
  

               

Już w ten weekend Świąteczna Zbiórka Żywności!

Przygotujmy razem dobrą listę zakupów na święta 

Już 28, 29 i 30 listopada w całej Polsce odbędzie się Świąteczna Zbiórka Żywności. Banki

Żywności w Tarnobrzegu zachęca,  aby w najbliższy weekend, do listy swoich zakupów

wpisać  kilka  podstawowych  produktów  na  rzecz  osób  najuboższych.  Banki  Żywności

przypomina także o mądrym planowaniu  świątecznych sprawunków.  Świąteczna dobra

lista  zakupów!  Świetny  sposób  na  zapobieganie  marnowaniu  żywności

 i dobry uczynek w jednym!

Już  w  najbliższy  weekend  rusza  Świąteczna  Zbiórka

Żywności! 

Mąka,  olej,  konserwy  oraz  słodycze  to  produkty

rekomendowane do Świątecznej Zbiórki Żywności. Będzie

można  je  przekazać  wolontariuszom  Banku  Żywności  w

Tarnobrzegu z 33 sklepów w województwie podkarpackim już od

najbliższego  piątku.  Świąteczna  Zbiórka  Żywnosci  ma

ogólnopolski  zasięg.  Organizowana  jest  przez  32  Banki

żywności  w  600  miejscowościach  Polski.  Lista  sklepów,  w

których można wziąć udział w zbiórce znajduje się na stronie

www.bankzywnosci.pl  

Planuj zakupy, nie marnuj żywności i dziel się z innymi! 

-  35% Polaków przyznaje  się  do  regularnego  wyrzucania  jedzenia.  Zrobienie  listy  przed  pójściem na

zakupy jest skutecznym sposobem na zapobieganie marnowaniu jedzenia, a także oszczędności. Liczne

badania  pokazują, że zrobienie listy zakupów eliminuje proces podejmowania decyzji  w sklepie. Dzięki

temu  możemy  zrobić  zakupy  szybciej,  oszczędniej  i  według  potrzeb -  mówi  Marek  Borowski,  Prezes

Zarządu Federacji Polskich Banków Żywności. 

–  Namawiamy  wszystkich  do  tego,  aby  robili  mądre  zakupy  i  nie  marnowali  jedzenia.

Zachęcamy  także  do  tego,  aby  pamiętać  o  osobach  potrzebujących,  zwłaszcza  w  okresie

świątecznym. Zachęcamy aby planując swoją listę zakupów w najbliższy weekend dopisać do

niej kilka dodatkowych,  artykułów spożywczych na rzecz osób najuboższych w Polsce – mówi

Prezes Banku Żywności w Tarnobrzegu . 

Pomoc dla tysięcy osób 

Artykuły podarowane podczas Świątecznej Zbiórki Żywności trafiają do magazynu Banku Żywności. Są tam

sortowane,  ważone  i  liczone.  Następnie  produkty  są  przekazywane  podopiecznym  organizacji



  

charytatywnych, które systematycznie wspierają najuboższych. Pomoc dociera do najuboższych z różnych

grup. Są to m.in. rodziny wielodzietne, osoby bezdomne, chorzy i bezrobotni, którzy żyją w ubóstwie. 

Dokładnie  8620,72 kg produktów  spożywczych  udało  się  zebrać  podczas  zeszłorocznej  Świątecznej

Zbiórki Żywności organizowanej przez Bank Żywności w Tarnobrzegu Ogólnopolski wynik zbiórki to 801

571,42 kg Dzięki ofiarności darczyńców oraz zaangażowaniu wolontariuszy w całej Polsce, Banki Żywności

dotarły z pomocą do niemal 260 000 osób ubogich. 

Weź udział w Świątecznej Zbiórce Żywności w swój ulubiony sposób 

28, 29, 30 listopada  Świąteczna Zbiórka Żywności w sklepach spożywczych  Lista sklepów od

24 listopada będzie dostępna na stronie www.bankizywnosci.pl. 

Już od teraz do 31 grudnia  charytatywny sms pod nr 75 365 o treści POMAGAM (5 ZŁ + VAT,) 

Działalność Banków Żywności można także wesprzeć wysyłając charytywny SMS o treści POMAGAM na

numer 75365. 

Od 29 listopada do 31 grudnia  Świąteczna Zbiórka Żywności w Internecie 

Aby zrobić zakupy dla potrzebujących trzeba wejść na stronę bankizywnosci.pl, tam znajduje się wejście

do  sklepu  internetowego.   Wystarczy  wybrać  produkty,  dodać  do  koszyka  i  zapłacić.  Obsługa

sklepu dostarczy zakupy do Banku Żywności, skąd trafią do potrzebujących. Partnerem zbiórki jest

sieć Piotr  i  Paweł,  która prowadzi sklep charytatywny. Produkty zostaną dostarczone przez sieć

Piotr i Paweł do wybranego Banku Żywności po zakończeniu akcji. 

Partner strategiczny: McCormick Polska, właściciel marki Kamis 

Dziękujemy operatorom za udostępnieniem numeru SMS. SMS wspierający Banki Żywności można 

wysyłać do 31 grudnia 2014

  

Kampanię SMS wspiera Newaxis sp. z o.o.

http://www.bankizywnosci.pl/

	Aby zrobić zakupy dla potrzebujących trzeba wejść na stronę bankizywnosci.pl, tam znajduje się wejście do sklepu internetowego. Wystarczy wybrać produkty, dodać do koszyka i zapłacić. Obsługa sklepu dostarczy zakupy do Banku Żywności, skąd trafią do potrzebujących. Partnerem zbiórki jest sieć Piotr i Paweł, która prowadzi sklep charytatywny. Produkty zostaną dostarczone przez sieć Piotr i Paweł do wybranego Banku Żywności po zakończeniu akcji.

