Decyzja kapitana portu Wasilija Bieliajewa poprzedzona zosta³a eksperymentalnym dwustronnym
ruchem statków pocz¹wszy od maja br. Ruch statków by³ w tym czasie zorganizowany
przy pomocy szeciu tak zwanych rozszerzonych odcinków kana³u, które umo¿liwiaj¹
spotykaj¹cym siê statkom mijaæ siê. W ten sposób przeprowadzono 60 ró¿nego rodzaju
statków i zwiêkszono obroty ca³ego zespo³u portowego. Zastosowanie nowego systemu
ruchu skróci³o czas postoju statków w portach Kaliningrad, Swiet³yj, Ba³tijsk i na redzie
w morzu, gdzie za³ogi oczekuj¹ na pozwolenie do rozpoczêcia ruchu do pó³ doby.
www.kaliningradexpert.ru z 5 VII.

Awtotorowi chc¹ za³o¿yæ cugle
Kaliningradzkie Zak³ady Samochodowe Awtotor od 1 stycznia 2008 roku mog¹ byæ
pozbawione ulg celnych, gwarantowanych star¹ ustaw¹ o SSE. W kwietniu br. rz¹d federalny wprowadzi³ zmiany do swoich wczeniejszych postanowieñ i ustali³, ¿e wszystkie
umowy dotycz¹ce monta¿u samochodów, zawarte z partnerami zagranicznymi po 1 lipca
2007 roku, obowi¹zkowo powinny zawieraæ warunki dotycz¹ce spawania i malowania
nadwozi w zak³adach rosyjskich. Teraz Awtotor prowadzi w zasadzie monta¿ samochodów z ju¿ gotowych i pomalowanych podzespo³ów (z³oliwie nazywa siê to monta¿em przy u¿yciu rubokrêtu). Do tego sprowadza je do obwodu bez op³at celnych, zgodnie
z ustaw¹ o SSE z 1996 roku.
Zgodnie z pierwsz¹ redakcj¹ postanowienia, zmiany powinny by³y dotyczyæ umów
tylko odnonie nowych modeli samochodów, czyli ¿e ze starymi partnerami Awtotor
móg³by kontynuowaæ kontrakty na dotychczasowych warunkach i dalej realizowaæ ulgowy wwóz podzespo³ów i monta¿ rubokrêtowy. Tym samym Awtotor znalaz³by siê w
sytuacji uprzywilejowanej w porównaniu do innych producentów, uwzglêdniaj¹c ten fakt,
¿e wielu znanych wiatowych producentów samochodowych w najbli¿szych kilku latach
zacznie realizowaæ w Rosji w³anie produkcjê przemys³ow¹, a nie tylko monta¿ow¹.
W rz¹dzie spostrzegli siê jednak i postanowili ten warunek anulowaæ, pozbawiaj¹c
Awtotor wszystkich ulg celnych.
Przewodnicz¹cy Rady Nadzorczej SA Awtotor, a zarazem jej wspó³w³aciciel i by³y
wicepremier rz¹du ZSRR, W³adimir Szczerbakow, uwa¿a, ¿e zmiany te wywo³ane zosta³y nie d¹¿eniem do zachowania i wsparcia rodzimego przemys³u samochodowego, lecz
osobistymi korzyciami konkurentów. Planowane poprawki, jego zdaniem, zainicjowali
deputowany Dumy Pañstwowej Siergiej G³ajew (frakcja Sprawiedliwa Rosja  Rodina) i Wiaczes³aw Szejanow, by³y wiceprezes samarskiej grupy SOK, do której wchodzi tak¿e zak³ad I¿Awto. Przedsiêbiorstwo walczy z Awtotorem o prawo monta¿u
nowego modelu koreañskiego samochodu terenowego Kia Sportage. Wed³ug s³ów Szczerbakowa, na decyzjê strony koreañskiej mo¿e wp³yn¹æ brak ulg celnych w Awtotorze.
W chwili obecnej Awtotor montuje w Kaliningradzie samochody Kia, BMW, GM
(Chevrolet, Cadillac, Hummer), chiñskie Chery, Yuegin. Monta¿ przemys³owy, obejmu50

j¹cy spawanie i malowanie nadwozi, realizowany jest tylko w odniesieniu do samochodów Kia Sportage (stara wersja). Pozosta³e modele s¹ produkowane w kaliningradzkich
zak³adach wed³ug technologii monta¿u z du¿ych podzespo³ów. Wed³ug s³ów Szczerbakowa, przedsiêbiorstwo nie ma warunków, pozwalaj¹cych na wytwarzanie komponentów
u siebie.
W Kaliningradzie wytwarza siê oko³o 2% ca³ego rosyjskiego rynku samochodowego.
Umowa strategiczna z chiñsk¹ firm¹ Chery mo¿e doprowadziæ wzrost produkcji
samochodów tej firmy do 200 tys. sztuk rocznie: 100 tys. na wewnêtrzny rynek rosyjski,
a 100 tys. do Europy.
Prawdopodobnie tak znacz¹cy ewentualny monta¿ tanich samochodów chiñskich
w Kaliningradzie zaniepokoi³ rosyjskich konkurentów Awtotor. Zdaniem Szczerbakowa, ewentualne pozbawienie Awtotor z dniem 1 stycznia 2008 r. dotychczasowych ulg
celnych bêdzie sprzeczne z ustaw¹ o SSE, która przewiduje 10-letni okres przejciowy
dla starych rezydentów strefy.
www.gzt.ru z 9 VII; www.kaliningrad-online.ru z 9 VII; Gazeta.ru, nr 123 z 10 VII;
K-sa, nr 705 z 13 VII; Awtorynok, nr 28 z 17 VII; www.rosbalt.ru z 23 VII.

R¯D i Rosmorport bêd¹ wspólnie eksploatowaæ liniê kolejowo-promow¹ Ba³tijsk
Ust-£uga
Spó³ka Akcyjna Rosyjskie Koleje ¯elazne (R¯D) i Federalne Pañstwowe Przedsiêbiorstwo Unitarne Rosmorport 26 lipca w Kaliningradzie podpisa³y umowê o wspólnej
eksploatacji linii kolejowo-promowej Ba³tijskUst-£uga (pierwszy etap projektu Prom
Ba³tycki).
Na naradzie cz³onków Kolegium Morskiego przy Rz¹dzie FR, która odby³a siê
11 lipca br., minister transportu FR Igor Lewitin poinformowa³, ¿e w chwili obecnej trwa
opracowywanie uzasadnienia inwestycji dotycz¹cej budowy portu na pó³wyspie (cyplu)
Wostocznyj w Obwodzie Kaliningradzkim. Przewiduje siê tak¿e finansowanie i przyspieszony rozwój infrastruktury kolejowej i drogowej na bliskich i dalszych podejciach do
du¿ych zorientowanych na eksport kompleksów portowych, w tym tak¿e i do morskiego
portu handlowego Ba³tijsk w obwodzie. Czêæ wydatków pokryje bud¿et federalny.
W przededniu Dnia Kolejarza w Kaliningradzie z wizyt¹ robocz¹ przebywa³ prezes
R¯D W³adimir Jakunin. Owiadczy³, ¿e w rozwój Kaliningradzkiej Kolei ¯elaznej
(K¯D) wk³adane s¹ ogromne rodki. W 2007 roku na rozwój swojej infrastruktury K¯D
otrzyma 1,5 mld rubli. W ostatnich 6 latach SA R¯D zainwestowa³a w kolej kaliningradzk¹ 6,5 mld rubli. Takie wsparcie pozwoli³o w ci¹gu ostatnich piêciu lat na zwiêkszenie przewozów kolejowych dla potrzeb obwodu o jedna czwart¹, przewozów miêdzynarodowych  4,5-krotnie.
Wspólnie z rz¹dem obwodu SA R¯D pracuje nad regionalnym schematem rozwoju
Kaliningradzkiego Wêz³a Transportowego. Dokument jest gotów w 90% i powinien byæ
przyjêty w tym roku. Spó³ka poprze wniosek rz¹du obwodowego o wsparcie finansowe z
bud¿etu federalnego na rzecz realizacji tego projektu.
Obwód bez nowego wêz³a transportowego nie obejdzie siê. Moce K¯D pozwalaj¹
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na przerobienie oko³o 20 par poci¹gów dziennie, a w planach  znaczne zwiêkszenie
rosyjskich strumieni ³adunków eksportowych na kierunku kaliningradzkim. Powsta³ te¿
problem taboru kolejowego, który jest bardzo zu¿yty. Je¿eli rednie zu¿ycie sieci kolejowej szacuje siê na 50%, to taboru kolejowego  na 74%. W tym roku R¯D zakupi 20
tys. nowych wagonów. Czêæ z nich trafi do Obwodu Kaliningradzkiego.
KP-P, nr 127 z 13 VII, nr 131 z 19 VII; www.kaliningrad.ru z 23 VII; www.km.ru z 23 VII;
www.interfax.ru z 28 VII; KP w K, nr 109 z 31 VII; K-d, nr 30 z 31 VII-6 VIII.

Ba³tyk stanie siê czystszy po zbudowaniu oczyszczalni w Gusiewie i modernizacji
celulozowni w Niemenie
5 lipca w Gusiewie oficjalnie rozpoczêto budowê nowej oczyszczalni cieków.
Przedstawiciele Komisji Europejskiej i rz¹du obwodowego uroczycie przeciêli czerwon¹
wst¹¿eczkê na placu budowy przysz³ej oczyszczalni. Jak pisze Jelena Nagornych
w Rosyjskiej Gazecie, to 27-tysieczne miasto by³o do tej pory prawdziwym nocnikiem Ba³tyku. Nie posiadaj¹c ¿adnej oczyszczalni cieków, zrzuca³o je bezporednio do
rzek Pissa i Krasnaja, a nastêpnie do Angrapy, póniej  do Prego³y, i wreszcie do Morza
Ba³tyckiego. Ka¿dej doby Gusiew dostarcza do Europy, rzec mo¿na, drog¹ morsk¹ ponad 10 tysiêcy m3 fekalii i innych cieków.
Teraz w tym miecie buduje siê za oko³o 6,5 mln euro, w tym wk³ad UE w kwocie
3 mln euro, oczyszczalniê cieków. Oczyszczalnia znajduje siê poza granicami miasta
w miejscu dawnej oczyszczalni niemieckiej. Budowê prowadzi firma ze S³owenii,
za nadzór techniczny sprawuje firma z Danii. Oczyszczalnia ma byæ gotowa do koñca
2008 roku.
W Kombinacie Celulozowo-Papierniczym w Niemnie w po³owie lipca uruchomiono
nowy wydzia³, w którym produkcja bêdzie prowadzona bez u¿ycia chloru i rodków
zawieraj¹cych chlor. Jest to pierwsze w Rosji przedsiêbiorstwo, w którym ca³kowicie
zrezygnowano ze stosowania chloru w procesie produkcyjnym. Know-how kosztowa³o
inwestorów 30 mln euro. Petersburska kompania, która jest w³acicielem kombinatu
w Niemnie, zamierza w³o¿yæ w unowoczenienie i rozwój produkcji jeszcze 100 mln
euro. To tak¿e ma przyczyniæ siê do ochrony wód rzeki Niemen i Morza Ba³tyckiego.
RG-N, 143 z 6-12 VII; SK, nr 30 z 2531 VII.

Ochrona rodowiska: stan i wydatki na ochronê
Ponad miliard rubli w³o¿y³ Obwód Kaliningradzki w roku ubieg³ym w ochronê rodowiska naturalnego i racjonalne wykorzystanie zasobów przyrody. Takie dane ujawni³a
w lipcu br. Federalna S³u¿ba Statystyki Pañstwowej w biuletynie G³ówne wskaniki
rodowiska naturalnego.
Z ³¹cznej kwoty 1125,2 mln rubli w obwodzie na ochronê i racjonalne wykorzystanie
zasobów wodnych przeznaczono 698,6 mln rubli, na ochronê powietrza atmosferycznego
 219,3 mln i na ochronê i racjonalne wykorzystanie gruntów  207,3 mln rubli.
Z tych kwot na bezporedni¹ ochronê rodowiska naturalnego w obwodzie wydano
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313 mln rubli, z nich 263 mln na ochronê zasobów wodnych, 21 mln  na ochronê powietrza atmosferycznego, 28 mln  na ochronê gleby.
Transportem specjalnym w roku ubieg³ym z terytorium Kaliningradu wywieziono
1394,1 tys. m3 mieci i odpadów z gospodarstw domowych i 5,2 tys. m3 cieków.
W 2006 roku w obwodzie zniszczono 37 hektarów gruntów, o 80% wiêcej, ni¿ rok
wczeniej. Przywrócono do stanu u¿ytecznoci 31 hektarów (te¿ o 80% wiêcej, ni¿ rok
wczeniej) i zrekultywowano 102 hektary. Odtworzono 788 hektarów lasów, ugaszono
136 po¿arów w lasach, które wyst¹pi³y na 219 hektarach. Spali³o siê lub zosta³o uszkodzonych 7295 m3 drewna.
W miecie Kaliningrad opinia spo³eczna poruszona zosta³a zapowiedzi¹ uruchomienia przedsiêbiorstwa prze³adunku ropy naftowej na terenie by³ego Kombinatu Celulozowo-Papierniczego, nale¿¹cego do SA Cepruss, przez kompaniê brytyjsk¹ Baltic Oil
Terminals Plc, która wykupi³a pakiet kontrolny akcji SA Cepruss.
Nowy w³aciciel publicznie owiadczy³, ¿e zamierza zast¹piæ niebezpieczn¹ produkcjê w centrum miasta...bezpiecznym prze³adunkiem ropy naftowej. Ale cenê bezpieczeñstwa ekologicznego takich przedsiêbiorstw portowych w Kaliningradzie znaj¹ nie
ze s³yszenia. Wed³ug danych statystycznych, w obwodzie tylko w ci¹gu ostatnich piêciu
lat toczy³o siê ponad dziesiêæ procesów s¹dowych za zanieczyszczanie rodowiska naturalnego akurat przez podobne przedsiêbiorstwa prze³adunkowe.
Przeciwko tym zamierzeniom biznesmenów ostro wyst¹pili ekolodzy, a wkrótce tak¿e
w³adze obwodu. Mimo to Brytyjczycy nie trac¹ nadziei na przekonanie w³adz do swego
pomys³u.
NW, nr 121 z 12 VII; KP, nr 135 z 25 VII; www.kaliningradka.ru z 25 VII.

