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Nasze miasto

 Położenie Starachowic

Historia miasta

Multimedialny plan miasta

Gospodarka i infrastruktura

Komunikacja w mieście

Oświata i kultura

Kalendarz imprez kulturalnych

Starachowice w literaturze

Galeria zasłużonych

Turystyka i rekreacja

Kolejka wąskotorowa

Świętokrzyski Park Narodowy
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Co na forum? 

 super size me (4) 
Benzyna (36) 1, 2 
Muzyczne fascynacje .. (92) 1 ... 3, 
4, 5 
Ranking szkół średni.. (34) 1, 2 
Chamstwo za ladą (40) 1, 2, 3 
UFO a WTC (15) 
[muzyka] W pale się .. (4) 
Marek B. (3) 
Kamera on-line. Prób.. (20) 1, 2 
Utalentowana młodzie.. (0) 
Ulgowe mandaty (5) 
Nowe forum i nowa st.. (59) 1, 2, 3 
Kolejka wąskotorowa .. (175) 1 ... 7, 
8, 9 
Sonda Koncertowa?? (42) 1, 2, 3 
jak nie tak, to tak (22) 1, 2 
Paranoja na Ukrainie.. (43) 1, 2, 3 
muzyka (9) 
Szkoła Muzyczna Yama.. (16) 
Uwaga na żywność z C.. (30) 1, 2 
Prezenty... (8) 
Grzegorz Halama - ko.. (28) 1, 2 
Tylko zarejestrowani.. (52) 1, 2, 3 

 

Batalia o schronisko dla zwierząt  
Dodano: 11-10-2004, 06:56 

Usunięcia psów i kotów z nieruchomości przy ul. Górnej 8 żąda od stowarzyszeni
prezes STBS. - Miasto powinno nam pomóc, a nie przeszkadzać w rozwiązaniu pr
bezdomnych zwierząt - odpowiada szefowa stowarzyszenia Helena Zieja. 
 
Przy ul. Górnej 8 znajduje się budynek Starachowickiego Towarzystwa Budownictwa Społe
"Wspólny Dom", w którym wynajmują pomieszczenia organizacje pozarządowe. W podwór
warsztaty, przy których od trzech lat przebywają bezdomne psy i koty. - Zajęliśmy 
niezagospodarowane komórki. Jest tam w tej chwili dziewięć kotów i dziesięć psów. Obok 
prywatnej posesji opiekujemy się jeszcze kilkunastoma psami - mówi przewodnicząca 
Stowarzyszenia Ochrony Zwierząt Reks. Przyznaje, że to prowizoryczne schronisko powsta
zgody STBS. Stowarzyszenie zabiegało o tę posesję, ale bezskutecznie.  
 
Pod koniec września prezes STBS Marek Wiśniewski wysłał do Heleny Ziei pismo, w którym
do poniedziałku 11 października do godz. 10 "likwidację nielegalnego przetrzymywania zw
posprzątanie terenu. - To zagrożenie epidemiologiczne, wokół budynku jest brudno - argu
 
- Staramy się utrzymywać czystość, ludziom to nie przeszkadza. Zwierzęta powinny tam z
czasu utworzenia prawdziwego schroniska w Starachowicach - uważa Zieja. Przypomina, ż
stowarzyszenie od lat zabiega o to u władz miasta i powiatu.  
 
- To już nie moja sprawa. Ja muszę dbać, aby na terenie, którego jestem zarządcą, było c
mówi z kolei Wiśniewski. Zagroził on, że jeśli zwierzęta nie zostaną usunięte w wyznaczon
terminie, zostaną wyłapane na koszt Ziei i stowarzyszenia.  
 
- Ja ich nie mam gdzie usunąć - odpowiada szefowa stowarzyszenia. I dodaje, że także gm
będzie ich miała gdzie wywieźć, bo nie ma umowy z żadnym schroniskiem. - A uśpić tych 
nie wolno, bo są zdrowe - twierdzi. 
 
W sukurs stowarzyszeniu przyszedł radny powiatowy Krzysztof Lipiec z PiS. Na zwołanej w
konferencji prasowej poinformował, że wystąpił do prezesa STBS o odstąpienie od zamiaru
prowizorycznego schroniska. Zapowiedział też skierowanie do prezydenta Starachowic pet
domagającej się rozwiązania problemu bezdomnych zwierząt w cywilizowany sposób. 
 
