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ARTYKUŁ PROMOCYJNY

Selektywna zbiórka z sukcesami
Dane przedstawiane przez GUS nie pozostawiają złudzeń: z roku na rok Polacy 

generują coraz więcej odpadów. Nie inaczej jest w gminie Jarocin. Jednak ZGO Sp. z o.o. 

w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu radzi sobie z ich przetwarzaniem 

bardzo dobrze, mocno stawiając na edukację i rozbudowując PSZOK.
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Rys. 1. Selektywna zbiórka u źródła w roku 2020

T ak zwana rewolucja śmieciowa z 2013 

r. sprawiła, że wielu Polaków po raz 

pierwszy dowiedziało się o istnieniu 

(i zasadności) selektywnej zbiórki 

odpadów. Już od 2005 r. w Jarocinie odbierano 

odpady z podziałem na: szkło kolorowe/białe, 

plastik (bez możliwości wrzucania do nich te-

trapaków oraz metali), papier oraz, od 2013 r., 

odpady zielone.

Trzy lata później, czyli w roku urucho-

mienia ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielko-

polskiego Centrum Recyklingu, nastąpiła 

znacząca zmiana. Od 2016 r. do żółtego worka 

można wrzucać także tetrapaki oraz metale. 

Rok później mieszkańcy otrzymali możliwość 

oddawania również popiołów (które trafiają 

do grafitowego pojemnika z fioletową klapą). 

Z kolei w 2019 r. ruszyła zbiórka w pojem-

nikach bioodpadów kuchennych (pojemnik 

brązowy).

Dobry wynik dzięki edukacji

Obecnie tylko około 37% odpadów trafia do 

zakładu w Jarocinie jako odpady zmieszane 

(resztkowe). ZGO-WCR mocno propaguje bo-



Przegląd Komunalny nr 10/2020 1313

ARTYKUŁ PROMOCYJNY

wiem selektywną zbiórkę odpadów u źródła. 

– Dążymy do tego, aby w pojemniku na odpady 

resztkowe było jeszcze mniej odpadów, a więcej 

było zbieranych w sposób selektywny – przy-

pomina prezes Witosław Gibasiewicz, który 

z dumą przyznaje, że z roku na rok w Jarocinie 

rzeczywiście obserwuje się spadającą ilość od-

padów zmieszanych. Wzrastają za to ilości tych 

zbieranych selektywnie. – Można stwierdzić, iż 

kampanie edukacyjne oraz wprowadzane zmia-

ny w systemie gospodarki odpadami w naszej 

gminie przynoszą efekty, do jakich dążymy, 

czyli właśnie wzrost zbiórki odpadów w sposób 

selektywny – przekonuje.

W roku 2016 zmieszane odpady stanowiły 52% 

masy wszystkich odpadów komunalnych. Rok póź-

niej było to tylko 43%. W roku 2018 odnotowano, 

co prawda, wzrost do 46%, ale już w roku 2019 

ustanowiono rekord, czyli 37% odpadów zmie-

szanych. Nieco tylko gorszy wynik odnotowano 

w pierwszym półroczu br. Mieszkańcy wrzucili 

do „kubła na zmieszane” 38% odpadów. Tak dobre 

wyniki to także efekt funkcjonowania Punktu 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Nikt nie wierzył w PSZOK

W 2010 r. PSZOK funkcjonował w starej części 

zakładu. Mieszkańcy mogli do niego oddać 15 

różnych rodzajów odpadów. Był to drugi PSZOK 

w Wielkopolsce. Powstał z inicjatywy byłego 

prezesa, nieżyjącego już Mariusza Małynicza. – 

Początkowo chyba nikt nie wierzył w powodzenie 

PSZOK-ów, jednak z biegiem lat widzimy, że 

decyzje podjęte w przeszłości obecnie procentują 

– mówi jego następca, Witosław Gibasiewicz.

Dane mówią same za siebie. W 2016 r. odno-

towano 4213 wjazdy do PSZOK-u. Rok później już 

8518. W 2018 r. aż 12 152. Rekord padł w 2019 r., 

gdy z PSZOK-u skorzystano aż 15 288 razy. Wiele 

jednak wskazuje, że rekord nie utrzyma się zbyt 

długo, bo, stworzone na podstawie aktualnych 

danych, symulacje wskazują, że w roku 2020 

liczba ta może wynieść aż 21 110.

Przez te lata PSZOK znajdujący się przy zakła-

dzie ZGO-WCR, przy ul. Witaszyczki 1a, mocno 

ewoluował. Obecnie mieszkańcy mogą dostar-

czyć do niego aż 29 frakcji odpadów. – Z roku na 

rok zwiększa się liczba odwiedzających PSZOK, 

dlatego w przyszłości planujemy wybudować 

nową wagę najazdową oraz specjalny wjazd 

wyłącznie dla klientów odwiedzającym nasz 

PSZOK – mówi Gibasiewicz. Dziś PSZOK to nie 

tylko miejsce, gdzie można oddać odpady pro-

blemowe, to również miejsce, gdzie mieszkańcy 

mogą dowiedzieć się, w jaki sposób prawidłowo 

segregować odpady – dodaje.

Dzięki powstałej ścieżce edukacyjnej miesz-

kańcy wiedzą, co się dzieje z odpadami powsta-

jącymi w ich domach. Mogą też zakupić środek 

wspomagający uprawę roślin – Terrawit, powsta-

jący z odpadów zielonych. – Wychodząc naprzeciw 

mieszkańcom, postanowiliśmy Terrawit konfek-

cjonować, aby każdy mógł swobodnie go zakupić. 

Pod koniec roku będzie można zakupić nasz środek 

wspomagający uprawę roślin w worku. Będzie to 

duże udogodnienie dla klientów indywidualnych 

– podkreśla Witosław Gibasiewicz.

Odpowiednio wysokie poziomy zbiórki odpa-

dów nie byłyby możliwe gdyby nie współpraca 

wielosektorowa.  Współpraca pomiędzy instalacją 

zagospodarującą  odpady, gminami, firmami 

wywozowymi i mieszkańcami to podstawa, aby 

osiągać wymagane poziomy odzysku i recyklingu.

Docenione działania

Podsumowując te osiągnięcia, warto zauważyć, że 

w latach 2013-2019 nastąpił wzrost świadczenia 

dla mieszkańców gminy Jarocin usług z zakresu 

odbioru i przetwarzania odpadów komunalnych. 

Zwiększyła się też częstotliwość odbioru odpa-

dów biodegradowalnych – zielonych, wprowadzono 

zbiórkę popiołów oraz zainstalowano transpondery 

RFID na pojemnikach. Nieruchomości wyposażono 

w pojemniki do popiołu. W wybranych punktach na 

terenie gminy odbywa się także zbiórka przetermino-

wanych leków. Większe ilości odpadów trafiają także 

do PSZOK-u. Mieszkańcom dostarczane są ponadto 

pojemniki na odpady biodegradowalne – kuchenne.

Za swoje działania prowadzone w gospodarce 

odpadami przez ZGO-WCR we wrześniu br. gmina 

Jarocin otrzymała nagrodę główną w konkur-

sie „Eco-Miasto”. Jarocin został doceniony za 

inwestycje w zakresie rozwoju infrastruktury 

do przetwarzania odpadów komunalnych. Szcze-

gólną uwagę zwrócono na pozyskiwanie biogazu 

z odpadów biodegradowalnych i wykorzystywa-

nie go do produkcji energii elektrycznej i cieplnej 

na potrzeby zakładu gospodarki odpadami.

 
Ilości wytwarzanych odpadów w Gminie Jarocin (kg/mieszkańca)