Oziersk otwiera trasê narciarsk¹
Pod koniec br. w pobli¿u miejscowoci Nowo-Gurjewskoje w Ozierskim Okrêgu
Miejskim otwarta zostanie górska trasa narciarska z wyci¹giem. Podobnie jak w s¹siedniej polskiej Go³dapi, któr¹ noc¹ widaæ z wierzcho³ka góry, gdy¿ w linii prostej st¹d do
Go³dapi jest oko³o 15 km.
W dolinie miêdzy górkami znajduje siê piêkne jezioro, nad którym inwestor prywatny
zbuduje nowoczesn¹ bazê turystyczn¹ za oko³o 50 mln rubli, w sk³ad której wejdzie zespó³ hotelowy, niewielka restauracja, przystañ dla ³odzi i kajaków, kawiarnia nad wod¹.
Bêd¹ te¿ korty tenisowe i parking na 300 pojazdów.
W najbli¿szym czasie wystawione bêd¹ na przetarg dzia³ki gruntów pod budownictwo indywidualne (dacze). Za kilka lat w pobli¿u powinien pojawiæ siê niewielki aquapark. Do regionalnego (obwodowego) programu rozwoju sportu i turystyki wpisano tu
budowê w 2011 roku zespo³u obiektów sportowych, zawieraj¹cego m.in. basen p³ywacki
i lodowisko.
Górska trasa narciarska, któr¹ buduje firma Imperator-3  to pierwszy krok. Kolejka linowa ju¿ jest gotowa. Po³o¿ono ju¿ wodoci¹g doprowadzaj¹cy wodê do dzia³ek,
wytwarzaj¹cych sztuczny nieg. W budowie jest budynek administracyjny. Orodek sportowo-turystyczny, zdaniem w³adz lokalnych, przeznaczony jest dla rednio sytuowanych
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ludzi, dla tych, którzy mog¹ sobie pozwoliæ w wolny od pracy dzieñ wyjechaæ nieco ponad sto kilometrów z Kaliningradu do Ozierska, pojedziæ na nartach (lub na saniach
konnych, na quadach), przenocowaæ w domku i wydaæ na to ze trzy, mo¿e nieco wiêcej,
tysiêcy rubli.
KP-P, nr 127 z 13 VII.

Prywatny prom na Mierzejê Wilan¹
W czerwcu prywatny przedsiêbiorca kupi³ w Polsce prom. Specjalnie do przewozu
ludzi i pojazdów przez kana³ morski na trasie Ba³tijskMierzeja Wilana (ros. Ba³tijskaja
kosa). Prom ma oko³o 40 lat, ale jest on niezawodny, zapewni³ zastêpca szefa Ba³tyckiego
Okrêgu Miejskiego Wiktor Koszelew. Mo¿e przewoziæ jednorazowo 200 pasa¿erów i 30
samochodów. Do 1 sierpnia br. Flota Ba³tycka przed³u¿y³a kursowanie na tej trasie swego
kutra 5 razy dziennie w dni robocze i 3 razy w dni wolne od pracy. Kuter zabiera jednorazowo od 80 do 100 osób. W³aciciel promu bêdzie pobieraæ op³atê, wysokoæ której nie
zosta³a jeszcze ustalona. Mieszkañcy mierzei i wychowankowie dzieciêcom³odzie¿owej
szko³y sportowej, zlokalizowanej na mierzei, bêd¹ mieli zni¿kowe bilety. Obecnie trwa
dostosowanie pomostu do potrzeb przeprawy promowej. Prace dostosowawcze prowadzone s¹ pilnie tak¿e na promie.
AiF-K, nr 1824 VII.

Samorz¹d Czerniachowska sprzedaje targowisko miejskie, by pokryæ d³ugi za
ubieg³y sezon grzewczy
W Czerniachowsku na przetarg wystawiono targowisko miejskie wartoci 50 mln
rubli. W³adze miejskie licz¹ na to, ¿e po sprzeda¿y tak powa¿nego obiektu sp³ac¹ do
koñca wrzenia bez pomocy z zewn¹trz d³ugi za miniony sezon grzewczy i ¿e starczy
im jeszcze pieniêdzy na zakup opa³u na nadchodz¹cy sezon jesienno-zimowy, wyremontowanie kilku ulic, przywrócenie na nich owietlenia i przebudowê starej kot³owni na
mazut.
Wed³ug p.o. szefa okrêgu miejskiego Andrieja Diomina, w roku bie¿¹cym dotacja
obwodowa zosta³a obciêta o 60 mln rubli bez jakichkolwiek wyjanieñ. W³adze obwodowe ucinaj¹ dotacje w pierwszej kolejnoci tym samorz¹dom, które wyra¿aj¹ w¹tpliwoci co do celowoci wprowadzenia u siebie dwustopniowego systemu samorz¹du
lokalnego z nastêpuj¹cym po tym powiêkszeniem rejonów. W opinii w³adz Czerniachowska, podobna polityka w³adz obwodowych doprowadzi³a do systemowego kryzysu
finansowego w terenie. W przededniu sezonu grzewczego nie ma czym p³aciæ za ju¿
dostarczony opa³ i ciep³o, po raz pierwszy od 1998 roku wyst¹pi³y k³opoty z wyp³at¹
wynagrodzeñ dla pracowników sfery bud¿etowej. W tych warunkach, oprócz sprzeda¿y
maj¹tku, nic innego ju¿ nie pozostaje  podsumowa³ Diomin.
www.regnum.ru z 19 VII.
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Kaliningrad  Polska
Pierwszy szok min¹³  po zmianie przepisów wizowych
W czerwcu Konsulat Generalny Polski w Kaliningradzie wyda³ mieszkañcom regionu trzykrotnie mniej wiz, ni¿ w maju. Jak wyjani³ naszej gazecie [Kaliningradzkiej
Prawdzie] konsul generalny Jaros³aw Czubiñski, jest to zwi¹zane z wejciem z ¿ycie
Umowy miedzy FR i UE o wzajemnym uproszczeniu procedur wizowych. Zgodnie z tym
dokumentem kaliningradczycy od 1 czerwca zobowi¹zani s¹ przy otrzymaniu dowolnej,
nawet jednokrotnej wizy polskiej i litewskiej [i nie tylko] p³aciæ 35 euro, a tak¿e przed³o¿yæ zaproszenie. Dla wielu mieszkañców regionu, przedtem doæ czêsto zaopatruj¹cych
siê w wizy na zapas, te wymagania sta³y siê przeszkod¹ nie do pokonania.
W rezultacie w minionym miesi¹cu polska misja dyplomatyczna wyda³a zaledwie
trzy tysi¹ce zezwoleñ na wjazd (w maju, dla porównania, by³o ich prawie dziesiêæ
tysiêcy).
«Teraz bardzo mocno zmniejszy³a siê liczba chêtnych do odwiedzenia Polski jako
turysta. Nawet trudno policzyæ o ile razy. Na razie, co prawda, wielu kaliningradczyków
posiada jeszcze wa¿ne wizy, wydane wczeniej  pojechaæ na wypoczynek mo¿na i na ich
podstawie»  powiedzia³ konsul generalny. Jego zdaniem, odnotowany na pocz¹tku
gwa³towny spadek liczby chêtnych do otrzymania wizy wywo³any zosta³ szokiem psychologicznym, którego doznali kaliningradczycy przyzwyczajeni do nie p³acenia za odwiedzanie s¹siednich krajów UE. Ale stopniowo ludzie zrozumieli, ¿e nie ma wyjcia: chcesz
do Polski czy Litwy  szykuj 35 euro i zaproszenie.
Z tym ostatnim, nawiasem mówi¹c, na pocz¹tku by³y problemy. Wielu kaliningradczyków oddawa³o do polskiej misji dyplomatycznej dokumenty nie z orygina³em zaproszenia, lecz z jego kopi¹ faksow¹.
P³acili op³atê konsularn¹ i ... otrzymywali odmowê z powodu, ogólnie rzecz bior¹c,
technicznego. «Trzeba by³o wyjaniæ, ¿e faks nie odpowiada, potrzebne jest, ¿e tak powiem, pierworód³o  takie s¹ przepisy. W rezultacie ludzie zaczêli przesy³aæ zaproszenia
poczt¹, przekazywaæ przez okazjê. Na pocz¹tku czerwca w naszej misji dyplomatycznej
by³o zacisze, wydawalimy oko³o osiemdziesiêciu wiz dziennie. Pod koniec miesi¹ca ich
liczba zwiêkszy³a siê ju¿ do dwustu szeædziesiêciu. Tak wiêc ludzie stopniowo przyzwyczajaj¹ siê »  wyjani³ konsul generalny Czubiñski.
A w litewskim konsulacie generalnym, jak poinformowa³ nasz¹ gazetê konsul Valdas
Lastauskas, odnotowano znaczny wzrost chêtnych do otrzymania nie wizy, a UTD  uproszczonych dokumentów przejazdowych, przydatnych do tranzytu dowolnym l¹dowym rodkiem transportu przez terytorium Litwy. UTD wa¿ny jest do trzech lat, kosztuje piêæ euro.
«W okresie minionego miesi¹ca takich dokumentów uproszczonych wydalimy tyle samo,
ile w ca³ym roku ubieg³ym. A liczba wydawanych wiz, podobnie jak i u kolegów
polskich, spad³a. Przedtem wydawalimy po czterystapiêæset wiz dziennie, teraz rednio
oko³o dwustu»  doda³ konsul Lastauskas.
Zauwa¿my, ¿e i do Polski, i do Litwy w krótk¹ podró¿ turystyczn¹ mo¿na pojechaæ,
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jak i przedtem, bez zaproszeñ. Do tego wystarczy potwierdziæ (na przyk³ad, czekami podró¿nymi) posiadanie wystarczaj¹cej kwoty pieniêdzy na ka¿dy dzieñ pobytu. Litwini
wymagaj¹, by na dobê kaliningradczyk bra³ ze sob¹ po 40 euro, a Polacy  nie mniej ni¿
100 z³otych i ubezpieczenie medyczne (je¿eli go nie ma, to potrzebnych bêdzie 300 z³).
Jak zauwa¿y³ polski konsul generalny Czubiñski, «najwa¿niejsze przy otrzymaniu takiej
wizy jest mówienie prawdy»: «Je¿eli zapewniacie nas, ¿e jedziecie pospacerowaæ po
Gdañsku, a w rzeczywistoci  do pracy, to w przysz³oci w¹tpliwe jest, by bez zaproszenia uda³o siê wam otrzymaæ wizê». Wadim Smirnow.
KP, nr 121 z 5 VII.

Zielony pas potrzebny i nam, i Polakom posiedzenie komisji ds. przejæ
granicznych
W Bartoszycach odby³o siê kolejne posiedzenie Komisji ds. Przejæ Granicznych
Rosyjsko-Polskiej Rady ds. Wspó³pracy Obwodu Kaliningradzkiego z Regionami RP.
Delegacji rosyjskiej przewodniczy³ wiceminister rozwoju infrastruktury obwodu Igor
Kuchta, polskiej  naczelnik Wydzia³u Kontroli Granicznej Komendy G³ównej Stra¿y
Granicznej RP pu³kownik Les³aw Buja.
Strony uzna³y za celowe zaktywizowanie pracy na rzecz zagospodarowania i otwarcia
wielostronnych samochodowych punktów przejcia granicy ¯eleznodoro¿nyj  Micha³kowo, Kry³owo  Per³y po oddaniu do u¿ytku przejcia Mamonowo II  Grzechotki. Po stronie polskiej ju¿ s¹ zakoñczone prace w zakresie zagospodarowania infrastruktury samochodowego punktu przejcia Grzechotki. Zak³ada siê, ¿e proces wyposa¿enia
w techniczne rodki kontroli potrwa jeden rok od momentu jego rozpoczêcia. Strona rosyjska, z kolei, zakoñczy³a przygotowanie placu pod budowê samochodowego punktu
przejcia Mamonowo II. W trzecim kwartale tego roku, jak siê zak³ada, na tym obiekcie rozpoczn¹ siê prace budowlano-monta¿owe. Orientacyjny termin oddania go [do eksploatacji]  pierwszy kwarta³ 2009 roku.
Na posiedzeniu Polacy poinformowali o tym, jak postêpuje naprzód przebudowa drogi Kaliningrad  Elbl¹g (zakoñczenie robót jest planowane na kwiecieñ 2008 roku).
Strony, jak informuje s³u¿ba prasowa rz¹du obwodowego, porozumia³y siê o powo³aniu
grupy roboczej, która zajmie siê przygotowaniem propozycji w zakresie organizacji eksperymentu na rzecz utworzenia ruchu priorytetowego w samochodowym punkcie przejcia Mamonowo  Gronowo.
Jak siê oczekuje, na kolejnym posiedzeniu komisji grupa robocza przedstawi swoje
propozycje odnonie organizacji zielonego pasa. W³adimir Akimow.
KP, nr 119 z 3 VII.