źródło: 

  
 

raffde  
11-10-2004, 22:50:51 - IP: 83.29.32.* 

no wreszcie cos lipiec zrobił sensownego,ale po co ta konferencja-chyba aby pokazac sie 
nie jest wspaniały;)

emibe  
11-10-2004, 22:56:57 - IP: 62.29.129.* 

Raffde, czy jak kiedyś tak się przytrafi, że PO i PiS będą chciały rządzić (i będzie dzielenie
stołeczkami), podasz swoją prawicę Lipcowi?

raffde  



100 postów mineło ja.. (33) 1, 2 
Inwestycje drogowe -.. (29) 1, 2 
Czy korzystanie z Al.. (9) 
szukam :) (6) 
Szybki internet w St.. (143) 1 ... 6, 
7, 8 
Zarejestrowani na fo.. (37) 1, 2 
Funny, hihawy i inne.. (28) 1, 2 
Mikrofony (7) 
Droga dojazdowa (1) 
WWTelcoPhone (25) 1, 2

Ogłoszenia

 Pozostałe ogłoszenia: Potrzebna 
Dziewczyna.. (2) 
Pozostałe ogłoszenia: Kapela 
metalowa posz.. (0) 
Pozostałe ogłoszenia: Wynajmę 
dwa pokoje w.. (2) 
Pozostałe ogłoszenia: Mikołaj na 
zamówieni.. (0) 
Pozostałe ogłoszenia: Poszukuję 
pokoju do .. (0) 
Pozostałe ogłoszenia: Zapraszam 
na kurs Pr.. (8) 

 

 

11-10-2004, 23:10:15 - IP: 83.29.32.* 

Jakie dzielenie sie stołeczkami????????????mylisz formacje polityczne. Wiesz ja dość dob
pamiętam jak pan Lipiec sprawował mandat senatorski.....no ale jeśli będzie to dla nas(n
znaczeniu ja, Ty i społeczeństwo naszego miasta ) wszystkich miało dać wymierne korzyś
jestem skłony do poświęceń;) 
ps  
Polecam w jednym z ostatnich numerów artykuł (własnie o panu Lipcu)jednego pana Paw
sld. Daje on wiele do myślenia.

emibe  
12-10-2004, 22:53:42 - IP: 62.29.129.* 

No dobra, nie będziecie się dzielić stołeczkami. Może się zdarzy (np. ilość mandatów radn
karnych), że dla dobra Starachowic podzielicie się władzą :P Od tego są przecież wybory.
 
Ależ Ty jesteś skłonny do poświeceń. Jak czytam, to nawet do takich, że mógłbyś podać t
Pawłowi dłoń :-P Czy to ten Paweł L., który tropi raz księży gwałcicieli, raz aferzystów sw
formacji? Sumienie starachowickiego SLD ?? :-) 
 
Wracając do newsa.... 
Czytałem kiedyś, że ktoś z gminy Brody zproponował wykorzystanie dawnej podstacji ele
w okolicach Lipia, z dala od zabudowań. Tak sobie kojarzę, że jest taka opuszczona 
transformatorownia przy Leśnej za przejazdem wąskotorówki. Jest to już gmina Brody. W
chodzi o to miejsce? Uważam, że byłoby to dobre rozwiąznie.

 
13-10-2004, 10:37:54 - IP: 83.29.0.* 

Raffde, dużo sukcesów w Towarzystwie Przyjaciól SLD.

raffde  
13-10-2004, 16:07:15 - IP: 83.29.26.* 

oj kolego mylisz sie! sld nie lubie tak samo jak i ciebie

bemol  
14-10-2004, 21:37:20 - IP: 83.29.34.* 

raffde - z Twoich wypowiedzi dotyczących Lipca zieje taką nienawiścią jakbyś był z LPR, a
Nie po drodze mi ani z jednymi, ani z drugimi, więc na tym zakończę. A na przyszłość, je
pisać takie rzeczy jak powyżej, to daj sobie spokój. Z pewnością zaoszczędzisz dużo czas
popsujesz dobrego samopoczucia co najmniej kilku czytelnikom tego forum.

Kubik  
21-10-2004, 16:15:27 - IP: 192.35.17.* 

A czy każdy musi P. Lipca lubić? Bo moim zdaniem, to chyba jednak niekoniecznie.

dario  
22-10-2004, 22:02:26 - IP: 83.16.133.* 

O czym Wy dyskutujecie ,płakać się chce.

Publikowane powyżej komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników naszego serwis
treść których redakcja sse.pl nie bierze odpowiedzialności. Jeśli uważasz, że któraś z
wypowiedzi łamie prawo, narusza dobra osobiste lub zasady współżycia społecznego - za
nas o tym »

Dodaj nowy komentarz » Skomentuj wiadomoś

Imię i nazwisko (nick)
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Adres strony WWW:

 
Twój komentarz
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