Alarm dla stolicy. Od jutra lepiej nie jechać autem do
centrum
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We wtorek i środę w Warszawie odbędzie się międzynarodowe spotkanie ministrów
poświęcone bezpieczeństwu na Bliskim Wschodzie. Organizacja tego wydarzenia oznacza
dla kierowców mnóstwo zmian w ruchu i zasadach parkowania. Lepiej ograniczyć wyjazdy
autem do Śródmieścia i przesiąść się do metra.
Od północy z niedzieli na poniedziałek w stolicy zaczyna obowiązywać ogłoszony przez premiera
stopień alarmowy ALFA-CRP. Został on wprowadzony w związku z organizacją ministerialnego
spotkania dotyczącego budowania pokoju i bezpieczeństwa na Bliskim Wschodzie. Wczoraj
wprowadzono kolejny stopień alarmu BRAVO-CRP. Podobne środki bezpieczeństwa były
podejmowane także przy okazji organizacji w Polsce innych wydarzeń międzynarodowych np. szczytu
klimatycznego COP24 w Katowicach w 2018 roku.
Stopień ALFA jest najniższym z czterech stopni alarmowych określonych w ustawie o działaniach
antyterrorystycznych. Jest on przede wszystkim sygnałem dla służb dbających o bezpieczeństwo i
całej administracji publicznej do zachowania szczególnej czujności. Stopień BRAVO z kolei oznacza
to, że administracja publiczna jest zobowiązana do prowadzenia wzmożonego monitoringu stanu
bezpieczeństwa systemów teleinformatycznych. Instytucje publiczne będą monitorować i
weryfikować, czy nie doszło do naruszenia bezpieczeństwa komunikacji elektronicznej.
Policja apeluje do mieszkańców o zachowanie czujności i reagowanie na nietypowe zdarzenia,

np.nietypowo zachowujące się osoby, pakunki, torby lub plecaki pozostawione bez opieki w
miejscach publicznych, samochody (szczególnie transportowe) zaparkowane w pobliżu miejsc
zgromadzeń.
- Wszelkie niepokojące i nietypowe sytuacje oraz zagrożenia powinny być zgłaszane policji za
pośrednictwem numerów telefonu 112 oraz 997 - apelują służby bezpieczeństwa.
Do centrum lepiej nie jechać samochodem
Od poniedziałku do piątku, od 11 do 15 lutego, w rejonie hoteli, w których zatrzymają się delegacje
biorące udział w konferencji zostaną, wprowadzone duże zmiany w parkowaniu. Na wielu ulicach
będzie obowiązywał zakaz zatrzymywania się (dotyczący także wyznaczonych miejsc postojowych,
zatok i chodnika) wraz z tablicą informującą o możliwości wywiezienia pojazdu na koszt właściciela.
Dodatkowo w środę, 13 lutego, ograniczenia w ruchu i parkowaniu pojawią się w okolicy Starego
Miasta i PGE Narodowego. Utrudnienia dotkną także pieszych. Niedostępny będzie pl. Zamkowy.
- Ze względu na specyfikę wydarzenia, z udziałem delegacji z różnych państw, służby będą mogły
operacyjnie zdecydować o wyłączeniu z ruchu także innych ulic. Wówczas pojazdy Warszawskiego
Transportu Publicznego będą kierowane na objazdy najbliższymi przejezdnymi ulicami - informuje
warszawski ratusz.
Od poniedziałku, 11 lutego, od godz. 20.00 do piątku, 15 lutego, do godz. 8.00, wyłączone z
parkowania będą:
ul. E. Plater na odcinku od Al. Jerozolimskich do Nowogrodzkiej,
ul. Nowogrodzka na odcinku od E. Plater do T. Chałubińskiego (po stronie hotelu; wraz z
parkingiem przed hotelem)
Od wtorku, 12 lutego, od godz. 20.00 do piątku, 15 lutego, do godz. 8.00, wyłączone z
parkowania będą:
ul. Belwederska na odcinku od drogi wewnętrznej za hotelem do Spacerowej,
ul. Spacerowa na odcinku od Belwederskiej do drogi wewnętrznej za hotelem (tylko po stronie
hotelu),
ul. B. Prusa (po stronie hotelu),
ul. M. Konopnickiej na odcinku od ul. B. Prusa do parkingu (po stronie hotelu),
jezdnia prowadząca z ul. Wiejskiej na pl. Trzech Krzyży,
ul. E. Plater na odcinku od Śliskiej do Siennej,
ul. Śliska,
ul. Sienna na odcinku od Sosnowej do E. Plater,
ul. Sosnowa na odcinku od Śliskiej do Siennej,
ul. Karowa na odcinku od Krakowskiego Przedmieścia do Browarnej,
ul. Krakowskie Przedmieście na odcinku od ul. Królewskiej do Miodowej (wraz z parkingiem
przed hotelem),
ul. gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza (wraz z parkingiem przed hotelem),
pl. marsz. J. Piłsudskiego na odcinku od ul. gen. M. Tokarzewskiego-Karaszewicza do
Ossolińskich,
ul. Ossolińskich,
ul. Królewska na odcinku od Marszałkowskiej do Krakowskiego Przedmieścia (wraz z
parkingiem przed hotelem)
W środę, 13 lutego, od godz. 0.01 do 24.00 wyłączone z parkowania będą:

pl. Zamkowy (wraz z tzw. dziedzińcem trójkątnym i placem przed kościołem św. Anny),
ul. Miodowa na odcinku od Krakowskiego Przedmieścia do Senatorskiej,
ul. Podwale na odcinku od Senatorskiej do Kapitulnej,
ul. Senatorska na odcinku od Miodowej do Podwale,
ul. Kapitulna,
ul. Piekarska,
ul. Piwna na odcinku od pl. Zamkowego do ul. Zapiecek,
ul. Świętojańska na odcinku od pl. Zamkowego do ul. Zapiecek,
ul. Dziekania,
ul. Kanonia,
ul. Jezuicka,
ul. Celna,
ul. Brzozowa,
ul. Mostowa na odcinku od Starej do Boleść,
ul. Boleść,
ul. Grodzka,
ul. Nowy Zjazd,
ul. Bugaj,
ul. Wybrzeże Gdańskie na odcinku od Boleść do Grodzkiej (po stronie Zamku Królewskiego),
parking pod mostem Śląsko-Dąbrowskim (pomiędzy ulicami Grodzką a Nowy Zjazd),
ślimaki zjazdowe mostu Śląsko-Dąbrowskiego
Od środy, 13 lutego, od godz. 22.00 do czwartku, 14 lutego, do godz. 22.00 wyłączone z
parkowania będą:
ul. Wybrzeże Szczecińskie na odcinku od mostu Józefa Poniatowskiego do mostu
Świętokrzyskiego,
al. Józefa Poniatowskiego (do łącznicy zjazdowej na ul. Wał Miedzeszyński),
ul. Jakubowska od Wał Miedzeszyński do Łotewskiej
Od środy, 13 lutego, od godz. 6.00 do czwartku, 14 lutego, do godz. 6.00 zamknięty dla
ruchu samochodów oraz pieszych będzie pl. Zamkowy (wraz z tzw. Dziedzińcem Trójkątnym i placem
przed kościołem św. Anny).
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