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W związku z organizacją turnieju dla
mieszkańców Warszawy i kibiców przygotowano wiele ciekawych wydarzeń
sportowych i kulturalnych. Od 7 czerwca do 2 lipca na placu Defilad będzie działać
Strefa Kibica, gdzie wspólnie z tysiącami fanów piłki nożnej będzie można
przeżywać emocje sportowe. Na Żoliborzu, przy Centrum Olimpijskim, powstanie
Carlsberg FanCamp, w którym oprócz zakwaterowania dla kibiców zostanie
stworzona ogólnodostępna strefa rozrywki.
Dla zapewnienia sprawnego i bezpiecznego przebiegu turnieju będą wprowadzane
tymczasowe zmiany w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej w okolicach
Stadionu Narodowego i w centrum miasta. Zmiany dotyczą przede wszystkim dni, w
których mecze rozgrywane są w Warszawie i będą wprowadzane na około 4 godziny
przed meczem.
W stolicy zostanie rozegranych 5 meczów UEFA EURO 2012:
8 czerwca (piątek), o godz. 18:00
12 czerwca (wtorek), o godz. 20:45
16 czerwca (sobota), o godz. 20:45
21 czerwca (czwartek), o godz. 20:45
28 czerwca (czwartek), o godz. 20:45
Zmiany w ruchu drogowym
W dni meczowe ok. 4 godziny przed meczem i po meczu dla indywidualnego ruchu
samochodowego zamknięte będą:
Al. Jerozolimskie na odcinku od ul. E. Plater do ronda Waszyngtona,
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ciąg ulic Wybrzeże Szczecińskie – Wał Miedzeszyński od Trasy
Świętokrzyskiej do al. Stanów Zjednoczonych,
al. Zieleniecka od ul. Targowej do ronda Waszyngtona.
Na odcinkach wyłączonych z ruchu indywidualnego kursować będzie komunikacja
miejska.
Po zakończeniu meczu Al. Jerozolimskie od ronda Dmowskiego do Stadionu
Narodowego będą w całości przeznaczone dla ruchu pieszego. We wszystkie dni
mistrzostw na ciągu ulic Żwirki i Wigury i Raszyńskiej (od Lotniska Chopina do Al.
Jerozolimskich) w obu kierunkach zostanie wyznaczony buspas.
W komunikacji publicznej zaplanowano:
wydłużone godziny kursowania wybranych linii autobusów dziennych w
rejonie Strefy Kibica,
zwiększoną częstotliwość i wydłużone godziny kursowania metra,
zwiększoną częstotliwość kursowania linii autobusów nocnych,
dodatkowe linie autobusowe rozwożące kibiców.
Podczas trwania turnieju, a szczególnie w dni meczowe informacje będzie można
uzyskać:
od 900 wolontariuszy miejskich,
od informatorów ZTM rozmieszczonych w dni meczowe na dworcach i
lotnisku, na tymczasowych parkingach oraz w punktach przesiadkowych w
okolicach Stadionu Narodowego i Strefy Kibica,
w punktach informacyjnych w Strefie Kibica i wokół niej,
pod numerem 22 194 84 całodobowej infolinii ZTM lub na stronie
www.ztm.waw.pl,
pod numerem 800 80 2012 infolinii miejskiej,
na www.um.warszawa.pl/uefaeuro2012.
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