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Premier A. Butkevičius w Solecznikach (z wideo)

Zdzisław Palewicz i Algirdas Butkevičius, f ot.
wilnoteka.lt

Premier Litwy Algirdas Butkevičius złożył wizytę w
rejonie solecznickim, gdzie spotkał się z władzami
rejonu i pracownikami Administracji Samorządu
Rejonu Solecznickiego. Podczas niemal
dwugodzinnego spotkania omówiono podstawowe
problemy lokalne, wśród których ważne miejsce
zajmują między innymi kwestie oświaty mniejszości
narodowych. Szef  rządu unikał konkretnych
deklaracji, ale obiecywał rozwiązanie problemów.

"To ważne wydarzenie. Po raz pierwszy sprawujący
urząd premier już na początku kadencji odwiedza
nasz rejon. Traktujemy to jako wyraz szacunku i gotowość do rozwiązania naszych problemów" -  mówił
mer rejonu solecznickiego Zdzisław Palewicz. 

"Cieszę się, że nie była to wizyta kurtuazyjna. Spotkanie było rzeczowe, konstruktywne i optymistyczne.
Udało się osiągnąć kompromis w większości kwestii. Teraz pozostaje tylko realizować obietnice" -
podsumował Z. Palewicz.

W odczytach i prezentacjach przedstawiciele Samorządu Rejonu Solecznickiego przedstawili premierowi
przekrój sytuacji ekonomicznej, socjalnej i oświatowej rejonu. Podstawowymi problemami Solecznik są:
wysoki poziom bezrobocia, brak inwestycji zagranicznych, najmniejsze w kraju wynagrodzenie średnie,
niski poziom przedsiębiorczości.

W dziedzinie oświaty główne problemy dotyczą szkół mniejszości narodowych. To wymogi akredytacji
szkół średnich nieuwzględniające specyf iki regionu, za mały koszyczek ucznia, a także kwestie
wynikające z nowej Ustawy o oświacie: nauczanie dwujęzyczne i ujednolicony egzamin z języka
litewskiego.

Właśnie o tym ostatnim mówili uczniowie klas maturalnych z Gimnazjum im. Jana Śniadeckiego, którzy
czekali na premiera w holu samorządu. Nie prosili już o odroczenie egzaminu -  do nowej jego f ormy
przygotowywali się przez ostatnie dwa lata, ich zdaniem kolejne zmiany programu wprowadziłyby jedynie
zamęt. Podstawowe postulaty uczniów i rodziców to wprowadzenie pewnych ułatwień w egzaminie i
stosowanie większych ulg przy jego ocenianiu.

A. Butkevičius zapewnił, że kwestie te zostaną omówione podczas rady politycznej w poniedziałek, 11
lutego. Tematem obrad będzie nakaz ministra oświaty i nauki, przygotowany według propozyzji AWPL,
wprowadzenia innych procedur na egzaminie wobec maturzystów szkół polskich. Prezentujemy
czytelnikom "Wilnoteki" zapis spotkania szef a rządu z polskimi uczniami.

Podczas spotkania w samorządzie premier odniósł się także do kwestii pisowni nazwisk i podwójnego
nazewnictwa ulic. Poinf ormował, że została utworzona grupa robocza, którą tworzą przedstawiciele
Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Ministerstwa Sprawiedliwości, Ministerstwa Oświaty i Nauki oraz
Ministerstwa Kultury. Na podstawie wniosków tej grupy roboczej ewentualnie zostanie podjęta decyzja o
przygotowaniu ustawy dotyczącej pisowni nazwisk.

"Litwa jest małym krajem, uważam, że powinniśmy dogadywać się we wszystkich kwestiach i znaleźć
porozumienie, jeśli wynikły jakieś problemy. W poszukiwaniach rozwiązania trzeba uznać, że wygrać musi
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i jedna, i druga strona. A to oznacza, że i jedna, i druga strona powinna ustąpić" -  mówił A. Butkevičius.

Wraz z premierem do Solecznik przybyli: wiceminister oświaty i nauki Edita Tamošiūnaitė, wiceminister
rolnictwa Leokadia Poczykowska, wiceminister komunikacji Władysław Kondratowicz, wiceminister
gospodarki Marius Busilas i posłanka AWPL Rita Tamašunienė. Premierowi towarzyszył także Remigijus
Motuzas, dyrektor Departamentu Przewodnictwa Litwy w Unii Europejskiej przy MSZ Litwy. Wizyta w
Solecznikach rozpoczęła cykl wizyt A. Butkevičiusa w rejonach Litwy.

Na podstawie: Inf .wł.  
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