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Dzieci z Nowej Woli w Hetmanie
Uczniowie z gminy Lesznowola przyjechali do firmy Hetman na zakończenie projektu edukacji eko-
logicznej, który wcześniej realizowali w swojej szkole. Po solidnej porcji teorii nauczyciele posta-
nowili skorzystać z okazji, żeby pokazać dzieciom jak w rzeczywistości wyglądają procesy odzy-
sku surowców oraz sposoby zagospodarowania odpadów. Właśnie w tym celu przyjechali do RIPOK 
w Nadarzynie. W tematykę zajęć wprowadziła młodych uczestników prezentacja pokazująca dro-
gę odpadów od domowego kosza, aż do momentu, w którym wszystkie opuszczają sortownię. Po 
to,  żeby następnie mogły zostać ponownie wykorzystane. Kolejnym etapem wycieczki był spacer 
do zakładu PU Hetman. Więcej na stronie 4.
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Zlokalizowanie RIPOK PU Het-
man na terenie gminy Nada-
rzyn stwarza dla okolicznych 

mieszkańców szczególne warun-
ki do podnoszenia wiedzy na te-
maty związane z ekologią. Mogą 
na tym skorzystać zwłaszcza dzie-
ci i młodzież. Informacja o moż-
liwościach zwiedzania sortowni, 
oraz że istnieje możliwość organi-
zowania tutaj różnych zajęć edu-
kacyjnych związanych z tematem 
ochrony środowiska i zagospoda-
rowania odpadów szybko rozeszła 
się po okolicznych gminach. Za-
pisy na lekcje w Hetmanie trzeba 
zgłaszać z minimum miesięcznym 
wyprzedzeniem. 

Oczywiście w zakładzie PU Het-
man bywają też kolejne grupy mło-
dzieży z nadarzyńskiego gimna-
zjum. Ponieważ młodzież to wy-
magający odbiorcy, specjalnie dla 
tej grupy przygotowywane są ma-
teriały edukacyjne. Wśród nich fil-
my na temat prawidłowej segrega-

Lekcje w Hetmanie 
znane już niemal 
w całym regionie
Do RIPOK w Nadarzynie przyjeżdżają dzieci i młodzież 
nie tylko z terenu powiatu pruszkowskiego, ostatnio 
byli u nas także uczniowie z Lesznowoli. 

cji. Z najnowszej prezentacji moż-
na się dowiedzieć jak odzyskuje się 
poszczególne materiały i surowce, 
oraz w jaki sposób zostają one po-
nownie wykorzystane. Taka wiedza 
z pewnością się przyda, zwłaszcza 
że ekologiczny styl życia staje się 
coraz bardziej modny.

Kolejna klasa gimnazjalistów 
z tutejszej gminy odwiedziła sor-
townię całkiem niedawno. To jed-
na z grup, które wybrały ekologię 
jako temat swojego projektu edu-
kacyjnego i wcześniej już uczest-
niczyła w organizowanej dla nich 
grze terenowej o tematyce dzikich 
wysypisk. Na zakończenie zajęć 
ich uczestnicy rozwiązują ankie-
ty związane z tematyką odpadów. 
Testy wypełnione przez nadarzyń-
skich gimnazjalistów kolejny raz 
potwierdziły wysoki poziom wie-
dzy młodzieży w tym temacie. To 
pierwszy ważny krok w kierunku 
budowania społeczeństwa ekolo-
gicznego.

Ich wychowawcy uznali, że war-
to przekazać uczniom podsta-
wowe zasady ekologii, aby mogli 

później wcielać je w życie. Dlatego 
postanowili przywieść swoich pod-
opiecznych do Hetmana. Uczestni-
cy wycieczki na miejscu obejrze-
li film na temat prawidłowych za-
sad segregacji oraz zwiedzili insta-
lację przetwarzania odpadów, żeby 
bliżej przyjrzeć się pracy sortowni.

Ośrodek w Brwinowie to niepu-
bliczna, katolicka placówka, w któ-
rej przebywają oraz uczą się dzieci 
i młodzież z niepełnosprawnością 
intelektualną. Głównym zadaniem 
jest zapewnienie wychowankom 
kształcenia i wychowania, aby byli 
on zdolni do samodzielnego funk-
cjonowania w rodzinie, środowi-
sku i społeczeństwie. Zajęcia w PU 
Hetman zakończyły się warsztata-
mi z artystycznego przetwarzania 
odpadów – tym razem za tworzy-
wo posłużyły metalowe puszki z 
odzysku.

Uczniowie 
z Brwinowa 
w Hetmanie
Tym razem w PU Hetman gościliśmy mło-
dzież z Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Brwinowie. 

Każde z dzieci 
wykonało i ozdo-
biło według wła-
snego pomy-
słu pojemnik na 
przybory, w któ-
rym będą mo-
gły przechowy-
wać przykłado-
wo długopisy czy 
ołówki. 
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