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Przywrócenie kontroli granicznych na wewnętrznych granicach
Słowacji
Od 24 maja br. Słowacja przywraca kontrole graniczne na wszystkich wewnętrznych
granicach lądowych tj. z Austrią, Czechami, Węgrami i z Polską oraz w lotniczych
przejściach granicznych.
23.05.2023

Na granicy polsko-białoruskiej
Funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG wczoraj (22 maja) udaremnili 133 próby
nielegalnego przedostania się z Białorusi na terytorium Polski. Zatrzymano również 6
kurierów.
23.05.2023

Poszukiwany czerwoną notą Interpolu
Wczoraj (22 maja) funkcjonariusze z Placówki SG Warszawa-Modlin zatrzymali 40-letniego
mężczyznę, poszukiwanego czerwoną notą Interpolu za groźby karalne, napaść i
maltretowanie przez ukraińskie organy ścigania.
23.05.2023

Zatrzymani w drodze do Niemiec
Funkcjonariusze z Placówki SG w Zielonej Górze-Babimoście zatrzymali grupę 11
nielegalnie przebywających w Polsce cudzoziemców. Zamierzali dotrzeć do Niemiec, ale
„wpadli” w czasie policyjnej kontroli drogowej.
23.05.2023

Mercedes Sprinter zatrzymany na granicy
Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Grzechotkach zatrzymali mercedesa,
którym chciał wjechać do Polski obywatel Litwy. Szacunkowa wartość pojazdu to 70 tys. zł.
23.05.2023

Zamaskowane osoby zaatakowały funkcjonariuszy na polsko-
białoruskiej granicy
Na odcinku ochranianym przez Placówkę SG w Białowieży doszło do niebezpiecznej
sytuacji, podczas której cudzoziemcy zaatakowali kamieniami polskie służby.
22.05.2023

Zatrzymano 6 kurierów
W czasie minionego weekendu ujęto 6 kurierów na polsko-białoruskiej granicy. Trzech nie
zatrzymało się do kontroli drogowej.
22.05.2023

Na granicy polsko-białoruskiej
283 cudzoziemców, którzy usiłowali nielegalnie przedostać się z Białorusi do Polski
ujawnili w dniach od 19 do 21 maja funkcjonariusze z Podlaskiego Oddziału SG.



22.05.2023

W podróży do Niemiec
Funkcjonariusze ze Wspólnej Polsko-Niemieckiej Placówki SG w Świecku zatrzymali 5
cudzoziemców, którzy usiłowali niezgodnie z prawem przekroczyć polsko-niemiecką
granicę. Pomagał im obywatel Uzbekistanu, którego również zatrzymano.
22.05.2023

Syryjczyk wiózł do Niemiec swoich rodaków
Funkcjonariusze z Placówki SG w Legnicy zatrzymali po pościgu samochód osobowy z 10
cudzoziemcami, którzy zamierzali niezgodnie z prawem przekroczyć polsko-niemiecką
granicę. Kierowca próbował pieszo uciec funkcjonariuszom.
22.05.2023
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