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We wtorek 9 kwietnia minÄ…Å‚ termin przedÅ‚uÅ¼enia w sprawie rzekomej niegospodarnoÅ›ci w
Stadninie Koni Janów Podlaski w czasie, kiedy kierowaÅ‚ niÄ… Marek Trela. Tego dnia wysÅ‚aÅ‚em
zapytanie do rzecznika prasowego Prokuratury Regionalnej w Lublinie, co dalej z tym Å›ledztwem.
Kilka dni panowaÅ‚a cisza, ale dziÅ› doczekaÅ‚em siÄ™ odpowiedzi. Oto ona:
DzieÅ„ dobry, OdpowiadajÄ…c na pytania uprzejmie informujÄ™, iÅ¼ Å›ledztwo dot.
niegospodarnoÅ›ci w Stadninie Koni Janów Podlaski decyzjÄ… Prokuratora Krajowego
zostaÅ‚o przedÅ‚uÅ¼one do 9 paÅºdziernika 2019 r.Powodem przedÅ‚uÅ¼enia
postÄ™powania jest oczekiwanie na sporzÄ…dzenie przez biegÅ‚ego opinii
uzupeÅ‚niajÄ…cej w zakresie dotyczÄ…cym zasad wspóÅ‚pracy, skutków ekonomicznych i
rozliczeÅ„ z firmÄ… &bdquo;Polturf&rdquo; przy organizacji Dni Konia Arabskiego.Opinia
powinna zostaÄ‡ sporzÄ…dzona na przeÅ‚omie lipca i sierpnia br.Referentem
postÄ™powania jest prokurator Agnieszka Adamowicz. Z powaÅ¼aniemPiotr Markorzecznik
prasowyProkuratury Regionalnej w Lublinie Warto zwróciÄ‡ uwagÄ™, Å¼e to nie
prowadzÄ…ca Å›ledztwo &bdquo; w sprawie&rdquo; (nie przeciw komuÅ›) podjÄ™Å‚a decyzjÄ™ o
przedÅ‚uÅ¼eniu Å›ledztwa, a Prokurator Krajowy. Dla mnie byÅ‚o to oczywiste, Å¼e taka bÄ™dzie
decyzja. Wszak byÅ‚y minister rolnictwa, Krzysztof Jurgiel, kandyduje do europarlamentu. WiÄ™c
w trakcie kampanii wyborczej ziobrowa prokuratura nie moÅ¼e mu rzucaÄ‡ kÅ‚ód pod nogi. Bo
ewentualne umorzenie Å›ledztwa oznaczaÅ‚oby, Å¼e zarzuty, jakie podnosiÅ‚ byÅ‚y minister w
stosunku do Marka Treli, sÄ… wyssane z palca. I mogÅ‚oby to zaszkodziÄ‡ kandydatowi PiS w
wyborach. Opozycja juÅ¼ teraz mówi, Å¼e po wyborach (ale tych jesiennych, do polskiego sejmu)
trzeba bÄ™dzie zrobiÄ‡ porzÄ…dek w prokuraturze i w sÄ…downictwie. JuÅ¼ teraz tworzy listy, na
które wpisuje spolegliwych wobec PiS prokuratorów i w tej spolegliwoÅ›ci Å‚amiÄ…cych zasady
obowiÄ…zujÄ…ce w tej sÅ‚uÅ¼bie. Podobnie jest z sÄ™dziami. UwaÅ¼am, Å¼e na tÄ™ listÄ™
trzeba wpisaÄ‡ prokurator AgnieszkÄ™ Adamowicz. PrzypomnÄ™, Å¼e poprzedni prokurator
prowadzÄ…cy tÄ™ sprawÄ™ chciaÅ‚ umorzyÄ‡ Å›ledztwo, bo Å¼adnych dowodów na
niegospodarnoÅ›Ä‡ nie znalazÅ‚. Ale poniewaÅ¼ miaÅ‚ taki zamiar, to zostaÅ‚ odsuniÄ™ty od tego
Å›ledztwa i zdegradowany (cofniÄ™ty szczebel niÅ¼ej, skÄ…d wczeÅ›niej dostaÅ‚ delegacjÄ™ do
wyÅ¼szej instancji). Pani Adamowicz teÅ¼ Å¼adnych dowodów nie znalazÅ‚a (bo ich po prostu nie
ma) i doskonale wie, Å¼e opinia biegÅ‚ych to tylko pretekst, aby nie umorzyÄ‡ Å›ledztwa juÅ¼
teraz. Pani prokurator doskonale wie (bo ma to aktach), jaka jest opinia niezaleÅ¼nej firmy BDIO sp.
z o.o., która robiÅ‚a audyt w obu stadninach, w Janowie Podlaskim i w MichaÅ‚owie. PisaÅ‚em o tym
w tekÅ›cie pt. &bdquo;Nie &bdquo;moÅ¼e podwaÅ¼aÄ‡&rdquo;, a podwaÅ¼a (12 IX 2016), tam
teÅ¼ zaÅ‚Ä…czyÅ‚em wspomniany audyt. W nim moÅ¼na znaleÅºÄ‡ obszerny fragment, kiedy to
BDO analizuje zasady wspóÅ‚pracy stadnin z firmÄ… &bdquo;Polturf&rdquo; (a te sÄ… takie same
w przypadku obu stadnin) i nie znajduje w nich niczego nagannego. No i warto zwróciÄ‡ uwagÄ™,
Å¼e argument o koniecznoÅ›ci czekaniu na opiniÄ™ biegÅ‚ego w zakresie dotyczÄ…cym zasad
wspóÅ‚pracy, skutków ekonomicznych i rozliczeÅ„ z firmÄ… &bdquo;Polturf&rdquo; przy
organizacji Dni Konia Arabskiego juÅ¼ byÅ‚ podawana przy wczeÅ›niejszym przedÅ‚uÅ¼eniu, a
chyba takÅ¼e przy jeszcze wczeÅ›niejszym. Bo to ostatnie przedÅ‚uÅ¼enie jest juÅ¼ chyba
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czwarte &ndash; zaczynam siÄ™ w tym gubiÄ‡.Marek Szewczyk
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