Regionowi potrzebni s¹ swoi lobbyci. Polacy chc¹ wspó³pracowaæ z Obwodem
Kaliningradzkim
Sejmik Województwa Warmiñsko-Mazurskiego przeprowadzi³ posiedzenie powiêcone wspó³pracy z Obwodem Kaliningradzkim. Ciekawy jest sam fakt jego przeprowadzenia  czego takiego u Polaków (przy czym z w³asnej inicjatywy, do tego jeszcze na tle
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przymrozków na wysokim szczeblu politycznym) jeszcze nie by³o. Zreszt¹, i kaliningradzcy urzêdnicy te¿ jako specjalnie nie wpadli w zak³opotanie z powodu perspektyw
wspó³pracy z najbli¿szymi s¹siadami. Byæ mo¿e teraz czeka ich uczynienie kroku odwzajemniaj¹cego.
W omówieniu plusów i minusów wspó³dzia³ania z naszym regionem wziêli udzia³
wszyscy radni sejmiku, a tak¿e miejscowi biznesmeni, maj¹cy albo tylko planuj¹cy
biznes z Kaliningradem, przedstawiciele placówek naukowych i kulturalnych oraz organizacji spo³ecznych. Najbardziej zachodni podmiot Rosji na tym przedsiêwziêciu reprezentowa³a delegacja z³o¿ona z urzêdników rz¹du obwodowego, przewodnicz¹cego
Komitetu ds. Miêdzynarodowych Dumy Obwodowej Borysa Batalina z pierwszym wiceprzewodnicz¹cym Dumy Konstantinem Poliakowem.
Wed³ug jego s³ów, szczera rozmowa to w jêzyku polskim, to w rosyjskim trwa³a
prawie trzy godziny. «Omówilimy wiele tematów. Mowa by³a i o budowie przejcia
granicznego Mamonowo II  Grzechotki, i o przysz³ej ¿egludze w Zalewie Wilanym,
i planach biznesowych, i o sytuacji z wizami»  powiedzia³ on. Zdaniem Poliakowa, nie
ma nic strasznego w tym, ¿e niedawno dla kaliningradczyków Polska i Litwa wprowadzi³a op³atê konsularn¹ w kwocie 35 euro przy istnieniu zaproszenia. On zapewnia, ¿e istnia³a w pe³ni realna mo¿liwoæ zobowi¹zania mieszkañców regionu do p³acenia nie tej, lecz
znacznie bardziej solidnej kwoty za wizê. «Jednak uda³o siê wyjaniæ, ¿e dla kaliningradczyków co takiego jest nie do przyjêcia. Jak, zreszt¹, i dla Polaków. W przysz³oci, byæ
mo¿e, dojdziemy do trybu bezwizowego. Ale na razie w istniej¹cych warunkach maksymalnie pe³no [nale¿y] wykorzystaæ mo¿liwoci wspó³pracy z najbli¿szymi s¹siadami.
W przypadku z polskim województwem warmiñsko-mazurskim, bardzo wa¿nym partnerem naszego regionu, jest oczywiste, ¿e potencja³ jest powa¿ny  na przyk³ad w biznesie»
 powiada Poliakow.
W organizacji premierowego posiedzenia Sejmiku Warmiñsko-Mazurskiego w sprawie naszego regionu uczestniczy³o Przedstawicielstwo Obwodu w Polsce. Jest mo¿liwe,
¿e by³ to jego ³abêdzi piew  z naszej informacji wynika, ¿e w rz¹dzie teraz aktywnie
omawiana jest idea likwidacji wszystkich zagranicznych przedstawicielstw regionu
(nie tylko w Polsce, ale tak¿e w Litwie i Bia³orusi). Pozostawiæ chc¹ jedynie filie
w Moskwie i Sankt Petersburgu. Wiceprzewodnicz¹cy [Dumy Obwodowej] Poliakow
uwa¿a, ¿e tak postêpowaæ nie nale¿y. «Likwiduj¹c przedstawicielstwa mo¿na, oczywicie, zaoszczêdziæ trochê pieniêdzy bud¿etowych. Ale trzeba pamiêtaæ, ¿e kaliningradczycy, którzy znajd¹ siê w trudnej sytuacji w tej¿e Polsce, bêd¹ pozbawieni jakiegokolwiek wsparcia. Praktyka pokazuje  konsulaty i ambasady nie zawsze przejmuj¹ siê sprawami zwyk³ych ludzi. A nasze przedstawicielstwo, i wiem o tym nie ze s³yszenia,
nie jeden raz pomaga³o. Tak wiêc trzeba wszystko szczegó³owo rozwa¿yæ  powiada
Poliakow.  Je¿eli uwzglêdni siê, ¿e my i Polacy na szczeblu regionalnym idziemy, jak
pokaza³o posiedzenie Sejmiku Warmiñsko-Mazurskiego, ku sobie naprzeciw, to likwidacja przedstawicielstw jest przedwczesna. Obwód Kaliningradzki powinien mieæ swoich
zagranicznych lobbystów».
Zwróæmy uwagê, ¿e w ci¹gu pierwszych trzech miesiêcy 2007 roku obrót towarowy
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Polski z Obwodem Kaliningradzkim przewy¿szy³ 150 mln dolarów (to o 22% wiêcej od
wskanika z analogicznego okresu roku poprzedniego). Niema³y udzia³ w tym przypada
w³anie na województwo warmiñskomazurskie. Szczególn¹ rolê w popularyzacji
mo¿liwoci inwestycyjnych Obwodu Kaliningradzkiego, w przyci¹gniêciu biznesmenów
odgrywa nasze przedstawicielstwo regionalne  teraz ono ma siedzibê w Olsztynie. Wadim Smirnow.
Niestety, jak ju¿ wspomnielimy wy¿ej [rozdzia³ Administracja pañstwowa i samorz¹dowa], kierownictwo rz¹du obwodowego nie uwzglêdni³o ani opinii wiceprzewodnicz¹cego Dumy Obwodowej, ani wspieraj¹cego go piórem dziennikarza, i zlikwidowa³o
przedstawicielstwa zagraniczne obwodu. Z kolei relacja dziennikarska z posiedzenia
sejmiku w Olsztynie nie zawiera³a postulatów zg³oszonych przez ekspertów w sprawie
wspó³pracy miêdzyregionalnej.
KP-P, nr 122 z 6 VII.

Kaliningradczycy nie chc¹ jechaæ do Polski
Dienis Tarasienko i Siergiej Jurjew twierdz¹ w KP w K, ¿e wypoczynek w uzdrowiskach s¹siedniego kraju sta³ siê zbyt drogi, a uproszczenie trybu wizowego miêdzy
Rosj¹ i Uni¹ Europejsk¹ odbija siê na mo¿liwociach wypoczynku kaliningradczyków.
Firmy turystyczne odnotowuj¹ spadek liczby mieszkañców obwodu, którzy chcieliby
pojechaæ na kilkudniowy wypoczynek do s¹siedniej Polski. Potwierdza to tak¿e w rozmowie z dziennikarzami Tamara Toropowa, przewodnicz¹ca Stowarzyszenia Organizacji
Turystycznych Obwodu Kaliningradzkiego, przypominaj¹c, ¿e wczeniej wizy wjazdowe
do Polski by³y wielokrotne i bezp³atne. Teraz, by pojechaæ na jeden dzieñ do Miko³ajek,
czteroosobowa rodzina musi zap³aciæ 140 euro za wizy. Przy tym inne konieczne wydatki
wynios¹ 500-700 rubli od osoby. Dlatego ludzie zaczynaj¹ zastanawiaæ siê, czy nie warto
zap³aciæ jeszcze raz tyle i pojechaæ do innego kraju, gdzie dot¹d nie byli. Zdaniem Toropowej, Polska, jako obszar turystyczny, z czasem umrze  ju¿ teraz strumieñ kaliningradczyków do s¹siedniego kraju zmniejszy³ siê szeciokrotnie. Dodatkowo przyczynia siê
do tego uruchomienie przez Kaliningradawia codziennych rejsów lotniczych do miast
europejskich z portu kaliningradzkiego. Toropowa uwa¿a, ¿e Polacy te¿ ju¿ g³êboko zastanawiaj¹ siê nad tym, czy warto wyjechaæ do Kaliningradu.
KPwK, nr 99 z 11 VII.

Polscy farmerzy gotowi s¹ uczyæ i zatrudniaæ Rosjan
Konsul generalny Rzeczypospolitej Polskiej w Kaliningradzie Jaros³aw Czubiñski
udzieli³ wywiadu korespondentowi Prawdy Walerijowi Gromakowi. W wywiadzie jest
mowa o historii wspó³pracy w sferze rolnictwa miêdzy Polsk¹ i Obwodem Kaliningradzkim FR w ostatnich kilkunastu latach, o roli i zadaniach Komisji Rolnictwa Rosyjsko-Polskiej Rady ds. Wspó³pracy Regionów RP z Obwodem Kaliningradzkim FR, o problemach rozwoju rolnictwa polskiego przed i po wst¹pieniu Polski do UE, o stosunkach
wzajemnych polskich i rosyjskich producentów rolnych.
Ni¿ej prezentujemy trzy ostatnie pytania korespondenta Prawdy.ru i odpowiedzi na
58

nie konsula polskiego. Jest w nich mowa o gotowoci strony polskiej do wspó³pracy
w sferze rolnictwa miêdzy producentami polskimi i kaliningradzkimi, miedzy uczelniami
rolniczymi i przetwórcami produkcji rolnej oraz roli konsulatu w tym procesie:
 W. Gromak:  Panie Czubiñski, a jak Pan widzi dalsz¹ wspó³pracê polskich regionów przygranicznych i Obwodu Kaliningradzkiego w sferze rolnictwa?
 J. Czubiñski:  Bardzo pozytywnie. Z radoci¹ pomagam w utrzymaniu kontaktów,
które nawi¹zuj¹ siê miêdzy producentami rolnymi dwóch krajów. Cieszy mnie, ¿e Ministerstwo Rolnictwa i Rybo³ówstwa Obwodu Kaliningradzkiego bardzo profesjonalnie
podchodzi do sprawy wspó³pracy. W ostatnim czasie odnotowuje siê wzrost ró¿nych wyjazdów wzajemnych na wszystkich szczeblach. Polacy maj¹ dowiadczenia pracy na roli,
jestemy gotowi do przekazywania go s¹siadom. Gotowi jestemy do uczenia u siebie
farmerów kaliningradzkich, studentów wy¿szych uczelni rolniczych.
 W. Gromak:  Nawiasem mówi¹c, o studentach. Pan Tadeusz Duszyñski z Ministerstwa Rolnictwa Polski powiedzia³ mi, ¿e najbardziej pomylnie dzisiaj rozwija siê
wspó³praca miêdzy uczelniami dwóch krajów. Jaka jest rola waszego konsulatu?
 J. Czubiñski:  Rol¹ konsulatu jest znajdywanie mo¿liwoci rozwoju wci¹¿ nowych
i nowych kontaktów i eliminowanie istniej¹cych barier. ¯eby ci, którzy chc¹ pouczyæ siê
lub nabraæ dowiadczenia u nas, mogli zrealizowaæ swoje plany. Wielkich przeszkód do
pog³êbiania kontaktów dzisiaj nie ma. W miecie Olsztynie dzia³a jeden z najwiêkszych
uniwersytetów polskich, utworzony na bazie Wy¿szej Szko³y Rolniczej. W uniwersytecie
realizuj¹ ciekawe dla kaliningradzkich studentów i obwodu projekty: biotechnologii,
rybo³ówstwa, stosowania nowych technologii w hodowli rolin i byd³a, itd. Gdañski
Uniwersytet Politechniczny stale prowadzi wymianê studentów z uczelniami kaliningradzkimi. Polscy i rosyjscy studenci studiuj¹ wspólne tematy, realizuj¹ wspólne w ramach
Unii Europejskiej projekty. Wielu kaliningradzkich m³odych ludzi uczy siê w polskich
uczelniach wy¿szych, wielu kontynuuje tu pracê po zakoñczeniu nauki.
 W. Gromak:  Panie Jaros³awie, wst¹pienie Polski do Unii Europejskiej doprowadzi³o do znacznego odp³ywu zasobów pracowniczych z kraju. W tym¿e Londynie dzisiaj
¿yje i pracuje jeden milion Polaków [?!]. Jak pañstwo rozwi¹zuje problem braku r¹k do
pracy w czasie tych¿e sezonowych prac przy zbiorze jarzyn, jagód?
 J. Czubiñski:  Rz¹d Polski wyda³ rozporz¹dzenie, u³atwiaj¹ce mo¿liwoæ zatrudnienia obcokrajowców z kilku pañstw w pracach rolniczych. Taka decyzja zosta³a podjêta
po to, by rozwi¹zaæ problem deficytu si³y roboczej w rolnictwie kraju.
Wczeniej wszyscy obcokrajowcy, którzy chcieli dostaæ siê do pracy, nawet sezonowej, w Polsce, zobowi¹zani byli do uzyskania zezwolenia na pracê. Prócz skomplikowanej procedury i niskiego prawdopodobieñstwa otrzymania zezwolenia na pracê, wysoki
koszt tego zezwolenia dla wielu te¿ stanowi³ przeszkodê.
Po podpisaniu rozporz¹dzenia obcokrajowcy z Ukrainy, Bia³orusi i Rosji mog¹ legalnie zatrudniaæ siê do prac sezonowych w rolnictwie bez koniecznoci uzyskiwania zezwolenia na pracê. I wielu mieszkañców tych krajów korzysta z takiej mo¿liwoci.
www.pravda.ru z 11 VII.
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Przemyt wieprzowiny z Polski
Tatjana Andriejewa informuje, ¿e specjalici Oddzia³u Granicznej Kontroli Weterynaryjnej Urzêdu Rossielchoznadzoru na Obwód Kaliningradzki zapobiegli nielegalnemu
wwozowi ponad pó³torej tony polskich produktów miêsnych i sch³odzonej wieprzowiny.
Obowi¹zuj¹cy od listopada 2005 roku zakaz importu produkcji miêsnej z Polski w ostatnim czasie coraz czêciej jest naruszany przez osoby fizyczne  powiedziano dziennikarce
w Urzêdzie Rossielchoznadzoru. S¹dz¹c na podstawie iloci przemycanego miêsa (czasem 150200 kg), jest ono przeznaczone nie dla potrzeb w³asnych przemytnika, lecz na
sprzeda¿. W toku kontroli stwierdzono, ¿e wieprzowina jest nabywana w sektorze
prywatnym i z regu³y bez przeprowadzenia kontroli weterynaryjno-sanitarnej. Wiêc nie
mo¿e ona byæ importowana tak¿e z tego powodu  t³umaczono dziennikarce w Rossielchoznadzorze.
KP-P, nr 132 z 20 VII.

