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Kto siÄ™ wycofuje? Minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski. Z czego? Z oskarÅ¼eÅ„ pod
adresem dwóch posÅ‚anek opozycji, Doroty Niedzieli i Joanny Kluzik-Rostkowskiej. Z mównicy
sejmowej zarzucaÅ‚ im, Å¼e wiadomoÅ›ci o zÅ‚ym stan zwierzÄ…t w Stadninie Koni Janów
Podlaski sÄ… nieprawdziwe, Å¼e posÅ‚anki oczerniajÄ… stadninÄ™ i ludzi tam pracujÄ…cych z
powodów politycznych. Teraz zaczyna siÄ™ z takiej postawy delikatnie wycofywaÄ‡. Dlaczego
&ndash; bo sÄ… twarde dowody na to, Å¼e posÅ‚anki mówiÅ‚y prawdÄ™.
Jeden z tych dowodów zaÅ‚Ä…czam do tego tekstu. Tym dowodem jest notatka sÅ‚uÅ¼bowa
sporzÄ…dzona wÅ‚aÅ›nie dla ministra Ardanowskiego przez GÅ‚ównego Lekarza Weterynarii,
Bogdana KonopkÄ™, na okolicznoÅ›Ä‡ oglÄ™dzin gospodarstwa rolno-hodowlanego pn.
Stadnina Koni Janów Podlaski w dniu 12 maja 2020 r. /&hellip;/ Zwracam uwagÄ™ na tÄ™
datÄ™. Panie posÅ‚anki byÅ‚y w stadninie 21 maja. Wówczas byÅ‚o juÅ¼ nieco lepiej niÅ¼ 12 maja,
bo obecny prezes Marek Gawlik wziÄ…Å‚ siÄ™ mocno za odrabianie zaniedbaÅ„. A oto kluczowe
zdania z notatki gÅ‚ównego lekarza weterynarii: Pasza: siano o zÅ‚ej jakoÅ›ci, zatÄ™chÅ‚e
(zebrane wilgotne, zagrzane) wybierane lepsze do karmienia, przetrzÄ…sane w stajni.
ZaleciÅ‚em, aby przetrzÄ…saÄ‡ na zewnÄ…trz, przed stajniÄ…. Kopyta zaniedbane &ndash;
nie strugane od co najmniej 5-6 miesiÄ™cy.Brak 162 paszportów dla koni &ndash; konie
opisane przez zwiÄ…zek, ale stadnina nie zÅ‚oÅ¼yÅ‚a wniosku o wydanie, co wiÄ…Å¼e
siÄ™ z zapÅ‚atÄ…. Konie niedoÅ¼ywione. DziÅ› odbyÅ‚a siÄ™ w Janowie Podlaskim wyjazdowa
konferencja prasowa poÅ‚Ä…czona ze zwiedzaniem stadniny. Nie pojechaÅ‚em na tÄ™ szopkÄ™,
bo nie chciaÅ‚em po raz kolejny wysÅ‚uchiwaÄ‡ pohukiwaÅ„ ministra na opozycjÄ™ i dziennikarzy o
szkodzenie polskiej hodowli. Nie chciaÅ‚em po raz kolejny sÅ‚uchaÄ‡, jak to minister za gÅ‚ównego
wroga obiera sobie Marka TrelÄ™ i posÅ‚uguje siÄ™ zmanipulowanymi danymi z raportów NIK i
CBA. Jednak &ndash; choÄ‡ te wÄ…tki ubrane w te same sÅ‚owa, którymi posÅ‚ugiwaÅ‚ siÄ™
minister podczas konferencji prasowej w siedzibie PAP (3 VI), pojawiÅ‚y siÄ™ i dziÅ› - byÅ‚y teÅ¼
nowe elementy. Pierwszy i najwaÅ¼niejszy jest taki, Å¼e minister Ardanowski zapowiedziaÅ‚
opublikowanie audytu janowskiej stadniny, który do tej pory byÅ‚ tajny. A Å¼e zrobiÅ‚ to,
dedykujÄ…c ten fakt mnie &ndash; czujÄ™ siÄ™ zaszczycony. I faktycznie &ndash; audyt jest juÅ¼
dostÄ™pny na stronie ministerstwa rolnictwa. PoniewaÅ¼ liczy ponad 60 stron, nie odniosÄ™ siÄ™
do niego dziÅ›, bo muszÄ™ go przestudiowaÄ‡, a to trochÄ™ potrwa. A nastÄ™pny nowy wÄ…tek,
to wÅ‚aÅ›nie owe wycofywanie siÄ™. Po prostu, choÄ‡ minister nadal grzmiaÅ‚ jak poprzednio, to
jednak co i raz przyznawaÅ‚, Å¼e to i tamto nie byÅ‚o tak OK. A do czego siÄ™ przyznawaÅ‚
&ndash; nie chce mi siÄ™ tego wszystkiego opisywaÄ‡, zwÅ‚aszcza Å¼e w Janowie Podlaskim nie
byÅ‚em. Polecam rzetelnÄ… lekturÄ™ z portalu TOK FM:https://www.tokfm.pl/Tokfm/7
,103085,26017202,pasza-ktora-dostawaly-konie-w-janowie-podlaskim-byla-zlej.htmlA tam znajdÄ…
PaÅ„stwo m.in. to, Å¼e minister przyznaÅ‚, Å¼e sytuacja w stadninie za ostatnich miesiÄ™cy
urzÄ™dowania Grzegorza CzochaÅ„skiego &bdquo;nie byÅ‚a za ciekawa&rdquo;, Å¼e
&bdquo;pasza w tym okresie byÅ‚a zÅ‚ej jakoÅ›ci&rdquo;. PrzyznaÅ‚ teÅ¼, Å¼e &bdquo;Nie jestem
zadowolony z tych ludzi, którzy tutaj od 2016 roku - zmieniajÄ…c siÄ™ - sprawowali nadzór nad
stadninÄ….&rdquo;I tak, malutkimi kroczkami, póÅ‚sÅ‚ówkami, póÅ‚zdaniami, ale jednak &ndash;
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minister przyznaje, Å¼e po 19 lutym 2016 w janowskiej stadninie nie dziaÅ‚o siÄ™ najlepiej.
ApelowaÅ‚ teÅ¼, aby zapomnieÄ‡ o tym co byÅ‚o i rozpoczÄ…Ä‡ nowy rozdziaÅ‚ w historii tej
ponad 200-letniej stadninie. No cóÅ¼ &ndash; zapomnieÄ‡ siÄ™ nie da, ale kibicowaÄ‡, aby ten
nowy rozdziaÅ‚ byÅ‚ lepszy, niÅ¼ to co byÅ‚o w czterech poprzednich latach &ndash; jak najbardziej.
Na to moÅ¼e Pan liczyÄ‡ z mojej strony.Marek Szewczyk

http://hipologika.pl

4.08.2020, 9:46:30 - 2

