
Bank Żywności w Tarnobrzegu zaprasza do udziału w
Ogólnopolskiej Zbiórce Żywności Podziel się Posiłkiem

już w najbliższy weekend! 

Już 25 i 26 września, na terenie województwa podkarpackiego i w całej Polsce odbędzie
się  Ogólnopolska  Zbiórka  Żywności  Podziel  się  Posiłkiem.  Bank  Żywności  w   Tarnobrzegu
zachęca  do  wpisania  na  listę  swoich  zakupów  na  najbliższy  tydzień,  kilka  dodatkowych
produktów  na  rzecz  najuboższych  dzieci  w  Polsce.  Produkty  rekomendowane  przez  Bank
Żywności  to: mąka, mleko, płatki śniadaniowe, konserwy, przetwory owocowe i warzywne oraz
mąka. Będzie można je przekazać wolontariuszom Banku Żywności w Tarnobrzegu, Stalowej
Woli, Mielcu, Skopaniu , Jeżowe w 22 sklepach na terenie woj. podkarpackiego 

Tarnobrzeg: 
Biedronka - ul. Warszawska, 
Biedronka – ul. Kopernika, 
Biedronka – ul.Kwiatkowskiego,
Biedronka - Pl. B. Głowackiego
Carrefour  - ul K. Wielkiego
Kaufland   - ul. Sienkiewicza
Intermarche - ul. Zwierzyniecka
Frac - ul. Sienkiewicza

Stalowa Wola:
Biedronka - ul. Rozwadowska, Biedronka
- J.Pawła II, Biedronka – ul. Okulickiego
Tesco - ul. Przemysłowa
Frac   - ul. Niezłomnych

Mielec:
„A-K” - ul.Piaskowa, 
„A-K” - ul. Spółdzielcza, 
„A-K” - ul. Sikorskiego
Biedronka - ul. Piaskowa,
Biedronka – ul.Warneńczyka, 
Biedronka – Niepodległości
Sklep „Orzech” - ul. Wolności

Skopanie:
Biedronka - os. Skopanie 332

Jeżowe: 
Biedronka - ul. Zanawsie



Produkty przekazane podczas zbiórki  żywności Podziel się Posiłkiem trafią do magazynu Banku Żywności.
Tam zostaną posortowane, zważone i policzone. Następnie produkty będą przekazane podopiecznym organizacji 
charytatywnych, które systematycznie wspierają dzieci z najuboższych rodzin.  - Dokładnie podczas zbiorki ” 
Podziel się Posiłkiem” w 2014 roku na terenie Tarnobrzega, Mielca, Stalowej Woli, Niska, Skopania, Jeżowe, 
Rudnika n/Sanem łącznie zebrano 6079,72 kg produktów spożywczych .Dzięki temu udało się dotrzeć z pomocą 
do  niemal do 1500 najuboższych dzieci.  
Zbiórka Żywności Podziel się Posiłkiem już po raz 12 odbędzie się na terenie całej Polski.  45 000 wolontariuszy 
Banków Żywności, w niemal w 540 miejscowościach będzie zachęcać klientów sklepów spożywczych do dzielenia 
się zakupami.  W naszym województwie zaangażowało się aż 750 wolontariuszy. 

Podziel się Posiłkiem na charytatywni.allegro.pl
Od dziś do końca października na portalu  charytatywni.allegro.pl/podzielsieposilkiem możemy kupować paczki z 
żywnością za 5, 10, 15 i 50 zł. Każda paczka to odpowiednio 3, 6, 7 lub 15 posiłków dla dzieci. Bankom Żywności 
udało się wynegocjować specjalną cenę na produkty spożywcze. Dzięki uprzejmości Auchan Direct, każda paczka 
zawiera od kilku do kilkunastu produktów spożywczych. 

Milion dzieci w Polsce żyje w skrajnym ubóstwie! 
-  W 2014 r. 7,4 % Polaków żyło poniżej granicy skrajnego ubóstwa w Polsce.1 To tak, jakby całą Warszawę 
zamieszkiwały  wyłącznie osoby żyjące za kwotę poniżej 551 zł miesięcznie. Problem ten dotyczy także polskich 
dzieci. W skrajnym ubóstwie żyje 10% dzieci i młodzieży do 18 roku życia, to jest prawie milion.  Dlatego bardzo 
zachęcam do wzięcia udziału w zbiórce i dzielenia się zakupami.  – podkreśla skalę ubóstwa w Polsce Marek 
Borowski – Prezes Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności. 

 

O programie Podziel się Posiłkiem

Od 2003 roku program Podziel się Posiłkiem realizuje misję zmniejszenia poziomu niedożywienia wśród dzieci. Dzięki 
takim działaniom jak Zbiórka Żywności Podziel się Posiłkiem czy Program Grantowy, do tej pory udało się przekazać ponad 
15 000 000 posiłków najmłodszym Polakom. W tym roku akcję można wesprzeć również on-line poprzez serwis 
charytatywni.allegro.pl. Inicjatorem programu jest firma Danone, Partnerem Strategicznym 
i Organizatorem Zbiórek Żywności są Banki Żywności.
Więcej informacji o Programie Podziel się Posiłkiem znajdziesz na stronie internetowej  www.podzielsieposilkiem.pl.

*Źródło danych: platforma badawcza Brand Fibres, sierpień 2015 rok
**Badanie Millward Brown przeprowadzone w 2013 roku na zlecenie Danone i Banków Żywności, na
reprezentacyjnej próbie wychowawców klas I-VI.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
O Danone
Firma Danone Sp. z o.o. jest obecna w Polsce 20 lat. Jest liderem w branży świeżych produktów mlecznych. Misją firmy 
Danone jest, by poprzez żywność niesiemy zdrowie tak wielu ludziom, jak to możliwe.Firma od lat walczy z niedożywieniem 
dzieci w Polsce poprzez program Podziel się Posiłkiem i Partnerstwo dla Zdrowia (produkty Mleczny Start).  Więcej 
www.danone.pl 

O Bankach Żywności
Federacja  Polskich  Banków  Żywności  jest  organizacją  pożytku  publicznego  (KRS  0000063599),  której  misją  jest
przeciwdziałanie  marnowaniu  żywności  i  niedożywieniu  w Polsce. Federacja Polskich Banków Żywności  zrzesza  32 Banki
Żywności działające na terenie całego kraju. Banki Żywności udzielają codziennej, bezpłatnej pomocy żywnościowej blisko 3
800  organizacjom  i  instytucjom  społecznym,  za  pośrednictwem  których  trafia  ona  do  1  300  000  osób  najbardziej
potrzebujących. www.bankizywnosci.pl 

O charytatywni.allegro.pl 
Serwis charytatywni.allegro.pl to miejsce, które łączy zakupy online z dobroczynnością. Ta strona ułatwia internautom 
pomaganie, a organizacjom pozarządowym zbieranie środków na cele statutowe. Przedmioty wystawione za pośrednictwem 
serwisu charytatywni.allegro.pl pojawiają się na stronach allegro.pl. To największa platforma handlowa w polskim internecie, 
którą każdego miesiąca odwiedza średnio 12 mln użytkowników wybierających spośród 32,5 mln wystawionych ofert. Przy 
okazji zakupów online mogą też wesprzeć szczytny cel. 
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