Polski telefon zaufania
Na terytorium Polski lokalni celnicy uruchomili bezp³atny telefon zaufania dla Rosjan. Jest on dostêpny dla mieszkañców naszego regionu tylko na terytorium Polski. Dzwoni¹c pod numer 0-800-133-999 mo¿na przekazaæ wa¿n¹ informacjê, zadaæ pytanie odnonie procedur celnych.
SK, nr 28 z 1117 VII.

Wartoæ kulturalna pozosta³a w Polsce  przemyt graniczny
Powracaj¹ca z Polski do Rosji obywatelka rosyjska mia³a przy sobie ikonê o wymiarach 27x36 cm, ksi¹¿kê zatytu³owan¹ Theodor Ror ner Samtliche Werke, wydan¹ pod
koniec XIX wieku, trzy dzbanki z metalu koloru szarego i jeden dzbanek z metalu koloru
¿ó³tego. Przedmiotów tych nie pofatygowa³a siê wpisaæ do indywidualnej deklaracji
celnej. Celnicy rosyjscy na przejciu w Mamonowie, po zasiêgniêciu opinii ekspertów,
uznali, ¿e wspomniana wy¿ej ksi¹¿ka stanowi wartoæ kulturaln¹ i ¿e jej przewóz przez
granicê pañstwow¹ bez zezwolenia jest zabroniony. Z relacji Igora Oriechowa w KPwK
wynika, ¿e ksi¹¿ka pozosta³a w Polsce. Co siê sta³o z pozosta³ymi przedmiotami autor nie
wspomina. Wie zapewne o tym Jelena Siniawskaja, sekretarz prasowy Urzêdu Celnego w
Bagrationowsku, która udzieli³a informacji dziennikarzowi. Nie jest wykluczone, pisze
Oriechow, ¿e przeciwko przemytniczce wszczête zostanie postêpowanie karne.
KPwK, nr 96 z 6 VII.

Przemyt zwierz¹t rzadkich i pod ochron¹
Mieszkanka Kaliningradu przewozi³a ptaki i zwierzêta w sposób niezwyk³y. «Kobietê zatrzymano na przejciu w Bagrationowsku  poinformowa³a sekretarz prasowy
Jelena Siniawskaja.  Z komory silnika jej samochodu celnicy wydobyli 3 szynszyle,
2 króliki, 10 papug falistych, kanarka. Tam te¿ znajdowa³y siê jeszcze dwa ptaki: specjalici twierdz¹, ¿e s¹ to rozella i papuga naszyjnikowa, które s¹ zagro¿one wyginiêciem.
Naturalnie, dokumentów zezwalaj¹cych na przewóz zwierz¹t przez granicê pañstwow¹
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dama nie mia³a. Zgodnie z prawem, braci mniejszych przyjdzie siê jej zwróciæ s¹siedniemu pañstwu». Kobieta ju¿ by³a zatrzymywana przez celników: w padzierniku ubieg³ego
roku usi³owa³a ona wwieæ do regionu 15 papug falistych i 3 szynszyle, które znajdowa³y
siê w workach pod siedzeniem samochodu. W stosunku do naruszycielki wszczêto sprawê administracyjn¹.
SK, nr 28 z 11-17 VII; K-sa, nr 705 z 13 VII; Awtorynok, nr 28 z 17 VII.

Woda bez granic. Po raz siódmy odby³ siê sp³yw kajakowy na £ynie£awie
26 kaliningradczyków i 40 Polaków, w tym  pierwsze osobistoci i pracownicy
administracji lokalnych oraz deputowani, pokona³o na kajakach 20 kilometrów po rzece,
która w Rosji nazywa siê £awa, a w Polsce  £yna.
Tradycyjnie miêdzynarodowy sp³yw kajakowy startuje w miejscowoci Stopki
(gmina Sêpopol w województwie warmiñsko-mazurskim) i finiszuje ko³o Prawdinska.
Organizatorami s¹ samorz¹dy przygraniczne: rejon prawdinski i powiat bartoszycki.
Droga po wodzie zabiera w przybli¿eniu cztery godziny. Uczestnicy sp³ywu pomylnie dotarli do brzegu ko³o Prawdinska, zjedli tradycyjnie szurpê [zupê miêsn¹ na
baraninie], i uchê [zupê rybn¹]. Ale wczeniej by³o przekroczenie granicy w punkcie,
gdzie nie istnieje przejcie graniczne.
Autorowi tych s³ów wypad³o uczestniczyæ w szeciu sp³ywach. I na ka¿dym z nich
uczestnicy mówili o koniecznoci uczynienia tak, by t¹ tras¹ móg³ przep³yn¹æ ka¿dy
chêtny.
Przykro jest, ¿e na £awie rzadko ujrzysz nawet ³ód nadmuchiwan¹ wêdkarza, a jej
brzegi gêsto zaros³y krzewami.
Za to £yna latem zwyczajnie upstrzona jest ró¿nokolorowymi kajakami. Podró¿owanie po rzekach i zalewach wybrze¿a ba³tyckiego by³o popularne wród turystów jeszcze
w pierwszej po³owie XX wieku. Odrodzenie tej tradycji przynosi znacz¹cy dochód
s¹siednim regionom Polski i Litwy. Na Mazurach p³ywaj¹ tysi¹ce ¿aglówek. I one mog³yby przez £ynê£awê docieraæ do naszych wód. Niestety, na razie to nie wychodzi.
Dlaczego? G³ówn¹ z przyczyn jest to, ¿e brakuje w Rosji dla takiej turystyki bazy ustawodawczej na szczeblu federalnym i regionalnym. Dlatego te¿ nie ma granicznych punktów
przejcia na wodzie.
O nowy tryb przejcia zagranicznych, niekomercyjnych statków spacerowych i sportowych wewnêtrznymi drogami wodnymi naszego obwodu przyjdzie siê stoczyæ d³ug¹
walkê. Na pocz¹tku za trzeba doprowadziæ do otwarcia sezonowego, niech tylko na kilka
miesiêcy, przejcia na £ynie£awie. By wszystkie te piêkne widoki, które na razie ciesz¹
oczy tylko uczestników sp³ywów miêdzynarodowych, mogli podziwiaæ zwykli kaliningradczycy. No i nasi s¹siedzi  Polacy  te¿.
Tradycyjna wyprawa kajakowa jest wa¿na dla rozwoju stosunków dobros¹siedzkich,
umocnienia wspó³pracy przygranicznej. Ona daje nadziejê, ¿e wirtualny dzisiaj kontrolny punkt przejcia granicy stanie siê w przysz³oci realnie funkcjonuj¹cym punktem
przejcia.
Nawiasem mówi¹c, w tym samym dniu, w którym odbywa³ siê sp³yw £yn¹, w pol61

skim miecie Bartoszyce odby³o siê kolejne posiedzenie Komisji ds. Przejæ Granicznych
Rosyjsko-Polskiej Rady ds. Wspó³pracy Obwodu Kaliningradzkiego FR i Regionów Polski. Na nim omówiono zagadnienia budowy nowych i przebudowy funkcjonuj¹cych punktów przejcia i mo¿liwoci wniesienia zmian do rodzajów ruchu przez granicê. Strona
rosyjska poinformowa³a, ¿e planuje otworzyæ do 2015 roku wszystkie punkty przejcia,
ustalone w rosyjskopolskiej Umowie o przejciach granicznych. Jelena Nagornych.
RG, nr 141 z 4 VII.

Przyjañ pod ¿aglami, ale bez szans na swobodn¹ ¿eglugê na Zalewie Wilanym
Rossijskaja gazieta  Niedielia z 13 lipca informuje o kontaktach ¿eglarzy kaliningradzkich Natalii Krasakowej i Siergieja ¯adobko z ¿eglarzami polskimi. Jan Tuszkanow
pisze te¿, ¿e udzia³ ¿eglarzy kaliningradzkich w regatach polskich, kiedy masowy, teraz
sta³ siê problematyczny. Sezon ¿eglarski w pe³ni, jednak Zalew Wilany (Kaliningradzki)
nadal zamkniêty dla ruchu statków przez granicê rosyjsko-polsk¹. Dlatego teraz przez
zalew w³asnym sumptem ani ¿eglarze kaliningradzcy do Polski przyp³yn¹æ nie mog¹, ani
polscy do Kaliningradu, a droga morska sta³a siê o wiele d³u¿sza i trudniejsza. Naruszona
zosta³a wieloletnia tradycja spotkañ pod ¿aglami.
Bez wzglêdu na to ¿eglarze polscy znaleli sposób na przeprowadzenia regat miêdzynarodowych z udzia³em sportowców rosyjskich. Wypo¿yczaj¹ przyjacio³om z Kaliningradu swoje ¿aglówki i cigaj¹ siê nimi na polskich wodach Zalewu Wilanego. Podczas
regat w Nowej Pas³êce Polacy odst¹pili kaliningradczykom nie tylko ¿aglówkê, ale i zwyciêstwo w wycigu.
RG-N, 149 z 1319 VII.

Krzy¿acy znów przegrali pod Grunwaldem
Komsomolskaja prawda  Kaliningrad piórem Aleksieja Dienisienkowa informuje swoich czytelników, ¿e w dniach 14 i 15 lipca pod Grunwaldem Polacy zorganizowali
doroczn¹ imprezê, odtwarzaj¹c¹ przebieg bitwy z krzy¿akami w 1410 roku. Informuje
te¿, ¿e na tê imprezê, jak co roku, zjechali siê rycerze z ca³ej Europy i ¿e za ka¿dym
razem rycerze Zakonu Krzy¿ackiego przegrywaj¹  taka ju¿ jest ta historia. Przy okazji
dziennikarz przypomnia³, ¿e i w Obwodzie Kaliningradzkim s¹ miejscowoci, obok
których w przesz³oci odby³o siê wiele s³ynnych bitew, na przyk³ad bitwa obok Gross
Egersdorfu w 1757 roku w czasie Wojny Siedmioletniej, czy dwie bitwy w 1807 roku
wojsk sprzymierzonych z wojskami Napoleona  przy Preussische Eylau i Friedland.
KPwK, nr 104-t/29 z 19-26 VII; www.kaliningrad.kp.ru z 19 VII.

