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Sztuka ..poleqa.rta'tym, żeby o$<;?bnikj:sprawą?ają:će.p,OkaJmnie .ginęły od razu. Ząsypiąlą'w
schów~ach,:':
w gniazdaGh, a wtedy jest już Z? ·.~6źno: cała populacja jest zatruta ,., ~ - --;,' .'"':,', " ,:~;,:
";' ~:.",~:'"'~'
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W czasie ponadgodzinnego I~enia po śmierdzący~~, brUciDyc~zak~arkach
st;arycll.zakład9.W'.
mięsnych tr8fialiśmy tylko, na dę.wne',ślady •.,Na,strychu,
między deskarirl stropu, •leżał zmumifikowany, pacUy
zw1erzak:,
'

-.

śniej spotkaliśmy

l,:

.produkcyjną". 'Szczur ZI).alazł kryjów:kęmiędzy .elektrycznym, silnikiem-a pasa;
mi przekładni. Nie ma go"
ale ,'są
świeże odchody
i przywleczony kawałek słoSzczurołap Jan Stromito nie przeszkadzało,
Za- ninki. 'Swiecąc
latarką
dło odbywa takie przeglądy, stawaliśmy
porozrywane
oglądamy
ślady. pobytu
systematycznte .. Zagląda
worki, a zamarznięte mięso szczurów w wadze na try.każdą dziurę.
pogryzionePótraftły 'tu bowni.
. _
_. .
_.
spółkować i wychowywać
J,eszcze zakładowa, oczyRaj "::,
młode. w takim mroztet, '\,
szczalnia, :rrylinka, którą'
. Tak1':sta'ry- zakład to; dli .' S;ŻCZU}!, ~lyb~cF~~b:k6J. wyłotany jest teren.rrobr
szczurów
prawdziwy
raj:' ?dy ,czuJ~ slę,,!>eZ~)lec~~e wrażenie, ruchomej.
Cała
ściany .poprzebijarie wsęjC
l, ma~ą· pod dosąt~eI?Je- zaprawajzostała
wygryzłokach . miejsc, __
nie' _!lszc~cl-. ?zerua, c~. czas ,pOSWlęC~- na .przez ~szczury. Gdy, się
. móne. ecieplane byle jak. Ją zabawie - bardzo lubią mocrue] tupnie, beton ,ęię
I wsz~dzi.~ dziury szczurpw.
bi~gae,- i'~pÓłkowaniu'. Sa- zapada. I tu me ma jednak
W trybewn; byłó 1:ich _
ITIl~ ~~~Zl ()d 6._cl~ l~ ;mł~- iYVO;chszczurów,
!
"
•
więcej: .
.'''~
,dyeh;Ut:st got0wa,tl~,koleJ~,
Mówtvstę, żez zakładów
_ Gdy wszedłem tu pie:rw~ ~ej ciąży co 75 dńi. Srednio _mięsnych
trudno. się po, ' szy raz->-'opowiada Stromi- Jest, to około' 8, -rnałych
zbyć szczurów, L złodziei.
dło -lJlśm.ociąg pod stołem, w miocie. Gniazdo to ważna. Ginie nawet trutka, tak że
na którym rozbiera się pół- spraw~" szczury 'p~Święc::y.ą .czasem nie ma .pe~ości,
tusze.r cały się ruszał. We- mu .. duzl) UW~gl l ·s~aran. czy została zjedzona, czy
szały się. odpady
mięsa
MUSI.byc bezpieczne l bez- zabrana. Co do szczurówi szczurze ogony. W smal- y,rzgl~~e, suche. .Potr~ą
niby me. ma, ale, jeszcze
cowni na betonowej podło- podz~elic p~zes~zen .~a Ja- między, wędzarnią
a strydze można się ślizgać - taka .?aln1ę, syptalnię, spiząrmę
chem pokazują .nam jedną
tłusta. Tu szczury Wygryzły l toaletę. Są bardzo czyste - dziurę ze śladami świeżego
w ścianach kilka korytarzy
czasem na swoją.zgubę.
pobytu lokatora. - To chyzakończonych
wygodnymi
p ~I d h
ba nowe sztuki, które przywyjściami. Nie oparła im się
O Ś
szły po akcji prowadzonej
nawet chłodnia.
Na ślad żywego szczura
od września. Ale te dostaną
- Teraz jest tu minus 12, trafiamy w wędzarni.
trutkę bez długich prób. Co
ale rano, jak przychodzimy
- Tu siedzi - mówi pra- miesiąc systematycznie wy- dodaje jeden z pracownicownik pokazując maszynę
kładamy trutki we wszystków - bywa i minus 20, Im, z, zawiniętą
folią częścią
~ch miejscach, gdzie wcze,
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szczury -

