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Historia zweryfikowała jako fałsz  
wiele rzeczy,  

które głosili teologowie na przestrzeni wieków, 
a władze kościelne wprowadzały w życie.

Papież Benedykt XVI

ZAPRASZAMY

wszystkich uczniów 
i ich rodziców

do księgarni 
w Bielsku Podlaskim 

przy ul. Mickiewicza 124 
tel. 85 833 22 33

OFERUJEMY 
w NAJLEPSZYCH 

CENACH

- książki 
- podręczniki  

- artykuły 
szkolne

Z ogromnym smutkiem 
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

naszego przyjaciela

Ryszarda Andrzeja 
Świerczewskiego

działacza społecznego, dziennikarza
Z-cy Redaktora  Naczelnego „Wieści Podlaskich”

 w latach 2005 - 2010

Rodzinie i Bliskim
 przekazujemy serdeczne wyrazy współczucia

Zespół Redakcyjny
„Wieści Podlaskich”

Ta historia to gotowy sce-
nariusz na hollywoodzki thriller 
z mieszanką westernu i koniem 
pięknej rasy w roli głównej, 
osadzona w kraju nad Wisłą 

-  tu i teraz. Bo trudno się nie 
oprzeć wrażeniu, że w życiu 
polskich państwowych stadnin 
z nielegalnym biznesem w tle, 
delikatnie rzecz nazywając, wy-
darzyło się coś, co w realu nie 
powinno mieć miejsca - chyba 
że w kinie.

Ale tu nie o kino chodzi, tylko 
o marnotrawstwo wielopokolenio-
wego dorobku dumy polskiego rol-
nictwa, czyli konia wyjątkowej krwi. 
To tragikomedia przez życie pisana, 
która zbulwersowała tysiące Pola-
ków, i którzy zadają sobie pytanie: 
gdzie jest  polskie państwo i jego 
reakcja na zło? I gdzie jest szeryf, 
który, jak w filmie, pokonuje ...zło. 

Bo tylko w latach 2011 – 
2013, jak wynika z różnych źró-
deł, jedna stadnina koni w Belgii 
uzyskała nielegalnie aż 10 źrebiąt 
od wybitnej michałowskiej klaczy. 
A szefowie stadnin nie wykazywali 
dbałości o wpływy finansowe z tych 
transakcji, nie mówiąc już o zdro-
wotnych skutkach nadmiernej eks-
ploatacji klaczy. Pula genetyczna, 
tak cenna, traciła stopniowo na 
wartości, osłabiając narodową spe-

cjalność w hodowli koni arabskich 
czystej krwi. 

Umowy dzierżawy najlep-
szych klaczy nie przewidywały 
często żadnych limitów, jeśli cho-
dzi o pobieranie od nich embrionów: 
handlowano nimi na lewo i prawo. 
Przechwałki o rekordowych ce-
nach uzyskiwanych na aukcjach 
w Janowie Podlaskim nie ujawnia-
ły wszakże transakcji wiązanych, 
pozaumownych, z czego olbrzymie 
korzyści finansowe i prestiżowe wy-
ciągali hodowcy zagraniczni. 

Przy okazji strumienie pienię-
dzy z nielegalnego procederu  pły-
nęły do  prywatnych portfeli pol-
skich pośredników, na co poszlak 
jest wiele. 

Smutne jest też to, że dla wie-
lu ludzi z tej z branży wiedza o nad-
użyciach finansowych w stadninach 
była znana od lat, ale nie wiele mo-
gli zrobić, widząc nad nimi parasol 
ochronny w rękach wpływowych 
ludzi na posadach państwowych.  

Prywatni hodowcy koni bez 
ogródek nazywali je „prywatnymi 
folwarkami oddanymi w ajencję 
przez Skarb Państwa”, gdzie kwitł 
handel embrionami od najlepszych 
polskich klaczy poza jakąkolwiek 
kontrolą. 

I tajemnicą poliszynela było 
to, że  wielki prestiż międzynarodo-

Jak niszczono państwowe stadniny koni
wy krajowych stadnin i polski brand, 
jakim był koń arabski to bańka my-
dlana, która kiedyś pęknie. Pięknie 
i widowiskowo było tylko w relacja 
medialnych z okazji np. Aukcji Pride 
of Poland.

Wolnoamerykanka na wy-
biegu i w oborze

18 listopada 2015 r., Krzysz-
tof Jurgiel został – po raz drugi 

- szefem Ministerstwa Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi. W tym miejscu 
warto przypomnieć, że jego partia 
/PiS/ wygrała wybory parlamentar-
ne, bo obiecała nie tylko poprawę 
poziomu życia Polaków, ale także 
naprawienie gospodarki narodowej, 
w tym rolnictwa,  oraz zapowiada-
ła zdecydowaną walkę z korupcją 
i patologią.

Dlatego kwestią czasu było, 
jak pod lupą Krzysztofa Jurgiela 
znalazły się stadniny koni arabskich 
w Janowie Podlaskim i Michałowie. 
Już na początku swojej misji dostał 
czarną polewkę. Oto w październiku 
2015 r. pada Pianissima, najdroż-
sza  w świecie klacz czystej krwi  
arabskiej, która na dodatek nie 
była ubezpieczona. Nie wykonano 
nawet jej sekcji zwłok, aby ustalić 
przyczyny śmierci. Wcześniej padła 
jej matka Pianossa. W czasie tych 
tragicznych incydentów, prezes  

Cd. str. 6

Dekanalny Instytut Kultury 
Prawosławnej w Siemiatyczach 
i Stowarzyszenie Centrum na 
Wschodzie z Osmoli zorganizowały 
19 października  – w ramach pro-
jektu „PełnoAktywni Wolontariusze 

-  II Galę Wolontariatu. Początkowo 
miała się ona odbyć w Bielsku Pod-
laskim, ale umieszczenie powiatu 

bielskiego w czerwonej strefie zmu-
siło organizatorów do przeniesienia 
jej do Siemiatycz.

W trakcie uroczystości najak-
tywniejszych wolontariuszy uhono-
rowano nagrodą im. Łukasza Glinko, 
młodego chłopaka z gminy Dziad-
kowice, który zmarł  29 listopada 

Siemiatycze

II Gala Wolontariatu

Cd. str. 7
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Wyrazy głębokiego współczucia i żalu

Rodzinie i Bliskim
Z powodu śmierci

Pana Ryszarda Andrzeja 
Świerczewskiego

Prezesa Podlaskiego Stowarzyszenia  
na Rzecz Transplantologii,
Dyrektora i dziennikarza

Dziennikarskiego Zespołu INTERWENCJE 
w Białymstoku

 
Składa

Wojewoda Podlaski
Bohdan Paszkowski

W dniu 18 października 2020 roku w wieku 67 lat odszedł nietuzinkowy Podlasianin, dziennikarz, społecznik – 
inicjator wielu przedsięwzięć, które na trwałe wpisały się w historię regionu.

Z Ryśkiem, powszechnie zwanym „Świerszczem” zetknąłem się podczas nauki w Technikum Mechanicznym w Bia-
łymstoku. To wtedy ujawniły się jego społecznikowskie pasje, aktywnie działał w Radzie Internatu, w którym zamieszkał.

Urodził się 2 kwietnia 1953 roku w Sokołach. Później przeniósł się z rodzicami do Bociek. I tu rozkwitły jego 
społecznikowskie pasje. Swoje zainteresowania realizował na wielu frontach. Działał w Związku Młodzieży Wiejskiej, 
Ludowych Zespołach Sportowych, aktywnie wspomagał legendę boćkowskiej kultury Genowefę  Łucjan. Wszędzie było 
go pełno, wszystkich zarażał swą żywiołowością. W tym czasie wróciłem do Bielska zostając wiceprzewodniczącym  
Zarządu Powiatowego ZMW, więc nasze drogi ponownie się spotkały. Tych spotkań i wspólnych działań było jeszcze kilka. 

