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Kurier wiozący cudzoziemców wjechał w barierę na
autostradzie

Ewelina Szczepańska
02.11.2022

Wczoraj (1 listopada) na Dolnym Śląsku funkcjonariusze SG zatrzymali
22 cudzoziemców, którzy usiłowali nielegalnie dotrzeć do Niemiec. To
obywatele Syrii, Afganistanu, Kongo, Komorów i obywatel Kamerunu.

Funkcjonariusze z Placówki SG w Zgorzelcu, prowadzący kontrole na autostradzie A4,
skontrolowali jadące w kierunku granicy z Niemcami auto osobowe. Kierowca otrzymał
sygnały,  aby  skierować  się  do  pobliskiego  Miejsca  Obsługi  Pojazdów  (MOP),
jednak zamiast zastosować się do poleceń funkcjonariuszy SG, gwałtownie wjechał w
barierki  energochłonne  na  pasie  awaryjnym.  Wybiegł  następnie  z  auta  i  uciekł  do
pobliskiego lasu. Pozostawił na autostradzie samochód i jak się okazało 8 pasażerów w
środku. Funkcjonariusze SG sprawdzili stan wszystkich osób, które brały udział w kolizji.
Nikomu nic się nie stało, na miejsce zdarzenia nie trzeba było wzywać służb medycznych.
Podczas  kontroli  okazało  się,  że  cudzoziemcy  nie  posiadali  przy  sobie
dokumentów tożsamości.  Pięciu  z  nich  stwierdziło,  że  są  obywatelami  Konga,  jeden
podawał  się  za  obywatela  Kamerunu,  natomiast  dwóch  stwierdziło,  że  pochodzi  z
Komorów (wyspiarskie państwo w północnej części Kanału Mozambickiego). Na miejsce
zdarzenia  wezwano  także  patrol  z  Wydziału  Ruchu  Drogowego  KPP  w  Zgorzelcu,
który zabezpieczył pojazd.  

Ponadto  funkcjonariusze  ze  Wspólnej  Polsko-Niemieckiej  Placówki  w  Ludwigsdorfie,
prowadzący kontrole na jednej z dróg dojazdowych do Niemiec, zauważyli mercedesa na
czeskich numerach rejestracyjnych, którego kierowca, na ich widok gwałtowanie zawrócił,
zatrzymał auto i uciekł do pobliskiego lasu. Okazało się, że wiózł pasażerów, których
zamierzał podwieźć w miejsce dogodne do przekroczenia granicy państwowej.  Busem
podróżowało 14 cudzoziemców. Ośmiu z nich podawało się za obywateli Syrii, natomiast
pozostali  za  obywateli  Afganistanu.  Trzech  cudzoziemców  nie  posiadało  przy  sobie
dokumentów.  Pozostali  mieli  paszporty,  w  których  zamieszczone  były  rosyjskie  wizy
turystyczne. Cudzoziemcy zostali zatrzymani za przekroczenie granicy państwowej wbrew
przepisom z Białorusi oraz za usiłowanie nielegalnego przekroczenia granicy z Polski do
Niemiec, a także za nielegalny pobyt w naszym kraju.

Cudzoziemcy zostali zatrzymani za usiłowanie niezgodnego z prawem przekroczenia
granicy państwowej oraz za nielegalny pobyt w Polsce. W dalszym ciągu prowadzone są z



nimi czynności identyfikacyjne i procesowe z udziałem tłumaczy.

 


