
Komunikat Prezydenta Miasta Bolesławiec 
z dnia 14 maja 2020 r. 

W związku z realnym zagrożeniem dla zdrowia i życia ludzi, spowodowanym znalezionym 
niewybuchem z okresu II wojny światowej w Bolesławcu przy ul. Góralskiej,  zarządzam 
obowiązkową ewakuację wszystkich osób przebywających na terenie miasta Bolesławiec  w 
nieruchomościach położonych przy  ulicy: 

- Stanisława Staszica nr nieparzyste od 37  do 95
- Stanisława Staszica nr parzyste od 40 do124a
- Dębowa od nr 1a-3d,
- Lipowa,
- Góralska nr nieparzyste od 11do 39,
- Góralska nr parzyste od 22 do 56,
- Łąkowa nr nieparzyste od 1 do 11,
- Łąkowa nr parzyste od 2 do14 ,
- Stolarska nr nieparzyste od 1 do15,
- Stolarska nr parzyste od 2 do 24,
- Akacjowa od nr 1do 7,
- Brzozowa nr nieparzyste od 1 do 9b,
- Brzozowa nr parzyste od 2 do 14,
- Miodowa nr nieparzyste od 1 do 5a,
- Miodowa nr parzyste od 2 do 12,
- Konstytucji 3 Maja nr 2,5,7,
- Romualda Traugutta nr 2,4,6,8,
- Tadeusza Kościuszki nr 19, 23 (Ceramika Artystyczna).

Ewakuacja zostanie przeprowadzona w dniu 15 maja 2020 r. (piątek) od godz. 800 do godz. 930. 
Należy zabrać ze sobą dokumenty tożsamości i zamknąć budynki mieszkalne. 
Detonacja  niewybuchu nastąpi w miejscu jego znalezienia ok. godz. 1000. 
Na czas ewakuacji przygotowano pomieszczenia Szkoły Podstawowej Nr 5 przy ul. Dolne 
Młyny  60, MPP nr 3 przy ul. Dolne Młyny 42a, gdzie można schronić się na czas ewakuacji, 
zgodnie z zasadami ustalonymi na czas trwania epidemii. W tym celu zostaną podstawione 
autobusy MZK na przystanki autobusowe w obrębie strefy objętej ewakuacją.  Odjazdy 
autobusów od  godz. 7.45 do 9.30. 
W związku z powyższym  ulice położone w rejonie zagrożenia zostaną wyłączone z ruchu 
kołowego. 
Osoby potrzebujące pomocy przy ewakuacji oraz osoby potrzebujące transportu medycznego 
proszone są o kontakt  na numery telefonów 604112842, 604220085 w czwartek do godz. 21.00 
Później potrzeby w tym zakresie należy przekazywać funkcjonariuszom Policji działającym w 
terenie. 

O zakończeniu ewakuacji powiadomimy poprzez SMS, informację na stronie internetowej 
miasta oraz poprzez komunikaty głosowe. 

O czym należy pamiętać szczególnie? Zachowuj 2-metrową odległość od innych 
w przestrzeni publicznej. Zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych. 
Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach, gdzie jest dużo ludzi. 

Prezydent Miasta Bolesławiec 
Piotr Roman 


