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Plac budowy przed stadionem Odry. Będą utrudnienia
przed meczem
Dzisiaj (02.08) po raz pierwszy w tym sezonie, fanom w ligowym meczu zaprezentują się piłkarze
opolskiej Odry. Problem może pojawić się w momencie, kiedy na stadion będziemy chcieli
dojechać, a nawet dojść.
W związku z prowadzonymi inwestycjami na Dworcu Wschodnim oraz przebudową ulicy Oleskiej
musimy liczyć się z dużymi utrudnieniami. Przed stadionem mamy bowiem prawdziwy plac
budowy.
- Pamiętajmy, że nie zaparkujemy pod stadionem. Najlepszym rozwiązaniem na zostawienie
samochodu będzie parking przy hali Stegu Arena - informuje Marcin Sagan z biura prasowego
urzędu miasta Opola. - Tam jest duży parking. To jest niedaleko stadionu. Od hali to są dwie
minuty spacerem, więc jeśli można się zwrócić z sugestią, to właśnie tam zostawiajmy swoje
pojazdy. Apelujemy do kibiców o zachowanie ostrożności, bo idąc na stadion będą musieli przejść
przez fragment placu budowy.
Wielu kibiców na mecz wybierze się komunikacją miejską, bądź pieszo. Nawet jednak w taki
sposób dostanie się na stadion nie będzie łatwe.
- Jesteśmy przygotowani i będziemy działać tak, żeby wszyscy dotarli bezpiecznie - zapewnia
młodszy aspirant Agnieszka Nierychła z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Opolu. Apelujemy, aby wyjść trochę wcześniej na mecz. Aby nie dawkować sobie niepotrzebnych emocji.
Zapewniamy, że jesteśmy przygotowani na każdą ewentualność. Będziemy dbali o
bezpieczeństwo. Będą funkcjonariusze ruchu drogowego na każdym newralgicznym
skrzyżowaniu.
Klub na piątkowe spotkanie z Puszczą Niepołomice prowadzi przedsprzedaż biletów. Wcześniejszy
zakup wejściówki pozwoli na uniknięcie kolejek przed meczem.
- Bramy otworzymy o godzinie 18.30, czyli godzinę i 15 minut przed pierwszym gwizdkiem - mówi
Karol Wójcik, prezes Odry. - Dużym problemem jest wąskie gardło przy samych kasach i
kołowrotkach wejściowych. W związku z tym przyjście na mecz wcześniej pozwoli nam rozładować
ten korek. Oczywiście będziemy starali się na bieżąco reagować, tak, żeby to w miarę upłynnić.
Natomiast plac przed stadionem jest placem budowy. Staraliśmy się go maksymalnie udrożnić,
jak tylko pozwolił nam na to wykonawca prac.
Mecz Odry z Puszczą rozpocznie się o godzinie 19.45. Informacje o przedsprzedaży biletów znajdą
Państwo na stronie internetowej opolskiego klubu.

