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28 osób w rękach funkcjonariuszy NoOSG
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Podczas weekendu funkcjonariusze z Placówek Nadodrzańskiego
Oddziału Straży Granicznej ujawnili i zatrzymali 28 osób. Wśród nich
było 3 Polaków.
Prowadzone w trakcie weekendu kontrole, które miały na celu zapobieganie i zwalczanie
nielegalnej migracji pozwoliły funkcjonariuszom z Placówek Nadodrzańskiego Oddziału
Straży Granicznej ujawnić i zatrzymać 25 cudzoziemców oraz 3 Polaków.
W trakcie kontroli legalności pobytu w ręce funkcjonariuszy SG z Kłodzka wpadł obywatel
Ukrainy, który podczas kontroli okazał podrobione ukraińskie prawo jazdy. Cudzoziemiec
nie przyznał się do postawionego mu zarzutu z uwagi na to skierowany zostanie akt
oskarżenia do sądu.
Ponadto funkcjonariusze SG z Poznania-Ławicy zatrzymali w pociągu relacji WarszawaBerlin 14-letniego obywatela Afganistanu. W trakcie kontroli ujawniono, że cudzoziemiec
jest poszukiwany, ponieważ oddalił się z placówki opiekuńczej. Jeszcze tego samego dnia
funkcjonariusze Straży Granicznej odwieźli go do miejsca dotychczasowego zamieszkania.
Natomiast funkcjonariusze z PSG we Wrocławiu-Strachowicach zatrzymali obywatela
Wielkiej Brytanii, którego poszukiwał wrocławski sąd. Brytyjczyk miał do zapłaty zaległą
karą grzywny nałożoną za wykroczenia drogowe. Mężczyzna wpłacił wymaganą kwotę i
został zwolniony.
Dodatkowo w Świecku funkcjonariusze SG zatrzymali 26-letniego Polaka. Podczas kontroli
auta, mężczyzna ten zachowywał się w nietypowy sposób. Powodem dziwnego zachowania
była ukryta w drzwiach marihuana. Narkotyk szybko wyczuł szkolony do tego typu
poszukiwań pies służbowy. Mężczyzna tłumaczył funkcjonariuszom, że marihuanę kupił na
własny użytek. Jednak w Polsce posiadanie narkotyków jest przestępstwem i za to 26-latek
ukarany został karą grzywny w wysokości 1000 złotych.
Kolejnych dwóch Polaków ujawnionych zostało za naruszenie obowiązującej w Polsce
kwarantanny. Natomiast, z uwagi na przeterminowany pobyt na terytorium państw
Schengen zatrzymano 7 obywateli Ukrainy oraz 2 obywateli Gruzji. Za przekroczenie
granicy państwowej niezgodnie z przepisami zatrzymano Gruzina i obywatela Ukrainy. Do
grona zatrzymanych cudzoziemców dołączyło także 2 obywateli Rosji, którzy nie wykonali
wcześniejszej decyzji zobowiązującej ich do wyjazdu z Polski, obywatela Ukrainy, którego
dane wpisane zostały do wykazu cudzoziemców, których pobyt na terytorium naszego

kraju jest niepożądany, a także 4 obywateli Ukrainy i Rosjanina, których pobyt w Polsce był
inny niż deklarowali podczas przekraczania wschodniej granicy.
Wszyscy cudzoziemcy, którzy naruszyli polskie przepisy pobytowe ukarani zostali
mandatami karnymi oraz otrzymali decyzje, na podstawie których muszą wyjechać z Polski.

