®

ROK XV NR

51(717)

17.12.2008

DATA:
CENA: 1zá 90gr
(w tym 7% VAT)

ISSN 1425 - 2562
Indeks 325163
OdwiedĨ nas w Internecie
www.czasostrzeszowski.pl

fot. L. Grabowski

W ubiegłym tygodniu ogólnopolskie
media podały wiadomość, że z Irlandii
do Polski została sprowadzona duża
ilość mięsa skażonego dioksynami.
Okazało się, że grabowska firma „Profi”
również w tym czasie sprowadziła mięso
z Irlandii. Natychmiast podjęto działania,
mające na celu sprawdzenie, czy ta partia mięsa również jest skażona. Produkcja z tego mięsa została wstrzymana i
przekazano je na szczegółowe badania
do laboratorium instytutu w Puławach.
Decyzją zarządu firmy oraz Powiatowego Inspektora Weterynarii wstrzymaliśmy dystrybucję produktów zawierających podejrzane mięso zarówno
w hurtowniach, jak w detalu. Łącznie

sprowadziliśmy 88 ton zagrożonego
surowca. Mięso w hurtowni zostało zabezpieczone, zaś produkty je zawierające, a znajdujące się już w sprzedaży,
wycofywano ze sklepów. Od razu podjęliśmy wszystkie profesjonalne działania,
które maksymalnie zabezpieczały interesy klienta, świadczące – jak sądzę – o
naszym profesjonalizmie i wzbudzające
zaufanie naszych klientów. Tak w wypowiedzi dla „CzO” mówił w piątek prezes
firmy „Profi” – Jerzy Koszarny.
Już następnego dnia przyszła jednak
bardzo dobra dla grabowskiej firmy
wiadomość: badania przeprowadzane
w instytucie w Puławach wykluczyły
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obecność dioksyn w sprowadzonej
przez firmę partii mięsa. Oznacza to,
że sprowadzone mięso będzie mogło
zostać użyte do produktów „Profi”, zaś

już gotowe produkty wycofane z handlu, wrócą na sklepowe półki.
Z tego, co zdołaliśmy się dowiedzieć,
wynika, że również w mięsie pochodzącym z innych zakładów nie stwierdzono
obecności dioksyn. Dodać jednak trzeba, że badania trwają, bo jeszcze cały
transport mięsa z Irlandii nie został przebadany. Ale nie dotyczy to już grabowskiej firmy – to mięso dioksyn na pewno
nie zawiera.
Wydaje się, że wszystko w tej sprawie zostało zrobione jak należy i chociaż
„mięsna afera” zahaczyła o Grabów,
sprawa skończyła się na strachu. Można
powiedzieć, że całe to medialne zamieszanie wokół sprowadzonego z Irlandii
mięsa było obawą na wyrost. Niemniej,
tam, gdzie chodzi o zdrowie i życie ludzi,
czasem lepiej nawet trochę przesadzić z
ostrożnością.

K. Juszczak

GRUDNIOWA DZIEWCZYNA

WYROBY PROFI BEZ DIOKSYN!

Marika
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(o szczegóły pytaj sprzedawcę)

Uwaga! następny, świąteczny numer

„Czasu”

już w sobotę lub niedzielę!
Numer 52. – świąteczny „Czasu Ostrzeszowskiego” ukaże się w
sobotę 20 grudnia, a najpóźniej w niedzielę 21 grudnia (uzależniamy to od dostawcy dodatku telewizyjnego).
W związku z tym terminem ogłoszenia drobne do numeru świątecznego przyjmujemy wyjątkowo do środy (17 grudnia), do godz.
15.00, a reklamy do czwartku (18 grudnia), do godz. 15.00.
W numerze świątecznym – kalendarz na 2009r.
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Urzędowe
złomowanie pojazdów
Pomożemy Ci pozbyć się starego lub uszkodzonego pojazdu

Sporządzimy odpowiednią
dokumentację wymaganą
przez wydział komunikacji
i firmy ubezpieczeniowe
Operacja kasacji jest
bezpłatna
Zapewniamy odbiór
własnym transportem
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Firma Wieliczko
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