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Statuetki Lekaro rozdane
23 czerwca 2022 roku w podwarszawskim Józefowie odbyła się I Konferencja podsumowująca 
gospodarkę odpadami w gminach obsługiwanych przez Lekaro. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele 
kilkunastu gmin z aglomeracji warszawskiej, w tym burmistrzowie, wójtowie i naczelnicy wydziałów 
gospodarki odpadami tamtejszych urzędów. 

Zuwagi na fakt, że spółka Lekaro kom-

pleksowo obsługuje kilkanaście gmin 

z aglomeracji warszawskiej, postanowiła 

zorganizować konferencję podsumowująca zeszło-

roczne działania w zakresie gospodarki odpadami. 

W trakcie wydarzenia uczestnicy dowiedzieli się, 

jak wygląda obecny rynek odpadów w Europie i w 

Polsce, dlaczego recykling jest ważny oraz poznali 

kwestie prawne związane z gospodarowaniem 

odpadami. Co jednak najważniejsze, zaproszeni 

goście mogli zapoznać się ze statystykami doty-

czącymi odebranych odpadów z ich własnych lub 

sąsiednich gmin. Podczas prezentacji przedstawiono, 

które gminy miały najwyższe poziomy recyklingu 

w zakresie poszczególnych frakcji.

Gminy warszawskie na tle Polski

Gminy aglomeracji warszawskiej wyróżniają się 

na tle Polski. Podczas, gdy w Polsce selektywnie 

odbiera się 38% odpadów, w gminach obsługiwa-

nych przez Lekaro jest to aż 48%, czyli ¼ więcej. 

Dodatkowo ogromną popularnością cieszą się 

PSZOK-i, w których zbiera się aż 8% odpadów 

komunalnych. Gminy, co zaskakujące, mimo swojej 

bliskości różnią się między sobą. W niektórych 

gminach odpady bio stanowią aż 1/3 masy wszyst-

kich odebranych odpadów, podczas gdy w sąsied-

nich stanowią niespełna 4%. Podobnie jednak jak 

w pozostałych samorządach, frakcją selektywnie 

zbieraną o największej masie, po odpadach bio ( 

które stanowią 26%), jest żółty worek, czyli metale 

i tworzywa sztuczne (8%). 

Konferencja ma być swoistą platformą wymiany 

dobrych praktyk i innowacyjnych rozwiązań w za-

kresie gospodarowania odpadami. Dlatego podczas 

prezentacji prowadzący przedstawiał rozwiązania czy 

ciekawostki zastosowane w poszczególnych gminach, 

tak by przedstawiciele pozostałych samorządów mogli 

zapoznać się z ciekawymi działaniami i pomysłami, 

takimi jak ekopikniki czy sprzątanie brzegów rzek.

Skorzystać ze wspólnego doświadczenia

– Brakowało do tej pory przestrzeni do rozmowy na 

temat nowoczesnego zarządzania odpadami w gmi-

nach. A wszystkie zmiany zaczynają się właśnie 

od dyskusji. Czasami rozwiązania wypracowane 

w jednej gminie są „brakującym ogniwem” innego 

samorządu. Cieszymy się, że dzięki naszej inicja-

tywie władze lokalne nie będą musiały „wyważać 

otwartych drzwi”, tylko będą mogły skorzystać ze 

swojego wspólnego doświadczenia. Organizacja 

tego rodzaju wydarzeń jest bardzo ważna, gdyż 

daje szansę przyjrzenia się kwestiom związanym 

z gospodarowaniem odpadami w naszej aglomeracji 

na tle Europy i Polski, ale również sąsiednich gmin 

– mówił Leszek Zagórski, dyrektor w firmie Lekaro. 

Pomogła w tym również dyskusja, która wywiązała 

się po prezentacji, podczas której samorządowcy 

rozmawiali między innymi o rozwiązaniach mają-

cych na celu osiągnięcie wysokiej jakości segregacji 

w zabudowie wielorodzinnej, która znacznie od-

biega od tej w zabudowie jednorodzinnej.

Nagrodzone gminy

Ważną częścią spotkania było wręczenie nagród dla 

gmin wyróżniających się w gospodarce odpadami. 

Nagrody zostały rozdane w dwóch kategoriach:

 ̀ najwyższy poziom recyklingu w 2021 r., którą 

wręczono gminie Halinów,

 ̀ największa popularność PSZOK-u w 2021 r., któ-

rej laureatem była gmina Konstancin-Jeziorna.

– Niezmiernie cieszymy się z nagrody w kate-

gorii najwyższy poziom popularności PSZOK-u. Jest 

to bardzo ważne wyróżnienie, gdyż do PSZOK-ów 

trafiają odpady trudne i niebezpieczne. Niepra-

widłowo zagospodarowane, stają się bombami 

ekologicznymi, jednak dobrze przetworzone mogą 

być źródłem cennych surowców naturalnych. 

Dlatego przykładamy ogromną wagę do eduko-

wania naszych mieszkańców, by odpady rzadko 

powstające w gospodarstwach domowych, często 

niebezpieczne, nie trafiały do odpadów zmieszanych 

czy lasów, a właśnie do PSZOK-u. Cieszymy się, że 

nasze starania jako gminy zostały dostrzeżone w po-

staci nagrody, jednak podstawą tego wyróżnienia 

jest duża świadomość mieszkańców, która cieszy 

najbardziej – podkreślał burmistrz Konstancina-

Jeziorna, Kazimierz Jańczuk.

Ustanowienie nagród ma na celu pochwale-

nie gmin wyróżniających się na tle pozostałych 

samorządów, a także zmotywowanie pozostałych 

samorządów do dodatkowych działań. 

– Recykling to nasza wspólna sprawa dla przy-

szłych pokoleń, dlatego podwójnie nam miło, że 

dzięki misji naszej firmy budujemy nowoczesne 

i innowacyjne podejście do odpadów – podsumował 

Leszek Zagórski.