Polak znalaz³ w Kaliningradzie grób dziadka, Bohatera Zwi¹zku Radzieckiego
20 lipca na cmentarzu wojennym na skrzy¿owaniu alei Mira i ulicy Engelsa w Kaliningradzie odby³a siê uroczysta ceremonia na czeæ Bohatera Zwi¹zku Radzieckiego, asa
lotnictwa radzieckiego z czasów II wojny wiatowej Niko³aja Diligieja. W uroczystociach wzi¹³ udzia³ wnuk bohatera  obywatel Polski Pawe³ Bujnowski, który po raz
pierwszy odda³ czeæ prochom swego legendarnego dziadka. Rodzina d³ugo poszukiwa³a
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miejsca spoczynku dziadka. Dowiedzieæ siê, gdzie jest jego grób, pomóg³ portal internetowy kaliningradzkiego Zwi¹zku Pracowników Organów Ochrony Prawa, gdzie znalaz³y siê dane o Niko³aju Diligieju. S³u¿bê oficersk¹ przysz³y Bohater Zwi¹zku Radzieckiego rozpocz¹³ w sk³adzie 3. Samodzielnej Eskadry Lotniczej Zarz¹du Wojsk Ochrony
Granicy. II wojnê wiatow¹ spotka³ na granicy zachodniej. W 1944 roku nadano mu
tytu³ Bohatera Zwi¹zku Radzieckiego. Major Diligiej odby³ 172 loty bojowe, osobicie
str¹caj¹c w pojedynkach powietrznych 15 samolotów przeciwnika, a w sk³adzie grupy 
trzy. Po mistrzowsku pilotowa³ najnowsze myliwce tamtych czasów  Jak-7 i amerykañski R-39 Aerocobra. Niko³aj Diligiej zgin¹³ 3 padziernika 1945 roku w Königsbergu
w wypadku lotniczym.
www.regnum.ru z 20 VII.

Dwóch wczeniej karanych kaliningradczyków zatrzymano przy próbie
przekroczenia granicy z Polsk¹
Pod koniec lipca patrol graniczny z Oddzia³u Borowoje w rejonie bagrationowskim
zauwa¿y³ lady dwóch nieznanych osób na pasie granicznym. Powiadomiono stronê
polsk¹ o spodziewanym naruszeniu granicy. Tego samego dnia polska Stra¿ Graniczna
zatrzyma³a dwóch wczeniej karanych kaliningradczyków  19-letniego mieszkañca Kaliningradu, wobec którego w chwili obecnej toczy siê sprawa karna w Sadzie Rejonowym
w Gwardiejsku o kradzie¿, i 22-letniego m³odzieñca rodem z Ukrainy, w stosunku do
którego milicja kaliningradzka prowadzi dochodzenie w sprawie karnej i za którym wys³ano list goñczy. Obydwu naruszycieli granicy przekazano stronie rosyjskiej. Teraz odpowiedz¹ tak¿e za naruszenie granicy pañstwowej.
RG, nr 160 z 26 VII; www.regnum.ru z 30 VII; KPwK, nr 109 z 31 VII.

Kaliningrad  Niemcy
Zachodnia fala. Niemcy rosyjscy z Niemiec przygl¹daj¹ siê Obwodowi Kaliningradzkiemu
Wielu Niemców etnicznych, którzy w swoim czasie wyjechali z Kazachstanu i Ukrainy do Niemiec na pobyt sta³y, nie przyjê³o siê tam i teraz chc¹ poszukaæ lepszego losu
w Obwodzie Kaliningradzkim  napisa³a Jelena Nagornych w Rosyjskiej Gazecie
z 13 lipca.
Kaliningrad odwiedzi³a delegacja landu Hesja z szefem parlamentarnej Komisji
ds. Imigrantów Gudrun Osterburg na czele. Gocie spotkali siê z sekretarzem Komisji
Miejskiej do Spraw Przesiedleñców Siergiejem Po³ynkowem. Komisja zosta³a utworzona w lutym 2007 roku, poniewa¿ uwa¿a siê, ¿e g³ówna fala imigrantów skieruje siê g³ównie do stolicy obwodu.
Przedstawiciele parlamentu Hesji interesowali siê szczegó³ami programu wspierania
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Rosjan, pragn¹cych przesiedliæ siê do ojczyzny z zagranicy. W ich landzie s¹ ludzie, którzy przybyli do Niemiec z Rosji na pobyt sta³y, ale nie zdo³ali zaadaptowaæ siê w nowym
rodowisku. I dlatego parlamentarzystów interesuj¹ warunki, na jakich przesiedleñcom
proponuje siê powrót do Rosji, a tak¿e perspektywy nowych osiedleñców. W toku wizyty
zaproponowano w³adzom Kaliningradu nawi¹zanie w najbli¿szym czasie stosunków partnerskich z Frankfutem nad Menem.
Siergiej Po³ynkow poinformowa³ dziennikarkê RG, ¿e w okresie od 1 lutego do
1 lipca spraw¹ przesiedlenia siê do Kaliningradu zainteresowa³o siê 276 osób z 17 krajów, w tym z Nowej Zelandii, Czarnogóry, krajów nadba³tyckich, WNP, Izraela i nawet
USA. Nie móg³ powiedzieæ dok³adnie o ich narodowoci, ale wszyscy oni mówi¹ po
rosyjsku. Z tej grupy oko³o 7%  to potencjalni przesiedleñcy z Niemiec. S¹ to g³ównie
Niemcy etniczni, którzy kiedy mieszkali w Kazachstanie i na Ukrainie.
Przyczyny, które sk³aniaj¹ ich do spogl¹dania w stronê Kaliningradu, s¹ ró¿ne 
ca³kiem ¿yciowe i zrozumia³e: jedni nie zdo³ali opanowaæ jêzyka niemieckiego w takim
stopniu, który pozwoli³by im liczyæ na wysoko op³acan¹ pracê i obywatelstwo niemieckie; s¹ kobiety, które wysz³y za m¹¿ za Niemców, ale rozwiod³y siê, inne znalaz³y tam
mê¿ów i teraz razem z nimi chc¹ powróciæ do Rosji. S¹ ludzie najprzeró¿niejszych losów
i zawodów. Ale wszyscy oni mówi¹ o sobie jako o specjalistach, gotowych do pracy
w ka¿dym zawodzie.
Ekonomici kaliningradzcy twierdz¹, ¿e regionowi do rozwoju potrzeba co najmniej
milion osób zdolnych do pracy, g³ównie ludzi z takimi kwalifikacjami, które potrzebne s¹
w s³u¿bie zdrowia, owiacie, w przemyle stoczniowym, na kolei, w budownictwie,
w przemyle maszynowym. I ci, którzy nie zdo³ali oswoiæ siê w warunkach niemieckich,
w pe³ni mog¹ zrealizowaæ siê w obwodzie, nawet przekwalifikowuj¹c siê do pracy
w innym zawodzie. Praca znajdzie siê dla wszystkich, nieco gorzej mo¿e byæ ze znalezieniem mieszkania.
W s³u¿bie prasowej rz¹du Obwodu Kaliningradzkiego poinformowano, ¿e do Niemieckiego Zwi¹zku Spo³ecznego Atlant, bêd¹cego organizatorem I Ogólnoniemieckiego Zjazdu Rodaków, wp³ynê³o oko³o 5 tys. zapytañ w sprawach programu przesiedlenia
do Rosji. Wkrótce przy Ambasadzie FR w Niemczech zacznie funkcjonowaæ Przedstawicielstwo Federalnej S³u¿by Migracyjnej FR, które przyst¹pi do rozpatrywania podañ
o udzia³ w programie przesiedleñczym.
16 potencjalnych przesiedleñców z Niemiec odwiedzi³o Mamonowo. Interesowa³y
ich warunki nabycia mieszkañ w osadzie podmiejskiej, któr¹ zamierza zbudowaæ rosyjska firma budowlana. Jest ona inicjatorem zbudowania osiedla dla Niemców rosyjskich,
którzy kiedy wyjechali z Rosji do RFN w poszukiwaniu lepszego ¿ycia, ale tam nie
potrafili siê zaadaptowaæ.
W spotkaniu z goæmi z Niemiec wziêli udzia³ przedstawiciele rz¹du obwodowego
i firmy  inwestora.
Przypuszczalnych przesiedleñców mo¿na podzieliæ na trzy kategorie  opowiedzia³
dziennikarzom zastêpca szefa administracji Mamonowa Igor Antonowicz.  S¹ to ludzie
w podesz³ym wieku, którzy chcieliby do¿yæ swoje ¿ycie w Rosji, zajmuj¹c siê sadem64

ogrodem, s¹ 4550-letni obywatele, którzy nie zdo³ali znaleæ pracy na Zachodzie, i m³odzie¿. M³odzie¿ jest dla nas najbardziej po¿¹dan¹ czêci¹ przesiedleñców.
Jedni z potencjalnych przesiedleñców maj¹ obywatelstwo Niemiec, inni  Rosji. Dla
tych ostatnich udzia³ w programie przesiedlenia jest otwarty. Maj¹c odpowiedni status,
oni otrzymaj¹ szereg preferencji.
Administracja Mamonowa z kolei gotowa jest przeznaczyæ pod osadê dla przesiedleñców dzia³kê gruntów od 5 do 8 hektarów i wystawiæ j¹ na przetarg. Miastu, licz¹cemu 7500 mieszkañców, brakuje r¹k do pracy. Urzêdnicy zawieli goci autobusem nad
jezioro, gdzie znajduje siê grunt pod zabudowê. Jak zapewniaj¹ przedstawiciele administracji okrêgu miejskiego, na dzia³ce tej mo¿na zbudowaæ oko³o 450 indywidualnych
domów mieszkalnych. Ale najpierw trzeba zebraæ chocia¿by stu Niemców mamonowskich. Jesieni¹ br. planuje siê za³o¿yæ fundament pod przysz³¹ osadê. Rzecz w tym, czy
znajd¹ siê zamo¿ni Niemcy.
www.rosbalt.ru z 13 VII; www.kaliningrad.ru z 13 VII; RG, nr 150 z 13 VII, nr 158 z 24 VII.

Dni Bawarii w Kaliningradzie
16 lipca w Kaliningradzie odby³y siê Dni Bawarii, ograniczone, co prawda, do jednego dnia, ale bardzo ciekawe  zapewnia Anton Priwolnow w Kaliningradce. Z Monachium przybyli przedstawiciele tamtejszego portu lotniczego, szefowie biura turystycznego, hoteli, placówek rozrywkowych, ¿eby zaprezentowaæ kaliningradczykom czar
wypoczynku w³anie w Bawarii. Przedsiêwziêcie zorganizowa³o Narodowe Biuro Turystyki Niemiec.
W Swiet³ogorsku z kolei zorganizowano imprezê Oktoberfest na wyjedzie. Na
bazie jednego z tamtejszych hoteli Bawarczycy urz¹dzili poczêstunek na wielk¹ skalê
z tradycyjnymi daniami kuchni bawarskiej  pieczonymi na ro¿nie parówkami, duszona
kapust¹ i piwem.
KP, nr 126 z 12 VII.

Historycy rosyjscy i niemieccy rozmawiali w Swiet³ogorsku o wojnie i pokoju
Czy naród mo¿e ¿yæ w warunkach totalitaryzmu? Jak przebiega³o przejcie do tego
re¿imu w Rosji i Niemczech na pocz¹tku XX wieku? O trudnych momentach w rozwoju
historycznym Rosji i Niemiec rozmawiali historycy dwóch krajów w Swiet³ogorsku.
Omawianie spornych problemów odbywa³o siê w ramach wspólnej Rosyjsko-Niemieckiej Komisji ds. Zbadania Historii Najnowszej dwóch krajów. By³o to ju¿ 10. jubileuszowe posiedzenie komisji z udzia³em uczonych z Instytutu Historii Powszechnej Rosyjskiej
Akademii Nauk, Rosyjskiego Uniwersytetu Pañstwowego im. I. Kanta w Kaliningradzie
i czo³owych uczelni wy¿szych Niemiec.
G³ówn¹ uwagê skupiono tym razem na historii najnowszej. Zgodzono siê, ¿e w XX
wieku wiele procesów w Rosji i Niemczech odbywa³o siê nie bez wzajemnego wp³ywu.
Jednym ze spornych problemów sta³ siê rozpad ZSRR. Uczeni niemieccy bronili tezy,
¿e supermocarstwo rozpad³o siê, poniewa¿ obiektywnie nie mog³o on d³ugo istnieæ.
Zdaniem uczonych rosyjskich, Zwi¹zek Radziecki zosta³ rozwalony w sposób ukierunko65

wany, przy czym nie bez pomocy kontragentów zachodnich. Bardzo powci¹gliwie rozmawiano o wynikach II wojny wiatowej. Na przyk³ad, ze strony historyków niemieckich
nie by³o ¿adnej próby rewizji porozumieñ ja³tañskich z 1945 roku, na podstawie których
ustalono granice powojenne dwóch pañstw. Dalsza dyskusja miedzy uczonymi bêdzie
kontynuowana we wspólnych projektach poznawania historii i publikacjach naukowych.
RG-N, nr 149 z 13-19 VII.

