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InicJaTyWy 2021 – podsumowanie

W Carslberg Polska została podsumowana 8. edycja Programu Grantowego InicJaTyWy, którego celem jest
poprawa życia lokalnych społeczności funkcjonujących w sąsiedztwie Browaru Okocim. Program
organizowany jest przez Carlsberg Polska, którego partnerami w tym roku są ﬁrma INTERSEROH
Organizacja Odzysku Opakowań S.A oraz Urząd Miejski w Brzesku.
W tym roku organizacje i instytucje użyteczności publicznej uczestniczące w konkursie mogły zgłosić
projekty w dwóch kategoriach – na rzecz lokalnych społeczności (2 granty do zdobycia), a także na rzecz
poprawy ekologicznej świadomości (3 granty do zdobycia). Pięć regionalnych organizacji zyskało najwięcej
poparcia w internetowym głosowaniu, dzięki czemu każda z nich otrzymała od Carlsberg Polska po 10
tysięcy złotych na realizację swojego projektu. Wszystkie zostały już sﬁnalizowane, pora więc na
podsumowanie.
Rewitalizacja zieleni miejskiej na brzeskim Rynku - etap końcowy

Miejski Ośrodek Kultury w Brzesku zrealizował projekt rewitalizacji zieleni miejskiej w zabytkowej części
Starego Miasta. Projekt jest ostatnim etapem inwestycji polegającej na odnowieniu zieleni przyulicznej
miasta oraz przywróceniu dawnej świetności terenom zielonym.
Jak być bardziej EKO - Kuchnia "Zero Waste"
Koło Gospodyń Wiejskich "Szpilki" w Buczu założyło eko-kuchnię w Domu Ludowym oraz przeprowadziło
akcję edukacyjną „Jak być bardziej EKO”. Przygotowywany jest również ﬁlm, który pokaże w jaki sposób
każdy z nas może sprawić, aby nasza kuchnia była bardziej eko oraz jak postępować z opakowaniowymi
odpadami, które codziennie wytwarzamy.
EkoSiatkarze sprzątają świat
Stowarzyszenie Instytut Rozwoju Regionalnego przeprowadziło akcję „EkoSiatkarze sprzątają świat”
polegającą na zbieraniu i segregowaniu opakowaniowych odpadów na dwóch osiedlach w Brzesku.
Opracowano także wyjątkową fotorelację i ﬁlmik z wydarzenia oraz plakaty dotyczące ochrony środowiska.
Celem akcji było zwiększenie świadomości mieszkańców na temat ochrony środowiska i zmiana
codziennych nawyków związanych m.in. z segregacją opakowań. Uczestnicy projektu mieli szansę dostrzec
„problem opakowań” (rosnącą konsumpcję towarów jednorazowych, rosnące wysypiska śmieci w lasach i
zakątkach przyrodniczych, szkody dla środowiska przyrodniczego, itp.). Ekosiatkarze, którzy wzięli udział w
akcji sprzątania otrzymali ekotorby, a ci spośród nich, którzy uzbierali największą ilość odpadów, butelki z
ﬁtlerem na wodę.
Czysto, aż się świeci! - Bucze segreguje śmieci
OSP Bucze zrealizowała projekt związany z segregacją odpadów. Polegał on na zakupie i zamontowaniu
koszy oraz tablic informacyjnych w całej miejscowości Bucze. Pojemniki do segregacji odpadów stanęły na
rekreacyjnym placu, przy orliku, w pobliżu klubu sportowego oraz w remizie OSP. Dodatkowo zakupiono i
zamontowano kosze przy przystankach oraz zgniatarki do butelek PET i puszek w budynkach użyteczności
publicznej. Pojawiły się też tablice i naklejki informujące o zasadach segregacji śmieci oraz bycia eko.
Zwieńczeniem projektu była akcja sprzątania świata, w której chętni mieszkańcy wraz z druhami OSP
pozbierali śmieci zalegające w budynkach, krzewach i rowach.
Słońce nas zasila i motywuje do działania
Ochotnicza Straż Pożarna Łoniowa zamontowała instalację fotowoltaiczną w remizie i amﬁteatrze letnim.
Fotowoltaika jako odnawialne źródło energii jest przyjazna dla środowiska naturalnego, jednocześnie
ogranicza koszty i zużycie energii elektrycznej. Projekt ma zachęcać mieszkańców do działań wspierających
ochronę środowiska naturalnego. Instalacja jest współﬁnansowana również z zasobów Gminy Dębno oraz
Zepołu Pieśni i Tańca Łoniowiacy.
Już po raz ósmy doﬁnansowaliśmy inicjatywy wyłonione przez Internautów w głosowaniu. Cieszymy się, że
wsparliśmy działania potrzebne lokalnej społeczności. 3 inicjatywy zostały zrealizowane w kategorii działań
na rzecz poprawy świadomości ekologicznej – tematu, który w dzisiejszych czasach jest priorytetem –
podsumowuje Beata Ptaszyńska-Jedynak, dyrektor ds. komunikacji w Carlsberg Polska. Program Grantowy
InicJaTyWy powstał w 2014 roku. W czasie dotychczasowych ośmiu edycji zrealizowano 69 projektów, na
łączną kwotę 600 tysięcy złotych.