Po zamieszkaniu w Białymstoku  realizował społecznikowskie pasje w ZMS-się  a następnie ZSMP oraz ruchu 
olimpijskim. Gdy został pracownikiem Zarządu Wojewódzkiego ZSMP idee ruchu olimpijskiego przenosił w teren. Z jego 
inicjatywy powstawały w gminach liczne Kluby Olimpijczyka. Wspólnie te idee krzewiliśmy w środowisku młodzieży 
uczącej się.

Warto  wspomnieć, że gdy w 1999 roku przystępowałem do tworzenia lokalnej gazety, pierwsze koncepcje rodziły 
się w trakcie wspólnych z Ryśkiem dyskusji. Ściślej, z naszą gazetą „Świerszcz” związał się w 2004 roku, zostając kilka 
miesięcy później zastępcą redaktora naczelnego. Funkcję pełnił przez pięć lat. Był w tym czasie inicjatorem – bądź 
współorganizatorem – wielu inicjatyw pobudzających społeczną aktywność. Jednak cechująca go żywiołowość, goni-
twa w poszukiwaniu nowych wyzwań nie pozwalała mu na zbyt długie robienie tego samego. Więc realizował nowe 
pomysły, tworzył nowe inicjatywy, o których szerzej pisze poniżej Waldek Staszyński. 

Wiesław Sokołowski

Niespodziewanie, po krótkiej chorobie, w trakcie realizacji kolejnego swojego pomysłu w Bielsku Podlaskim 
w wieku zaledwie 67 lat, odszedł Ryszard Świerczewski. 

Tym razem przygotowywał kolejną charytatywną imprezę, podczas której mieli zostać nagrodzeni społecznicy 
z różnych dziedzin życia.

Na tej imprezie miał też przedstawić swój nowy projekt, jakim było  powołanie Podlaskiego Stowarzyszenia 
Wrażliwego Serca. Nie zdążył. Niepowetowana strata, bo w tych trudnych czasach byłaby to inicjatywa bezcenna.

Tak, Rysiu był wielkim Społecznikiem. Działał m.in. na rzecz szeroko rozumianej transplantologii razem z naj-
wybitniejszymi medykami, organizował akcje dla honorowych dawców krwi, wspierał sport i ruch olimpijski. Po prostu 
był wszędzie tam, gdzie trzeba było ... pomóc.

Ale, przede wszystkim dla nas – dziennikarzy, to był wspaniały kumpel, z którym można było „konie kraść”. Przy 
stole atrakcja towarzystwa, sypał kawałami, zawsze wesoły. Wielokrotnie, dla celów realizacji zadań dziennikarskich, 
wykorzystywaliśmy jego znajomości w świecie polityki i biznesu. A miał ogromne.

Z wielką nadzieją czekaliśmy na rozwój jego najnowszego pomysłu, jakim był portal Dziennikarskie Interwencje. 
Zupełnie nowatorski w skali regionu. Bez przesady, pisali dla niego najwybitniejsi dziennikarze i publicyści.

Odszedł od nas Przyjaciel, wspaniały Dziennikarz i niedościgniony Społecznik. Ot, taki współczesny miszmasz 
doktora Judyma.                                                                                                                 Waldemar Staszyński

 ŻEGNAJ RYSZARD

Będzie nam, Twoim koleżankom i kolegom bardzo Ciebie brakowało. Będzie nam brakowało Twoich pomysłów, Two-
jej pasji tworzenia nowego, Twojego zapału.

Zespół Redakcyjny „Wieści Podlaskich” 

Z wielkim żalem żegnam

śp. Ryszarda Świerczewskiego
-Redaktora Naczelnego  

Dziennikarskich Interwencji

Wyrazy głębokiego żalu i współczucia

pogrążonej w żałobie Rodzinie

składa

Krzysztof Jurgiel  
– Poseł do Parlamentu Europejskiego

 

Wielce zasmuceni wiadomością o śmierci  
 

Śp. Ryszarda 
Świerczewskiego 

 

Prezesa Podlaskiego Stowarzyszenia na  Rzecz Transplantologii,  
dyrektora Dziennikarskiego Zespołu INTERWENCJE w Białymstoku 

składamy wyrazy głębokiego żalu i współczucia  

rodzinie, bliskim, przyjaciołom i współpracownikom Zmarłego. 

 

  Sławomir Jerzy Snarski            Jarosław Borowski 
   Starosta Bielski           Burmistrz Miasta  
                   Bielsk Podlaski 

Burmistrz Miasta Hajnówka
Jerzy Sirak

Z głębokim smutkiem i żalem żegnamy 

Ś.P.  
Ryszarda Świerczewskiego 

Redaktora naczelnego portalu internetowego  
„Podlaski Bluszcz”

Wyrazy współczucia pogrążonym w żałobie  
Rodzinie i Przyjaciołom składają

Starosta Hajnowski
Andrzej Skiepko

Ryszard Andrzej Świerczewski 

1953 – 2020
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Poseł Paweł Krutul z klubu Lewicy to rekordzista, jeśli chodzi o ilość złożonych 
interpelacji i zapytań w sprawach bieżących przez reprezentantów Podlaskiego 
w izbie niższej parlamentu. Nadano bieg aż 1052 jego interpelacjom i 40 za-
pytaniom. Interpelował on w szeregu spraw lokalnych, takich jak wycinka Lasu 
Turczyńskiego, przeciwdziałanie suszy w poszczególnych podlaskich gminach 
i przygotowania podlaskich szkół do pracy w czasie pandemii koronawirusa, jak 
również w sprawach ogólnopolskich dotyczących zdrowia, dróg, oświaty czy 

wojskowości. Wziął udział w 98,56 proc. głosowań i wypowiedział się z mównicy 
sejmowej na plenarnych posiedzeniach 54 razy. Jest wiceprzewodniczącym pol-
sko-białoruskiej grupy parlamentarnej, członkiem Komisji Kultury Fizycznej, Sportu 
i Turystyki oraz Komisji Obrony Narodowej i dziewięciu zespołów parlamentarnych. 
Priorytetem są dla niego sprawy naszego województwa, dlatego chętnie spotyka 
się z mieszkańcami Podlasia. Drzwi jego biura poselskiego są otwarte dla każdej 
Podlasianki i każdego Podlasianina.
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Rozmowa z Krzysztofem 
Jurgielem, posłem do Parlamen-
tu Europejskiego 

 - Wiceprzewodnicząca 
Parlamentu Europejskiego 
i była minister sprawiedliwo-
ści Niemiec Katarina Barley 
publicznie wypowiedziała się, 
że Polskę i Węgry należy „za-
głodzić finansowo”. Chodzi 
dokładnie o to, by odciąć nas 
od funduszy europejskich, jeśli 
nie podporządkujemy się życze-
niom urzędników Brukseli w za-
kresie praworządności. Skąd 
bierze się ta ogromna presja ? 

 Krzysztof Jurgiel: - Zapowie-
dzi „zagłodzenia” Polski w ustach 
niemieckiej socjalistki ożywiają 
wśród Polaków historyczne sko-
jarzenia. Zrozumiałe, ponieważ 
pamięć o zbrodniach niemieckich 
jest trwała; głód był jednym ze 
sposobów eksterminacji, zwłasz-
cza, w niemieckich obozach kon-
centracyjnych. Św. Maksymilian 
Kolbe został przecież zagłodzony 
w Auschwitz. Katerina Barley swoją 
wypowiedzią wykluczyła się poza 
nawias normalnego, cywilizacyjne-
go dyskursu. I dlatego nasza grupa 
polityczna Europejskich Konser-
watystów i Reformatorów złożyła 
wniosek o jej odwołanie z funkcji 
wiceprzewodniczącej Parlamentu. 

Un i jnym pol i tykom, 
w pierwszym rzędzie, nie po-
doba się reforma sądownictwa  
w Polsce. Kiedy tylko ją zaczę-
liśmy pojawiły się oskarżenia 
o naruszenia praworządności.  
W Komisji Europejskiej oraz Par-
lamencie Europejskim decydujący 
głos mają partie lewicowo - liberal-
ne, to one z pozycji większości in-
terpretują według swego widzimisię, 
zgodnie ze swoimi poglądami, czym 
jest tzw. praworządność, wska-
zują, jakie państwa ją naruszają,  
i w jakim zakresie. Polska i Węgry 
znalazły się pod ostrzałem ponie-
waż władzę w naszych krajach 
sprawują rządy prawicowo - kon-
serwatywne. 

