
W czwartek, 23 czerwca 
w Villi Brzegi odbyła się konferencja
podsumowująca gospodarkę 
odpadami w 2021 roku w gminach
obsługiwanych przez Lekaro. 
W spotkaniu wzięli udział 
przedstawiciele gmin: Celestynów,
Halinów, Józefów, Kołbiel, Konstancin-
-Jeziorna i Wiązowna. organizatorem
wydarzenia była firma Lekaro

C
oroczna konferencja jest platformą
do wymiany dobrych praktyk, inno-
wacyjnych rozwiązań w zakresie

gospodarowania odpadami oraz nagro-
dzenia gmin z najlepszymi wskaźnikami
recyklingu. A jest się czym pochwalić, bo
nasze gminy charakteryzują się wyso-
kimi poziomami recyklingu. Dodatkowo
na szczeblu lokalnym czy samorządo-
wym jest organizowanych wiele cieka-
wych inicjatyw, takich jak ekopikniki 
w gminie Wiązowna czy sprzątanie
brzegów rzek w Józefowie. Dlatego or-
ganizacja tego rodzaju wydarzeń jest
bardzo ważna, ponieważ daje szansę do
pogłębienia kwestii  związanych z gos-
podarowaniem odpadami, porównania
danych między gminami czy wymiany
doświadczeń –  mówi Leszek Zagórski,
dyrektor firmy Lekaro.

W trakcie wydarzenia uczestnicy
dowiedzieli się, jak wygląda obecny
rynek odpadów w Polsce, a także jakie

są szanse i zagrożenia dla jego dal-
szego rozwoju. Przedstawiono również
kwestie prawne regulujące gospodaro-
wanie odpadami. Najciekawszą częścią
spotkania była jednak prezentacja
szczegółowych danych dotyczących
gospodarki odpadami za 2021, w tym
ilości wysortowanych odpadów, po-
działu na poszczególne frakcje czy po-
równania wyników gmin. 

Ważną częścią wydarzenia było
wręczenie nagród tzw. statuetek Le-
karo dla gmin wyróżniających się 
w sortowaniu odpadów. Główną na-
grodę za najwyższy poziom recyklingu
odpadów otrzymała gmina Halinów,
która w 2021 r. osiągnęła wynik aż 

23 proc. Jest to wynik lepszy prawie 
o cztery punkty procentowe od śred-
niej dla pozostałych gmin, która wynosi
19 proc. Nagrodę dodatkową za naj-
większą popularność Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
otrzymała gmina Konstancin-Jeziorna.
W konstancińskim PSZOK-u w 2021 r.
zebrano aż 950 ton odpadów! 

– Tego typu nagrody pozwalają do-
cenić gminy podejmujące ciekawe ini-
cjatywy w zakresie gospodarki
odpadami, a pozostałe samorządy zmo-
tywować. Poziomy recyklingu mogą wy-
dawać się nic nie znaczącą abstrakcją,
ale patrząc na ilości produkowanych
śmieci, są bardzo istotne. Przeciętny

Polak wytwarza około 340 kilogramów
odpadów rocznie – mówi Leszek Zagór-
ski z Lekaro. – W samych gminach po-
wiatu otwockiego w 2021 roku
odebrano prawie 40 tysięcy ton odpa-
dów komunalnych. Wysortowanie 59 ki-
logramów makulatury ratuje jedno
drzewo przed wycinką, sześć aluminio-
wych puszek to oszczędność jednego
litra paliwa, 25 przetworzonych butelek
pet wystarczy, żeby wyprodukować
jeden polar, a każda zebrana tona
stłuczki to mniej o 220 kilogramów dwu-
tlenku węgla. Przykłady można mnożyć
w nieskończoność – dodaje Zagórski. 
– Recykling to nasza wspólna sprawa
dla przyszłych pokoleń – puentuje.

GosPodarKa odPadaMi – PodsUMoWanie 2021 roKU 

Kto został mistrzem recyklingu?
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Wizyta studyjna w Lekaro
W poniedziałek, 20 czerwca
2022 roku w zakładzie Lekaro
miała miejsce wizytacja 
przedstawicieli Urzędu 
Miasta Józefowa. Ze strony
miasta obecni byli burmistrz
Marek Banaszek, 
zastępca burmistrza Piotr
Gąszcz, przewodniczący rady
miasta Mariusz Batorski 
oraz Magdalena Cymerman  
i Karolina Zakrzewska z refe-
ratu gospodarki komunalnej. 

Podczas spotkania po zakła-
dzie oprowadził ich Leszek

Zagórski, dyrektor firmy Lekaro,
który opowiadał o procesie prze-
twarzania odpadów. Uczestnicy
spotkania zobaczyli, jak wygląda
droga odpadów od momentu

odebrania ich z pojemników 
z terenu miasta do przetwarzania
i wysortowania z nich surowców
wtórnych w zakładzie Lekaro.

Dyrektor Zagórski opo-
wiedział o całym procesie
przetwarzania odpadów. Od-
pady zmieszane i segrego-
wane są przetwarzane na
wysoce zautomatyzowanych
liniach sortowniczych, w któ-
rych wysortowywane są plas-
tiki, papier, karton, metale 
i aluminium. Łącznie wybiera
się aż 16 różnych surowców
wtórnych w podziale na mate-
riał lub nawet na kolor. Linie na-
stawione są na maksymalizację
odzysku surowców wtórnych. 
Z kolei w specjalnej kompos-
towni recyklingowi poddaje się

odpady zielone i BIO, z których
produkowany jest kompost. 

Wizyta była niesamowitą
okazją do wymiany doświadczeń
i poznania ciekawostek o gospo-
darce odpadami, a także samego
procesu sortowania odpadów, co
pozwoli w przyszłości na bardziej
świadome kreowanie wytycznych
do sortowania czy działań eduka-
cyjnych dla mieszkańców. 

Lekaro stosuje „politykę
otwartych drzwi”, zapraszając do
wizytacji zakładu przedstawicieli
wszystkich samorządów, z któ-
rymi firma współpracuje. Możli-
wość wizyty w sortowni daje
szansę na zgłębienie tematyki,
bezpośrednie zadawanie pytań
oraz poznanie procesu przetwa-
rzania odpadów. 


