Szanowni Państwo,
Stadion Śląski to jedno z niewielu miejsc w Polsce z niezaprzeczalną i wielką historią.
„Kocioł Czarownic” to legenda, świadek wielu tryumfów polskiej reprezentacji i jeden
z najjaśniejszych punktów dziedzictwa sportowego naszego kraju. To także jedno
z tych miejsc, dzięki któremu województwo śląskie jest pozytywnie kojarzone. Dziś
wprowadzamy tę żywą legendę w XXI wiek.
Po kilku latach realizacji bardzo trudnej i złożonej inwestycji stadion jest gotowy podjąć największe, najważniejsze sportowe i kulturalne wydarzenia w Polsce
i Europie. Dzięki zaawansowanej infrastrukturze, nowoczesnej bieżni, wysokiej jakości murawie, pojemnej na kilkadziesiąt tysięcy miejsc widowni oraz współpracy z najważniejszymi związkami sportowymi w kraju, stanie się wkrótce istotnym miejscem
organizacji imprez o charakterze międzynarodowym.
Przed nami symboliczne otwarcie narodowej areny w naszym województwie oraz
emocje związane z pierwszymi rozgrywkami sportowymi. Zwracamy się z zaproszeniem, do wszystkich mieszkańców Państwa miast i gmin, na inauguracyjny mecz
rozegrany na Stadionie Śląskim, który odbędzie się w sobotę 7 października br.
o godz. 16:00. Prosimy przekazać zaproszenie młodzieży szczególnie poprzez szkoły, lokalne ośrodki sportu, kluby młodzieżowe oraz organizacje propagujące sport
i rekreację. Nasza młodzieżowa reprezentacja narodowa do lat 19 w pierwszej rundzie eliminacyjnej do Mistrzostw Europy zmierzy się z drużyną Białorusi. Nie może
Was też zabraknąć we wtorek 10 października o godz. 18:00, kiedy zagrają reprezentacje Irlandii Północnej i Białorusi.
Potwierdzenia uczestnictwa zorganizowanych grup (powyżej 20 osób) można
dokonać na stronie www.slzpn.katowice.pl w zakładce Aktualności pod artykułem Jak zamówić bilety na Turniej Eliminacyjny ME U19 w załączonym formularzu. Następnie uzupełniony formularz należy przesłać na adres poczty email:
biletyu19@slzpn.katowice.pl. Więcej wiadomości na temat rejestracji grup można
uzyskać pod numerem telefonu 32 256 43 25. Informacja o sposobie odbioru wejściówek będzie dostępna 2 października na stronie Śląskiego Związku Piłki Nożnej.
Oprócz obejrzenia samych rozgrywek zachęcam również do zwiedzenia obiektu
i skorzystania z przygotowanych atrakcji. Wejście na stadion w tych dniach będzie
dla wszystkich bezpłatne.
Przypomnijmy nowemu pokoleniu legendę, która nadal żywa jest w naszym regionie
i kraju oraz pozwólmy ponieść się wspólnie sportowym emocjom!

