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Francuzi uczą się gospodarki
odpadami w Polsce
50% odzysku w 2020 roku to poziom recyklingu odpadów komunalnych
wyznaczony przez Unię Europejską. Jest to wielkie wyzwanie nie tylko
dla Polski, ale również dla rozwiniętych gospodarek Europy Zachodniej, które
były uważane za liderów recyklingu.
Podczas wizyty goście zapoznali się z historią
firmy, polskimi uwarunkowaniami prawnymi
gospodarki odpadami, specyfiką selektywnej
zbiórki i funkcjonowaniem samego zakładu.
Była to dla nich niezwykła lekcja i sesja dzielenia
się doświadczeniami. Zyskali wiele pomysłów
i rozwiązań, które teraz mogą wykorzystać
przy modernizacji swoich zakładów.
Leszek Zagórski
dyrektor LEKARO
LEKARO to polska firma rodzinna, od ponad 20 lat
działająca w branży gospodarowania odpadami,
zatrudniająca około 350 osób. Świadczy kom-
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