 - Dla gospodarki UE po-
grążającej się w kryzysie z po-
wodu pandemii Covid - 19 nie-
zmiernie ważną sprawą jest 
szybkie osiągnięcie porozumie-
nia w sprawie budżetu długo-
terminowego na lata 2021 - 
2027 oraz Funduszu Odbudowy 
Gospodarczej - wielkości 750 
mld euro. Trzeba ratować go-
spodarkę unijną i wyprowadzić 
ją na prostą, wyciągając z rece-
sji. Czas nagli. 

- Wydawało się, że objęcie 
przez Niemcy od 1 lipca 2020 
roku unijnej prezydencji przyspieszy 
prace budżetowe. Tymczasem to 
Niemcy uprawiają jakieś manewry, 
podwójną grę, co wpływa fatalnie 
na przebieg ustaleń, na sfinalizo-
wanie porozumienia. Na szczycie 
państw unijnych w lipcu tego roku, 
Rada Europejska po kilkudniowych 
obradach ustaliła, , że budżet wie-
loletni wyniesie 1074 mld euro, 
ponadto Fundusz Odbudowy na 

Praworządność – tak, 
sumę 750 mld euro zostanie po-
dzielony: 390 mld euro w postaci 
grantów i 360 mld euro jako nisko-
oprocentowane pożyczki. W sumie 
około 1,8 bln euro. Dla naszego 
kraju przypadnie kwota, łącznie 
blisko 160 mld euro, co w przeli-
czeniu daje nam ponad 700 mld zł. 
Biorąc pod uwagę wszystkie środki 
powinniśmy otrzymać o około 19 
mld euro więcej, niż w kończącej 
się perspektywie finansowej. 

Niemiecka prezydencja, 
wbrew ustaleniom szczytu liderów 
unijnych, postawiła żądanie, przy-
pominające szantaż: „pieniądze 
za praworządność”. Mając wspar-
cie większości grup politycznych 
w Parlamencie Europejskim przy-
jęto konkluzję, że trzeba ustanowić 
silny mechanizm oceny praworząd-
ności wobec państw unijnych. Tym, 
które mają jakieś problemy z tzw. 
praworządnością, fundusze mogą 
być częściowo odbierane lub zam-
rażane. 

- Co dalej Panie Pośle bę-
dzie z „mechanizmem prawo-
rządności”, który może stać się 
narzędziem karania Polski za 
rzekome nieprzestrzeganie za-
sad praworządności oraz praw 
podstawowych ? 

- Paliwa do ognia podsycają-
cego ataki na Polskę i Węgry do-
starczył raport komisji wolności 
obywatelskich PE o tym, w jaki 
sposób praworządność, demokracja 
i prawa podstawowe zostały pod-
ważone i naruszone w Polsce od 
2015 roku. Nie mogłem poznać, nie 
mogłem się zorientować, czy rze-
czywiście o Polskę chodzi, gdy ra-
port przedstawiał na sesji PE poseł 
socjalistyczny z Hiszpanii – Lopez 
Aguilar. Tak fałszywy obraz Polski 
mógł zostać spreparowany tylko 
przez zacietrzewionych ideologicz-
nie polityków z partii socjalistycz-
nych, komunistycznych, liberalnych 
i chadeckich. 

Czego tam nie ma? Czego nie 
dało się wymyślić ? W Polsce ist-
nieją jakieś strefy wolne od LGBT, 
postępuje eskalacja przemocy i tzw. 
mowy nienawiści wobec osób ho-
moseksualnych, zabrania się edu-
kacji seksualnej w szkołach, a rząd 
ściga nieposłusznych sędziów, krę-
puje wolność mediów i zgromadzeń, 
a nawet nieprawidłowo zorganizo-
wał wybory. Padło też ostrzeżenie, 
aby Polska nie próbowała wycofać 
się z Konwencji Stambulskiej. 

Większość lewicowo – liberal-
na w Parlamencie zleciła Komisji 
Europejskiej opracowanie „me-
chanizmu praworządności”, z wy-
raźnym zastrzeżeniem, że nie da 
zgody na jakiś symboliczny, „bez-
zębny” mechanizm albo czysto an-
tykorupcyjny.

- Co się dzieje z Unią Euro-
pejską, że tak dalece usiłuje in-
gerować w wewnętrzne sprawy 
Polski? Kiedy Polska przystępo-
wała w 2004 roku wyobrażali-
śmy Unię inaczej, jako przede 
wszystkim wspólnotę gospo-
darczą, z jednolitym rynkiem, 
szanującą tożsamość narodową 

i odrębność kulturową każdego 
państwa.

- Od tamtego czasu Unia Eu-
ropejska podlegała zmianom pod 
presją dominujących sił politycz-
nych, które przejęły, można tak po-
wiedzieć, instytucje unijne: Komisję 
Europejską oraz Parlament Euro-
pejski. W wielu krajach zachodnich 
rządzą socjaliści, czasem w koalicji  
z komunistami, jak w Hiszpanii. Na-
tomiast najsilniejszą frakcję w Par-
lamencie tworzy Europejska Partia 
Ludowa, złożona głównie z po-
słów chadeckich, którzy porzucili  
w większości ideały chrześcijań-
skie i realizują agendę lewicową. 
W tym konglomeracie partii lewico-
wo - liberalnych nasze ugrupowa-
nie Europejskich Konserwatystów 
i Reformatorów wyraża głos roz-

sądku, realizmu oraz stanowczego 
sprzeciwu wobec przekształcenia 
Unii Europejskiej w scentralizowa-
ne superpaństwo, spajane ideologią, 
która odrzuca wartości chrześcijań-
skie, tradycyjne pojmowanie mał-
żeństwa i rodziny. 

Po Brexicie nasiliły się ten-
dencje federalistyczne. Zamiast 
władzy państw narodowych, zarów-
no Niemcy jak i Francja, zmierzają 
do ulokowania centrum decyzyjne-
go w Brukseli. Co tu dużo mówić: 
stoją za tym ambicje Niemiec do 
zarządzania Unią. Dla Polski taki 
scenariusz jest nie do przyjęcia.

- 9 maja odbyła się w Par-
lamencie Europejskim uroczy-
stość 70.lecia Deklaracji Schu-
mana, planu powołania Wspól-
noty Węgla i Stali, przekształ-
conej później w Unię Europej-
ską. W debacie o dziedzictwie 
jednego z ojców założycieli 
Unii - Roberta Schumana, mam 
wrażenie, że manipulowano 
jego projektem oraz ideałami, 
po to, by realizować zupełnie 
odmienne cele. Nie wiem, czy 
właściwie odczytuję przesłanie 
rocznicowej uroczystości ? 

- Rzeczywiście, w debacie znie-
kształcano myśl Roberta Schumana 
w wielu aspektach, nawet, gdy były 
roztaczane wizje Europy, jaka ma 
być w przyszłości. Decydenci unijni 
chcą realizować coś, czego nie było 

u Schumana, jego plan nie przewi-
dywał tworzenia sztucznych Sta-
nów Zjednoczonych Europy. Europa 
suwerennych ojczyzn, zakorzeniona  
w cywilizacji chrześcijańskiej – tej 
idei naczelnej podporządkował Ro-
bert Schuman założenia Deklaracji 
ogłoszonej 9 maja 1950 roku. 

W dyskusji zupełnie pominięto 
chrześcijańskie dziedzictwo Europy. 
Cóż, elity europejskie nie ukrywają 
swojej niechęci do chrześcijaństwa, 
a szczególnie do katolicyzmu. Mówi 
się o tzw. pokoleniu ‘68r., które 
przeorało umysły wielu mieszkań-
ców Europy Zachodniej postulatami 

rewolucji seksualnej, przez udział 
w rządach lewicowych wywierało 
wpływ, by przy pomocy ustawo-
dawstwa narzucać fałszywe ide-
ologie niszczące odwieczne normy 
moralne, siejąc zamęt w pojmowa-
niu, czym jest małżeństwo i rodzina. 

