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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 

 

Bezdomne czworonogi bez schronienia  
Dodano: 17-10-2004, 17:38 

Stowarzyszenie "Reks" dostało nakaz opuszczenia 
zajmowanego terenu przy ulicy Górnej, gdzie znajduje się 
prowizoryczne schronisko dla zwierząt.  
 
Taką decyzję wydał zarządca działki - Starachowickie Towarzystwo 
Budownictwa Społecznego "Wspólny Dom". Co stanie się z psami i 
kotami, którymi opiekuje się Stowarzyszenie? Problem jest duży, bo w 
naszym mieście nie ma normalnego schroniska. Stowarzyszenie "Reks" 
założyła w 1996 roku Helena Zieja. Zajmuje się problematyką i opieką 
bezdomnych zwierząt, głównie psów i kotów. Problem ten istnieje w 
Starachowicach od dawna. Jest on tym bardziej dotkliwy, że w na terenie naszego powiatu
schroniska dla zwierząt. W Starachowicach są tylko dwa miejsca, gdzie bezpańskie, wyrzu
nieodpowiedzialnych ludzi czworonogi mogą znaleźć schronienie. Oba prowizoryczne schro
prowadzą społecznie miłośnicy zwierząt, ludzie, którym nie jest obojętny los zmarzniętego
psa czy kota.  
 
Na osiedlu "Lachy" schronisko prowadzi Marzena Krzętowska, drugie przy ul. Górnej Helen
Niestety, obydwie nie mogą liczyć na wsparcie lokalnych samorządów. Na potrzeby prowa
przez Stowarzyszenie "Reks" schroniska zaadaptowano niewielką działkę. Przy większych 
mniejszych oporach schronisko przetrwało do dziś. Nie wiadomo, jednak jaka czeka go prz
Zarządca terenu, którym jest STBS, nakazał "Reksowi" opuszczenie zajmowanego nielega
W przeciwnym wypadku administrator przestrzegł, że podejmie "inne" kroki. 
 
Ultimatum mijało w piątek, 8 bm. Schronisko nie zostało (na razie) zlikwidowane, bo nie m
przenieść. W jego obronie wystąpił radny Rady Powiatu Krzysztof Lipiec. Zadeklarował, że
wszelkie działania, by do czasu utworzenia w Starachowicach schroniska z prawdziwego zd
"Reks" pozostał na swym miejscu. Helena Zieja i Krzysztof Lipiec są zgodni, że Starachow
potrzebne jest schronisko dla zwierząt, a nie robi się praktycznie nic, by je utworzyć. Wład
Brody wstępnie deklarowały kiedyś teren na potrzeby schroniska. lecz dalej nic w tej spraw
dzieje. 
 
Obecnie Stowarzyszenie "Reks" opiekuje się 10 psami i 9 kotami. Kolejnych trzynaście psó
się na sąsiedniej, ale prywatnej działce. Jej właścicielka zgodziła się przeznaczyć część gru
potrzeby schroniska. Jedzenie dla czworonogów kupowane jest za pieniądze ze składek 
członkowskich, za datki ludzi dobrej woli oraz... z emerytury szefowej Stowarzyszenia. Ud
pozyskiwać żywność podczas organizowanych zbiórek. To pomaga jedynie egzystować sch
Mimo wielu przeciwności, Helenie Zei nie brak zapału do dalszej pracy na rzecz zwierząt. P
kilka osób, także miłośników zwierząt. Nie brakuje także dzieci, którym bliskie są problem
schroniska. 
 
-To nie są moje zwierzęta, tylko gminy. Ja się nimi tylko opiekuję. Od lat korespondujemy
Miasta w sprawie utworzenia schroniska dla zwierząt w Starachowicach. Próbujemy rozma
Starostwem, władzami ościennych gmin - mówi Helena Zieja.  
 
Prezes STBS Marek Wiśniewski uważa, że teren przy ul. Górnej powinien zostać uprzątnięt
zdaniem schronisko jest nielegalne i powinno zostać przeniesione.  
-To bardziej śmietnisko niż schronisko. Jako zarządca terenu odpowiadamy za jego utrzym
porządek. Taki stan rzeczy nie może trwać w nieskończoność - powiedział "GAZECIE" prez
(g)  
 
źródło: 



 

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) 

 

 

  
 

Nie ma jeszcze żadnych komentarzy - Twój może być pierwszy. 

 

  

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)

 

Adres email:

 
Adres strony WWW:

 
Twój komentarz
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