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z Andrzejem Babczyńskim,
Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie.
Częstochowskie przedsiębiorstwo od czterech lat znajduje się
w czołówce ogólnopolskiego
rankingu pod patronatem
„Dziennika Gazety Prawnej”,
w tym roku awansowało na drugie miejsce, serdecznie gratuluję
sukcesu. Jak zarządzać by osiągać takie wyniki?
CzęstochowskiewodociągieksploatujądrugącododługościsiećwodociągowąwPolsce,jesteśmydużym
przedsiębiorstwem,anaszedziałania
wpisująsięwnurtrozwojutechnologiiinauki.Niemamykompleksów
nietylkonatlekraju,aleiEuropy.
A odnośnie zarządzania, podstawowym założeniem jest przyjęcie
dobrego modelu biznesowego,
trzeba wyznaczyć jasne cele, spo-

sób i czas ich realizacji. Ważne jest
globalne długofalowe planowanie
ale i stałe monitorowanie wszystkich procesów.
Przedsiębiorstwoujmuje,uzdatnia
idystrybuujękażdegodniablisko
50000m3 wody,toogromnai złożonaprodukcja.Wtejprodukcjiwyróżnićmożnawieleobszarówpotwierdzającychinnowacyjne,azarazemefektywnezarządzanie. Jednymzciekawszychwskaźników,
świadczącychwłaśnieozarządzaniu, jestInfrastrukturalnyIndeks
Wycieków.Wprzeciwieństwie
doprocentowegowskaźnikastrat
wodyindekstenjestniezależny
odwielkościsprzedaży,ztegotytułu
promujenależycieutrzymaneukładysieci,bezwzględunawielkość
pobieranejwodyprzezklientów.
Wzwiązkuzpodjętymidziałaniami
odkilkulatobserwujemystopniową
poprawęprzedmiotowegowskaźnika.Osiągnęliśmywskaźnikrówny
1,43podczasgdyjegośredniawartośćwPolscejestbliska5.
Branżę wodno-kanalizacyjną
dotykają od kilku lat problemy

ze spadkiem sprzedaży wody,
wpływa na to wiele czynników,
takich jak stagnacja w przemyśle czy aspekty demograficzne.
Jak w Częstochowie rozwiązano
ten problem?
Rzeczywiście, od kilkunastu lat stale spada poziom sprzedaży wody
i to jest jeden z głównych proble-

mów naszej branży. Ma na to
wpływ wiele czynników niezależnych od przedsiębiorstw. Dla zobrazowania skali tego zjawiska może posłużyć porównanie
średniodobowego zapotrzebowania na wodę w rejonie częstochowskim, które na początku lat 90. Wynosiło 98000m3 . Podejmujemy
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Rozmowa

działaniabyniwelowaćskutkispadkusprzedaży.
Analizujemyryneklokalnyi wykorzystującsytuacjępostawiliśmy
narozwójpoprzezobjęcieswoją
działalnościąnowegorozległegoobszaru,dziękiczemupozyskaliśmy
nowychodbiorcówusługizwiększyliśmysprzedażo15%.Jakrównieżjesteśmygotowidozapewnienianiezbędnejinfrastrukturydla
nowopowstałychwCzęstochowie
specjalnychstrefekonomicznych
mieleckieikatowickiej,liczymynadużychodbiorców.Wramachszeroko
przeznasprowadzonejedukacjiekologicznejprowadzimykampanię„pij
wodęzkranu”,jesttoakcjaprowadzoneprzezwiększośćfirmwodociągowychpodróżnymihasłami,ale
zpodobnymprzesłaniem. Zachwalamynasząwspaniałączystąibezpiecznąwodęzujęćgłębinowych.
Czy woda z kranu faktycznie ma
takie parametry jak butelkowana?
CzęstochowskieWodociągisąwtej
korzystnejsytuacji,żeujmująwodę
tylkozestudnigłębinowych.Czer-
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Drugie miejsce w Polsce dla Przedsiębiorstwa
Wodociągów i Kanalizacji Okręgu
Częstochowskiego SA w Częstochowie
piemyjązjurajskichzasobówGłównegoZbiornikaWódPodziemnych
GZWP326,któregowoda
podwzględemfizyko-chemicznym
imikrobiologicznymznajdujesię
wklasienajwyższejczystości.Jest
średniozmineralizowana,niskosodowa,niskochlorkowa.Możnają
określićjakośredniotwardącozdecydowaniejestjejzaletą.Częstochowskawodajestzdrowa,świeża,
klarowna,pozbawionazanieczyszczeńtoksycznychiorganicznych.
Jestbezpieczna,bopoddawanastałejkontroliwakredytowanymlaboratoriumwodociągów.Wubiegłym
miesiącuzakupiliśmysaturator-nowy,piękny,chromowany.Odpoczątkulataoferujemynaszymklientomwodęwprostzwodociąguz dodatkiemsokulubzgazem.Akcjacieszysięogromnymzainteresowaniem. Awpołączeniuzustawioną
nieopodalkurtynąwodnąodnosi
wspaniałyefekt.Myślę,żemałokto
takwspanialebawiłsięprzykurtynie
wodnej,jakczęstochowianie.
Pijmy więc na zdrowie wodę
z kranu! Dziękuję za rozmowę.

