Podejrzenie o obecności niewybuchu na terenie IGS:
Miasto korzysta z okazji ferii na wydanie świadectw dla przeprowadzenia
robót sondażowych – przedszkola będą w dniach 30/31 stycznia zamknięte
(sp) Luneburg. Jak już powiadomiono, w Mieście Hanzeatyckim Luneburg ze względu na zaistnienie
podejrzenia o obecności niewybuchu, w Zintegrowanej Szkole Łącznej (IGS) w Kaltenmoorze zostaną
przeprowadzone dokładniejsze prace badawcze. Zostaną ku temu wykorzystane ferie na wydanie
świadectw (30/31 styczeń 2017). Administracja miasta przeprowadziła rozmowy przygotowawcze z
kierownictwem szkoły, policją, służbami ratowniczymi jak i ze zleceniobiorcą, firmą Schollenberger
Kampfmittelbergung GmbH.
Prace mogą rozpocząć się już w piątek rano, ponieważ ze względu na wydanie świadectw szkoła
zostanie zamknięta już przed godz. 10-tą. Podczas prac sondażowych życie w okolicy może toczyć się
utartym torem, w tym czasie nie istnieje też żadne niebezpieczeństwo dla mieszkańców.
Przypuszczalnie jeszcze w przeciągu weekendu, najpóźniej w poniedziałek zostanie stwierdzone, czy
na terenie szkoły nie znajduje się jakiś niewybuch, który musi zostać rozbrojony czy może też nie.

Jeżeli jakiś niewybuch zostanie znaleziony i będzie musiał zostać rozbrojony, to w pewnym większym
obszarze mieszkańcy będą musieli opuścić mieszkania. Ażeby na wszelki przypadek nie tracić czasu i
ażeby rodzice mogli zawczasu przygotować się, Miasto Hanzeatyckie Luneburg powiadamia już teraz,
że w nadchodzący poniedziałek i wtorek, tzn. 30/31 stycznia w każdym przypadku będą zamknięte
następujące przedszkola:
- Kita w Kaltenmoor
- Spielschule Kaltenmoor
- Kita Schützenstraße
- AWO-Kita Kaltenmoor
- Hort Kaltenmoor
- Centrum Młodzieżowe Kaltenmoor
a także Aktivspielplatz Kaltenmoor
O tym czy i kiedy może się okazać, że jest niezbędna ewakuacja do bezpiecznych miejsc, gdzie też
będzie możliwa opieka nad tymi dziećmi, których rodzice nie mają żadnej innej możliwości
zaopiekowania się nimi [w tym czasie], jak i w innych ważnych kwestiach informuje na bieżąco
Hanzeatyckie Miasto Luneburg na poniższych stronicach internetowych:
Ø www.hansestadtlueneburg.de
Ø https://www.facebook.com/hansestadtlueneburg/
Ø https://twitter.com/hansestadtLG
jak również poprzez miejscowe media. Także pod telefonem obywatelskim Miasta Hanzeatyckiego
(04131)3 09-3100 można uzyskać wyjaśnienia na aktualne kwestie. Ponadto Miasto Hanzeatyckie
oferuje newsletter do zaabonowania: www.hansestadtlueneburg.de/newsletter

