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LEKARO laureatem 
Pucharów Recyklingu
Recykling z roku na rok staje się coraz modniejszy, a firm 
oferujących wywóz odpadów przybywa. Jednak niewiele z nich 
może poszczycić się wieloletnim doświadczeniem oraz wysoką 
jakością świadczonych usług. Warto pamiętać, że istotnymi 
aspektami nowoczesnej firmy porządkowej powinny być dbanie 
o środowisko oraz edukacyjne podejście do swojej działalności. 

L EKARO to polska, rodzinna firma, która od 

ponad 20 lat działa w branży gospodarowania 

odpadami, świadcząc kompleksowe usługi 

zagospodarowania i odbioru odpadów w aglomeracji 

warszawskiej dla klientów prywatnych, instytu-

cjonalnych i samorządów. Jest również jednym 

z największych w Polsce prywatnych podmiotów 

odbierających odpady, należąc do krajowej czołówki 

zakładów zagospodarowania odpadów pod wzglę-

dem skali działalności. 

Działania, które LEKARO podejmuje na prze-

strzeni ostatnich, lat nie są przypadkowe. Strategia 

firmy kładzie duży nacisk na minimalizowanie 

negatywnego wpływu na środowisko, dlatego 

od początku swojej działalności przedsiębiorstwo 

inwestuje w nowe technologie, które mają realny 

wpływ na ochronę środowiska, minimalizację 

ilości odpadów poddawanych składowaniu oraz 

maksymalizację recyklingu. W tym roku LEKARO 

zostało laureatem Konkursu o Puchar Recyklingu 

w kategorii „Zielony Transport”. Jest to kategoria 

wyróżniająca przedsiębiorstwa posiadające nowo-

czesne, niskoemisyjne floty pojazdów.

LEKARO stawia na niskoemisyjną flotę

Zgodnie z polityką transportową, jaką prowadzi 

firma, LEKARO stale modernizuje swoją flotę, co 

przekłada się na obniżone koszty eksploatacyjne 

i wyższą jakość świadczonych usług. W ostatnim 

czasie LEKARO inwestuje w niskoemisyjne pojazdy 

zasilane sprężonym gazem ziemnym CNG. Emi-

sja spalin z takich pojazdów jest ponad 100 razy 

mniejsza w porównaniu do tradycyjnego diesla, co 

pozytywnie przekłada się na zmniejszenie smogu 

w miastach. Co więcej, pojazdy te są o wiele cichsze 

od tradycyjnych ciężarówek. 

LEKARO zainwestowało w trzy pojazdy już 

od trzech lat obsługujące z powodzeniem tzw. 

MPSZOK-i, czyli Mobilne Punkty Selektywne-

go Zbierania Odpadów Komunalnych dla m.st. 

Warszawy. W tym celu firma zdecydowała się na 

zakup specjalistycznych środków transportu marki 

Iveco, która jest liderem w pro-

dukcji pojazdów zasilanych 

CNG. Pojazdy te zostały 

wyposażone w wagę 

i przystosowane do 

selektywnego 

zbierania pra-

wie 23 rodzajów 

odpadów – po-

cząwszy od farb, 

detergentów czy 

aerozoli, a na ba-

teriach i drobnym 

sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym kończąc. 

Pojazdy MPSZOK w wybranych 

godzinach i dniach odwiedzają każdą 

z warszawskich dzielnic. Dzięki swojej mobil-

ności są bardziej dostępne i lepiej osiągalne dla 

mieszkańców. Jest to sposób na to, aby być jeszcze 

bliżej danej społeczności i móc odciążyć ją nawet 

w takich aspektach jak dojazdy do PSZOK-u, których 

w Warszawie są 2, w tym jeden właśnie prowadzony 

przez LEKARO. 

Oprócz dostawczych pojazdów Iveco LEKARO 

posiada 11 pojazdów bezpylnych na podwoziach 

marki Scania, czyli tzw. śmieciarek, które zasilane 

są wspomnianym wcześniej CNG. Jego nadrzędną 

zaletą jest praktycznie zerowa emisja cząstek stałych 

przy spalaniu, co minimalizuje zanieczyszczenie 

powietrza. Pojazdy te spełniają również surowe 

normy emisji hałasu, obowiązujące w wielu euro-

pejskich miastach, dzięki czemu nawet w godzinach 

porannych podczas odbioru odpadów mieszkańcy 

nie są budzeni uciążliwym hałasem, a pojazdy mogą 

spokojnie wjeżdżać nawet do centrum miasta.

Myślę, więc segreguję

Przedsiębiorstwo zdaje sobie sprawę, że koniecz-

ne jest również wyrabianie dobrych nawyków 

oraz zwiększanie świadomości ekologicznej już 

od najmłodszych lat, by móc zapobiegać degradacji 

przyrody, dlatego jednym 

z celów firmy jest ekoedukacja. 

W ramach tych działań LEKARO realizuje projekt 

„Myślę, więc segreguję”, wspiera różnego rodzaju 

imprezy oraz inicjatywy, dystrybuuje materiały 

edukacyjne, a także odwiedza placówki edukacyjne, 

aby przedstawić najmłodszym zasady recyklingu 

w przystępny i atrakcyjny sposób. 

– Cieszy nas bardzo, że inicjatywy LEKARO 

są doceniane w branży, a sam Puchar Recyklingu 

w najświeższej i najbardziej innowacyjnej kategorii 

jest dla nas niezwykłym wyróżnieniem. Regularna 

modernizacja floty naszych pojazdów pozwala nie 

tylko ograniczać negatywny wpływ na środo-

wisko, ale także przekłada się na jakość naszych 

usług i niższe koszty eksploatacyjne – powiedział 

Leszek Zagórski. 

Nagrodę podczas Gali Kongresu Envicon w Po-

znaniu, która odbyła się 12.10.2021 r., odebrał dy-

rektor Leszek Zagórski. Jest to już trzecia statuetka, 

jaką firma otrzymała w tym plebiscycie.

www.lekaro.pl


