
PROTEST - nie chcą fermy w Rościnie! 

▪▪▪ Zmęczeni nieustannym sąsiedztwem fermy norek mieszkańcy 
Rościna przeprowadzili kolejny protest. Tym razem przed Urzę-
dem Miasta i Gminy w Myśliborzu. 

Czy ten protest spowoduje jakąś zmianę w dotychczasowej, od 
dłuższego czasu niezmienionej postawie samorządowych władz 
Miasta i Gminy Myślibórz? Nie wiadomo. Wiadomo jednak, że 
mieszkańcy Rościna są coraz bardzie zdesperowani.  

Wygląda na to, że skupieni wokół pani Doroty Olszówki do-
prowadzą wreszcie do tego, ferma ta zostanie ostatecznie zlikwi-
dowana. Protestujący nie są sami. Mają wsparcie wielu środo-
wisk, które podobnie, jako oni protestują przeciwko takim fer-
mom w całej Polsce, która stała się swoistą strefą tolerowania 
badziewia, które prawie w całej Zachodniej Europie uznane zo-

stało za zbyt uciążliwe i niepożądane. Właścicielem fermy jest 
Duńczyk, który nie mógłby prowadzić swojej hodowli na terenie 
Danii, ponieważ jest ona tam zakazana.  

Dlaczego hodowla norek i prowadzenie w Polsce podobnych, 
jak w Rościnie ferm jest dozwolone? Nikt nie chce na to pytanie 
odpowiedzieć wprost. Czyżby Polska pełniła rolę jakiegoś 
„Bantustanu”?  

Dziwne, że Rada Miejska i Burmistrz Myśliborza, którzy 
przed wyborami zobowiązali się do działania na rzecz mieszkań-
ców naszej Gminy dzisiaj twierdzą, że nic zrobić nie mogą.  

Moim zdaniem jest proste wyjście z tej sytuacji. Nie radzą 
sobie z likwidacją fermy w Rościnie? Niech zrezygnują ze swo-
ich funkcji. Przyjdą inni, którzy ten problem szybko rozwiążą. 

Grafika tytułu wzorowana na autorskiej pracy Ryszarda JOBKE z roku 1990 ! 

Szacunek dla przeszłości oraz historii kraju i narodu           
cechuje człowieka, wrażliwego i dobrego. 

 

            profesor Wanda Staniewska-Zątek 
 

 Myśliborscy durnie od lat nie szanują ostatnich śladów Starego Miasta! 
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- Zasłużony Działacz Kultury  
- Zasłużony Dla Ziemi Myśliborskiej 
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Adres redakcj i:    
 

74-300 Myślibórz 
ul. Mariana Buczka 11, skr. poczt. 38 
 

Wydawca i  redaktor  naczelny:  
 

Waldemar Jacek W i e r n i c k i  
 

tel.: 95 747 26-83 lub 692-044-618 
 

e-mail: jacek.wiernicki@neostrada.pl 
 

Uwaga!!!   
 

Nie publikujemy płatnych tekstów,  
ogłoszeń, ani innych materiałów reklamowych.   

Pismo ma charakter niekomercyjny .  
 

Nadesłane teksty i zdjęcia publikujemy bez prawa 
autora do jakiegokolwiek wynagrodzenia. 
 
 

Wszystkie teksty i zdjęcia nadesłane do redakcji nie 
będą zwracane.  
 

Redakcja  zastrzega sobie prawo do wprowadzania 
w nadesłanych i publikowanych tekstach/zdjęciach 
koniecznych zmian i stosownych oznaczeń , w tym 
m. in. „list ”, „sprostowanie ”, „polemika ” .  
 

Teksty i zdjęcia niepodpisane - od redakcji.  
 

Skład własny. 
 

Publikacja:   w Internecie 
 

Adres strony: www.stowarzyszeniepik.pl 
 

DRUK:  własny, w niewielkim nakładzie 

Myślibórz - „burzy myśli” i powracać każe!  

Urocze miasteczko skąpane w jeziorze, 
Gotycki kościół, rynek, ratusz, piękne baszty 
Historia w tych murach przemówić dziś może 
I „Grzybek” nad jeziorem i domek Harcerza 
I spokój na plaży – niedaleko „Wieża”… 
W Myśliborzance kotlet niespalony 
Do tego setka wódki – po polsku turysto! 
A jeśli jeszcze mało jesteś rozmarzony 
To odwiedź również też tutejsze disco! 
Myśliborzanki – smukłe blond elegantki 
Nie różnią się wcale od pań w wielkim świecie 
A uroda ich słynie od wieków w całym powiecie… 
Cyganie na rynku – nie zaczepni wcale 
Podśpiewują po cichu swe wesołe pieśni 
Przystań nad jeziorem, hotelik nieduży 

I tylko ten smutny podpity biedaczyna 
Który ciągle jeszcze wspomina Stalina.... 
Są piękne domy z wymyślnym ogrodem 
„Wypasionym” autem, elektryczną bramą 
A obok na klatce ciągle cuchnie smrodem 
I ludzie w tych mieszkaniach słyszą ciągle to samo… 
Że nie ma pieniędzy, że kasy zieją pustką 
Że kredyty za drogie i ciągle groch z kapustą… 
Powracamy tu chętnie, z różnych krańców świata 
I nawet ostatnio znalazłam tutaj brata… 
Uśmiechajcie się ludzie w tym jest siła nasza 
Miejcie radość w sercu, co myśli złe rozprasza 
Myśli burzy Myślibórz – do następnego spotkania 
I tylko najsmutniejsze zawsze są rozstania… 
 

                                                                         Elżbieta Kajzer 

Jan Myszak nie żyje 
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