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Na te i inne pytania odpowiedzi poz-
nała grupa 60 studentów inżynierii
środowiska na Wydziale Budow-

nictwa i Inżynierii Środowiska Szkoły
Głównej Gospodarstwa Wiejskiego,
która 16 maja wzięła udział w praktycz-
nych zajęciach w prowadzonym przez
Lekaro PSZOK-u przy ul. Zawodzie 1 
w Warszawie.

– Cieszymy się, że po dwuletniej
przerwie wynikającej z pandemii wracamy
do tradycji wizyt studenckich w obiektach
gospodarki odpadami na terenie War-
szawy i okolic. Praktyka uczy najlepiej 
– mówi dr inż. Joanna Fronczyk z SGGW. 

PSZOK to punkt selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych. To tam
każdy mieszkaniec może przywieźć 
i nieodpłatnie oddać niestandardowe
odpady powstające w gospodarstwach
domowych. Warszawski PSZOK przyj-
muje aż 46 rodzajów odpadów. Oprócz
gruzu i odpadów poremontowych
można tam oddać również zużyte
oleje, sprzęt elektryczny, meble, leki
czy kwasy i alkalia. Jednak aż 77 proc.
wszystkich oddanych odpadów stano-

wiły odpady budowlane, gruz i gaba-
ryty. W 2021 roku z warszawskiego
PSZOK-u skorzystało 38 tysięcy miesz-
kańców, którzy zostawili tam łącznie
ponad 6800 ton śmieci. 

Wizyta na PSZOK-u odbyła się dzięki
uprzejmości firmy Lekaro, która chętnie
otwiera drzwi swoich instalacji dla
uczniów, studentów i mieszkańców w ce-
lach edukacyjnych. 

– Nasza firma jako jeden z najno-
wocześniejszych zakładów gospodarki
odpadami w Polsce  chętnie uczestniczy
w projektach, dzięki którym może pro-
mować postawy proekologiczne – mówi
Leszek Zagórski, dyrektor firmy Lekaro.
– W związku z tym często organizujemy
wizyty studyjne, by dzieci, studenci czy
mieszkańcy mogli poznać drogę i proces
przetwarzania odpadów, a tym samym
zwiększyć swoją świadomość i obalić
mity dotyczące gospodarki odpadami. Li-
czymy, że tego typu akcje przełożą się na
wyższą świadomość ekologiczną miesz-
kańców, a w konsekwencji lepszą moty-
wację i jakość segregacji odpadów 
– podsumowuje Zagórski.

Dbanie o środowisko i świadomość
ekologiczna to popularne hasła. 
Niestety dla wielu to tylko hasła. 
Potwierdza to stan terenów rekrea-
cyjnych po słonecznych dniach.

Wramach inicjatywy „Operacja Czysta
Rzeka 2022” w dniu 19 maja wolon-
tariusze wraz z firmą Lekaro oczy-

ścili koryto rzeki Świder oraz tereny zielone
i rekreacyjne przy ul. Turystycznej w Józefo-
wie. Zebrano ok. 800 kg śmieci, które nie-
odpłatnie odebrała firma Lekaro. Zwykle
tego typu inicjatywy w formie „Sprzątania
świata”  organizowane są w ramach ob-
chodów Dnia Ziemi. Tu organizatorzy ce-
lowo zorganizowali akcję na terenie
rekreacyjnym tuż przed sezonem letnim.
Niestety pokazuje ona skalę problemu wy-
rzucania lub pozostawiania odpadów
gdziekolwiek – w lasach, na terenach rek-
reacyjnych czy wzdłuż brzegów rzek.

– Inicjatywa pokazuje, ile jest
jeszcze do zrobienia w kwestii eduka-

cji ekologicznej i budowy świadomo-
ści wśród mieszkańców – mówi Le-
szek Zagórski, dyrektor firmy Lekaro,
która jest partnerem akcji „Operacja
Czysta Rzeka”. 

Środowisko to podstawa naszego
funkcjonowania. Trzeba pamiętać, by
podczas spływu kajakowego czy spędze-
nia czasu nad brzegiem rzeki nie pozos-
tawiać po sobie bałaganu, a przede

wszystkim odpadów. Mikrodrobiny z plas-
tiku pozostawionego w wodzie wnikają 
w żywe organizmy, w tym ryby. Z kolei od-
pady plastikowe czy papierowe zosta-
wione na plaży lub w lesie będą
rozkładały się przez setki lat, niszcząc wa-
lory środowiskowe. Miejsce odpadów jest
w nowoczesnych sortowniach, takich jak
instalacja firmy Lekaro, gdzie są one prze-
twarzane i przekazywane do ponownego
wykorzystania w postaci recyklingu

– W naszej firmie duży nacisk kła-
dziemy na maksymalizację recyklingu 
i ograniczenie wpływu gospodarki odpa-
dami na środowisko, a w tym minimaliza-
cję składowania odpadów. Dlatego Lekaro
jako lider gospodarki odpadami zawsze
chętnie angażuje się w proekologiczne
aktywności – mówi Leszek Zagórski.

Dzięki takim oddolnym społecznym
działaniom mamy piękną, czystą okolicę,
z której będą mogły korzystać całe ro-
dziny w trakcie wakacji i nie tylko. Jednak
najważniejsze jest to, by ludzie dbali 
o środowisko, aby takie akcje jak ta nie
były potrzebne.

PSZOK edukacyjny
Po co działają PSZOK-i? Jakie odpady można do nich oddać i w jakiej ilości? 

Kto może z nich skorzystać? 

Świder gotowy na wakacje


