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Atakowali polskie służby na granicy
Minionej doby na polsko-białoruskiej granicy doszło do kilku niebezpiecznych sytuacji, w
czasie których agresywni, zamaskowani cudzoziemcy atakowali kamieniami i gałęziami
polskie służby.
25.05.2023

Uciekał z kontrabandą
Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG ujawnili wyroby tytoniowe bez polskiej akcyzy
warte ponad 130 tys. zł. Kierowca, który przewoził kontrabandę, próbował uciec.
25.05.2023

Na granicy polsko-białoruskiej
Wczoraj (24 maja) funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG ujawnili 151 prób
nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej oraz zatrzymali 4 osoby
zaangażowane w pomocnictwo i organizowanie nielegalnego przekraczania granicy.
25.05.2023

Zatrzymano poszukiwanego ENA
Poszukiwanego Europejskim Nakazem Aresztowania 55-letniego obywatela Bułgarii
zatrzymali wczoraj (24 maja) w rejonie Kołbaskowa funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-
Niemieckiej Placówki w Pomellen.
25.05.2023

Co się odwlecze...
Wczoraj (24 maja) na terenie Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie
funkcjonariusze z Placówki SG w Radomiu zatrzymali cudzoziemca poszukiwanego od 6 lat
za usiłowanie wyłudzenia podstępem zezwolenia na pobyt czasowy na terytorium RP oraz
posłużenie się paszportem z przerobioną wizą.
25.05.2023

Poszukiwana toyota na przejściu w Terespolu
Na terenie drogowego przejścia granicznego w Terespolu funkcjonariusze z
Nadbużańskiego Oddziału SG ujawnili poszukiwany samochód wart 80 tys. zł.
25.05.2023

Skradziona ciężarówka i części samochodowe
Funkcjonariusze z Placówek SG w Korczowej i Medyce udaremnili próby wywozu na
Ukrainę ciężarówki oraz ponad stu części z luksusowych pojazdów, skradzionych na
terytorium Niemiec i Wielkiej Brytanii.
25.05.2023

Koncert charytatywny „Pomagamy Razem IV”
Gen. bryg. SG Wioleta Gorzkowska Zastępca Komendanta Głównego SG wczoraj (23 maja)
w Operze i Filharmonii Podlaskiej – Europejskim Centrum Sztuki w Białymstoku otworzyła
koncert charytatywny „Pomagamy Razem IV”. Koncert na rzecz chorych dzieci



funkcjonariuszy i pracowników SG zorganizowało Stowarzyszenie „Łączy Nas Granica”.
24.05.2023

Na granicy polsko-białoruskiej
112 cudzoziemców usiłujących nielegalnie przekroczyć polsko-białoruską granicę ujawnili
23 maja funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG. Zatrzymano także pomocnika w
organizowaniu przekraczania granicy naszego panstwa wbrew przepisom.
24.05.2023

Zatrzymano poszukiwanego przez Interpol
Funkcjonariusze Straży Granicznej z przejścia w Korczowej zatrzymali przestępcę
poszukiwanego przez francuski wymiar sprawiedliwości. Grozi mu do 2 lata pozbawienia
wolności.
24.05.2023
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