
CZY IMPREZA JEST DARMOWA?
Tak, udział w Sylwestrowej Mocy Przebojów na 
Stadionie Śląskim jest bezpłatny. 

HARMONOGRAM IMPREZY
18.30 – otwarcie wejść na teren imprezy maso-
wej
19.30 – rozpoczęcie części artystycznej-koncer-
ty
24.00 – 0.15 – powitanie Nowego Roku
01.30 – zakończenie części artystycznej
02.00 – opuszczenie terenu imprezy masowej 
przez uczestników i zakończenie imprezy ma-
sowej

O KTÓREJ GODZINIE MOGĘ WEJŚĆ NA STADION?
Organizatorzy sugerują przybycie na stadion 
najwcześniej jak to możliwe, przy czym bramy 
stadionu zostaną otwarte dla widzów już 
o godzinie 18:30. Wejście dla publiczności odby-
wać się będzie bramami nr 1, 4 oraz 7. Osoby 
wybierające się na imprezę sylwestrową na 
Stadionie Śląskim powinny mieć na uwadze 
możliwe utrudnienia drogowe / korki drogowe 
w aglomeracji śląskiej.
           
TRANSPORT PUBLICZNY
Na stadion dotrzesz bez problemu korzystając 
z licznych środków publicznego transportu 
zbiorowego tj. tramwajów, autobusów KZK GOP 
oraz pociągów Kolei Śląskich.

KOLEJE ŚLĄSKIE
W dniu 1 stycznia 2019 r. uruchomione zostaną 
dodatkowe cztery pociągi relacji:
Katowice – Tychy Lodowisko
Katowice – Gliwice
Katowice – Zawiercie
Katowice – Rybnik
Przejazd w dodatkowych pociągach będzie 
realizowany na podstawie taryfy Kolei 
Śląskich.
(szczegóły na stronie nr 3)

KZK GOP
W ramach KZK GOP funkcjonuje kilkadziesiąt 
operatorów linii autobusowych oraz Tramwa-
je Śląskie. (pełna lista operatorów)
W dniu 31.12.2018 r. od godziny 19:00 KZK GOP 
zapewni 8-godzinne zwiększenie oferty 
komunikacji publicznej.

Komunikacja tramwajowa:
linie nr 6, 11, 19 – zwiększenie pojemności 
taboru oraz uruchomienie dodatkowych 
kursów przed imprezą oraz po zakończeniu 
imprezy, 
linia nr 0 – uruchomienie kursowania w rela-
cji: „Katowice Plac Wolności” – „Chorzów Sta-
dion Śląski Pętla Zachodnia” z obsługą 
wszystkich przystanków tramwajowych na 
trasie przejazdu, tj.: „Katowice Dworzec PKP”, 
„Katowice Rondo”, „Katowice Sokolska”, „Kato-
wice Stęślickiego”, „Katowice Dąb Huta Bail-
don”, „Katowice Dąb Silesia City Center”, „Ka-
towice Dąb Kościół”, „Park Śląski Wesołe Mia-
steczko”, „Park Śląski Ogród Zoologiczny” oraz 
„Park Śląski Wejście Główne”,

Komunikacja autobusowa:
linie nr 820, 830, 840 – uruchomienie obsługi 
przystanku autobusowego „Chorzów AKS” wraz 
z dodatkowymi kursami dla linii nr: 820 i 830.

PARKINGI
Park Śląski udostępnił miejsca parkingowe. 
Bilet parkingowy można zakupić w przedsprze-
daży internetowej na stronie www.ticketma-
ster.pl do dnia 31 grudnia do godz. 16.00 w cenie 
20 zł. Po zakupie bilet należy wydrukować 
i kierować się do Strefy Parkingowej poprzez 
współrzędne GPS podane na bilecie. Jeżeli 
w przedsprzedaży internetowej nie zostaną 
wykupione wszystkie miejsca parkingowe, 
będzie możliwość ich zakupienia na miejscu, 
w dniu imprezy, w momencie wjazdu na teren 
Parku Śląskiego, jednak w sprzedaży bezpo-
średniej cena biletu parkingowego wynosić 
będzie 30 zł. Ilość miejsc parkingowych na 
terenie Parku Śląskiego w dniu imprezy jest 
ograniczona i wynosi ok. 1300 miejsc, dlatego 
w przypadku ich braku wjazdy zostaną 
zamknięte. Ze względu na ograniczoną ilość 
miejsc zachęcamy do przyjazdu komunikacją 
miejską.
W Sylwestra kierowcy posiadający zakupiony 
wcześniej bilet parkingowy, mają możliwość 
wjazdu na parkingi od  godz. 17.30 do 24.00. 
Jednocześnie organizatorzy wskazują, że dostepne 
będą również parkingi w Katowicach: przy ul. Złotej 
(GKS), ul. Olimpijskiej (powyżej MCK), centrach  
handlowych oraz ogólnie dostępnych miejscach 
parkingowych w centrum Katowic.