Dwa, ' trzy: razy w roku

:~i~::~ć~J&=~

m~:J:=;:~'jest
znale- ~~:~~%~eO;=
ztenie przynęty, bo szczury
tą, czasem przybyłe później, czy był to atak.szczurówczy
mają jedzeniaw bród. Jeśli
kiedy już wiadomo, źe ccp.!,a nasza strachliwość. Weszlina -co dzień, mają mięso,,;,',popu~acja
choruje. WY9:ą- śmy, a tam było pełno szezudostają +słodkfe
rzeczy, .. 'ganfe:':·saniom,ego:s~c~~,i:;a
i-ów. Cofnęły się' do ściany
chlebr rybę, 'płatki. ..,
jest trudne. Jednym ze spo- i ruSty,ły na rias. .Uctekltśmy,
, - Kiedy rozpoznam.rodżaj . sobów jest. rozkładanie na
' . '",... ' . ,',',
, ",
przynęty, 'podaję ją kilka jego drodze' trutki, w. $uJDSZCZQrołapa
dni -bez. trutki. Gdy uwierzą' .stanc]t klejącej, Szczur je,st
System nazywa się z ani zasmakująv -: opowiada
bardzo czysty- Będzie zlizy- gielska HACCP i jest zestaStrom.idło - dodaję środek, wał klej aż do skutku.· " "-- werrr sformalizowanych' prochemiczny w takim stosun-".
. - . Znana, .stała się też cedur postępowania' i 'konku, by" jego dztałantevbyło.
wędka, .&toąo~ana.
p!:.~z trolijąkości 'pracy. Jest tyfu.
Widoczne ze zwłoką czaso- )U9Jego nauczycielą-t kQlęgę samym
:co,,'>nQFnia;. ISO
wą. Stosuję środek powo- Wiesława ,~obrzenieckiego,
w przemyśle: 'stO'S0Wm:ne-tćdujący' -obniźańie ciś~ehia
,bol},ater<:t.fllmu "Szcz:q:[;Q~ go' systemu procedur- daje
...:aż "'ao całkowitęgo Wyga" łap, .. Po~I;1?~zę ,z ,dobr~J
gwarancję jakości. Jeśli jest
śrilęeia. Szczury- giną bezstajni - .(SIUIeJeSIę Stromi- jakaś.trudnośćs.wyntka
on,a
boleśnie właścrwtebezwtedło. - Mam nawet psa.ma
,
,
- 12 l tni
'
,właśnie
z tego; że nie 'ma
dnie. Sztuka ':polega ha szcZUI)', . - e ego janmiu.mas firm :.-"szczurośzczel.tym, żeosobrnki sprawdza~a,.k.to!y,poIl1agał mi w g\l- nych". W .regiorue tylko jejąee pokarm nie giną od Fa- zych feon~eh, .:gdzie trzeba
den-. zakład.vwłasność
ozazu." Zasypfają:-:w. . swoich
był,o na ~kupa~tu
hektad
fi.rm
schowkach,' Vi gniażdach,
rach Iokahzować g~~~~ą,- cho niej'
y."spełnia tego
a wtedy Jest jńż. za późrto: Wystawlał je b,ezbłęgrue,;",
rodzaju normy.ca.I tam.były
cała populacja jest zatruta.
Ja~ . Stromidlo
,stoSUJe szczury i nie-tylko: prusaki,
Te, które można zobaczyć,
P?lski srodek cheITIlcz~yod mrówki faraona, ćmy.
po prostu nie zdążyły' się ~astu
lat. Jest ~o zywy
W Torunlu więcej szezuh
. Dl t g
,
' " dowod na odrzucerue tezy, rów jest w starych dzielnisc ~wac. ,ae. o rue mOZ- że szczury potrafią się uod- cach:
od Merintexu
do
na
' tru'tki . Dworca, Wschodniego. Pra . :,Ich pohczyc
" nawet po porruc, . :na d Zltał aru.e
SITIlerCI.
Stromtdło odrzuca jeszcze wie .nie ma szczurów na
kilka obiegowych
prawd.
Rubinkowte.
Problem Jest
Wojna
Np. o myszach i kotach,
ze szczurami
kanalizacyj- Sam widziałem - mówi - nymi, ale i z tym można so- Nie zdarzyło 'mi się wycofać w trakcie roboty, zda- szczury, myszy, koty i prosta- bte poradzić, żeby nie węrzyło się nam jednak, że po ki grzejące się solidarnie pod drowały na najwyższe pięprzyjeździe na fermę nie za- jednym promiennikiem. Kot tra wieżowców rurami. Zrewrogiem sztą, ich obecność powodustaliśmy
szczurów,
choć jest naturalnym
było' wezwanie, Może miały szczura, ale nie. wtedy, gdy je, że kanalizacja jest drożinformatora w zarządzie ... "- szczurów jest dużo. 'Chyba na. Wszystko przepchają.
wie, że Zos!ałby z niego szyb-=ANDRZEJ' CHURSKI
śmi~je się Jan Stromid~
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ko tylko szkielet. Raz musieli-
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