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Drugi klon?
Przedstawiciele sekty raelian ogłosili. że na świat przyszło drugie

sklonowane dziecko. Wiadomo jedynie, że dziewczynka jest kopią swej
matki - holenderskiej lesbijki - przyszła na świat w piątek w jednym
z krajów Europy. a obecnie przebywa już w Holandii.

26 grudnia raelianie ogłosili narodziny pierwszego sklonowanego
dziecka. wkrótce ma stę narodzić kole~ne. Ale większość naukowców
podchodzi do informacji o sklonowaniu człowieka z dużą rezerwą. a
niektórzy wręcz zarzucają raelianom mistyfikację.
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Na razie dowodów na obecność
szczurów w hipermarkecie nie
ma. choć po Toruniu od dłuższe-
go czasu krążą pogłoski o całych
stadach szczurów. które mają po-
dobno tam grasować. Zdaniem
sanepidu, kierownictwa Geanta i
całego centrum handlowego. nie-
zwykle liczna obecność szczurów
na terenie sąsiedniej posesji - to
wyłącznie zwykły zbieg .okoltczno-
ści. Czy na pewno?

RADOSŁAW RZESZOTEK
Szerzej na str. 5

Fot. ADAM ZAKRZEWSKI

Wniedzielę w Toruniu rozegrano halowy turniej piłkarek nożnych. Zawodywygrała ~a z Obrowa,
a najlepszą zawodniczką imprezy wybrano Małgorzatę Krystosiak (Złllwieś Wielka, z prawej)

Głód szczura
Czy w pobliżu toruńskiego centrum handlowego grasują gryzonie?

- Od dwóch lat walczę ze szczu-
rami. Dzieją się tu dantejskie rze-
czy. Najpierw gryzoniami żywiła
się łasica. Potem szczury zabiły
pięć moich kotów. a ostatnio przy-
chodzi polować na nie lis. który
wchodzi na moje podwórko i czło-
wieka się nie boi. Zwracałem się o
pomoc do wszelkich możliwych in-
stytucji. Tych tabunów szczurów
nikt nie chce widzieć - mówi Piotr
Ziółkowski. mieszkający tuż za to-
ruńskim hipermarketem Geant.

Tymczasem kierownictwo Cen-
trum Handlowego King Cross za-

pewnta, że w ich obiekcie szczu-
rów nie ma na pewno. Zdają się
to potwierdzać kontrole przepro-
wadzane przez toruński sanepid.

- Ostrzegłem tę firmę. że jeśli
problem szczurów w jej obiekcie
stanie się bezspornym faktem.
mógłbym zostać zmuszony pod-
jąć radykalne środki. z okreso-
wym zamknięciem zakładu
włącznie - dodaje doktor Woj-
ciech Dejewski, dyrektor Powiato-
wej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej w Toruniu.



-1łOIOSC1 6 stycznia 2003, Społeczeństwo

Czy w pobliżu toruńskiego centrum handlowego znajduje się
siedlisko gryzoni?

Głód szczura
- Od dwóch lat walczę ze szczurami. Dzieją się tu dantejskie

rzeczy. Najpierwgryzoniami żywiła się łasica. Potem szczury za-
biły pięć moich kotów. a ostatnio przychodzi polować na nie lis.
który wchodzi na moje podwórko i człowieka się nie boi. Zwraca-
łem się o pomoc do wszelkich możliwych instytucji. Tych tabu-
nów szczurów nikt nie chce widzieć - mówi Piotr Ziółkowski.
mieszkający tuż za toruńskim hipermarketem Geant.

twierdzi Agnieszka Kuty z działu
Public Relations i Informacji Geant
Polska. - Poza tym. na terenie każ-
dego hipermarketu ustawiane są
tzw. stacje bajtowe zawierające
trutki na szczury. Należy podkre-
ślić. że jak dotąd podczas kontroli
w hipermarkecie Geant w Toruniu
nie stwierdzono obecności. szczu-
rów.z .sanepidu uspokoiła mnie. że nie

mam się nimi przejmować. bo to
szczury wędrowne. które wyprowa- Nie ma dowodów
dzi.łysię z domów dawniej zajmowa- Powiatowa Stacja 'Sanitarno-
nych przez armię radziecką. No i co -Eptderruologtczna w Toruniu kon-
z tego? - spytałem. Bez odpowiedzi. troIe w Centrum Handlowym King
Kiedyjednak zacząłem bardziej sta- Cross przeprowadza regularnie.
nowczo domagać się kontroli. przy- Zdarza się. że inspektorzy aż dzie-
znano mi rację. Szczury to szczury. sięć razy w miesiącu sprawdzają
I jest ich dużo.. I są niebezpieczne. czy w hiperrnarkecie przestrzegane'
Czyżby jednak były tylko u mnie są przepisy sanitarne.
a w Geancie ani jednego? - Ostatnia kontrola, nastawiona

L d k"lk k głównie na sprawy deratyzacyjne,e wo I a mysze przeprowadzona została wiosną
Dyrekcja Centrum Handlowego ubiegłego roku - mówi doktor Woj-