- Właśnie, w tym miej-
scu chciałbym zapytać o Kon-
wencję Stambulską bardzo 
popieraną w Unii Europej-
skiej. Przypisuje się jej troskę 
o rodzinę w kontekście walki  
z przemocą wobec kobiet. Dla-
czego Panie Pośle Konwencja 
wywołuje gorące spory, i być 
może, rząd Zjednoczonej Pra-
wicy wycofa się z niej? 

W Konwencji Stambulskiej 
pozornie szlachetne intencje przy-
krywają złowrogie zamiary. Lewi-
cowym silom politycznym chodzi 
o to, by do prawodawstwa wszyst-
kich państw unijnych wprowadzić 
pojęcia rozmywające tradycyjne 
rozumienie, jaką rolę pełni kobieta  
w rodzinie i społeczeństwie, jakie 
jest jej naturalne powołanie do 
macierzyństwa, do związku mał-
żeńskiego. Wpisano do konwencji 
tzw. płeć kulturową, którą można 
kształtować, wybierać, bo jest kate-
gorią płynną. Nic innego jak ideolo-
gia gender w czystej postaci, razem  
z roszczeniami środowisk LGBT. 
Inaczej mówiąc: wdrażanie zapisów 
Konwencji posłużyć ma projektom 
inżynierii społecznej, celom rewolu-
cji kulturowej. 

W sposób wręcz natrętny 
wciska się postulat walki ze ste-
reotypami, w tym z mającymi 
źródła w religii. Autorzy konwencji 
kłamią, że religia przyczynia się do 
przemocy wobec kobiet i w ogóle 
przemocy domowej. Dla nas ka-
tolików nie trzeba tłumaczyć, ze 
jakakolwiek forma przemocy staje 
się poważnym naruszeniem Deka-
logu. Ponadto, szacunek okazywany 
kobietom jest mocno zakorzeniony 
w kulturze polskiej i obyczaju.

Konwencja zupełnie pomija 
faktyczne źródła przemocy, takie 
jak: alkoholizm, narkomania oraz 
inne uzależnienia.

- Kiedy zatem można spo-
dziewać się wypowiedzenia 
przez Polskę Konwencji Stam-
bulskiej, ratyfikowanej przez 
Sejm 6 lutego 2015r., z podpi-
sem prezydenta B. Komorow-
skiego pod ustawą? 

- Trudno mi mówić o terminach. 
Jestem przekonany, że nie powinno 
się zwlekać, gdyż z wielu względów 
konwencja niesie poważne zagro-
żenia społeczne, szkodzi rodzinie  
i dzieciom. Wniosek w tej sprawie 
rządu polskiego do Rady Europy 
został, na razie, wstrzymany przez 
decyzję premiera, który postanowił 
zbadać w Trybunale Konstytucyj-
nym zgodność zapisów konwencji 
z Konstytucją RP. 

- Powróćmy do budże-
tu unijnego na siedmiolet-
nią perspektywę, razem  
z Funduszem Odbudowy Go-
spodarczej. Na ten pokaźny 
strumień pieniędzy, pilnie po-
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trzebnych, zbyt długo czekają 
państwa poszkodowane przez 
pandemię koronawirusa. Słyszy 
się oskarżenia, że to Parlament 
Europejski blokuje przyjęcie bu-
dżetu. Jaka jest prawda?

- Parlament Europejski nie 
zgodził się na cięcia budżetowe 
dokonane na lipcowym szczycie 
szefów państw. Wyrażano preten-
sje - w dużym stopniu uzasadnione 

- że za mało pieniędzy przeznacza 
się na walkę ze zmianami klima-
tycznymi i ochronę środowiska, na 
programy związane z realizacją 
Europejskiego Zielonego Ładu, nie-
wystarczające też środki zapisano 
w ramach Wspólnej Polityki Rolnej 
oraz na przeróżne programy doty-
czące badań naukowych i rozwoju, 
wzmocnienia systemów ochrony 
zdrowia, czy wymianę młodzieży 
Erasmus. Zabrakło mniej więcej 
ponad 30 mld euro. 

Głosowałem przeciwko re-
zolucji budżetowej PE przede 
wszystkim dlatego, że znalazły 
się w niej zapisy wzywające do 
karania państw na podstawie 
zmanipulowanych informacji  
o brakach praworządności. Instytu-
cje unijne, chyba prawem kaduka, 
usiłują rozszerzać swoje kompe-
tencje, w całkowitej sprzeczności 
z traktatami. Sankcje finansowe, 
jeśli zostaną użyte, zaszkodzić 
mogą Polsce, która realizuje swoje 
dążenia do suwerenności i ambit-
nego rozwoju gospodarczego 

- Szkodzącą interesom Pol-
ski rezolucję poparli europosło-
wie Koalicji Obywatelskiej, PSL 
i Lewicy. Niestety. 

- Ubolewam jak total-
na opozycja daleko zaszła 
w systematycznych już działa-
niach przeciwko Polsce, choć oni 
tłumaczą swoim sprzeciwem 
wobec polityki obecnego rządu.  
W gruncie rzeczy grają przeciwko 
Polakom, oczerniają nasz kraj na 
każdy sposób. Uchwycili się teraz 
tzw. mechanizmu praworządności. 
Przy każdej rezolucji na te tematy, 
widać jak na dłoni efekty donosów, 
które znajdują odzwierciedlenie 
w dokumentach przyjmowanych 
przez Parlament Europejski.

Trzeba jasno powie-
dzieć, że większości lewicowo 

- liberalnej w PE wcale nie chodzi  
o ochronę interesów finansowych 
Unii przed defraudacją i korup-
cją, tylko potrzebują poręcznego 
narzędzia ideologicznego Komisji 
Europejskiej do walki z nielubia-
nymi rządami Węgier oraz Polski. 
Używanego dowolnie ponieważ nie 
ma obiektywnych kryteriów oceny 
tzw. praworządności, jakichś mie-
rzalnych parametrów.

 - Z tej naszej rozmowy 
można wysnuć wniosek, że to 
nie przesada, kiedy słyszy-
my o równych i równiejszych 
państwach członkowskich, czy 
o Unii Europejskiej dwóch pręd-
kości. Jaka jest opinia Pana Po-
sła w tej kwestii? 

- Zadaniem naszego rządu 
oraz europosłów staje się nic in-

nego, tylko z wielką determinacją, 
bez kompleksów walczyć o polskie 
interesy i pozycję polityczną w Unii. 
Nie poddawać się presji ze strony 
dominujących państw, które chcą 
nas ustawiać w roli petenta, pro-
szącego o fundusze unijne. One 
nam się należą bez łaski, na mocy 
traktatów. Istotną rolę zaczyna już 
odgrywać Grupa Wyszehradzka; 
można iść dalej wspólnym frontem 
w wielu sprawach, łącząc siły np. 
z krajami nadbałtyckimi, Rumunią 
czy Słowenią. 

- Czy nie odczuwa Pan cze-
goś w rodzaju poczucia wyż-
szości Niemców i kilku państw 
Europy Zachodniej wobec Eu-
ropejczyków z dawnego bloku 
wschodniego? 

- Można bez większego ryzy-
ka powiedzieć, że większość za-
chodnich polityków taką postawę 
wyraża. Czują się predestynowani 
do jednostronnego decydowania 
za nas, bo zdaje się im, że jeste-
śmy gorszymi, zacofanymi Euro-
pejczykami. Z tego wyziera chyba 
kolonialna mentalność… Polacy, 
podobnie jak Węgrzy, Litwini, Czesi 
chcą po prostu lepszej, solidarnej 
Unii, wspólnoty gospodarczej, która 
przynosi korzyści wszystkim pań-
stwom. Nie po to wstępowaliśmy 
do Unii Europejskiej, aby sowiec-
ką dominację zamienić na dyk-
tat z Brukseli, inspirowanej przez 
Niemcy. Suwerenności i wolności 
nie wyzbędziemy się za dotacje 
unijne. 

