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Toruń "

Szcłur;WYthod:zi .~:kąlanka
Najwięcej-prusaków jest na Rubinkowie, karaluchy upodobały sobie Bydgoskie Przedmieście i starówkę
Szymon Spandowski
szymon,spandowski@nowsci.com.pl- ~
Firmy przeprowadzające dezyn-
sekcje i fłeratyzaCje 'coraz częściej
muszą walczyć z os-ami i szer-
szeniami, r1adziej nlż przed laty
mają do ~ży~ienia z karaluchami.

Opolszczyznę od kilkur miesięcy
tefroryzuje puma, wielkiego kota
Widzialio już ••...podobno również w
kie1ęckiem. Unas tak duże drapleż-
nikł snu z.powiek nam]eszcze nie
spędzają, co nie zm(~zy jednak, że
nie mamy problemów z innymi nie-
chcianymi zwierzętami.
W Toruniu do ludzkich siedzib na

ogół zaglądają szczury, myszy, ka-
raluchy, francuzy, pluskwy, pchły,
mrówki, osy i szerszenie. Coraz
częściej, szczególnie na obrzeżach
miasta, można spotkać lisy i .kuny,
W porównaniu z poprzednimi lata- nik Komendy Miejskiej Państwowej
mi spada liczba francuzów i karalu- Straży Pożarnej w Toruniu, - Jeśli
chów, coraz częściej natomiast straż gniazdo jest w takim miejscu, że
pożarna i specjalistyczne firmy są przetransportować się go nie da, .
wzywani, by usunąć gniazda os i' szerszenie czy osy są trute. .
szerszeni. . W prawie całym Toruniu wystę-
- Jeżeli takie gniazdo znajduje się pująprusaki, najwięcej jednakjest

w miejscu łatwo dostępnym, spry- ich na Rubinkowie i na osiedlu przu
skuje się Je "gaśnicami śniegowymi, ul. Gagarina. Natomiast karaluchy
zahibernowane owady są potem najczęściej pojawiają się na Byd-
przewożone do lasu i tam wypusz- goskim Przedmieściu 'i starówce,
czane - mówi MarekĄemski, rzecz- ' sprzyja im,stary system kanalizacyj-

ny. Z tych samych powodów można
tu też spotkać najwięcej szczurów,
które dodatkowo korzystąjąz ~ell'-
szczelin w murach. Te inteligentne
gryzonie potrafią się jednak pojawić'
również w blokach i to w miejscach'
bardzo niespodziewanych.
- Kilka' razy byliśmy wzywani do

nowych mieszkań, które były przez
kilka dni zamknięte, właściciele znaj-
dowali w nich szczura - opowiada
Zygmunt Jeszka, właściciel Zakładu
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WARTO WIEDZIEĆ

~Od początku tego roku toruńscy
strażacy zlikwidowali p gniazd
os, 5 gniazd szerszeni, 6 razy
"~yli}Vzywani,by z drzew czy
• dachów ściągać koty;
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~Abyuwolnić się od karaluchów
GZyfrancuzów, trzeba zapłacić
specjalistycznej firmie średnio
.od 120 do 300 zł, wszystko zale-
ży od tego, ile jest robaków.

20 maja 2009 9

l3mIJm
Kary za gesty
i"papierosy
Cztery osoby trafiły przed
oblicze Sądu Grodzkie-
go po ostatnim meczu
żużlowym w Toruniu.
Otrzymały onegrzywny i
zakazy stadionowe. Wśród
ukaranych są dwa] kibice
drużyny z Zielonej Góry i
jeden sympatyk toruńskie-
go zespołu. Byli nietrzeźwi
i prowokowali do wyWo-
łania awantury na stadio-
nie. Robili to·'za'pGJlI.ocą
wulgarnych g~Śtów:lub
słów ob}ażają&ych fanów
przeciwnych drużyn.
Zostali skazani na grzywny
po 3000 tysiące złotych i
5 letnie zakazy wstępu na
imprezy żużlowe. Z tym.że
mieszkańcy Zielonej Góry
nie mogą wejść przez ten
czas na wszystkie zawody
w całym kraju, natomiast
sympatyk Unibaksńtylko
na spotkania z udzia-'
łem toruńskiej drużyny.
Grzywną w wysokości 200
złotych została natomiast
ukarana.przez.sąd 44-let-
nia kobieta, która paliła na
widoWni papierosy mimo
zwracania jej uwagi przez
ochronę obiektu.Iwap)
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