116 tysiêcy euro przekaza³a w spadku by³a mieszkanka Königsberga na cele
dobroczynne Kaliningradu
By³a mieszkanka Kõnigsberga Sabine Krupp, zmar³a w Niemczech w padzierniku
2005 roku, przekaza³a w testamencie 116 tys. euro Kaliningradowi. 27 lipca br. konsul
generalny RFN w Kaliningradzie Guido Herz przekaza³ symbolicznie spadek merowi
Jurijowi Sawience. Sabine Krupp urodzi³a siê w Tilsit [Sowietsk] 5 czerwca 1927 roku,
póniej zamieszka³a w Königsbergu. W czasie ucieczki do Niemiec w 1945 roku zginê³a
jej matka. Razem z ojcem znalaz³a swoj¹ now¹ ojczyznê w Wisbaden. Tam te¿ zmar³a
w wieku 75 lat, bêd¹c wdow¹. Jej syn zmar³ we wczesnym dzieciñstwie. Ca³y swój
maj¹tek zapisa³a Kaliningradowi. W testamencie nazwa³a miasto Königsberg jedynym
spadkobierc¹, pod warunkiem wykorzystania podarowanych rodków na cele spo³eczne
i dobroczynne. Przy tym merostwo Kaliningradu zobowi¹zane bêdzie wys³aæ po up³ywie
roku raport o wykorzystaniu spadku s¹dowi spadkowemu w Wisbaden. Mer Sawienko
zapewni³ konsula generalnego RFN, ¿e tak siê stanie. Pieni¹dze mia³y wp³yn¹æ na rachunek miasta w najbli¿szym czasie.
www.regnum.ru z 18 VII; KP, nr 130 z 18 VII; KPwK, nr 104 z 20 VII;
K-d, nr 30 z 31 VII6 VIII.

Wizyta pos³ów Bundestagu w Kaliningradzie
Do Kaliningradu pod koniec lipca przyby³a grupa deputowanych Bundestagu RFN
z Manfredem Gründem, szefem frakcji CDU/CSU na czele. W czasie wizyty politycy
niemieccy spotkali siê z konsulem generalnym RFN w Kaliningradzie Guido Herzem,
naczelnikiem Wydzia³u ds. Miêdzynarodowych rz¹du obwodowego i kierownictwem Klubu
M³odych Polityków Obwodu Kaliningradzkiego.
Program przewidywa³ tak¿e wizytê w Kociele Ewangelicko-Luterañskim oraz wyjazd do K³ajpedy i zwiedzanie domu Simona Dacha, który w po³owie XVII wieku by³
rektorem Uniwersytetu Königsberskiego.
KP, nr 134 z 24 VII.
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Kaliningrad  Litwa
Premier Litwy: Wydaje siê, ¿e los Kaliningradu bardziej niepokoi Uniê Europejsk¹, ni¿ Rosjê
Premier Litwy Gediminas Kirkilas, zabieraj¹c g³os dzisiaj, 5 lipca, na otwartej
w Wilnie konferencji Rosja  Unia Europejska, jeszcze raz potwierdzi³, ¿e Litwa d¹¿y
do konstruktywnych i dobros¹siedzkich stosunków z Rosj¹, i «szczególnie  z Obwodem
Kaliningradzkim, który dla Litwy jest regionem priorytetowym». Jak poinformowano
AI REGNUM w rz¹dzie Litwy, w swoim wyst¹pieniu premier zatrzyma³ siê tak¿e na
sprawie demokracji w Rosji, bez której, wed³ug jego s³ów, trudno rozwijaæ stosunki
dobros¹siedzkie.
«Sadzê, ¿e stosunki wzajemne nie mog¹ opieraæ siê tylko na zasadach racjonalnych.
Wartoci te¿ s¹ wa¿ne. Skonsolidowana demokracja na wszystkich szczeblach w³adzy
Federacji Rosyjskiej jest g³ównym warunkiem do tego, by przysz³e partnerstwo Unii
Europejskiej i Rosji by³o pomylne. Jednak sytuacja dzisiejsza w Rosji zmusza do zastanowienia siê: a jaka demokracja jest budowana w Rosji»  mówi³ Gediminas Kirkilas,
zabieraj¹c g³os na konferencji. Wed³ug jego s³ów, w Europie uprawia siê demokracjê
opart¹ na wartociach liberalnych, a w Rosji «pojawi³a siê nowa interpretacja, która otrzyma³a nazwê suwerenna demokracja, gdy interesy pañstwa stawia siê ponad wolnoæ
obywateli».
Gediminas Kirkilas powiedzia³ tak¿e, ¿e historia  «to wa¿na czêæ ka¿dego narodu
i jej nie sposób zmieniæ». Wed³ug jego s³ów, nale¿y «nauczyæ siê nie baæ siê przyznawaæ
do swoich b³êdów». Zdaniem szefa rz¹du Litwy, otwartoæ w ocenie historii zawsze prowadzi do poprawy stosunków wzajemnych. «Tak by³o miedzy stosunkami Litwy i Polski,
z któr¹ w 1994 roku mielimy napiête stosunki, a teraz nasze kraje sta³y siê partnerami
strategicznymi»  mówi³ Kirkilas.
Przyznaj¹c, ¿e w chwili obecnej stosunki miedzy UE i Rosj¹ «s¹ napiête», premier
Litwy zauwa¿y³, ¿e «Rosja powinna zrozumieæ, ¿e problemy miêdzy Rosj¹ i poszczególnymi krajami Unii Europejskiej  to wspólny problem miêdzy Rosj¹ i ca³¹ UE». Gediminas Kirkilas mówi³ tak¿e o dyskryminacji przez Rosjê niektórych cz³onków UE,
i naciskach energetycznych, dodaj¹c, ¿e «owiadczenia z ostatniego czasu zmuszaj¹ do
zw¹tpienia czy Rosja chce rozwijaæ partnerstwo strategiczne z Europ¹».
Wed³ug s³ów Kirkilasa, w celu pomylnego podpisania nowej umowy miêdzy UE
i Rosj¹, powinny byæ rozwi¹zane trzy zasadnicze problemy: sprawa dostaw ropy naftowej
ruroci¹giem Przyjañ do Litwy, sprawa losu zamro¿onych konfliktów na terytorium
WNP i sprawa Obwodu Kaliningradzkiego, na której premier Litwy szczególnie skupi³
swoja uwagê.
«Jest bardzo wa¿ne, by w nowej umowie miêdzy UE i Rosj¹ zosta³y zapisane mo¿liwoci rozwi¹zania problemu rozwoju spo³eczno-gospodarczego Kaliningradu. Ten region
jest unikalny. Nieraz rodzi siê odczucie, ¿e Unia Europejska d¹¿y do bardziej ambitnych
zadañ w sprawie rozwoju spo³eczno-gospodarczego Kaliningradu, ni¿ sama Rosja.
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Ca³kowicie popieramy punkt widzenia UE, ¿e Kaliningrad powinien staæ siê zintegrowan¹ czêci¹ Regionu Nadba³tyckiego, który jest zdolny do zapewnienia w³asnej pomylnoci. Niestety, czêsto wydaje siê, ¿e Rosjê bardziej niepokoi nie rozwój mo¿liwoci
wewnêtrznych regionu, nie dodatkowe mo¿liwoci integracji z Regionem Europejskim,
lecz tylko maksymalnie swobodny tranzyt ³adunków miêdzy Obwodem Kaliningradzkim
i pozosta³¹ czêci¹ Rosji. Unia Europejska powinna zespoliæ wysi³ki, by przekonaæ Rosjê
co do koniecznoci wiêkszego spo³ecznogospodarczego oddzia³ywania miedzy Obwodem Kaliningradzkim i UE, ¿eby gospodarka regionu by³a otwarta dla UE. Inny dla nas
wa¿ny problem  stworzenie maksymalnie ³atwej komunikacji miêdzy nami jako s¹siadami. Niestety, dzisiaj zetknêlimy siê z okrelonymi zmianami negatywnymi. Po
wejciu w ¿ycie umowy miedzy Rosj¹ i Unia Europejsk¹ o u³atwionym przekraczaniu
granicy, mieszkañcom Litwy i Kaliningradu wypada p³aciæ za wizê po 35 euro, by przyjechaæ z Litwy do Kaliningradu lub na odwrót, z Kaliningradu do Litwy. Wczeniej
wizy by³y bezp³atne. To mo¿e mieæ negatywne oddzia³ywanie na rozwój spo³eczno-gospodarczy Kaliningradu, a w tym nie s¹ zainteresowane ani Litwa, ani Unia Europejska»
 zauwa¿y³ premier Litwy [...].
www.regnum.ru z 5 VII.

Premier Litwy zaproponowa³ szefom dyplomacji odbycie spotkania powiêconego Kaliningradowi
Premier Litwy Gediminas Kirkilas zaproponowa³ odbycie spotkania szefów dyplomacji Litwy, Niemiec, Polski i Rosji, powiêconego problematyce kaliningradzkiej. T¹
ide¹ Kirkilas podzieli³ siê 13 lipca z ministrem spraw zagranicznych Niemiec Frankiem
Walterem Steinmeierem, który przebywa³ w Litwie z dwudniow¹ wizyt¹.
W rozmowie z gociem Kirkilas po raz kolejny poruszy³ problem tranzytu kaliningradzkiego i kontaktów humanitarnych miedzy Litw¹ i Obwodem Kaliningradzkim.
Premier Litwy niejednokrotnie krytykowa³ uproszczony tryb wydawania wiz Rosjanom do krajów UE, który skomplikowa³ kontakty miêdzy obywatelami Litwy i kaliningradczykami.
www.itar-tass.com. z 13 VII; www.kaliningrad.ru z 13 VII.

Przejæ granicznych bêdzie wiêcej
Rozpoczê³o siê projektowanie nowego punktu przejcia granicy litewsko-rosyjskiej
PanemunieSowietsk-2 na odcinku Urzêdu Celnego w Niemnie wraz z budow¹ drogi
samochodowej omijaj¹cej Sowietsk. Zak³adana zdolnoæ przepustowa obiektu  4 tysi¹ce samochodów na dobê. Budowa zostanie sfinansowana ze rodków unijnych.
KPwK, nr 105 z 21 VII.

68

Kaliningrad  Bia³oru
Miñsk wci¹¿ jeszcze szuka wyjcia do morza
Pawie³ Borodin, sekretarz stanu Pañstwa Zwi¹zkowego Bia³orusi i Rosji, owiadczy³
na pocz¹tku lipca, ¿e obecnie rozpatruje siê trzy projekty budowy portu bia³oruskiego.
I wszystkie trzy  na terytorium Obwodu Leningradzkiego. W³adimir Sazanow zastanawia siê w KP nad tym, czy to oznacza, ¿e idea utworzenia takiego portu na kaliningradzkim wybrze¿u morskim posz³a w niepamiêæ?
Dziennikarz przypomina, ¿e o planach Republiki Bia³oru uzyskania samodzielnego
wyjcia do morza przy pomocy Obwodu Kaliningradzkiego mówi siê od dawna. 12 czerwca
2005 roku o budowie portu bia³oruskiego w tym obwodzie i transporcie nawozów potasowych porozumieli siê prezydenci  W³adimir Putin i Aleksandr £ukaszenko. Jednak
w ostatnim czasie strona rosyjska, na to wygl¹da, ca³kiem zobojêtnia³a do tego projektu.
Ten ¿e Borodin, komentuj¹c perspektywy budowy portu w Obwodzie Kaliningradzkim,
powiedzia³, ¿e Bia³oru nie ma interesu w tym, by karmiæ dochodami z tranzytu swoich
³adunków Litwê i £otwê. Bardziej celowym wydaje siê zbudowanie portu bia³oruskiego
w Ust£uga w Obwodzie Leningradzkim, gdzie jest niezbêdna infrastruktura. I taki projekt, wed³ug jego s³ów, by³ ju¿ omawiany z gubernatorem Obwodu Leningradzkiego
Walerijem Sierdiukowem.
Co za dotyczy dawnych planów, zwi¹zanych z obwodem, to, jak owiadczy³ szef
Oddzia³u Ambasady Bia³orusi w Kaliningradzie W³adimir Za³omaj, od grudnia ubieg³ego roku ta sprawa znajduje siê w stanie zawieszenia. Naraz dwie komisje Zgromadzenie
Parlamentarnego Zwi¹zku Bia³orusi i Rosji próbowa³y j¹ rozwi¹zaæ. Niestety, bez powodzenia. Tym niemniej ostatecznie idea utworzenia portu bia³oruskiego w Obwodzie Kaliningradzkim, bez wzglêdu na owiadczenie Borodina, nie zosta³a odrzucona. W po³owie
lipca z Miñska do Kaliningradu wybiera siê grupa specjalistów, którzy bêd¹ przygotowywaæ wizytê w obwodzie premiera Bia³orusi Siergieja Sidorskiego. Nie jest wykluczone,
¿e ideê uda siê reanimowaæ.
KP, nr 125 z 11 VII; www.kaliningradka.ru z 11 VII.