- Wreszcie chciałbym zapy-
tać o reformę Wspólnej Polityki 
Rolnej (WPR), w którą Pan był 
zaangażowany jako minister 
rolnictwa, a teraz jako europo-
seł, członek Komisji Rolnictwa 
i Rozwoju Wsi PE? 

- Prace nad reformą WPR trwa-
ły cztery lata. Każde państwo musi 
opracować krajowe plany strate-
giczne dostosowane do trzech ce-
lów bazowych oraz dziewięciu ce-
lów szczegółowych, wyznaczonych 
przez Komisję Europejską. W du-
żym skrócie mówiąc, chodzi oczywi-
ście o zapewnienie bezpieczeństwa 
żywnościowego konsumentom 
europejskim, ale trzeba konkret-
nie wyjaśnić: wszystkie programy 
wsparcia będą skoncentrowane  
na osiągnięcie celów klimatycznych 
Unii, po to, by osiągnąć w 2050 r. 
zerowy poziom emisji gazów cie-
plarnianych. Wspólna Polityka Rol-
na powinna być głównym elemen-
tem realizacji Europejskiego Zielo-
nego Ładu przy pomocy strategii 

„Od pola do stołu” oraz w zakresie 
bioróżnorodności. 

 Kontrowersyjną jest pro-
pozycja wydzielenia w ramach 
I filaru WPR, z funduszu na do-
płaty bezpośrednie, przynaj-
mniej 20 proc. środków na tzw. 
ekoschematy do wdrażania  
w gospodarstwach rolnych. Za 
wyższą poprzeczką na cele śro-
dowiskowe i klimatyczne glosował 
Parlament, bo domagał się nawet 
puli - 30 proc. środków. 

- Podstawowa kwestia, ale 

ale bez dyskryminacji Polski
jakże ważna. Czy w nowym unij-
nym budżecie rolnictwo euro-
pejskie i polskie otrzyma więcej 
pieniędzy?

- Na ostateczne decy-
zje wypada jeszcze pocze-
kać Jednakże po wysłuchaniu  
w Parlamencie propozycji budżeto-
wych odnośnie do WPR - nie jestem 
optymistą. Na lata 2021 – 2027 
zaplanowano ogólną sumę 386, 
73 mld euro, łącznie ze środkami 
Europejskiego Funduszu Odbudowy 
( licząc w cenach bieżących). Jeśli 
weźmiemy do obliczenia ceny stałe,  
z uwzględnieniem inflacji, to bę-
dzie kwota ponad 336, 4 mld euro. 
Widać różnicę, gdy przytoczymy 
wysokość środków na WPR – 385 
mld euro w obecnej, kończącej się 
perspektywie finansowej. Budżet na 
rolnictwo dla Polski zapowiadano 
o 3 mld euro większy, bo wyno-
szący 33,5 mld euro. Manipulacje 
cenami przy wyliczeniach nasuwają 
poważne wątpliwości. Nie będzie 
też szans na wyrównanie dopłat 
bezpośrednich naszym rolnikom, 
przynajmniej do poziomu średniej 
unijnej. 

- Głośnym echem odbiło się 
wystąpienie Pana Posła w dniu 
20 października na sesji plenar-
nej w Brukseli. Domagał się Pan 
usunięcia różnic w wysokości 
dopłat bezpośrednich, nazy-
wając wprost niesprawiedliwe 
traktowanie rolników polskich 
jawną dyskryminacją. 

- A jak to inaczej nazywać? 
Delikatne słowa nie docierają do 
unijnych urzędników. Proponowa-
ny od lat w ramach WPR niespra-
wiedliwy podział środków naru-
sza szereg zapisów traktatowych, 
w tym zasadę niedyskryminacji 
obywateli ze względu na przyna-
leżność państwową – art.18 trak-
tatu, zakaz dyskryminacji między 
producentami wewnątrz UE - art. 
40 ust. 2 traktatu, a także zapis 
mówiący, iż przy ustalaniu WPR 
mogą być brane pod uwagę róż-
nice między regionami rolniczymi, 
nie zaś państwami członkowskimi  

– art. ust. 2 traktatu. 
- W kontekście ponawianych 

ataków na Polskę za wyduma-
ne naruszenia praworządności, 
można z Pańskiego wystąpienia 
domyślać się, że to bardziej Unia 
ma problemy z praworządnością. 

- Poniekąd jest w tym sporo 
racji. Swoją wypowiedź zakończy-
łem mówiąc do europosłów: „Pra-
worządność - tak, ale dyskryminacja 
nie może mieć miejsca.” 

- Dziękuję za rozmowę. 

Rozmawiał: Leszek Koleśnik

Zbliża się 15 października, 
data szczególna dla środowiska 
osób z dysfunkcją wzroku, w tym- 
zrzeszonych w hajnowskim Kole 
Polskiego Związku Niewidomych. 
W naszym kraju, od 1993 roku, dzień 
ten zwany jest  Dniem Białej Laski. 
Jest on okazją do przybliżenia pro-
blemów, ale i pokazania aktywności, 
pasji i różnorodnych form działalno-
ści  tej grupy społecznej .

W przededniu tego  Święta , 
3 października 2020 roku, po dłu-
gich rozważaniach, wynikających 
z sytuacji epidemicznej, członkowie 
hajnowskiego stowarzyszenia wy-
ruszyli autokarem sprzed Urzędu 
Miasta w Hajnówce, skąd udali się 
do Grabowca w powiecie bielskim. 
Celem wycieczki było Leśnictwo Gra-
bowiec, gdzie nastąpiło spotkanie 
z członkami  zaprzyjaźnionego Koła 
PZN w Bielsku Podlaskim.

Wysiedliśmy na terenie leśnic-
twa , którego obszar stanowi szkół-
ka lasotwórczych sadzonek drzew 
liściastych, przede wszystkim  lipy 
i dębu szypułkowego, zajmująca 
około 10 hektarów powierzchni. Po 
swoim królestwie oprowadzał nas le-
śniczy i szkółkarz, pan Jerzy Sachar-
czuk. Ciekawie i z pasją opowiadał 
o swojej pracy. Dowiedzieliśmy się 
,że  celem  tej szkółkarskiej działal-
ności jest zachowanie cennych ge-
netycznie populacji drzew. Pasjonu-
jące było oglądanie upraw, słuchanie 
o metodach pozyskiwania sadzonek, 
zapoznanie się z nowoczesną desz-
czownią i systemem nawadniania. Aż 
trudno sobie wyobrazić, że do podle-

Obchody Dnia Białej Laski  
w Kole Terenowym PZN w Hajnówce

wania upraw wykorzystuje się wodę 
zgromadzoną w dwóch zbiornikach, 
liczących po 40 tysięcy litrów każdy. 
Wielkie wrażenie wywarł nowocze-
sny  namiot foliowy, w którym tem-
peratura, wilgotność i ilość światła 
regulowane są automatycznie. Oka-
zało się, że w szkółce obowiązuje 
zakaz stosowania herbicydów, co 
stało się powodem do rozmowy 
o ochronie przyrody i prowadzeniu 
upraw w przydomowych ogrodach 
i ogródkach działkowych.  Oprócz 
materiału sadzeniowego do odno-
wień i zalesień, w szkółce produko-
wane są drzewa i krzewy ozdobne. 
Uradowała nas możliwość zakupu 
roślin, z czego niektórzy skwapliwie 
skorzystali.

Początkowo pochmurna aura 
zmieniła się w cudowny, słoneczny 
dzień, zwieńczeniem którego była 
biesiada przy ognisku na terenie le-
śnictwa w pięknych okolicznościach 
jesiennej przyrody. Podczas imprezy 
integracyjnej  nie zabrakło muzyki, 
pląsów i kulinarnych pyszności. Pa-
trząc na całe to rozbawione, rozga-
dane i uśmiechnięte grono, doszłam 
do przekonania, że trudno jest znieść 
konieczność izolacji, a potrzeba wyj-
ścia z domu i przebywania w grupie 
jest  najwłaściwszą formą rehabi-
litacji.