Dąbrowska woda
ochłody doda
Dystrybutorywodyikurtynywodne
uruchamiane są w każdy ciepły
dzieńlata,kiedytemperaturapowie-

Darmowa woda do picia
Woda z DąbrowskichWodociągówpodawanajestzespecjalnychdystrybutorówzlokalizowanych:
– przy Centrum Sportów Letnich
i Wodnych przy zbiorniku
Pogoria 3
– w centrum miasta: na Placu
Wolności przy Pałacu Kultury Zagłębia oraz przy wejściu do Parku
Hallera

ogromnym zainteresowaniem –
tłumaczy Andrzej Malinowski.

trza przekroczy 20 stopni Celsjusza. Woda z nich pochodzi z Dąbrowskich Wodociągów. Na stoiskach z dystrybutorami serwowana jest woda gazowana i niegazowana: - Woda pochodzi bezpośrednio z wodociągów. To ta sama woda, która płynie w kranach mieszkańców Dąbrowy Górniczej. Dąbrowską wodą można się nie tylko
ochłodzić w upalny dzień, ale także pić ją bezpośrednio z kranu, ponieważ jest bardzo dobrej jakości –
mówi Andrzej Malinowski, Prezes
Zarządu Dąbrowskich Wodociągów.

Pijęwodęzkranu
Instalacja dystrybutorów i kurtyn
wodnych to kontynuacja akcji „Piję
wodęzkranu”,którąwkwietniurozpoczęły Dąbrowskie Wodociągi.
Wówczas po raz pierwszy w historii
Dąbrowskiego Półmaratonu, a być
może i po raz pierwszy w tego typu

Dąbrowskawodajestzdrowa,bezpiecznaitania?

Orzeźwiająca mgiełka
wody
Darmową i orzeźwiającą wodę
można otrzymać na stoiskach Dąbrowskich Wodociągów zlokalizowanych przy Centrum Sportów
Letnich i Wodnych przy zbiorniku
Pogoria 3 oraz w centrum miasta:
na Placu Wolności przy Pałacu Kultury Zagłębia oraz przy wejściu
do Parku Hallera. Przy dwóch ostatnich lokalizacjach oraz na Placu
Bema stoją także kurtyny wodne,
swoim wyglądem przypominające
bramę, do której możemy wejść
po wodną dawkę orzeźwienia. –
Wybrane przez nas lokalizacje to

zawodach, zamiast wody butelkowanej zawodnicy otrzymali wodę
prostozkranu:-Chcemyprzekonać
mieszkańców Dąbrowy Górniczej
dowysokiejjakościwodydostarczanejprzeznasząfirmę–mówiAndrzej
Malinowski i dodaje: – Picie wody
z kranu jest bezpieczne i zdrowe, to
dużaoszczędność,aprzyokazjichronimyśrodowiskoniezużywającplastikowych butelek. a

Czy wiesz, że…
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Lato w mieście nie musi być
uciążliwe, nawet w przypadku
tropikalnych upałów. Przynajmniej tak jest w Dąbrowie
Górniczej, gdzie stanęły 3 stanowiska z dystrybutorami
z dąbrowską wodą i 3 kurtyny
wodne. To kontynuacja akcji
„Piję wodę z kranu” i zarazem
pomysł Dąbrowskich Wodociągów na ochłodę podczas
upałów.
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Kurtyny i darmowa woda.
Dąbrowskie Wodociągi ochładzają miasto

DąbrowskieWodociągiSp.zo.o.wciepłedniczęstująmieszkańcówwodą

miejsca tłumnie odwiedzane przez
dąbrowian. Zarówno stoiska z dystrybutorami z dąbrowską wodą,
jak i kurtyny wodne szczególnie

przydadzą się przy przystankach
autobusowych, gdzie promienie
słońca są szczególnie uciążliwe. Nic
więc dziwnego, że cieszą się one

Zdrowa:WodadostarczanaprzezDąbrowskieWodociągipochodziwponad80procentachzujęćgłębinowych(zestudniznajdującychsięod55
do150metrówpodziemią)zlokalizowanychwUjejscu,Trzebiesławicach,
ZąbkowicachiŁazachBłędowskich,gdziejestujmowanazodwiertów
wwarstwietriasowejzobszarujurajskiego,bogategowskładnikimineralne,
wśródnichwapńimagnezorazinneniezbędnedoprawidłowegofunkcjonowaniamakroskładnikijaksódipotas.
Bezpieczna:To,żewodęzkranumożnapićtylkopozagotowaniutostereotyp.Próbkiwodypobieranesąnietylkonaujęciach,alerównieżnasieci
wodociągowejliczącejponad500km.Następnietrafiajądoakredytowanegolaboratorium,wktórympoddawanesąbadaniom(ok.1300miesięcznie).WodawDąbrowskichWodociągachspełniatesamenormycowoda
wNiemczech,AustriiczyFrancjiinadajesiędopiciaprostozkranu.
Tania:Cena1,5litradąbrowskiejwodyto1grosz.Jeśliwodązkranuchcielibyśmynapełnić1,5litrowebutelki,tozacenęjednegom3wypełnilibyśmy
ichaż666!Tozaspokoiłobyzapotrzebowaniedorosłegoczłowiekanawodęprzez11miesięcy!a

