
icha
Nle boją się światła; Nie boją się ludzi. Nie boją się nawet 10-

wmotyw. Biorą. co chcą. Skąd chcą. ile chcą. Wychowały sobie
1:.1."'. Nauczyły ich. że głodne mogą być niebezpieczne. Prze-
:'.ll-.iz.ają się po podwórku całytni rodzinami. A wieczorem
·'·.<,odzą po schodach na wszystkie piętra domu: I czekają aż
Cl:'.;:. otworzy drzwi. Wbiegają wtedy do m.ieszkania i zabierają
'tB..-.:aCh.

o domu przy ul. Podgór sktej l
v Toruniu ptsahsmy w "Nowo-
iciac h" wielokrotnie. Jednak
iasze publlkacje dotyczyly pro-
rlcrnów lokatorów, których wa-
-L 11ki 'bytowe były v/ręcz tr-agtcz-
e. Konflikt wokół prawa wła-
snosci do budynku był tak na-
ięty, że mieszkańcy. którym
rakaxano opuszczenie domu,
rotestowali nawet na torach
colejowych. Do dziś sytuacja nie
.ostala ostatecznie rozwiązana.
kutkiom tego jest między inny-
1i fatalny stan sanitarny tego
I icjsca.
Nikogo z mieszka ńców nie dzi-

vi widok szczurze] rodziny bic-
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>",Vf §~,sfucu~9POr. .Nowo
opi~łY",:p~qp~~ek pogryzte
przez szczura miesięcznego .mec".
rnowlęcta, które leżało w wózkU,;
w suterenie jednej z .kamieIliF·
przy ul. MickieWicza wTor,:,ru,Li~l
Dziecko trafllo 'do WOjewódzkie=$
go Szpitala Zakaźnego na 0<;1':,;1
dział neuroinfekcji. gdzie~,\C;;
aplikowano mu. serię zasti-q~',
ków. ~~. ' . jt)?~V
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szczurzym ataku na starsZ<!kó~;;
bietę wchodzącą, do kamieriJ.c~~.
prży ul. Jęczmiennej w TC:)i:0
niu. Choć gryzoń wbił się Vlćia~,
'ło axdo krwi. 'kobieta zdo' . ','
~duslćZWierzę~właSn)'ll1j r
ma. s: i'; c.· :\1JL~
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gnącej w poludnie prze'l. podwór-
ko. Szczury mieszkają tu od za-
wsze. Żyją w norach wykopanych
tuż przy domu, pomiędzy torami
kolejowymi. w studzienkach ka-
nalizacyjnych. Ile ich jest - nikt
dokładnie nie wie, Zdaniem
mieszkańców - przynajmniej kil-
kaset.

Przemarsz wojska
- Rano, tak okolo piątej. na-

sze podwórko zmienia się jak
filmie. To wygląda jak prze-
marsz szczurzych wojsk - mówi
Teresa Kumuniecka; która
mieszka w domu przy Podgór-
skiej l od prawie czterech lat. -
Wyłażą ze wszystkich stron, ze
wszystkich dziur. <L:..\kby się
zbierały na jakąś '11.;:S"ndę. Trze-
ba im wtedy schodztć z drogi.
Widok kilkuset szczurów robi
naprawdę duże wrażenie.
Jeszcze dwa tygodnie temu

przy domu leżaJa wielka sterta
śmieci. Tam szczury żywtfy się
odpadkami przez cały dzień. Na
żer przychodziły nawet małe.
Zaś największe osiągały podob-
no długość czterdziestu centy-
metrów. Kiedy śmieciarka wy-
wiozła odpadki. część gryzoni
przeniosła się w inne rejony To-
runia.
Większość mieszkańców domu

nie walczy z gryzoniami. Tylko
kilka rodzin kupiło koty, które
pilnują domostw. Do takich
mieszkań szczury nie wchodzą.
Przynajmniej na razie. Nie zawsze
jednak koty podejmują walkę ze
szczurami. Zwłaszcza z tymt naj-
większymi.
- Rano czekają całymi rodzina-

mi. po kilka sztuk pod drzwiamI.

rzeba uważać w lasach i na polach

Siedzą cichutko. jak taka szara
kulka - mówi inny z mieszkań-
ców byłej noclegowni kolejowej. -
Kiedy wychodzę do pracy i otwie-
ram drzwi, wbiegają do środka.
Chowają się pod sprzętarni i cze-
kają aż się sytuacja uspokoi. Po-
tem cichutko zabierają się do je-
dzenia.