Wyjazd ten został zorganizo-
wany w ramach zadania „Aktywni 
niewidomi” dofinansowanego z Urzę-
du Miasta Hajnówka, za co członko-
wie Koła PZN składają serdeczne 
podziękowania.

Dorota Królikowska-Łapińska

W ostatniej dekadzie paź-
dziernika do siemiatyckiego szpi-
tala trafiły urządzenia wysokiej 
klasy dzięki którym można ratować 
ludzkie życie. Są to 4 respiratory 
i 4 kardiomonitory wraz ze stacją 
centralnego nadzoru. Sprzęt pocho-
dzi z Agencji Rezerw Materiałowych, 
a o jego pozyskanie w Minister-
stwie Zdrowia zabiegał siemiatycki 

wicestarosta Marek Bobel.
Pozyskany sprzęt zwiększy 

możliwości siemiatyckiej placów-
ki nie tylko w leczeniu pacjentów 
z COVID-19 ale wszystkich innych 
potrzebujących zastosowania 
sztucznego oddychania. Może być 
stosowany w szpitalu oraz w do-
mowej opiece nad pacjentem oraz 
podczas transportu.                (sok)

Siemiatycze

Nowy sprzęt dla szpitala

NEW LOGO 2020   BRAND MANUAL
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stadniny w Janowie M. Trela prze-
bywał na prywatnych zagranicz-
nych wyjazdach.

 Co ciekawe, o tych wydarze-
niach w mediach pojawiły się tylko 
zdawkowe informacje. Jakby nic się 
nie stało. Prawdziwa burza medial-
na dopiero nadejdzie.

W międzyczasie na biurko 
ministra rolnictwa trafiły raporty 
CBA, NIK i Agencji Nieruchomości 
Rolnych. Informacje są druzgocące 
dla szefów stadnin. Dotarliśmy do 
tych poufnych dokumentów, z któ-
rych część powstała już za rządów 
PO-PSL i przeleżały spokojnie kilka 
lat  w urzędniczych szafach.

 Oto „najciekawsze” fragmen-
ty z raportu Ernesta Bejdy, szefa 
CBA, w którym jest mowa o firmie 
Poltturf jako organizatorze Dni Ko-
nia Arabskiego:

„...Imprezę obsługuje pośrednik, 
który jest wybierany w niekonku-
rencyjnym trybie (stadniny nie są 
objęte przepisami ustawy Prawo 
zamówień publicznych), a w za-
sadzie jest to tylko przedłużanie 
lub zawieranie kolejnej umowy 
z firmą Polturf, bez poszukiwania 
jakichkolwiek innych wykonaw-
ców. Zaznaczyć należy, że warunki 
zawieranych umów były bardzo 
korzystne finansowo dla Polturf, 
który uzyskiwał całość wpływów 
ze sprzedaży biletów wstępu i kar-
netów VIP, a także opłat od sponso-
rów i wielu innych opłat związanych 
z organizacji przedsięwzięcia. Jak 
widać, umowa zapewniła Polturfowi 
wysoką prowizję od wartości koni 
sprzedanych przez stadniny, obni-
żając w ten sposób dochody pań-
stwowych stadnin z tytułu hodowli 
koni arabskich”.

W zdumienie wprawiają in-
formacje CBA o tym, że zarówno 
stadniny, jak i ANR, płaciły za wstęp 
na własna imprezę, a także za po-
stawienie stoisk, oraz to, że spółka 
miała zagwarantowane 12 proc. od 
ceny netto ze sprzedaży każdego 
konia, przy czym minimalny zysk 
musiał wynosić 550 tys. zł.

 I tak tylko w latach 2010 
– 2014 pośrednik zarobił na orga-
nizacji imprez ok. 10 mln złotych. 
W tym miejscu trzeba dodać, że 
zacytowaliśmy dokument z okresu 
rządów PO-PSL, który powstał po 
kontroli  lubelskich funkcjonariuszy 
CBA w Agencji Nieruchomości Rol-
nych w Warszawie ( 4 marca – 28 
września 2015)

Raport goni raport
Sporo  kryminalnych i niepo-

kojących faktów ustaliła NIK. Spo-
rządzony przez nią raport ujrzał 
światło dzienne dopiero po inter-
wencji K. Jurgiela, czyli po dwóch 
latach od zakończenia kontroli 
w stadninach. Oto istotny fragment:

„Najwyższa Izba Kontroli 
w 2014 roku zakończyła kontrolę 
w 13 spółkach hodowli koni, w któ-
rych Agencja Nieruchomości Rol-
nych wykonywała prawa z akcji lub 
udziałów. W jej wyniku stwierdzono, 
że Agencja nie prowadziła analizy 
ekonomicznej opłacalności hodowli 

koni, wskutek czego nie wiedziała 
jakie są rzeczywiste koszty takiej 
działalności. Nie były przestrzega-
ne procedury związane z wyceną 
i sprzedażą koni, przez co stadniny 
ponosiły straty. Nie przestrzegano 
warunków weterynaryjnych wy-
maganych przy hodowli koni. Nie-
rzetelnie prowadzono pensjonaty 
dla koni oraz świadczono usługi 
w przedmiocie dzierżawy koni wła-
snych. Obiekty budowlane stadnin 
koni nie były utrzymane w należy-
tym stanie technicznym. Niewła-
ściwy był nadzór Agencji Nierucho-
mości Rolnych i ministra rolnictwa 
nad ANR (dotyczy okresu, kiedy za 
rolnictwo odpowiadało PSL – red.)”.

Tymczasem ta sama wła-
śnie ANR o nieprawidłowościach 
w podległych jej instytucjach wie-
działa z własnego doświadczenia, 
bo przeprowadzała liczne kontrole. 
Już w lipcu 2012 r. stwierdziła, że 
hodowla koni w 2010 r. przyniosła 
stratę w wysokości ponad 125 tys. 
zł., w 2011 r. szkody oszacowano 
na ok. 900 tys. zł.

Na dodatek zauważyła, co 
w tym przypadku jest godne po-
chwały, że firma Polturf robi niezły 
interes kosztem spółek skarbu pań-
stwa. W dokumencie czytamy: „ Po-
ważne wątpliwości kontrolujących 
wzbudziła umowa na organizację 
Dnia Konia Arabskiego i Aukcji Pride 
of Poland, która przewiduje bardzo 
niekorzystne dla janowskiej stadni-
ny zapisy dotyczące nieodpłatnego 
użyczenia obiektów i terenów rze-
czonej firmie”, czyli napisano to, co 
dokładnie za kilka lat później po-
twierdziło w swoich dokumentach 
wyżej przytaczane CBA.

I choć w końcowych wnio-
skach ANR zobligowała zarządy 
spółek do dokonania niezwłocznej 
analizy możliwości rozwiązania lub 
lub zmiany zapisów umowy z or-
ganizatorem, to niestety ten bajzel 
otoczony szemranymi interesami 
trwał aż do 2015 roku.

Ale najbardziej z tego wszyst-
kiego był bulwersujący handel em-
brionami od najlepszych polskich 
klaczy, co można bez trudu wyczy-
tać z ocalałych umów, będących 
w posiadaniu stadnin. Embriony 
często (na papierze) były dla dzier-
żawców klaczy darmowe, mimo że 
na aukcjach osiągały ceny od 100 
do 250 tys. euro. Jeszcze wyższe 
sumy płacono za uzyskane tą dro-
gą źrebięta (klaczka od michałow-
skiej El Dorady sprzedana została 
w 2009 r., wg magazynu „Forbes”, 
za milion dolarów.

Wygląda na to, że szkodliwy 
proceder był możliwy jednak wy-
łącznie dzięki współdziałaniu pre-
zesów spółek z nadzorem właści-
cielskim, który musiał dawać przy-
zwolenie i nieoficjalnie wspomagać 
tego typu praktyki.