INFORMACJE DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH
Organizatorzy informują, że na terenie Stadionu 
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Śląskiego, na trybunie zachodniej zostały wydzie-
lone i oznakowane miejsca dla osób niepełno-
sprawnych (poruszających się na wózkach, mają-
cych problemy z poruszaniem się, niewidomych) 
wraz z opiekunami.
Na terenie Parku Śląskiego znajduje się strefa 
parkingowa dla osób niepełnosprawnych Parking 
- "P1".
Odbiór wejściówek na platformę możliwy jest od 
20 grudnia 2018 r. w Wydziale Polityki Społecznej UM 
Katowice zlokalizowanym przy ul. Rynek 1 (8 piętro, 
pok. 805), od poniedziałku do piątku w godzinach 
7:30-15:30.
Liczba wejściówek ograniczona jest do 40, a o ich 
wydaniu decyduje kolejność zgłoszeń. Osoby 
niepełnosprawne zgłaszają się po odbiór 
wejściówki osobiście lub za pośrednictwem opie-
kuna, po okazaniu ważnego orzeczenia o znacz-
nym stopniu niepełnosprawności.
Szczegółowe informacje pod nr tel. (32) 25-93-207.

DZIECI
Zagubione na terenie imprezy dzieci będą prowa-
dzone do punktu informacyjnego, gdzie zostanie 
podjęta próba kontaktu z ich opiekunami. Dlatego 
też ważne jest, aby każde dziecko miało naklejkę 
bezpieczeństwa! Naklejki bezpieczeństwa dostęp-
ne będą przy trzech głównych wejściach na teren 
imprezy. Wejścia te zlokalizowane są przy bra-
mach Stadionu Śląskiego:
· brama numer 1 od ulicy Chorzowskiej (Katowice)
· brama numer 4 od ulicy Chorzowskiej (Katowice)
· brama numer 7 od alei Harcerskiej (Chorzów)

Na naklejce należy wpisać imię dziecka, imię 
i nazwisko opiekuna oraz numer telefonu kontak-
towego.

Pokój matki z dzieckiem z przewijalnią dla niemow-
laków dostępny bedzie przy sektorze 25D. Kluczami 
do pomieszczenia dysponować będzie patrol 
ratowniczy poruszający się pieszo po terenie 
imprezy.

CZY NA TEREN STADIONU BĘDZIE MOŻNA WNIEŚĆ 
JEDZENIE ORAZ NAPOJE? 
Nie. Zakup napojów oraz jedzenia będzie 
możliwy w kioskach gastronomicznych i food 
truck’ach. Płatność realizowana będzie przy użyciu 
kart płatniczych oraz gotówki.

CZEGO NIE MOGĘ WNIEŚĆ NA STADION?
· broni i innych niebezpiecznych przedmiotów,
· materiałów wybuchowych oraz pirotechnicznych
· materiałów pożarowo niebezpiecznych
· napojów alkoholowych
· plastikowych, szklanych bądź metalowych 
pojemników oraz puszek
· środków odurzających oraz substancji psycho-
tropowych
· parasoli
· balonów oraz innych elementów mogących 
zakłócić produkcję telewizyjną imprezy
· rowerów, skuterów oraz motocykli
· psów i innych zwierząt
Pełna lista przedmiotów zakazanych znajduję się 
w regulaminie imprezy.

