
 

 

 

 
240 ton żywności dla potrzebujących od Żabki 

 
Żabka Polska regularnie wspiera osoby potrzebujące i placówki zajmujące się niesieniem 
pomocy społecznej. W 2017 roku 240 ton żywności trafiło do podopiecznych ośrodków Caritas 
w Poznaniu, Katowicach, Gdańsku i Warszawie.  
 
Już kolejny rok z rzędu Żabka Polska wspiera najbardziej potrzebujących, przekazując ze swoich 
magazynów pełnowartościową żywność. Do oddziałów Caritas Polska działających w czterech miastach 
Polski trafiają najczęściej produkty chłodnicze, sery, jajka, wędliny, soki i dania gotowe. Wsparcie od 
firmy Żabka Polska otrzymały jadłodajnie, świetlice socjoterapeutyczne oraz ogrzewalnie i schroniska dla 
bezdomnych.  
 
- Przekazywanie żywności ośrodkom Caritas ma na celu nie tylko wspieranie osób potrzebujących, ale 
stanowi także ważny element strategiczny firmy Żabka Polska, biorącej udział w walce ze zjawiskiem 
marnowania żywności. Z tego powodu format i zaopatrzenie sklepów Żabka dostosowane zostały do 
bieżących potrzeb klientów, którzy są w stanie kupić w nich dokładnie tyle ile w danej chwili potrzebują. 
Naszym celem jest zachęcanie klientów do robienia regularnych, mniejszych zakupów i zapobieganie 
gromadzeniu żywności, a co za tym idzie jej marnowania i wyrzucania  – komentuje Biuro Prasowe Żabka 
Polska.  
 
Caritas, tylko na terenie Poznania, wydaje dziennie 1600 darmowych i ciepłych posiłków dla 
potrzebujących. Są to głównie osoby starsze, bezdomne oraz rodziny znajdujące się w trudnej sytuacji 
życiowej i materialnej. 
 

________________ 

Firma Żabka Polska S.A. jest właścicielem największej w Polsce sieci sklepów typu convenience, prowadzonych pod marką Żabka 

i supermarketów Freshmarket. W ciągu kilkunastu lat działalności na krajowym rynku, Spółka zdobyła pozycję lidera tego segmentu sprzedaży. 

Sieci sklepów Żabka i Freshmarket to nowoczesna koncepcja handlu detalicznego, która ma na celu zapewnienie klientom wygody w 

dokonywaniu zakupów. Wychodząc naprzeciw potrzebom konsumentów w sklepach Żabka i Freshmarket oferowane są najlepsze produkty w 

konkurencyjnych cenach oraz szeroki wachlarz usług dodatkowych.  

Więcej informacji o sklepach Żabka oraz Freshmarket na: www.zabka.pl i www.freshmarket.pl. Więcej informacji o spółce Żabka Polska na 

www.zabkapolska.pl 

__________________________ 

Kontakt dla mediów: 

Biuro Prasowe 

e-mail: biuro.prasowe@zabka.pl 

tel. +48 514 877 509 
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