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Konwencja ramowa o ochronie praw mniejszości
narodowych gwarantuje dwujęzyczne nazewnictwo
ulic powiedział w wywiadzie dla "Salonu
Politycznego" w Radiu „Znad Wilii” Bolesław
Daszkiewicz, dyrektor administracji rej.
solecznickiego.

„Została jeszcze jedna instancja, do której mogę się
zwrócić ze skargą apelacyjną. Jest to Naczelny Sąd
Administracyjny, w którym w ciągu 14 dni mogę się
odwołać od decyzji sądowej” -  skomentował Daszkiewicz decyzję Okręgowego Sądu Administracyjnego
ws. usunięcia dwujęzycznych tabliczek w rej. solecznickim.

Dyrektor zaznaczył, że na razie nic mu nie grozi, oprócz kar pieniężnych, których już zapłacił około 2 tys.

”Pierwsze upomnienie kosztowało mnie 450 litów, drugie już tysiąc, następne będzie jeszcze większe.
Kary opłacam z własnej kieszeni” -  t łumaczył Daszkiewicz.

Dyrektor administracji nie liczył ile jest wywieszonych tabliczek w rejonie solecznickim i podkreślił, że
tabliczki wiszą na domach od czasów sowieckich i nikt na nich nie zwracał uwagi.

„Ludzie podróżują po Europie, widzą dwujęzyczne tabliczki np.: w Słowacji przy granicy z Polską, to samo
jest na pograniczu z Niemcami. Mieszkańcy sami decydują o zawieszeniu tabliczki” -  mówił dyrektor.

„Tabliczki są tłumaczone na polski, czyli jeśli jest ulica „mokyklos”, to po polsku będzie „szkolna”. Taką
decyzję przyjmują sami właściciele domów. Wszystkie tabliczki są dwujęzyczne. Nie ma tabliczek tylko po
polsku. Pierwszeństwo jest dla nazwy w języku państwowym, a tylko potem, gdzieś niżej jest nazwa w
innym języku” -  podkreślił Daszkiewicz.

„Wspominając projekt rządu Kubiliusa, który proponował ustawienie słupków z napisami ulic, należy
podkreślić, że w Wilnie na tych słupkach są napisy w dwóch językach: po litewsku i angielsku. Moim
zdaniem, gdyby na domach w rejonie solecznickim wisiały tabliczki po litewsku i angielsku, to nie byłoby
tego rozdmuchanego problemu” -  twierdził dyrektor administracji rej. solecznickiego.

„Mam nadzieję, że nowy rząd szybciej przyjmie Ustawę o mniejszościach narodowych niż zapadnie
ostateczne decyzja sądu ws. usunięcia dwujęzycznych tabliczek” -  podkreślił Daszkiewicz.
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