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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA, ŻE FIRMA CHOBANI PRZEKAŻE PRAWIE 
300 000 PRODUKTÓW, ABY WESPRZEĆ OSOBY DOTKNIĘTE OSTATNIMI 

KLĘSKAMI ŻYWIOŁOWYMI I KRYZYSAMI HUMANITARNYMI  
  

200 000 produktów zostanie przekazanych na pomoc ofiarom huraganu Ida, a 
dodatkowe 100 000 na rzecz afgańskich uchodźców i członków armii 

amerykańskiej  
  

Zachęcenie firm i mieszkańców stanu Nowy Jork do udzielenia pomocy  
  

Zdjęcia są dostępne tutaj a film tutaj  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że firma Chobani – producent żywności z 
siedzibą w stanie Nowy Jork – pomaga rodzinom dotkniętym skutkami huraganu Ida oraz 
ewakuowanym z Afganistanu, przebywającym w bazach wojskowych USA, poprzez 
przekazanie i dostarczenie prawie 300 000 produktów, w tym znanego, lokalnego 
jogurtu. Pomagając osobom poszkodowanym w wyniku huraganu Ida, a także naszym 
żołnierzom, którzy opiekują się uchodźcami ewakuowanymi z Afganistanu, firma Chobani 
wysyła pełne żywności ciężarówki z fabryki firmy w stanie Nowy Jork w okolice miasta 
Nowy Jork, stanu Luizjana i New Jersey. Richard A. Ball, Stanowy Komisarz ds. 
Rolnictwa, dołączył dziś do przedstawicieli firmy Chobani i Centrum dla uchodźców w 
Utica, aby pomóc w załadunku przyczepy, która dostarczy niezbędne produkty do 
miejscowości Mamaroneck w stanie Nowy Jork, która znalazła się na drodze huraganu 
Ida, oraz aby zachęcić inne lokalne przedsiębiorstwa do udzielenia pomocy.  
  
„Stan Nowy Jork jest światłem niosącym nadzieję dla ludzi na całym świecie, a 
dzisiejsza darowizna od Chobani podkreśla naszą hojność i podejście, które są 
podziwiane na całym świecie”, powiedziała Gubernator Hochul. „Zachęcam wszystkie 
firmy i mieszkańców stanu Nowy Jork, którzy chcą pomóc, aby poszli w ślady Chobani i 
przekazali to, co mogą ofiarować, aby pomóc wesprzeć osoby poszkodowane w wyniku 
huraganu Ida i tych, którzy dochodzą do siebie po ewakuacji z Afganistanu”.  
  
Firma Chobani wysłała około 100 000 produktów, w tym jogurt, ciężarówkami do 
banków żywności w Nowym Jorku i okolicach oraz dodatkowe 100 000 produktów do 
Luizjany, aby pomóc tym, którzy znaleźli się na drodze niszczycielskiego huraganu Ida. 
W czwartek w Mamaroneck, w stanie Nowy Jork, przedstawiciele firmy Chobani będą 
pomagali w przekazaniu produktów spożywczych 300 osobom, które ucierpiały w 
wyniku huraganu Ida, który nawiedził stan Nowy Jork na początku września.  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/NYSDoingGoodEvent.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=L16z-crUKsg


Ponadto, we współpracy z organizacją charytatywną USO, Chobani wysłała ciężarówkę 
z prawie 100 000 kubeczkami produktów, w tym znanych nowojorskich jogurtów, ze 
swojej fabryki w środkowej części stanu Nowy Jork do Fort Lee w Wirginii i bazy 
wojskowej McGuire-Dix-Lakehurst w New Jersey, gdzie przebywają ewakuowani 
Afgańczycy i wspierający ich amerykańscy żołnierze.  
  
Misją Chobani jest produkowanie dobrej jakości produktów spożywczych, przy 
jednoczesnym podnoszeniu poziomu życia lokalnych społeczności i przyczynianiu się 
do tego, aby świat był zdrowszym miejscem. Firma ma długą historię wspierania 
potrzebujących, w tym podarowanie ponad 8,5 miliona produktów w całym kraju 
podczas pandemii oraz udział w stanowym programie skupu mleka Nourish New York. 
Chobani uczestniczy również w programach takich jak Wakacyjne posiłki dla 
wojskowych i wyprodukowała specjalną limitowaną partię jogurtu PB&J, przekazując 
100% zysków bankom żywności Feeding America, aby wspierać programy, których 
beneficjentami są dzieci.  
  
Komisarz ds. Rolnictwa, Richard A. Ball, powiedział: „Mieszkańcy stanu Nowy Jork 
zawsze starają się pomóc naszym sąsiadom w potrzebie, czego najlepszym dowodem 
jest ostatnie półtora roku. Dziękuję firmie Chobani za to, że jest dziś liderem w 
przekazywaniu zdrowych, pysznych produktów mlecznych, z których znany jest stan 
Nowy Jork, znajdującym w potrzebie rodzinom i zachęcam innych do pójścia w jej ślady”.  
  