Wizyta delegacji bia³oruskiej w Kaliningradzie
23 lipca z Miñska do Kaliningradu przyby³a grupa robocza na czele z pierwszym
zastêpc¹ ministra transportu i komunikacji Republiki Bia³oru Niko³ajem Wierchowcem.
W sk³adzie delegacji  przedstawiciele jeszcze szeregu ministerstw, w³adz Miñska,
specjalici du¿ych przedsiêbiorstw, w³¹cznie ze SA Bia³oruska Kompania Potasowa.
W ci¹gu dwudniowej wizyty zajmowano siê przygotowaniami do kolejnego posiedzenia Rosyjsko-Bia³oruskiej Rady ds. Wspó³pracy. Omawiano m.in. sprawy wspó³dzia³ania w nastêpuj¹cych bran¿ach  kooperacja przemys³owa, tranzyt ³adunków, wspólny
rozwój infrastruktury portowej, budownictwo. Prócz tego delegacja odwiedzi³a przedsiê69

biorstwo Sodru¿estwoSoja w Swiet³ym i kombinat Produkty pitanija w Kaliningradzie.
KP, nr 134 z 24 VII.

Nie sam¹ ryb¹. W zamian za konserwy Bia³orusini dostarcz¹ do Obwodu Kaliningradzkiego cement i wapno
W ci¹gu dwóch dni pobytu w Obwodzie Kaliningradzkim delegacja z Miñska
wspólnie z urzêdnikami rz¹du obwodowego zajmowa³a siê nie tylko przygotowaniami
do posiedzenia Rosyjsko-Bia³oruskiej Rady ds. Wspó³pracy. Omawiano tak¿e sporne sprawy rozwoju kontaktów dwustronnych. Wynikiem spotkania sta³ siê protokó³ o osi¹gniêtych porozumieniach, które podpisali wicegubernator Jurij Szalimow i wiceminister
Niko³aj Wierchowiec.
Wed³ug s³ów J. Szalimowa, po raz pierwszy podniesiono sprawê utworzenia orodków handlowo-logistycznych w Kaliningradzie i Miñsku po to, by producenci kaliningradzcy i bia³oruscy mieli u³atwion¹ realizacjê swoich towarów. Dzisiaj obwód prze¿ywa
prawdziwy bum budowlany, i jest bardzo zainteresowany dostawami cementu bia³oruskiego i innych materia³ów budowlanych. Strona bia³oruska, jak owiadczy³ N. Wierchowiec, gotowa jest do zaspokojenia rosn¹cego popytu kaliningradczyków: w protokole
odnotowano, ¿e dostawy wzrosn¹ ju¿ w roku bie¿¹cym, a w przysz³ym przyjaciele gotowi
s¹ przywieæ nie mniej ni¿ 300 tys. ton cementu i 100 tys. ton wapna i konstrukcji ¿elbetonowych w przeliczeniu na zbudowanie 45 tys. m2 mieszkañ.
Z kolei Bia³orusini chc¹ otrzymaæ od obwodu wiêcej ryb  wie¿ych, wêdzonych
i w konserwach. Nadal zamierzaj¹ uczestniczyæ w rozwoju infrastruktury portowej
w Kaliningradzie. Wed³ug informacji J. Szalimowa, na opracowanie projektu technicznoekonomicznego strona bia³oruska chcia³aby otrzymaæ finansowanie z bud¿etu pañstwa
zwi¹zkowego.
Co za dotyczy nie rozwi¹zanej od dawna sprawy prze³adunku bia³oruskich nawozów
potasowych przez porty Kaliningradu, to w ramach grupy roboczej rozwi¹zaæ jej nie
próbowano  zbyt du¿o wokó³ niej trudnych do rozwi¹zania problemów. W protokole
spotkania na ten temat odnotowano jedynie aktualnoæ dalszego procesu rokowañ i to, ¿e
strona bia³oruska nadal gotowa jest zapewniæ roczny prze³adunek nie mniej ni¿ miliona
ton nawozów potasowych przez terminale portowe obwodu [Bia³oru eksportuje ³¹cznie
12 mln ton tych nawozów], ale na warunkach równorzêdnych z przewozem i prze³adunkiem w porcie k³ajpedzkim.
Wiera Baszkanowa pisze w RG, ¿e kamieniem obrazy w tej sprawie s¹ stale rosn¹ce taryfy kolejowe na przewóz ³adunków do obwodu, ale i taryfy bia³oruskie dla ³adunków rosyjskich w kierunku Kaliningradu wzros³y o 70200%. W tej sferze, jak poinformowa³ N. Wierchowiec, mo¿na oczekiwaæ pomylnych zmian. Rosyjskie i bia³oruskie
ministerstwa transportu rozwa¿aj¹ mo¿liwoæ zastosowania wewn¹trzrosyjskiej taryfy
kolejowej 10-01 do przewozów ³adunków zmierzaj¹cych do republiki s¹siedniej, wówczas i warunki tranzytu do Kaliningradu wyrównaj¹ siê.
Gubernator Gieorgij Boos w toku spotkania z delegacj¹ bia³orusk¹ zaproponowa³
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wzbogacenie dwustronnej wieloletniej wspó³pracy kulturalnej. Na przyk³ad, przeprowadziæ ju¿ w najbli¿sz¹ jesieñ Dni Obwodu Kaliningradzkiego w Miñsku, a Dni Bia³orusi
w Kaliningradzie zaplanowaæ na przysz³¹ wiosnê. Trzeba organizowaæ wyjazdy artystów, muzeów, zespo³ów twórczych i obowi¹zkowo przedstawicieli biznesu, ¿eby przeprowadziæ spotkania biznesowe. Im szerszy kr¹g kontaktów, tym lepiej dla wspó³pracy
 przekonywa³ gubernator.
RG informuje, ¿e obrót towarowy miêdzy Obwodem Kaliningradzkim i Republik¹
Bia³oru w styczniumarcu 2007 roku wyniós³ 27,5 mln dolarów, zwiêkszaj¹c siê
o 7,1% w porównaniu z analogicznym okresem ub. roku. Podstaw¹ eksportu kaliningradzkiego do republiki Bia³oru s¹ gotowe lub konserwowane produkty z miêsa i ryb,
papier i karton, ryby, piwo. Bia³orusini dostarczaj¹ do obwodu g³ównie materia³y i konstrukcje budowlane, aparaturê elektryczn¹ i wyroby z masy plastycznej.
RG, nr 160 z 26 VII.

Przepis na pomna¿anie wiedzy. Uniwersytety imienia Kanta i Kupa³y realizuj¹
wspólne projekty
W przygranicznym Grodnie bêd¹ rozwijaæ turystykê przy pomocy kolegów z Kaliningradu. Do takiego wniosku doszli uczeni dwóch uniwersytetów  Rosyjskiego Pañstwowego im. Immanuela Kanta i Grodzieñskiego im. Janki Kupa³y podczas spotkania
w Obwodzie Kaliningradzkim.
Obydwa uniwersytety wspó³pracuj¹ ze sob¹ ju¿ siedem lat w ramach sieci Partnerstwo uniwersytetów Regionu Morza Ba³tyckiego. Uczeni z Grodna chc¹ korzystaæ
z dowiadczeñ kaliningradczyków i otworzyæ w swoim uniwersytecie kierunek turystyka i gocinnoæ ju¿ w 2007 roku z pierwszym naborem studentów w 2008 roku.
W padzierniku br. delegacja RUP im. Kanta odwiedzi Grodno w ramach wymiany
dowiadczeñ miêdzy uniwersytetami.
Sojuz Bie³oru-Rossija, dodatek do Rossijskoj gaziety, nr 28 z 26 VII.

Kaliningrad  wiat
Odrodziæ Hanzê? Gubernator wyspy ró¿ odwiedzi³a Obwód Kaliningradzki
Gubernator Gotlandii Marianne Samuelsson odwiedzi³a Obwód Kaliningradzki.
Z gubernatorem Gieorgijem Boosem omawiano perspektywy wspó³pracy g³ownie w dwóch
sferach: turystyki i budownictwa. Po tej wizycie rz¹d obwodu przygotuje delegacjê przedstawicieli biznesu turystycznego, która odwiedzi Szwecjê i, odpowiednio, oczekuje siê
rewizyty szwedzkich operatorów turystycznych  po to, by o¿ywiæ turystykê dwustronn¹.
Gubernatorzy porozumieli siê ponadto o wspó³pracy w sferze ochrony przyrody, transportu, rolnictwa i przemys³u rybnego. Rozmawiano te¿ o odrodzeniu tych bliskich kontaktów, które istnia³y w czasach Zwi¹zku Hanzeatyckiego.
KP, nr 119 z 3 VII.
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Unia Europejska wesprze Kaliningrad
W Kaliningradzie wystartowa³ projekt wspó³pracy Rosji i Unii Europejskiej, z udzia³em ekspertów z Rosji i Europy, w tym i z Polski. Bud¿et projektu opiewa na prawie 7 mln
euro. Zadania: wdro¿yæ technologie informatyczne, upraszczaj¹ce wspó³dzia³anie miedzy
w³adz¹ i spo³eczeñstwem (na przyk³ad, sk³adanie deklaracji podatkowych w postaci
elektronicznej), poprawiæ atrakcyjnoæ inwestycyjn¹ regionu, podnieæ zdolnoæ konkurencyjn¹. Oficjalna prezentacja projektu mia³a miejsce 4 lipca br. Program bêdzie realizowany pod nadzorem i przy wspó³udziale irlandzkiej kompanii konsultingowej GDSI
w ci¹gu trzech lat.
KP, nr 119 z 3VII, nr 125 z 11 VII; RG, nr 144 z 6 VII; SK, nr 28 z 1117 VII;
www.kaliningradka.ru z 11 VII.

FR mo¿e nie rozmieszczaæ jednostek rakietowych w Kaliningradzie
Rosja nie bêdzie rozmieszczaæ jednostek rakietowych w Kaliningradzie, je¿eli USA
przyjm¹ propozycjê wspólnego wykorzystania nowej rosyjskiej RLS [stacji radiolokacyjnej] na po³udniu Rosji, owiadczy³ pierwszy wicepremier FR Siergiej Iwanow.
Prezydent Rosji W³adimir Putin 2 lipca w czasie rokowañ ze swoim koleg¹
amerykañskim Georgem Buschem w USA wyst¹pi³ z now¹ inicjatyw¹ w sprawie obrony
przeciwrakietowej. Putin zaproponowa³ wykorzystaæ wspólnie z USA nie tylko RLS
w Gabale (Azerbejd¿an), ale tak¿e budowan¹ na po³udniu Rosji stacjê uprzedzaj¹c¹
o starcie rakiet.
«Je¿eli propozycja zostanie przyjêta, to dla nas odpadnie koniecznoæ rozmieszczania
nowych jednostek rakietowych w europejskiej czêci Rosji, w Obwodzie Kaliningradzkim»  powiedzia³ Iwanow dziennikarzom.
Wyjani³ on, ¿e Rosja bêdzie zmuszona do rozwiniêcia nowych jednostek rakietowych, «¿eby odparowaæ zagro¿enia, je¿eli bêdzie podjêta decyzja o rozmieszczeniu
PRO [rakiet obrony przeciwrakietowej] (USA) w Polsce i Czechach»  informuje RIA
Nowosti.
www.kaliningrad.ru z 4 VII; www.vz.ru z 4 VII; KP, nr 121 z 5 VII; KPwK, nr 96 z 6 VII;
SB, nr 108 z 7 VII; www.kaliningrad.kp.ru z 12 VII.

W Kaliningradzie, byæ mo¿e, znalezione zosta³y szcz¹tki dwóch genera³ów
armii Napoleona
Miêdzynarodowa grupa antropologów, która przyby³a 20 lipca do Kaliningradu, przyst¹pi³a do zbadania masowego pochówku szcz¹tków ¿o³nierzy Wielkiej Armii Napoleona, ujawnionego latem 2006 roku w centrum miasta w czasie budowy zespo³u obiektów
handlowych. Nie jest wykluczone, ¿e wród znalezionych szkieletów s¹ szcz¹tki dwóch
wysokich rang¹ oficerów francuskich, którzy, zgodnie z kronikami, zmarli w grudniu
1812 roku i styczniu 1813 w Königsbergu. S¹ to dowódca artylerii hrabia Jean Ambroise
de Lariboisiere i naczelnik wojsk in¿ynieryjnych baron Jean-Baptiste Eble.
W czasie ubieg³orocznych wykopów znaleziono grób zbiorowy, w którym znajdowa³y
siê trzy trumny, co podkrela wysoki status spo³eczny zmar³ych, podczas gdy wszyscy
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pozostali ¿o³nierze byli chowani nie w trumnach. Byæ mo¿e, tam w³anie byli pochowani
genera³owie francuscy, uwa¿aj¹ antropolodzy. Wed³ug róde³ francuskich Jean-Baptiste
Elbe zmar³ w Königsbergu 13 grudnia 1812 r. Jego imiê uwiecznione jest w krypcie kocio³a w. Luizy w Pa³acu Inwalidów w Pary¿u. Imiê Jean Ambroise de Lariboisiere,
zmar³ego na febrê w Königsbergu 21 grudnia 1812 r., uwiecznione jest na £uku Triumfalnym, a serce pochowano w kaplicy de Monthorin.
To, ¿e szcz¹tki s¹ ¿o³nierzami armii Napoleona, uda³o siê wyjaniæ na podstawie
guzików, które zachowa³y siê prawie w stanie idealnym. Na pocz¹tku 1813 roku przez
Königsberg z Rygi wycofywa³ siê 10 korpus marsza³ka Étienne Jacques Joseph
Alexandre Macdonalda. Na znalezionych przez archeologów kaliningradzkich guzikach
widniej¹ akurat znaki rozpoznawcze dywizji, wchodz¹cych w sk³ad korpusu Macdonalda. Ogó³em wg danych historyków, znaleziony w centrum Kaliningradu grób zbiorowy
liczy³ 812 osób, zmar³ych zim¹ 18121813 r. w czasie cofania siê armii napoleoñskiej
z Rosji. Wtedy w Königsbergu czynny by³ szpital ewakuacyjny, przez który przechodzi³o
wielu ¿o³nierzy. Ci, którzy tu zmarli, tu te¿ byli pochowani.
KP, nr 131 z 19 VII; www.regnum.ru z 21 VII.