ZMIANA ORGANIZACJI RUCHU
W związku z organizacją imprezy na Stadionie 
Śląskim w dniu 31.12.2018 r. wprowadzone zostaną 
tymczasowe zmiany w organizacji ruchu:
od godziny 17.00
· wprowadzony zostanie zakaz wjazdu i wyjazdu 
z osiedla Tysiąclecia od ul. Chorzowskiej

od godziny 18.00
· ograniczona zostanie możliwość skrętu w lewo 
z ul. Katowickiej w kierunku ul. Parkowej
· wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy 
w ciągu ul. Parkowej, na odcinku od ronda w rejo-
nie C.H. Carrefour do skrzyżowania z ul. Kościuszki
od godziny 23.30 
· zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie ul. Kato-
wicka na odcinku pomiędzy skrzyżowaniem 
z ul. Parkową/al. Wojska Polskiego i skrzyżowaniem 
z ul. Gałeczki 
· zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie ul. Cho-
rzowska (w Katowicach) na odcinku pomiędzy 
skrzyżowaniem z ul. Parkową/al. Wojska Polskiego 
i pierwszą przewiązką (połączenia jezdni ulicy Cho-
rzowskiej) za przejściem podziemnym 
· zamknięty dla ruchu pojazdów zostanie łącznik 
pomiędzy al. Wojska Polskiego i ul. Tysiąclecia 
(w Katowicach)
· zamknięta dla ruchu pojazdów zostanie al. Wojska 
Polskiego 
Przywrócenie docelowej organizacji ruchu plano-
wane jest w dniu 1.01.2019 r. ok godz. 2.00.

https://rj.kzkgop.com.pl/operatorzy/
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5,468 Katowice Szopienice Południowe 1:52 13,032 Ruda Śląska [A] 2:43 75:1]A[ atogiL eciwotaK517,515:1]A[ atogiL eciwotaK517,5
8,834 Sosnowiec Główny [A][K] 1:57 20,934 Chorzów Batory [K] 2:50 00:2eciwortoiP eciwotaK883,745:1eciwortoiP eciwotaK883,7

917,6200:2nizdęB458,21 55:2]K[]A[ eciwotaK 40:2anmaJ wółokiM985,1185:1eiseldoP eciwotaK811,11
13,993 Będzin Miasto [K] 506,6120:2 Tychy [A][K] 2:03 14,478 Mikołów 2:07

11:2enróG aksizaŁ416,8160:2eindohcaZ yhcyT359,8150:2arewasK nizdęB103,31
18,253 Dąbrowa Górnicza [A][K] 41:2adarB enróG aksizaŁ194,0280:2aksleiB ajelA yhcyT854,9170:2

91:2ezsezrO853,4290:2ogeikcewoR atorG yhcyT788,9101:2gónołoG azcinróG aworbąD256,12
551,1241:2]A[ eciwokbąZ azcinróG aworbąD284,52 Tychy Lodowisko [A] 22:2eciwokśaJ ezsezrO614,7221:2

62:2aknoiwrezC128,1371:2akrokiS azcinróG aworbąD671,92
92:2oksńeibęD aknoiwrezC206,3302:2dórbozczsurhC128,13
23:2ynyzczseL405,7332:2akłóiseiW560,43
83:2ceiwozsuraP kinbyR704,3462:2]A[ yzaŁ427,73

44,151 Zawiercie [A][K] 034,5413:2 Rybnik [A][K] 2:41

Rybnik - Katowice - Rybnik

S 7S1 S 4
Tychy Lodowisko - Katowice - Tychy 

Lodowisko
Katowice - Gliwice - Katowice

S1

1 I

1 I

1 I

1 I

1 I

1 I

Infolinia o utrudnieniach w kursowaniu pociągów KŚ (24h/7):
tel. +48 32 428 88 88
Biuro Obsługi Klienta (czynne w dni robocze w godz. 7 - 15):
e-mail: bok@kolejeslaskie.com tel. +48 32 479 55 55

Zawiercie - Katowice - Zawiercie

1 I

31 XII

5,88 zł
2,20 zł
4,41 zł

Katowice - Tychy Lodowisko
Katowice - Rybnik

Katowice - Zawiercie 10,20 zł
4,50 zł
9,00 zł

Relacja Bilet normalny Bilet studencki
Katowice - Gliwice

Katowice - Sosnowiec Główny
6 zł 2,94 zł

4,25 zł 2,45 zł

EKO Bilet 24-godzinny 38,00 zł -

EKO Bilet 6-godzinny 16,00 zł -
EKO Bilet 12-godzinny 24,00 zł -