Plan Jurgiela jak walec
W lutym 2016 r. prezes Agen-

cji Nieruchomości Rolnych (podle-
gły ministrowi rolnictwa) zwalania 
z funkcji prezesa stadnin Marka 
Trelę w Janowie Podlaskim i Jerze-
go Białoboka w Michałowie.  Ten 

pierwszy niedawno ostatecznie 
przegrał, zgodnie z prawomocnym 
wyrokiem Sądu Najwyższego, swo-
ją batalię o niesłuszne, jego zda-
niem, zwolnienie z pracy. 

Po tych zmianach kadrowych 
zaczyna się medialna burza. Od-
wołani prezesi na licznych konfe-
rencjach prasowych zaczynają kwe-
stionować wprowadzane zmiany 
w stadninach, a sami przedstawiają 
się jako światowej rangi fachowcy 
od koni arabskich.

 Na odsiecz przychodzi im 
Anna Stojanowska, również wy-
rzucona w atmosferze skandalu 
z Agencji Nieruchomości Rolnych. 
Przed zwolnieniem z ramienia ANR, 
przez ok. 20 lat odpowiadała bez-
pośrednio za państwowe stadniny, 
a aktualnie, decyzją byłego już mi-
nistra rolnictwa Jerzego Ardanow-
skiego, odnalazła się jako doradca 
prezesa stadniny w Janowie Podla-
skim. Doprawdy trudno się połapać, 
o co w tym wszystkim chodzi.

Hanna Sztuka, autorka arty-
kułu „Powtórka z rozrywki w Jano-
wie Podlaskim”, który ukazał się 
w sierpniu tego roku na portalu 
polskiearaby.com, tak pisze o Sto-
janowskiej: „Notabene kuriozalnym 
jest fakt zatrudnienia w roli dorad-
cy (hodowlanego?) byłej urzędniczki, 
która próbując przez ostatnie czte-
ry lata działalności na własny ra-
chunek, zaliczyła wyłącznie porażki; 
wszystkie, ale to wszystkie aukcje, 
w których brała dzisiejsza dorad-
czyni, podobno najlepszej polskiej 
stadniny, okazały się spektakularną 
porażką: aukcje pod Krakowem ( na 
spotkaniu z hodowcami w Białce 
padły publicznie słowa o oszukaniu 
sprzedających ) - już nieorganizo-
wane, aukcja na Słowacji – tam nie 
sprzedał się ani jeden koń. Do tego 
jeszcze głośne oskarżenie o konflikt 
interesów A. Stojanowskiej jako sę-
dziego ECAHO”. To niezwykle wpły-
wowa i prestiżowa organizacja 
w Europie, która zrzesza hodowców 
koni arabskich.

Tymczasem decyzję o od-
wołaniu prezesów stadnin przyjęli 
z zadowoleniem hodowcy koni. 
W liście do Ministerstwa Rolnictwa 
wręcz dziękują za podjęte zmia-
ny: „Po wielu latach bezkrólewia 
nareszcie ktoś w Agencji Nierucho-
mości Rolnych potraktował swoje 
obowiązki należycie i zrobił to, co 
należało zrobić już dawno. Preze-
si stadnin państwowych zamiast 
wspierać krajową hodowlę uczciwie 
i sumiennie, zgodnie z założeniami 
tych, którzy tworzyli je od podstaw, 
zrobili sobie prywatne własności, 
prywatne biznesy, gdzie pieniądz 
był nadrzędną rzeczą i sprawą 
najważniejszą. Budowali własne 
wizerunki i własne pozycje w świe-
cie koni. Rozgrywali własną polity-
kę, utrzymując przy tym ogromną 
i absolutną władzę”.

W tym samym roku ( 2016)  
minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel 
powołał Radę ds. hodowli koni, któ-
rą tworzyło 36 przedstawicieli na-
uki, ekspertów i hodowców; miała 
ona wesprzeć procesy racjonaliza-

cji hodowli koni oraz skoordynować 
działania prowadzące do naprawy 
funkcjonowania tej branży.

W przyjętym dokumencie 
„Strategia Hodowli Koni w Polsce” 
uwzględniono, m.in.: a) propozycje 
zmian legislacyjnych w obowiązują-
cym prawodawstwie w celu popra-
wy funkcjonującego stanu polskiej 
hodowli koni, b) propozycje organi-
zacyjno-hodowlanych modyfikacji 
i rozwiązań w obrębie poszczegól-
nych ras i typów koni w Polsce, c) 
uwagi dotyczące funkcjonowania 
krajowych programów ochrony za-
rodków genetycznych dla określo-
nych ras i typów koni.

Niestety ambitne plany mi-
nistra Krzysztofa Jurgiela zawisły 
w próżni, kiedy ten opuścił resort. 
Jego następca Jan Krzysztof Ar-
danowski miał przez dłuższy czas 
zwyczajnie ambiwalentny stosunek 
do pomysłów swego poprzednika, 
a bywało i tak,że wprost krytykował.

Ostatecznie zmienił o nim 
i jego działaniach zdanie po do-
głębnym zapoznaniu się z doku-
mentacją CBA, NIK i audytu ze-
wnętrznego. I dopiero w czerwcu 
2020 r. na konferencji prasowej 
w Janowie Podlaskim,  minister Jan 
Ardanowski oznajmił, że audyt ja-

sno wykazał, że w stadninie dzieje 
się ...źle, Nie było pełnej ewidencji 
dzierżaw, nie było żadnych mecha-
nizmów weryfikujących faktury za 
organizowane aukcje, a stadnina 
nie posiadała baz danych uczestni-
ków aukcji. Mówił, że audyt zawiera 
też uwagę o braku określonych, ja-
snych procedur związanych z kie-
rowaniem i odpowiedzialnością za 
stadninę podczas nieobecności pre-
zesa, który w 2015 r. przebywał 71 
dni w delegacji. Tym samym przy-
znał rację K. Jurgielowi, że podjęte 
przez niego działania naprawcze 
szły w dobrym kierunku.

xxx
Wobec powyższego smutną 

prawdą jest, że w stadninach była 
potrzebna dobra zmiana i gruntow-
na zmiana, która miała przywrócić 
dumę i dochód Skarbowi Państwa - 
wszak jednego z ważnych sektorów 
polskiego rolnictwa. 

Fakty potwierdzają, że prekur-
sorem tego właściwego kierunku 
był ówczesny minister rolnictwa, 
Krzysztof Jurgiel. 

A może nowy szef resortu rol-
nictwa – Grzegorz Puda, nie będzie 
odkrywał Ameryki i pójdzie śladami 
wspomnianego prekursora?

 Waldemar Staszyński

 

Jak niszczono państwowe stadniny koni

Biblioteka Publiczna Gminy 
w Nurcu-Stacji przystąpiła do pro-
jektu Instytutu Książki  pn: „Mała 
książka – wielki człowiek”.

Każde dziecko w wieku przed-
szkolnym, które odwiedzi bibliotekę 
otrzyma w prezencie wyprawkę czy-
telniczą, a w niej książkę „Pierwsze 
czytanki dla....”, broszurę dla rodzi-
ców oraz kartę Małego Czytelnika. 
Za każdą wizytę w bibliotece za-

kończoną wypożyczeniem minimum 
1 książeczki dziecko otrzyma naklej-
kę .Po zebraniu 10 naklejek zostanie 
uhonorowany imiennym dyplomem 
potwierdzającym jego czytelnicze 
zainteresowania.

 Serdecznie zapraszamy dzieci 
w wieku 3-6 lat po  odbiór wyprawki 
czytelniczej wzbogaconej o gadżety 
promujące bibliotekę.