Założyciel i prezes Chobani, Hamdi Ulukaya, powiedział: „W ciągu ostatnich trzech 
tygodni byliśmy świadkami niesamowitej serii kryzysów – naturalnych i humanitarnych, 
które miały wymiar zarówno krajowy jak i globalny. Jako firma z branży spożywczej 
znamy wartość pożywnego jedzenia tak trudnym czasie. Wciąż jest tak wiele do 
zrobienia i naprawy, że wszyscy, jako firma i mieszkańcy stanu, musimy otworzyć 
nasze ramiona i serca, aby zapewnić ludziom wymagane pożywienie i opiekę. Dziękuję 
pani Gubernator Hochul za świecenie przykładem i zachęcanie wszystkich 
mieszkańców stanu Nowy Jork do pomocy swoim sąsiadom”.  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła w dniu 6 września, że Prezydent Biden zatwierdził w 
trybie przyspieszonych ogłoszenie stanu klęski żywiołowej, która pomoże zapewnić 
federalną pomoc finansową dla lokalnych rządów i mieszkańców stanu Nowy Jork oraz 
zaoferować indywidualną i publiczną pomoc dla kwalifikujących się osób dotkniętych 
skutkami powodzi spowodowanej przez huragan Ida. Hrabstwa kwalifikujące się do 
pomocy indywidualnej i publicznej: Bronx, Queens, Kings, Richmond i Westchester. W 
chwili obecnej hrabstwo New York kwalifikuj się wyłącznie do pomocy publicznej. 
Gubernator będzie nadal współpracowała z Federalną Agencją Zarządzania 
Kryzysowego (Federal Emergency Management Agency, FEMA) oraz partnerami 
federalnymi, stanowymi i lokalnymi, aby zapewnić mieszkańcom stanu Nowy Jork 
dodatkową pomoc, której potrzebują. Mieszkańcy stanu Nowy Jork, którzy zostali 
zmuszeni do opuszczenia swoich domów, w tym rodziny nieubezpieczone, będą 
kwalifikować się do funduszy przeznaczonych na pomoc mieszkaniową, a także będą 
mogli uzyskać doradztwo w sytuacjach kryzysowych, pomoc dla bezrobotnych, 
wsparcie w zakresie remontu domów i pomoc prawną.  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-announces-federal-approval-major-disaster-declaration-wake-ida-flooding


  
Gubernator Kathy Hochul wcześniej ogłosiła, że stan Nowy Jork jest przygotowany na 
przyjęcie obywateli Afganistanu uciekających przed przemocą i destabilizacją 
zataczającymi coraz szersze kręgi w ich niespokojnej ojczyźnie. Zespół ds. Usług dla 
Uchodźców i Biuro dla Nowych Amerykanów są gotowe udzielać pomocy osobom, które 
zechcą się osiedlić w stanie Nowy Jork, i kontynuować chlubną tradycję stanu 
w przyjmowaniu ludzi uciekających przed prześladowaniami lub wojną. Nowojorczycy 
pragnący wesprzeć Afgańczyków przybywających do stanu Nowy Jork mogą dzwonić 
na Infolinię Biura dla Nowych Amerykanów pod numer 1-800-566-7636, aby uzyskać 
informacje o tym, jak mogą pomóc, oraz o lokalnych punktach pomocy. Infolinia jest też 
dostępna dla imigrantów potrzebujących poufnej pomocy oraz kontaktu z podmiotami 
udzielającymi wsparcia i świadczącymi usługi.  
  
Informacje na temat Chobani  
Chobani jest firmą z branży spożywczej, której misją jest produkowanie dobrej jakości 
pożywnych produktów spożywczych, przy jednoczesnym podnoszeniu poziomu życia 
lokalnych społeczności i przyczynianiu się do tego, aby świat był zdrowszym miejscem. 
Krótko mówiąc – produkcja dobrego jedzenia dla wszystkich. Realizując tę misję, firma 
kieruje się określonymi wartościami, stawiając na pierwszym miejscu ludzi i 
koncentrując się na żywności i zdrowiu. Taki cel przyświeca firmie od czasu, gdy Hamdi 
Ulukaya, który przybył do USA jako imigrant, założył firmę w 2005 roku. Firma 
produkuje jogurt, mleko owsiane, śmietanki na bazie mleka i roślin, kawę gotową do 
picia oraz roślinne napoje probiotyczne. Jogurt Chobani jest marką nr 1 w Ameryce i 
jest produkowany wyłącznie z naturalnych składników, bez sztucznych konserwantów.  
  
Chobani wykorzystuje żywność jako siłę napędową dla czynienia dobra w świecie, a 
najważniejszą wartością przyświecającą działalności firmy są ludzie. Filantropijne 
zaangażowanie firmy ma na celu przede wszystkim odwdzięczenie się lokalnym 
społecznościom i innym ludziom i obejmuje wysiłki na rzecz wyeliminowania głodu 
wśród dzieci, wspieranie imigrantów, uchodźców i osób niedostatecznie 
reprezentowanych, uhonorowanie weteranów i ochronę planety. Produkty są 
wytwarzane w stanie Nowy Jork, Idaho i Australii. Produkty Chobani są dostępne w 
całej Ameryce Północnej oraz są dystrybuowane w Australii oraz na innych wybranych 
rynkach. Aby uzyskać więcej informacji, zapraszamy do odwiedzenia strony 
www.chobani.com i śledzenia serwisów Facebook, Twitter, Instagram, i LinkedIn.  
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