King Cross zapewnia. że szczurów ciech Dejewski.Powiatowy Inspek-
w hipermarkecie nie ma. Zaś dorue- tor Sanitarny w Toruniu. - Wów-
sień Piotra Ziółkowskiego nie trak- czas nie znaleźliśmy niczego, co
tuje poważnie. mogłoby świadczyć, że szczury wy-

- Cały nasz budynek jest moruto- stępują w tym obiekcie. Najdokład-
rowany. Gdyby szczury tu były, niej sprawdziliśmy pobliże kompak-

NiCzYI"problem wiedzielibyśmy o tym - stwierdza tora, czyli urządzenia do wstępnej
Jolanta Idzikowska, asystentka utylizacji odpadów. Gryzonie, jeśli

Piotr Ziółkowski ze szczurami dyrektora King Cross Toruń. - Swe- gdziekolwiek miałyby się odżywiać.
próbuje walczyć na własną rękę. Na go czasu pojawiło się kilka myszek, to właśnie tam. Jednak niczego nie
łasicę ani lisa nie zna sposobów. które przywędrowały z pola. Akcje znaleźliśmy.
Kiedy te zwierzęta zaczęły pojawiać deratyzacyjne oczywiście przepro- Wojciech Dejewski wystał jed-
się pod jego domem, szukał pomocy wadzamy. ale nie dlatego, że mamy nak w ubiegłym roku, tuż po kon-
u Powiatowego Inspektora Wetery- problem ze szczurami. To po prostu troli, pismo do siedziby toruń-

.-narii. Ten zaś odesłał go do Straży nasz obowiązek. Jestem spokojna skiego Gearrta, z oficjalnym
t'r,JIiejskiej. Od funkcjonartuszy mu- o obiekty. którymi dysponujemy. ostrzeżeniem w sprawie deraryza-

nicypalnych dowiedział się, że .po- Jednak to, co dzieje się w magazy- cj!.
mocy w sprawie wałęsającego się li- nach Gearrta, to już nie do mnie py- - Ostrzegłem tę firmę, że jeśli
sa powinien szukać w schronisku tanie. problem szczurów w jej obiekcie
dla zwierząt. Tam z kolei powtedzta- Na temat plagi szczurów, która stanie się bezspornym faktem,
no mu, że łapanie lisów nie leży ma występować w magazynach Ge- mógłbym zostać zmuszony pod-

.w kompetencji schroniska. Jednak anta. krąży mnóstwo pogłosek, któ-
Nieśli Piotr Ziółkowski s ł..aRi.!:· :.-.IJl.:clJ_i.iclngk...m:lM:=llli·.CY:-.I:Li·e....=t.o-_J!,:;·ą!:ć;;,.,.,!r;,:;a~d;!;ly~k~a1n~!::e:.....:ś::!r~o::;dki!,!;!·;:.. ..;z:;...;o:;:;kr~eiisi:0~-_

.' Posesja Piotra Ziółkowskiego ,po-
łożoną, jest kilkanaście metrów od
płotu znajdującego się na tyłach
Centrum Handlowego King Cross.
Mieszczą się na niej nie tylko bu-
dynki. ale także szklarnie i poletka
upraw ogrodniczych. Piotr Ziółkow-
ski prowadzi sporą firmę ogrodni-
czą. Zapewnia, że na jego posesji
gryzonie nie są w stanie znaleźć ni-
czego do jedzenia.
, - Jest ich bardzo dużo. Regular-
nie wykładam trutki. które szczury
jedzą, potem znajduję je martwe -
dodaje Piotr Ziółkowski. - Poza tymi
trutkami u mnie niczego innego nie
jedzą. Czymś jednak żywić się mu-
szą. A łasica i lis wydeptywały
ścieżki głównie przy ogrodzeniu od-
dzielającym moją posesję od King
Cross ...



sa po en szu a w sc onts li
dla zwierząt. Tam z kolei powiedzia-
no mu, że łapanie lisów nie leży
w kompetencji schroniska. Jednak-

_:J~śli Piotr Ziółkowski sam złapie
~-zwierzę,będzie mógłje doprowadzić
do schroniska.

- Prosiłem też o pomoc saneptd,
Im opowiedziałem głównie o szczu-.

.rach - denerwuje się właściciel frr-
my ogrodnicze]. - Ale jakaś pani

,
tanie. problem szczurów w jej obiekcie
. Na temat plagi szczurów, która stanie się bezspornym faktem,
ma występować w magazynach Ge- mógłbym zostać zmuszony pod-
anta, krąży mnóstwo pogłosek, któ-
rych jednak pracownicy nie po- jąć radykalne środki, z okreso-
twierdzają. wyro zamknięciem zakładu

_ We wszystkich hipermarketach włącznie - dodaje doktor WOj-
Geantv-w tym również w Toruniu, ciech Dejewski. - Aby jednak ta-
prowadzone są comiesięczne kon- ką decyzję podjąć, muszę dyspo-
trolew zakresie DDD, a więc dezyn- . nować niezbitymi dowodami.
fekcji, de~sekcji i deratyzacji' - RADOSŁAW RZESZOTEK