Irena Janoszuk

 „Mała książka - wielki Człowiek” 
w BPG Nurzec-Stacja

Cd. ze str. 1
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Przysłowia  ludowe  na  listopad

„Przeminie życie nasze jakby ślad obłoku
i rozwieje się jak mgła,” 
(St. Testament, Ks. Mądrości)

Z  głębokim żalem przyjąłem wiadomość
o śmierci 

ś.p. Ryszarda Świerczewskiego
 

Przyjaciela na ścieżkach wielu spotkań i współpracy 
jako animatora kultury oraz dziennikarza  

wyjątkowej inwencji, obdarzonego zdolnościami,  
które mogłem podziwiać. Twoje życie Ryszardzie 

przeminęło, ale pamięć będzie trwała.
Wieczny odpoczynek racz Mu dać Panie…

       
 Leszek Koleśnik 

Z głębokim smutkiem
przyjąłem wiadomość o śmierci 

śp. Ryszarda Świerczewskiego 

niestrudzonego organizatora działań
na rzecz potrzebujących wsparcia

Rodzinie i Bliskim
składam najszczersze wyrazy współczucia

Janusz Lipiński  
kolega z Czeremchy

Jak   listopad  ciepły  -  marzec  mrozem  przewlekły.  
Gdy  zbyt  długa  złota  jesień  trzyma  nagle  przyjdzie  zima.
Deszcz  z  początkiem  listopada,  mrozy  w  styczniu  zapowiada.
Gdy  w  listopadzie  liść  na  szczytach  drzew  się  trzyma,   to  w  maju   na  nowe  
liście  spadnie  jeszcze  zima.
Gdy  łagodna  jesień  trzyma,  to  będzie  krótka,  ostra  zima.
Od  świętego  Marcina  (10  XI)  zima  się  zaczyna.
Po  świętej  Katarzynie   pomyśl  o  pierzynie.
Gdyby  nie  Kaśka,  nie  byłoby  Jaśka.
Na  Katarzynę  schowaj  się  pod  pierzynę.
Na  świętego  Andrzeja  (30  XI)  trza  kożucha  dobrodzieja.  

Polskie  przysłowia  ludowe  wybrał  i  dodał  zdjęcia  
Jan Ciełuszecki

Siemiatycze
II Gala Wolontariatu

2017 roku po pięciu latach zmagań 
z ostrą białaczką limfatyczną.

Nagrody otrzymali: Irena Dmi-
truk – Klub Seniora w Orli, Sławomir 
Kobus i Anna Ruszkiewicz – uczest-
nicy WTZ w Dołubowie, Andrzej 
Krasowski – Dekanalny Oddział 
Prawosławnego Ośrodka Miłosier-
dzia ELEOS w Bielsku Podl., Angelika 
Boruc – Bractwo Młodzieży Prawo-
sławnej w Siemiatyczach, Magda-
lena Iwaniuk i Wiktoria Rakowska  

– Klub Wolontariusza „W jedną stro-
nę” SP Bielsk Podl.,  Anna Neste-
ruk – Stowarzyszenie Kulturalne 

„Pocztówka” z Hajnówki, Krystyna 
Szymańska – Stowarzyszenie „Na-
sza Tradycja” w Siemiatyczach 
i Damian Żyrczuk – uczeń kl. VIII  

Szkoły Podstawowej z DNJB w Orli.
Podczas gali wręczono też 

certyfikaty „Miejsce Dostępne dla 
Wszystkich”. Otrzymały je:

- Gminny Ośrodek Kultury 
w Orli jako dobry przykład, że także 
w gminie wiejskiej można zadbać, 
aby wszyscy mieszkańcy mieli 
nieograniczony dostęp do kultury 
ale także za  przygotowanie kadry 
placówki do pracy z osobami z nie-
pełnosprawnościami, z seniorami, 
za otwartość i zainteresowanie po-
trzebami różnych grup mieszkańców. 

- Nadbużańskie Centrum Turystyki 
Kajakowej w Drohiczynie za szcze-
gólną dbałość o to, aby z atrakcji 
Centrum mogły także skorzystać 
osoby poruszające się na wózku, 
w tym z odpowiednio zaprojektowa-

Cd. ze str. 1 nego symulatora pływania kajakiem.
- Miejska Biblioteka Publiczna 

w Bielsku Podlaskim  za to, że jej bu-
dynek jest nie tylko otwarty na po-
trzeby osób z niepełnosprawnościa-
mi ruchowymi, ale także sensorycz-
nymi, zwłaszcza osób niewidomych 
i słabowidzących. Placówka ma też 
szeroką i stale rozwijaną ofertę dla 
osób z niepełnosprawnościami.

Przyznano także trzy równo-
rzędne wyróżnienia dla: Pustelni Sę-
kalik, Samochodowo-Motocyklowe-
mu Podlaskiemu Szlakowi Sakralne-
mu oraz Bielskiemu Domowi Kultury.

Projekt „PełnoAktywni Wolon-
tariusze” obejmuje swym zasięgiem 
powiaty: bielski, hajnowski i siemia-
tycki.

(SW)

Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość 
o śmierci

śp. Ryszarda Świerczewskiego
Wyrazy żalu i współczucia 

Rodzinie

Ze smutkiem żegnam

śp. Ryszarda Świerczewskiego
dziennikarza i wielkiego społecznika

Rodzinie i Bliskim
składam 

wyrazy głębokiego współczucia

Mieczysław Kazimierz Baszko  
– Poseł na Sejm RP 

Rodzinie i Najbliższym
wyrazy głębokiego współczucia

oraz słowa otuchy z powodu śmierci

śp. Ryszarda Świerczewskiego
składa 

Henryk Gryko

kolega ze Związku Młodzieży Wiejskiej

Ze smutkiem i żalem
przyjęliśmy wiadomość o śmierci

Ryszarda Świerczewskiego
dziennikarza, działacza kultury 

i ruchu olimpijskiego
wieloletniego przyjaciela naszej szkoły

Lech Szargiej
dyrektor Szkoły Podstawowej nr 32 w Białymstoku

z zespołem pedagogicznym

Jan Dobrzyński
- Wojewoda Podlaski /2006 – 2007/,  

Senator VII i IX kadencji

składa

Gmina Orla pozyskała środki 
finansowe w wysokości 43 999,92 zł 
z Centrum Projektów Polska Cyfrowa. 
Zakupiono za nie 12 laptopów wraz 
z oprogramowaniem Microsoft Office 
2019 STD EDU. Laptopy zostały prze-
kazane do Szkoły Podstawowej w Orli 
i szybko bardzo się przydały w związku 
z przejściem szkoły na zdalne nauczanie.

Projekt „Zdalna szkoła”, z którego 
pochodzą środki jest finansowany przez 
Europejski Fundusz Rozwoju Regional-
nego w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.  

(seb)

W Orli trwają prace w ramach 
inwestycji Polskiej Grupy Gazownic-
twa polegające na budowie gazo-
ciągu Bielsk Podlaski – Orla. Roboty 
ziemne obejmują ulice: Bielska, Mic-
kiewicza i Kleszczelowska. Dopro-
wadzenie gazu ziemnego zwiększy 
zapewne ilość osób korzystających 
w swoich gospodarstwach z gazu; 
umożliwi mieszkańcom także zastą-
pienie ogrzewania węglowego tań-
szym i bardziej ekologicznym gazem 
ziemnym.                                 (seb)

Orla

Kolejne laptopy 
dla szkoły

Będzie czyste powietrze

PRZECZYTANE
„W przypadku Polskiego Radia i TVP słowo dziennikarz jest na 

wyrost. To raczej funkcjonariusze propagandy, tym różniące się od 
poprzedników z PRL, że brak im talentów dziennikarskich ludzi z tamtej 
epoki. Przyjdzie czas, gdy będziemy się śmiać z ich groteskowej służal-
czości wobec władzy, zadawanie wyłącznie wygodnych pytań i używanie 
wazeliny zamiast atramentu.”

Andrzej Skworz, redaktor naczelny „Press”
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dr n. med.Krzysztof Rogowski

specjalista urolog

ZOZ MSWiA Białystok, 

ul. Fabryczna 27
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Centrum Medyczno-
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l  badanie USG BIODEREK 

   u dzieci

diagnostyka i leczenie l  

   chorób narzadu ruchu ,

   dzieci i dorosłych

Poszukujemy gruntów
do dzierżawy na 25 lat
pod farmy słoneczne

» powierzchnia minimium 2 ha

» grunty niskiej klasy (IV i niższe)

» dostęp do drogi

» linia średniego napięcia (15kV) 
   w promieniu 1 km

tel. 737-455-229
www.GreenPV.pl


