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Sprawozdanie 

z wizyty w Oczyszczalni Ścieków  w Nowinach 
w dniach 8 i 15 III 2017 roku 

 
 Woda stanowi źródło życia. Woda decyduje o jakości życia. My… – przyzwyczailiśmy 
się do tego, że woda jest…. Jest w zasięgu ręki… Odkręcamy tylko kurek….  
 Program edukacji ekologicznej dla powiatu kieleckiego pn.: „Dla Ziemi, dla siebie” 
w bieżącym roku szkolnym ponownie powrócił do zagadnień związanych z ochroną wody. 
 Ta decyzja patronów programu: Panów Starostów Powiatu Kieleckiego 
i organizatorów: Naczelników i pracowników Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska zasługuje na uważne nad pochylenie się nad nią.  
 Tak postąpiliśmy w Szkole Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach.  Szkolny 
Klub 4H „Eko-żuczki” informował uczniów i nauczycieli o konkursach proponowanych 
w ramach programu edukacji ekologicznej kieleckiego starostwa. Uczniowie klas: II e, II b,  
II d, III b, III c z dużą ochotą przystąpili do konkursu plastycznego pn.: „Wodę ochronię 
i oszczędzam”.  
 Na zajęciach prowadzonych przez panie wychowawczynie: Iwonę Sokołowską, Jolantę 
Gołdę, Katarzynę Borysiuk, Marzenę Kordalską, Elżbietę Zawadzką  dzieci poznawały różne 
ekosystemy wodne, poznawały zasady krążenia wody w przyrodzie, dowiadywały się 

o podstawowych źródłach zanieczyszczeń wód powierzchniowych i podziemnych, uczyły się 
prostych i skutecznych metod oszczędzania wody. Doświadczenia wyniesione z tych lekcji 

utrwaliły w różnorodnych pomysłach plastycznych klasowych, grupowych, indywidualnych. 
Najlepsze prace przekazaliśmy organizatorom konkursu plastycznego.  
 Skupiliśmy się na wypełnianiu kolejnych zadań programu edukacji ekologicznej. 
Dziecięca ciekawość rozbudzona w trakcie zajęć ekologicznych wymagała poszerzenia. Nasza 
szkoła może w takich sytuacjach liczyć na niezawodnych i wypróbowanych sojuszników. Od 
lat do ich grona należą Wodociągi Kieleckie.  
 Temat wody, jej znaczenia dla człowieka, jej ochrony dla Wodociągów Kieleckich ma 
znaczenie priorytetowe. I nie tylko ze względów zawodowych. Ta firma wpisała w swoją 
misję zasadę traktowania wody przede wszystkim jako dziedzictwa, które „musi być 
chronione, bronione i odpowiednio traktowane”. Mogliśmy więc z pełnym zaufaniem 

powierzyć jej pracownikom pogłębioną edukację ekologiczną  naszych dzieci – małych 
uczestników tegorocznego ekologicznego programu edukacyjnego organizowanego przez 
Starostwo Powiatowe w Kielcach.   

 Zapragnęliśmy przeprowadzić dla dzieci warsztaty na terenie Oczyszczalni Ścieków 
w Nowinach. Chcieliśmy wykorzystać ten obiekt jako wyjątkowe miejsce, gdzie nasze dzieci 

mogłyby obserwować zachodzące procesy zmierzające do ochrony przyrody. Procesy, które 
swój początek biorą „z codziennych, naturalnych czynności człowieka pociągających jednak 

za sobą kolosalne konsekwencje dla środowiska naturalnego” . I tylko człowiek jest w stanie 
tym konsekwencjom mądrze przeciwdziałać, zamieniać je na „efekty ekologiczne, które 

przekładają się na dobro środowiska naturalnego całego regionu i jego mieszkańców” . 
Autorem wypowiedzi, z której cytujemy te małe fragmenty jest sam Pan Henryk Milcarz – 
Prezes Zarządu „Wodociągów Kieleckich”. Takie wypowiedzi pociągają. Taką wypowiedź 
uczyniliśmy centrum naszej prośby adresowanej do instytucji kierowanej przez Pana Prezesa 
Henryka Milcarza. I od razu znaleźliśmy gorących orędowników naszego pomysłu w osobach 
Pani Marii Zawadzkiej – Głównego Specjalisty ds. Informatyzacji, Logistyki i Marketingu oraz 

Pana Ziemowita Nowaka – rzecznika prasowego firmy.  
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 Pani Maria Zawadzka i Pan Ziemowit Nowak osobiście przywitali pierwszą grupę 

naszych dzieci w progach Oczyszczalni w Nowinach. Towarzyszyli im niemal wszyscy 
pracownicy tego obiektu. Pan Dyrektor mgr inż. Marek Banasik jak rasowy nauczyciel 
wskazywał na wyświetlanej makiecie ukazującej proces obiegu wody w przyrodzie 
poszczególne istotne fazy tego procesu. Główny technolog Pan dr Wojciech Czub przy 
plastycznej makiecie objaśniał skomplikowane urządzenia ścieżki ściekowej i ścieżki 
osadowej. Ze zdumieniem dowiedzieliśmy się, ze dwa generatory gazowe umożliwiają 
spalanie wytworzonego biogazu i wytworzenie energii elektrycznej i ciepła.  

