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Mikołajem. Świąteczna Zbiórka
Żywności ruszyła… [FOTO]
Od dziś każdy z nas może sprawić, że święta Bożego
Narodzenia dla tysięcy rodzin w Płocku i powiecie płockim
będą wyglądały zupełnie inaczej. Nie przy pustym stole, nie
bez podstawowych produktów na przygotowanie wieczerzy
wigilijnej. Ruszyła bowiem ogólnopolska akcja – Świąteczna
Zbiórka Żywności, do której od lat przyłącza się Bank
Żywności w Płocku.
Od wczesnych godzin porannych w piątek 1 grudnia w 66
sklepach na terenie Płocka i powiatu płockiego można spotkać
wolontariuszy
przy
charakterystycznie
oznakowanych
koszykach. Jedynie wasza dobra wola sprawi, że koszyki
zapełnią się żywnością, która dotrze do tysięcy osób
potrzebujących wsparcia i pomocy – najbiedniejszych. Liczy
się każda pomoc, każdy produkt, który trafi na wigilijne
stoły w domach rodzin znajdujących się w bardzo trudnej
sytuacji życiowej.
610 wolontariuszy w pomarańczowych koszulkach z
identyfikatorami przez całe trzy dni (od 1 grudnia do 3
grudnia) będzie można spotkać w sklepach. Do koszyków każdy
z nas może włożyć produkt lub kilka produktów, które mają
dłuższy termin ważności, czyli: olej, cukier, mąka, kawa,
herbata, puszki różnej maści – mięsne oraz rybne, dżemy,
płatki, kasza, makaron, ryż czy słodycze. Zresztą każda
gospodyni wie, co potrzebne jest, aby przygotować świąteczne
danie lub umilić świąteczny czas.
– Zbiórki organizujemy od wielu lat. W akcję zaangażowany
jest zawsze ogromny sztab osób, które nam pomagają w
przygotowaniu i logistycznych rozwiązaniach – tłumaczy nam

Aldona Cybulska, wiceprezes Banku Żywności z Płocka. – W
ciągu roku przeprowadzamy kilka zbiórek, jednak ta
świąteczna jest wyjątkowa. Darczyńcy bardziej otwierają
swoje serca na pomoc. Jesteśmy za to niezmiernie wdzięczni,
bo to oznacza, że my możemy pomóc jeszcze większej liczbie
osób – mówi nam z kolei Marek Kuczyński, prezes organizacji.
– Jesteśmy wdzięczni każdemu, kto wspiera nasze działania i
z góry dziękujemy w imieniu osób, którym pomagamy, a także
swoim własnym za okazaną hojność i empatię – dodaje
Cybulska.
Oficjalne otwarcie Świątecznej Zbiórki Żywności obyło się
dziś o godz. 10:00 w gościnnych progach Delegatury
Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Płocku przy ul
Kolegialnej. W uroczystej odprawie wzięło udział
kilkudziesięciu wolontariuszy, przedstawiciele MUW,
Starostwa Powiatowego, zarząd Banku Żywności w Płocku –
Związek Stowarzyszeń. Całość uroczystości uświetnił występ
Zespołu Ludowego “Grzybowianki”.
Przypomnijmy, ogólnopolska Świątecznej Zbiórki Żywności to
jedna z największych akcji charytatywnych w naszym kraju. Co
roku pomoc na święta Bożego Narodzenia dociera dzięki niej
do milionów Polaków. Bank Żywności w Płocku również każdego
roku przyłącza się do kampanii.

Fot. Bank Żywności w Płocku – Związek Stowarzyszeń.