Miêdzy UE i Rosja trwaj¹ konsultacje w sprawie kaliningradzkiej
Niko³aj Tu³ajew, cz³onek Rady Federacji FR z ramienia Kaliningradzkiej Dumy
Obwodowej i sta³y uczestnik delegacji parlamentarzystów rosyjskich w Zgromadzeniu
Parlamentarnym Rady Europy, powiedzia³ dziennikarzowi KP, ¿e w chwili obecnej
miêdzy Moskw¹ i Bruksel¹ trwaj¹ konsultacje jak w³anie przy przyjêciu nowej Umowy
miêdzy FR i UE o partnerstwie i wspó³pracy uwzglêdniaæ problematykê Obwodu Kaliningradzkiego. Wg Tu³ajewa, warianty s¹ ró¿ne. Rodzime MSZ potwierdza, ¿e w nowej
umowie Kaliningrad nie bêdzie zapomniany. Inna rzecz, w jakiej formie to wyra¿¹
 jednym zdaniem, specjalnym rozdzia³em, czy specjalnym za³¹cznikiem do zasadniczego tekstu umowy. Trzeba zrozumieæ, ¿e od ¿yczenia tylko strony rosyjskiej tu nie wszystko zale¿y  swoje zdanie, ma siê rozumieæ, ma tak¿e Unia Europejska  powiada Tu³ajew.
 Do konsensusu na razie nie doszli. Wed³ug Tu³ajewa, dokument koñcowy, ustanawiaj¹cy now¹ bazê prawn¹ do wspó³pracy Rosji i UE, powinien byæ przyjêty nie póniej ni¿
pod koniec bie¿¹cego roku. Przecie¿ ju¿ od stycznia przysz³ego roku Polska i Litwa
przy³¹cz¹ siê do Schengen. Opowiadamy siê za tym, by kaliningradczykom nie przysporzy³o to jakichkolwiek trudnoci. Trzeba uczyniæ tak, by wizy polskie i litewskie, które
stan¹ siê ju¿ szengeñskimi, wydawane by³y, jak i wczeniej, bezp³atnie, by³y d³ugoterminowe i wielokrotne  doda³ senator Tu³ajew. Jednak ¿adne oficjalne stanowisko rosyjskie nie potwierdza oczekiwañ Tu³ajewa.
KP, nr 124 z 10 VII.

Armia indyjska  bogactwem stoczni Jantar. Najwiêkszy kontrakt Indii i Rosji
bêdzie zrealizowany w Kaliningradzie  kolejne zapewnienia w tej sprawie
Nadba³tycki Zak³ad Budowy Statków Jantar (dalej: Stocznia Jantar) w Kaliningradzie ma zbudowaæ trzy fregaty dla marynarki wojennej Indii. Jeden okrêt bêdzie
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kosztowaæ ponad 500 milionów dolarów. Jak poinformowa³ goszcz¹cy w Kaliningradzie
ambasador Republiki India w Rosji Kanval Sibal  jest to najwiêkszy kontrakt w historii
dyplomacji rosyjsko-indyjskiej. 27 lipca w obecnoci ambasadora Sibala, attache
wojenno-morskiego Indii komandora Jamvala i wysokich urzêdników rz¹du rosyjskiego
i obwodowego odby³o siê uroczyste za³o¿enie stopki pierwszej fregaty.
Nadzorowaæ budowê bêdzie 12 osób z Indii. Na czas budowy przeprowadz¹ siê one
z rodzinami do Kaliningradu. Stanie siê to ju¿ wkrótce, wszak budowa ju¿ trwa.
Wszystkie trzy okrêty maj¹ byæ gotowe do 2012 roku. Dla realizacji tego zadania
stocznia zamierza zatrudniæ nowych specjalistów. Pomoc w ich zakwaterowaniu obiecuje
merostwo miasta.
KP, nr 138 z 28 VII; K-d, nr 30 z 31 VII6 VIII.

Miliony euro na przejcie graniczne Mamonowo II  Grzechotki
Prasa kaliningradzka poinformowa³a o podpisaniu kontraktu na budowê rosyjskiej
czêci przejcia granicznego Mamonowo II  Grzechotki. 27 lipca przedstawiciele
Komisji Europejskiej w FR i Federalnej S³u¿by Celnej Rosji z³o¿yli swoje podpisy pod
umow¹ zawart¹ z konsorcjum, na czele którego znajduje siê firma I.M. Badprim
S.R.L..Na budowê przejcia (budynków, dróg, miejsc postoju samochodów i infrastruktury serwisowej) w Mamonowie II Unia Europejska przeznaczy³a 13,3 mln euro. Wszystkie prace planuje siê zakoñczyæ w ci¹gu dwóch lat.
W Przedstawicielstwie KE w Moskwie zak³adaj¹, ¿e nowe przejcie graniczne
pozwoli na zwiêkszenie zakresu handlu nie tylko miêdzy Rosj¹ i Polsk¹, ale i Uni¹ Europejsk¹ jako ca³oci¹. Nowe przejcie bêdzie pracowaæ bez jakichkolwiek ograniczeñ
wagowych. Zak³ada siê, ¿e dziennie przez niego bêdzie mog³o przejechaæ oko³o czterech
tysiêcy samochodów  2600 osobowych, 1250 ciê¿arowych i 150 autobusów.
Obecnie funkcjonuj¹ce przejcie Mamonowo  Gronowo, otwarte w 1994 roku, ju¿
z trudem radzi sobie z wci¹¿ wzrastaj¹c¹ iloci¹ transportu samochodowego (a dla transportu o wadze powy¿ej szeciu ton przejazd tam jest w ogóle zamkniêty).
KP, nr 131 z 19 VII; www.tks.ru z n19 VII; RG, nr 156 z 20 VII.
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Tytu³y i nazwy rodków przekazu:
AiF-K  Argumenty i fakty  Kaliningrad (dodatek regionalny do
ogólnorosyjskiego tygodnika Argumenty i fakty);
AI  Agencja Informacyjna, np. Rosba³t (skrót od Rossijskaja Ba³tika);
BG  Ba³tijskaja gazieta (tygodnik regionalny dla biznesmenów);
BNS  Agencja Informacyjna Baltic New Service;
DA  Die³owoj aljans (dwutygodnik dla szefów przedsiêbiorstw i organizacji wszystkich form w³asnoci,
zawiera monitoring ustawodawstwa federalnego);
DD  Dmitrija Donskogo, 1 (gazeta codzienna sponsorowana przez Administracjê Obwodu gubernatora
Leonida Gorbienki, ju¿ nie istnieje);
D-k  Dwornik (bezp³atny tygodnik reklamowy z domieszk¹ polityki);
G-n  Gra¿danin (tygodnik lokalny sponsorowany przez merostwo Kaliningradu);
GTRK  Gosudarstwiennaja tele-radio kompania Jantar (Pañstwowa Kompania Telewizyjno-Radiowa
Jantar);
IK  Izwiestija Kaliningrada (tygodnik spo³eczno-polityczny);
JK  Jantarnyj kraj (gazeta codzienna);
JK-n  Jantarnyj karawan (tygodnik);
K-d  Kaskad (gazeta codzienna), Kaskad Podrobnosti  tygodnik
KE  Kenigsberger Ekspress (miesiêcznik w jêzyku niemieckim);
KJ  Kaliningradskaja iskra (gazeta bezp³atna Oddzia³u Obwodowego Komunistycznej Partii FR);
KNK  Kaliningradskije Nowyje kolosa (tygodnik opozycyjny);
KP  Kaliningradskaja prawda (najstarsza i wci¹¿ najpopularniejsza gazeta codzienna w obwodzie, ukazuje
siê od 1946 roku);
KP-P  Kaliningradskaja prawda Piatnica (ukazuje siê w ka¿dy pi¹tek jako wydanie magazynowe KP);
KPwK  Komsomolskaja prawda Kaliningrad (dodatek regionalny do gazety ogólnorosyjskiej);
KRiI  Kaliningradskaja rek³ama i informacyja (bezp³atny tygodnik, g³ównie reklamowy);
K-sa  Kolosa (gazeta dla zmotoryzowanych, ukazuje siê w ka¿dy pi¹tek zamiast Stra¿ Ba³tiki);
KSPS  Kaliningradskij Sojuz prawych si³ (gazeta Zwi¹zku Si³ Prawicowych w Kaliningradzie, ukazuje
siê nieregularnie);
KW  Kaliningradskaja wieczorka (popo³udniówka, wydawana codziennie przy wsparciu redakcji
tygodnika Moskowskij komsomolec);
KWr.  Kaliningradskoje wremia (tygodnik spo³eczno-polityczny);
MB  Majak Ba³tiki (tygodnik dla pracowników przemys³u rybnego i transportowców);
MKwK  Moskowskij komsomolec w Kaliningradzie (dodatek regionalny do tygodnika ogólnorosyjskiego Moskowskij komsomolec);
NK  Nowyje kolosa (poprzednia nazwa tygodnika Kaliningradskije Nowyje kolosa);
NW  Niewskoje wriemia (gazeta codzienna z Petersburga), www.nvspb.ru;
NK-Eurorubel  Nowyj Königsberg  Erorubel (tygodnik);
RG  ,,Rossijskaja gazieta (gazeta rz¹dowa, ukazuje sie² 4 razy w tygodniu, publikuje akty prawne w³adz
federalnych i regionalnych); RG-N  Rassijskaja gazieta  Niediela (wydanie tygodniowe);
RR  Rubiezÿ rodiny (gazeta informacyjno-analityczna, tak¿e w internecie: www.rubeg.narod.ru);
SB  Strazÿ Ba³tiki (gazeta codzienna Floty Ba³tyckiej FR);
SK  Strana Kaliningrad (tygodnik, tak¿e w internecie: www.strana.kaliningrad.ru);
TR  Tridiewiatyj region, tygodnik;
SZ  Swobodnaja zona (gazeta codzienna o tematyce spo³eczno-gospodarczej, juzÿ nie istnieje);
WD  Wasz doktor wKaliningradie (miesiêcznik o tematyce medycznej);
WiK  W³ast i kaliningradcy (gazeta Oddzia³u Regionalnego Zwi¹zku Podatników Rosji);
VIP-K  VIP Kaliningrad, tygodnik;
ZiP  ,,Zakon i poriadok (gazeta tygodniowa organów ochrony prawa i porz¹dku publicznego OK)
ZZ  CityZona zakona (regionalna gazeta bezp³atna o tematyce zdrowotnej i bezpieczeñstwa publicznego,
ukazuje siê tak¿e w internecie, www.city.39.ru);
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Czêsto u¿ywane nazwy i zwroty:
AO lub AOK  Administracja Obwodu Kaliningradzkiego,
FB  Flota Ba³tycka,
FCP  Federalny Celowy Program Rozwój Obwodu Kaliningradzkiego
w okresie do 2010 roku,
FR  Federacja Rosyjska,
FSB  Federalna S³u¿ba Bezpieczeñstwa,
FSC  Federalna S³u¿ba Celna, dawny Pañstwowy Komitet Ce³,
SG FSB  Stra¿ Graniczna FSB,
FWM  Flota Wojenno-Morska,
KDO lub DO  Kaliningradzka Duma Obwodowa,
KRO  Kaliningradzka Regionalna Organizacja, np. Partii Jedinstwo,
KRU  Kaliningradzki Regionalny Urz¹d, np. FSB,
OK  Obwód Kaliningradzki,
OUSW  Obwodowy Urz¹d Spraw Wewnêtrznych,
PKC  Pañstwowy Komitet Ce³,
PZOF  Pó³nocno-Zachodni Okrêg Federalny,
SMI  rodki masowej informacji,
SSE  Szczególna (Specjalna) Strefa Ekonomiczna w OK.,
USW  Urz¹d Spraw Wewnêtrznych, np. w Gusiewie,
WSE  Wolna Strefa Ekonomiczna Jantar,
ZSP  Zwi¹zek Si³ Prawicowych,
ZUSWwT  Zachodni Urz¹d Spraw Wewnêtrznych w Transporcie.
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Orodek Badañ Naukowych im. Wojciecha Kêtrzyñskiego w Olsztynie
Wydano przy wsparciu Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Warmiñsko-Mazurskiego
i wspó³pracy Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kêtrzyñskiego w Olsztynie
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