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Rozbrajanie bomby z czasów wojny 
światowej w niedzielę, 

12.12.2021 od godz. 6:00 

Uwaga ZAGROŻENIE DLA ŻYCIA! 
Szanowni Państwo,  
Drodzy Mieszkańcy, 
 

z powodu znalezienia bomby z czasów wojny światowej w niedzielę 12.12.2021 r. od godz. 6:00  
ze względów bezpieczeństwa policja zarządza działania ewakuacyjne i blokady. W trakcie trwania 
działań w obszarze zamkniętym istnieje zagrożenie dla życia. Prosimy o opuszczenie miejsc 
zamieszkania i nieprzebywanie w wyznaczonym obszarze (mapa obszaru zamkniętego znajduje się 
na odwrocie). 
             Północ:   Residenzstraße / Reginhardstraße 
             Zachód:  Osloer Straße / Drontheimer Straße 
             Południe:  Reinickendorfer Straße / Nauener Platz 
             Zachód:  Seestraße / Groninger Straße 
 

Działania policji mają trwać do godz. 23:59 w dniu 12.12.2021 r. Policja zaleca, aby w tym okresie 
zabrać ze sobą ważne leki, rzeczy osobiste i zaparkować pojazdy poza obszarem zagrożonym. Należy 
wziąć pod uwagę, że mogą wystąpić poważne zakłócenia w komunikacji miejskiej (ÖPNV ), jak również 
utrudnienia w ruchu drogowym. 
 

W razie potrzeby dostępne są następujące punkty zbiórki: 
 

1. Osloer Straße 36–37, 13359 Berlin 
2. naprzeciwko Reinickendorfer Str. 71–73, 13347 Berlin 
3. Seestraße 80, 13347 Berlin 

 

Prosimy o poinformowanie policji, gdzie mogą znajdować się osoby, które potrzebują pomocy  
w opuszczeniu terenu lub które mogły nie otrzymać niniejszej informacji. 
 
W przypadku pytań prosimy o kontakt z Urzędem Dzielnicy Mitte, Abteilung Katastrophenschutz 
(wydział zarządzania kryzysowego), środa–sobota, 8–11.12.2021 r. w godz. 9–15, niedziela, 
12.12.2021 r. w godz. 7–18 – pod numerem telefonu 030/9018 – 46660. 
 
Dziękujemy z wyrozumiałość – Policja Berlin 
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Wszystkie zaznaczone kolorem czerwonym budynki muszą zostać opuszczone. 
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