Okazuje się, że mądra gospodarka potrafi ze wszystkiego wyciągnąć korzyść.  Nawet 
z „codziennych, naturalnych czynności człowieka”. Ale już starożytni Rzymianie zwykli 
powiadać „pecunia non olet”. Po pieniądze można sięgnąć wszędzie. Taki cesarz Wespazjan 
około 70 r. n.e obłożył publiczne toalety podatkiem i nikt wtedy nie próbował protestować. 
Ostatecznie większe luksusy i wygody, a także uwolnienie publicznego nosa od „bogatego 
kwiatu zapachów” nie może być całkiem darmowe. Warto tę naukę z przeszłości 
przypomnieć wszelkim malkontentom kontestującym potrzebę budowy w Sitkówce 
nowoczesnej oczyszczalni ścieków. Gdyby jej nie było, musielibyśmy uciekać z własnych 
domostw jak Francuzi z Wersalu; a wszystko dlatego, że zapomnieli oni o „locus secretis”.  
 Podziwiały dzieci z otwartą buzią wszelkie cuda nowoczesnej techniki i nauki.  
Wpatrywały się w kolorowe światełka i znaczki tablicy synoptycznej w centralnej 

dyspozytorni. Zasypywały pytaniami Pana dr. Wojciecha Czuba. A ten niezmordowany, 
z życzliwym uśmiechem zaspakajał tę nienasyconą dziecięcą ciekawość.   

 Ale prawdziwe cuda czekały na nas w pomieszczeniach Centralnego Laboratorium 
Wodno-Ściekowego. Stosy różnych próbówek i innego laboratoryjnego szkła, tajemnicze 
zegary, syczące, różnobarwne zawiesiny i opary. Wielce życzliwe swym małym gościom 
Panie: Halina Jankowska – kierownik Laboratorium i „Szalona chemiczka Małgorzata”, czyli 
pani pełnomocnik prezesa ds. systemu środowiskowego Małgorzata Młynik zapoznawały 
z tym uroczym, pełnym nieodpartego czaru światem chemików. Sporym naszym 
zainteresowaniem cieszyła się zwłaszcza oczomyjka. Nie było wyjścia. Jej działanie musiało 
zostać zademonstrowane. Tutaj w całej pełni zrozumieliśmy słowa Pana Prezesa Henryka 
Milcarza z jednego z folderów reklamowych: „Spółka „Wodociągi Kieleckie” umiejętnie godzi 
służbę społeczną z rachunkiem ekonomicznym. Odpowiadamy za życie i zdrowie kilkuset 

tysięcy ludzi, ale też za spuściznę środowiskową, jaką nasze pokolenie pozostawi 
następcom”. To wielka i szczera prawda. Bez tak nowoczesnej oczyszczalni zmodernizowanej 
z dużym udziałem Unii Europejskiej mało skuteczny byłby cały szereg innych działań 

ekologicznych podejmowanych przez inne instytucje. Tutaj, w tym laboratorium, 
zrozumieliśmy w całej pełni, dlaczego ponownie nasze okolice polubiły bobry i raki. 

 Wizyta w Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” wpisała się w ciąg tegorocznych działań 
Szkoły Podstawowej im. Orląt Lwowskich w Nowinach zmierzających do refleksji nad 

minionym pięćdziesięcioleciem jej istnienia. Wszak oczyszczalnia jest niemal rówieśniczką 
naszej szkoły. Jej budowa zaczęła się w 1967 roku. Docenił wagę tych dat Pan Prezes Henryk 

Milcarz odwiedzając naszą szkołę i ofiarowując do Szkolnej Izby Pamięci pamiątkowe: 
medale i statuetkę.  
 Zbliżamy się do końca Programu Edukacji Ekologicznej dla Powiatu Kieleckiego. 
Wykonujemy ostatnie zadania. Wiedza zdobyta podczas warsztatów w Oczyszczalni Ścieków 
„Sitkówka” pozostanie dla nas na pewno trwałą zdobyczą i źródłem do kolejnych 
ekologicznych działań dla dobra naszego środowiska, dla dobra nas samych.  
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 Wszystkim pracownikom Kieleckich Wodociągów serdecznie dziękujemy za trud 

włożony w edukację ekologiczną dzieci.  
 
 

 
Nauczyciele i uczniowie  

uczestniczący w ekologicznych warsztatach 
w Oczyszczalni Ścieków „Sitkówka” w Nowinach 