Tuptuś był śmiały
Teresa Kurnurnecka. przed swo-

je drzwi wystawia codziennie mi-
skę z jedzeniem dla szczurze] ro-
dziny. Twierdzi. że jeśliby tego nie
robiła, gryzonie byłyby gotowe ją
zaatakować. Parntęta też wieczór.
kiedy odwiedzi! ją pierwszy
szczur.
- Nazwałam go Tuptustern. Był

naprawdę bardzo śmiały. Stanął
przed moim łóżkiem i zaczął pisz-
czeć - opowiada Teresa Kumu-
niecka. - Zrozumiałam, że musi
być głodny. Nakarmiłam go. Nie
boję się szczurów, już się do nich
przyzwyczatlarn. Nie ma sensu z
nimi walczyć .. Jest. ich tutaj za
dużo. Trzeba się nauczyć z ntmt
żyć, Tym bardziej że to bardzo in-
teligentne zwierzęta.
Przed rokiem jeden z sąsiadów

wydał szczurom wojnę, Z okna
wychodzącego na tory kolejowe
rozrzucił chleb. Szczury przybie-
gly prawie natychmiast. jak zwy-
kle całą gromadą. Mężczyzna za-
czął wtedy' do nich strzelać z wia-
trówki, Zabić zdołał jednak tylko
jedno ZWierzę. Kilka ranił. Po tym
gryzonie nauczyły się. ze jedzenie
znalezione pod ludzkimi oknami
należy szybko przenosić do nor. a
nie zjadać od razu.
Jednak kiedy rzuciliśmy im kil-

ka kromek chleba. zbiegło się ich
natychmiast kilkanaście. Biegały
tak szybko, że naszemu fotore-
porterowi nie udało się uchwycić
w kadrze więcej niż jednego.
- Wiem, ze szczury i panująca

u nas wilgoć mogą spowodo-
wać różne choroby - dodaje Te-
resa Kumuniecka. - Codziennie
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Kilkanaście szczurów biegało tak szybko. że naszemu foto
rowi udało się uchwycić w kadrze tylko jednego

więc szoruję podłogę. A do my-
cia dodaję środek dezynfekują-
cy. Jego· zapach odstrasza
szczury, Na początku miałam
straszne problemy z wyborem
właściwego środka. bo więk-
szość jest silnie żrących. Wresz-
cie trafiłam.

)-;:::hbudynku porządnej
rutyzacyjne] nie przepr«.
Z właścicielem budynk
taktować się nam ni<:.-
udało.
- Zachowania szczur»

wane przez mteszkancó«
mu są ja}, najbardztej I

mówi Jar. Stromidło. Sj

do spraw deratyzacji. pr..
działalność na terenie en"
ju od kilkunastu lat. -
patrzącym na te zwierze:
może to wydawać się nit
podobne. Tak samo Ii

mnie zachowanie ludz:
podświadomie czują. że .
rami walczyć nie należy
skimt metodami, a lepie!
się z nimi żyć,

RADOSŁAW RZi

Akcji nie było?
Zgodnie z ustawą właściciele

posesji mają obowiązek przepro-
wadzać jesienią i wiosną akcję
deratyzacyjną. Zdaniem Wiesła-
wa Lewandowskiego, rzecznika
prasowego Straży Miejskiej w To-
runiu. ustawy przestrzegają
spółdzielnie i firmy komunalne. Z
prywatnymi właścicielami kamie-
nic bywa różnie. Lokatorzy domu'
przy Podgórskiej l twierdzą. że w

Rolnicy zapowiedzieli, że na znak protest
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