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Szczury
atakują!
Kiedy po ulicach biegają koty, problemu nie ma.
Gorzej, godypojawiają sięgryzonie

RADOSŁAW RZESZOTEK '

- Wracałam o dziewiątej rano ze nie, przydarzyła jej się podobna
sklepu. Przechodziłam obok ka- . historia. choć na starówce mie-
mienicy przy Jęczmiennej 15.. szka od wielu lat, Świadkami
Stał sobie w bramie. tuż przy zdarzenia byli mieszkańcy kamie-
ścianie. Wyglądał zu,pełnie tak nicy. którzy usłyszeli krzyk.kobie-
j~K 'na .obrazku, Pat~zyłam, na ty i pojawili się w oknach.
m~go. WIadomo. człowiek t~eg? _ Broniłam się odruchowo. Na-
~erzaka zaws~e, trochę SIę boi. wet nie wiem jak. Kiedy go z sie-
~edy był~ m,meJWIęC~Jmetr od bie zrzucałam. spadłam z krawęz-
mego. ,rzucIł SIę n~ m~l1e.Wsko- nika i przewróciłam się na plecy.
czył mi na klatkę prersiową. Prze- Wt d '1' . d .
raziłam się i zaczęłam krzyczeć; e Y.rz~cI ,~lę na .mme rugi
A on strasznie się szamotał. Zrzu- raz. NIe ~edzlałam. Jak mam ~o
ciłam go. Wtedy wskoczył mi pod wyk~rzyc spod. ~ła~~cza - dodaje

. płaszcz. Dopadł do uda i wbił się Agmeszka Gościmtńska '. ~ .Wy-
zębami. aż trysnęła krew - opo- czułam go tylko rękoma l sersnę-
wiada mieszkająca na toruńskiej - łam mocno przez ubranie. Wal-
starówce 70-letnia Agnieszka Go- czyl, musiałam go wyrwać z ciała.
ścimińska. która nadal nie może Na początku trochę się miotał. ale
dojść do siebie po ataku szczura. później zdechł, Zadusiłam ścier-

Kobieta zaatakowana została wo...
na początku kwietnia. Wcześniej (Dokończenie na str. 10)
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I W poniedziałekGrudziądz otwarty dla inwestorów. Najbardziej
l



. , Fot. WŁOD~IMIERZ SZCZEPAŃSKI

Maciej Woźniak, burmistrz Wąbrzeźna, prezentuje koncepcję
rozwoju komunikacji w mieście. 'Władze Wąbrzeźna mocno zabiega-
ją o budowę ulicy Macieja, Rataja. Być może inwestycja rozpocznie
się już w tym roku. Ulica wyeHminuje ruch na najbardziej obciążo-
nej trasie na Grudziądz. Dlatego w magistracie trwają dyskusje, cZy
ma sens budowanie obwodnicy. w tym samym kierunku.

Gdyby nie fachowa pomoc, ranny by nie przeżył

Cios W melinier
St8nIsław K., 49-letni mieszkaniec Gl1ldziądza, sam zgłosD się do

policji. Był pijany. Miał we krwi ponad 3,5 promila alkoholu. J;'rokura-
tor postawU mu zarzut usDowania zabójstwa kompana z pijackiej me-
liny. O winie. oskarżonego rozstrzygać będzie toruński Sąd Okręgowy.

Do. przestępstwa doszło
w styczniu tego roku w jednym
z grudziądzkich mieszkań' przy
ulicy Chełmińskiej, Oskarżony
mieszkał tam od pewnego czasu,
płacąc za noc1eg50 złoty.ch mie-
sięcznie. Przy ulicy Chełmińsktej
gośctli różni mężczyźni, którzy'
najczęściej skracali sobie czas pi-
ciem.alkoholu. Nie gardzili dena-
turatem. . .

W dniu zdarzenia, kiedy oskar-
żony wrócił z zakupów, w mie-
szkaniu było kilku mężczyzn.
Przeszkadzali Stanisławowi .K.
w smażeniu ryb. Nie dali jnu ich
nawet spokojnie zjeść. Oskarżo-
nego to bar-dzo zdenerwowało. Do
tego stopnia, że wyszedł nad Wi-'
słę i tam patrząc na: rybaków,
uspokajał nerwy piwem i cytryno-
wą nalewką.

