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LIGA NARODÓW NA ŚLĄSKIM - UTRUDNIENIA W RUCHU
Dzisiaj na Stadionie Śląskim w Chorzowie, odbędzie się mecze piłki nożnej w ramach rozgrywek Ligi
Narodów. W związku z tym, należy się spodziewać wzmożonego ruchu pojazdów na głównych
arteriach komunikacyjnych aglomeracji śląskiej, a w szczególności na drogach dojazdowych w rejon
Stadionu Śląskiego, tj. w ciągu DK-79 (ul. Chorzowska w Katowicach oraz ul. Katowicka w
Chorzowie). Wprowadzona zostanie czasowa zmiana organizacji ruchu.

W związku z meczami zarządca drogi wprowadza czasowe zmiany w organizacji ruchu na niżej wymienionych odcinkach dróg,
która obowiązywać będzie w dni meczowe od godz. 17:00 za wyjątkiem zakazów zatrzymywania się, które to zakazy
wprowadzone zostaną już od godz. 00:00:
miasto Katowice:
ulica Chorzowska - na odcinku od ulicy Dębowej do granicy z m. Chorzów - obowiązywać będzie zakaz zawracania oraz zakaz
zatrzymywania się i postoju wraz z informacją, iż pojazd zostanie odholowany w przypadku niezastosowania się do
obowiązującego zakazu;
ulica Bracka - od DTŚ do ulicy Chorzowskiej - obowiązywać będzie zakaz zatrzymywania się i postoju wraz z informacją, iż
pojazd zostanie odholowany w przypadku niezastosowania się do obowiązującego zakazu;
ulica Chorzowska - obowiązywać będzie zakaz wjazdu w osiedle 1000 – lecia (zakaz nie dotyczy wjazdu dedykowanego dla
autobusów komunikacji miejskiej);
miasto Chorzów:
ulica Parkowa - wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy, na odcinku od ul. Katowickiej w kierunku ulicy Kościuszki;
zakaz skrętu w lewo z ul. Katowickiej w ul. Parkową;
w dniu organizacji meczu wprowadzony zostanie również zakaz wjazdu na teren Parku Śląskiego w Chorzowie, za wyjątkiem
osób upoważnionych, posiadających specjalne przepustki wydane przez Polski Związek Piłki Nożnej oraz posiadające

wykupione uprzednio bilety na parkingi znajdujące się w rejonie Al. Klonowej (wjazd od ul. Siemianowickiej), Al. Planetarium
(wjazd od ul. Bytkowska) oraz ul. Złota.

Ponadto na skrzyżowaniach, w sytuacjach tego wymagających wprowadzona zostanie ręczna regulacja ruchem przez
policjantów, dlatego apelujemy do kierujących pojazdami o zachowanie szczególnej uwagi i stosowanie się do sygnałów,
poleceń wydawanych przez uprawnione osoby.
Organizator imprezy, zaleca osobom nie posiadającym uprzednio zakupionych biletów parkingowych o nie przyjeżdżanie
swoim pojazdem w rejon stadionu i skorzystanie z komunikacji publicznej.
Dla uczestników imprezy uruchomiona zostanie dodatkowa komunikacja tramwajowo - autobusowa oraz kolejowa pociągów
„Kolei Śląskich”, z której to komunikacji będzie można korzystać bezpłatnie na podstawie posiadanego biletu na mecz, tj. w
dniu meczu od godz. 09:00 do godz. 01:00 dnia następnego. Szczegółowe dane w tym zakresie zostaną udostępnione
również na stronie internetowej Śląskiej Policji w dedykowanej zbiorczej informacji zawartej w tzw. „ASYSTENCIE KIBICA”.
Dodatkowo w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach, w godz. 09.00/21.00 zostanie uruchomiona infolinia nr tel.
032-200-11-11, gdzie będzie można uzyskać informację o bieżącej sytuacji na drogach oraz sposobie dojazdu w rejon
stadionu.
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