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Gerard Cieślik byłby dumny

Wodociągi stawiają na rozwój

Turniej Piłki Nożnej o Puchar 
Gerarda Cieślika odbywał się 
w dniach 14-16 września - na 
Kresach oraz na stadionie przy 
Cichej. O trofeum walczyły 32 
zespoły w kategorii wiekowej 
U-13. Były wśród nich cztery 
drużyny z Chorzowa, a także 
kilka silnych ekip reprezentu-
jących kluby Ekstraklasy. Nie-
spodziewanie puchar pojechał 
do Chrzanowa.
MKS Fablok Chrzanów był re-
welacją turnieju. Zespół z woje-
wództwa małopolskiego wyspe-
cjalizował się w dramatycznych 
końcówkach. W 1/8 fi nału po-
konał w serii rzutów karnych 
Koronę Kielce. W  ćwierćfi nale 
- znów po karnych - wyelimino-
wał Pogoń Szczecin. W fi nale 
Fablok zmierzył się z Zagłę-
biem Lubin, które w zgodnej 
opinii obserwatorów prezento-
wało najlepszy futbol na turnie-
ju w Chorzowie.
Mecz o złoto toczył się pod 
dyktando lubinian, którzy dwa 
razy obejmowali prowadzenie. 
Jednak Fablok dwukrotnie do-

prowadzał do wyrównania. Gol 
na 2:2 padł tuż przed końcowym 
gwizdkiem! Decydowały więc 
ponownie karne, a w nich dru-

żyna z Chrzanowa wygrała 3:1. - 
To loteria. Rzucasz się i bronisz 
- uśmiechał się Dawid Kraczka, 
bramkarz Fabloku, który obro-

nił dwa strzały rywali. - Nie 
ma co ukrywać, Zagłębie było 
piłkarsko lepsze. Pokazaliśmy 
jednak, i to nie po raz pierwszy, 

że z wielkimi klubami można 
wygrać, będąc tak naprawdę 
zespołem z prowincji - mówił 
trener Fabloku Łukasz Matu-
sik. Trzecie miejsce zajął Piast 
Gliwice, a czwarte Akademia 
Piłkarska Mam Talent Krzeszo-
wice.
Nie powiodło się drużynom 
z  Chorzowa (Ruch, Ruch rocz-
nik 2007, UKS Ruch, Stadion 
Śląski). Żadna z nich nie 
wywalczyła awansu do czo-
łowej „szesnastki”. W tzw. 
fi nale B (rozgrywki pociesze-
nia - dla drużyn, które zajęły 
w grupach trzecie i czwarte 
miejsce) najlepiej wypadł 
UKS Ruch, który był czwarty.
Rywalizację młodych piłka-
rzy obserwował Jan Cieślik, 
syn Gerarda Cieślika. - Dzieci 
wykazały się bardzo dużymi 
umiejętnościami, niektóre dru-
żyny grały bardzo technicznie. 
Poziom był wyrównany, co wi-
dzieliśmy w fi nale. Chrzanów 
walczył do ostatniej sekundy 
i wyrównał. Tak trzeba grać 
- mówił Jan Cieślik. - Mój oj-

ciec prowadził młodzież przez 
długie lata. To było jego oczko 
w głowie. Gdy pracował z dzieć-
mi, to najbardziej się cieszył - 
dodał Jan Cieślik.
- Bardzo mocna rywalizacja, 
wysoki poziom rozgrywek. My-
ślę, że spotkamy się za rok. Po-
czątek został zrobiony, zawsze 
najtrudniej zorganizować taką 
imprezę pierwszy raz. Być może 
kiedyś będzie to międzynarodo-
wy turniej - wyraził nadzieję 
prezydent Chorzowa Andrzej 
Kotala. 
Tomasz Zabielski, pomysło-
dawca i organizator Turnieju 
o Puchar Gerarda Cieślika, 
zdradził, że w 2020 r. impreza 
ma mieć charakter międzyna-
rodowy.  - Będziemy obchodzić 
100-lecie Ruchu Chorzów i Ślą-
skiego Związku Piłki Nożnej, 
dlatego chcemy zaprosić cztery 
zespoły z zagranicy. Postaramy 
się wybrać drużyny, z który-
mi grał kiedyś Gerard Cieślik. 
Jedną z nich jest VfB Stuttgart 
z Niemiec - mówił Zabielski.

(mf)

Do konkursu plastycznego zo-
stało zgłoszonych prawie sto 
prac. Poziom był bardzo wysoki, 
przyznano więc sporo nagród 
i wyróżnień. - Bardzo się cieszę 
z  rosnącego zainteresowania 
konkursem. Głównym celem ta-
kich inicjatyw jest oczywiście 
popularyzacja wiedzy o wodzie 
i  środowisku oraz promocja za-
chowań proekologicznych – pod-
kreśla prezydent Andrzej Kotala.
Na spotkaniu w Starochorzow-
skim Domu Kultury obecni byli 
przedstawiciele ChŚPWiK Sp. 
z o.o., które jest benefi cjentem 
i podmiotem odpowiedzialnym 
za Projekt. - Realizujemy obec-
nie sześć kontraktów unijnych. 