Po jakimś czasie wrócił do mie-
szkania i ponownie zaczął smażyć
ryby. Z aktu oskarżenia wynika,

_ },;' r,

że wówczas zaczepił, go Mirosław
B. Uderzył-go w szczękę, a potem
w skroń. Prokurator ustalił. iż
wtedy oskarżony sięgnął po=nóż
znajdujący się na blacie kuchen-
nyni i pchnął nim Mirosława B.
w brzuch. Przez nikogo nie za-
trzymywany wyszedł z mieszka-
nia.

Ranny przewieziony został do
szpitala. Lekarze orzekli, iż 'rana .
była bardzo poważna i gdyby nie
fachowa pomoc, mężczyzna na
pewno by nie przeżył. Cios został
zadany ze znaczną siłą.

Stanisław' K. przyznał się rlo
uderzenia kolegi nożem. Stwier-
dztł[ednak, że nie chciał go zabić.
Zrobił to w obronie własnej. Bie-
gliorzekli, iż oskarżony w mo-

, mencle popełnienia zarzucanego
mu czynu miał znacznie ograni-
czoną zdolność pokierowania

,swym postępowaniem, ale wie-
dZiał} rozumiał, co robi. (wap)
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W,.kwietniu w całym Toruniu
przeprowadzono akcję deratyza-,
cyjną. Na administratorów mie-
-szkań i budynków obowiązek taki
.nałożyła Rada Miasta. Jednak
w wtększości lokali zwalczanie
szczurów ograniczyło się do wy-
sypywania trutek. Rzadko kiedy
uszczelniano budynki i lokalizo-
wano nowe lęgowiska gryzoni.

- Staraliśmy się zebrać od mie-
szkańców informacje, gdzie żyją
szczury - mówi ZygmUnt Ma-
cheiski, komendant toruńskiej
Straży Miejskiej. ., Niestety, lu-
dzie niechętnie nas informowali
o problemach z gryzoniami. Nie
wiem, czy przyczyną takiej posta-
wy jest wstyd,' czy też fakt, że
szczurów po prostu nie ma.

Tymczasem o pladze
szczurów na toruńskiej
starówce i Bydgoskim
Przedmieściu' , mie-
szkańcy mówią od lat.
Wykładane trutki nie
zmieniają sytuacji.
Gryzonie i tak pojawia-
ją się w mieszkaniach,
na podwórkach, w piw-
nicach, wychodzą
z otworów kanalizacyj-
nych.

Mimo wszystko
w Toruniu jest o wiele

,mniej szczurów niż

w ubiegłych latach -r- dodaje Jan
Stromidło. - Na. jednego mie-
szkańca polskiego miasta przypa-
dają mniej więcej dwa - trzy
szczury, Na Rubinkowie jest ich
z pewnością mniej, ale na starów-'
ce o wtelewtęce]. Walka-ze szczu-.
rami jest bardzo trudna. Najpierw
trzeba je wszystkie wytępić, a po- •
tem dokładnie uszczelnić bUdY-.·
nek. .

RADOSŁAW RZESZOTEK

Szczury atakują!
(Dokończenie ze str. I)

Mieszkańcy kamienicy wezwali
pogotowie i straż miejską. Pógry-
ztona została przewieziona do
szpitala. Tam okazało się, że rana
zadana przez szczura nie jest gro-
źna. Kobieta miała szczęście, po-
niew.aż kilka centymetrów 0(;1 ra-
ny znajdował się żylak. Gdyby
zwierzę go przegryzło, mogłoby
dojść do nieszczęścia. .

Martwe zwierzę zostało przeba-
dane przez Powiatowy. Inspekto-
rat Weterynarii. Zanim jednak le-
karze weterynarii stwierdzili, że
gryzoń nie był wściekły, upłynęło
kilka dni. Kobieta przewieziona
została że Szpitala Wojewódzkie-
go do Szpitala Zakaźnego, gdzie
zaszczeptono ją przeciw wściekli-
źnie.Tam też pozostała na obser-
wacji przez osiem dni.
, - Szczur nigdy nie atakuje ot,

tak sobie - uważa Jan Stromi-
dło, specjalista do spraw deraty-
zacji, .prowadzący działalność od
kilkunastu lat. - Musiał. poczuć
sięzagroiony lub znalazł się
w obcym miejscu i nie mógł
wrócić tam, skąd wyszedł. Skok
na klatkę piersiową wydaje mi się'
mało prawdopodobny. Szczur ra-
czej wszedł po nodze. Niekoniecz-
nie 'musiał to być atak. Być może
sądził, że noga człowieka to nowa
droga ucieczki.