Jeden z nich realizowany jest 
w Oczyszczalni Ścieków „Klim-
zowiec”, pozostałe zostały wy-
konane  w różnych rejonach 

Chorzowa i Świętochłowic – wy-
jaśnia Kamil Bonar, specjalista 
ds. umów i promocji projektów 
unijnych ChŚPWiK Sp. z o. o. 

W ramach Projektu prowadzo-
ne były roboty budowlane od 
ul. Krakowskiej-Siemianowic-
kiej do ul. Skargi-Kościuszki, 
gdzie powstała sieć kanalizacji 
ogólnospławnej wzdłuż torów 
kolejowych PKP, w rejonie 
Placu Piastowskiego i ul. Sie-
mianowickiej, gdzie budowa-
na była sieć kanalizacji ogól-
nospławnej i  wodociągowej. 
Przebudowywana była też sieć 
wodociągowa w ul. Wolności 
i  Spółdzielczej w  Chorzowie 
oraz sieć kanalizacyjna na tere-
nie Zakładu ArcelorMittal Po-
land S.A. w  Świętochłowicach. 
Natomiast w tym roku ChŚ-
PWiK Sp. z o.o. zrealizuje zada-
nie polegające na zwiększeniu 
przepustowości nitki bioga-
zowej Oczyszczalni Ścieków 
„Klimzowiec”.  - Nowa nitka 
biogazu ma na celu podniesie-
nie efektywności i sprawności 
wytwarzania biogazu, dzięki 
któremu wytwarzamy energię 
elektryczną, a jej nadwyżkę 
sprzedajemy do sieci – podkre-
śla prezydent Andrzej Kotala. 

Jak podkreślają specjaliści, 
działania objęte Projektem 
umożliwiają likwidację istnie-
jących niedoborów w zakresie 
zbiorczego systemu wodno-ście-
kowego, funkcjonującego na 
terenie Chorzowa i Świętochło-
wic. Poprawi się też stan ogólny 
sieci wodociągowej i kanaliza-
cyjnej w miastach oraz zwiększy 
się stopień skanalizowania Aglo-
meracji Chorzów-Świętochłowi-
ce do 99,06% (wzrost w wyniku 
realizacji Projektu o 0,36%), 
a  w  wyniku realizacji Projek-
tu do systemu kanalizacyjnego 
ChŚPWiK Sp. z o.o. planuje pod-
łączyć 528 nowych odbiorców 
indywidualnych. Ta sama liczba 
osób będzie podłączona do no-
wej sieci wodociągowej. Ścieki 
od nowo podłączonych klientów 
sieci będą kierowane do Oczysz-
czalni „Klimzowiec”, która jest 
przygotowana na ich przyjęcie 
i oczyszczenie do wymaganych 

parametrów obowiązujących 
w  przepisach polskich i  unij-
nych. Długość wybudowanej, 
rozbudowanej lub zmodernizo-
wanej sieci kanalizacji sanitar-
nej to 1,99 km, a sieci wodocią-
gowej: 2,34 km. 
- Wszelkie niezbędne działania 
inwestycyjne związane z pod-
łączeniem sieci wodno-kanali-
zacyjnej sprawiają, że Chorzów 
staje się atrakcyjniejszy dla 
nowych mieszkańców - mówi 
prezydent Kotala i  obiecuje 
udostępnić nowe tereny pod 
inwestycje mieszkaniowe, po-
nieważ są tam gotowe sieci wod-
no-kanalizacyjne, gotowe do 
przyłączania nowych budynków. 
Całkowita wartość Projek-
tu pn. „Zaopatrzenie w wodę 
i oczyszczanie ścieków w Aglo-
meracji Chorzów-Świętochło-
wice” wynosi: 11 605,8 tys. zł. 
Kwota dofi nansowania wynosi: 
5 727,2 tys. zł.

- Mój ojciec prowadził młodzież przez długie lata. To było jego oczko w głowie - mówił Jan Cieślik, syn Gerarda Cieślika. Prawie pół tysiąca młodych piłkarzy zagrało w tur-
nieju upamiętniającym legendę Ruchu Chorzów i polskiej piłki. Triumfował Fablok Chrzanów.

Chorzowsko-Świętochłowickie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. zorganizowało kon-
ferencję poświęconą realizacji projektu pn. „Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Aglomeracji 
Chorzów-Świętochłowice”. Podczas konferencji prasowej, która odbyła się 3 października w Starochorzow-
skim Domu Kultury, ogłoszone zostały wyniki  konkursu plastycznego „Woda - rozwój i ekologia”. W konfe-
rencji oraz w uroczystości wręczenia nagród wziął udział Andrzej Kotala, prezydent Chorzowa.

Piłkarze Fabloku Chrzanów wygrali Turniej o Puchar Gerarda Cieślika.
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