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Dlaczego warto zostać jednym z Nas?

Nowe Toyoty w akcji

Dzień Kobiet w W-MOSG

Biegli dla Wyklętych

Tłusty czwartek w Warmińsko-Mazurskim Oddziale SG

Czekamy na Ciebie!

Nabór do W-MOSG

Owczarki belgijskie szkoliły się w Barcianach

Nowe łodzie patrolowe Straży Granicznej

Ślubowanie nowo przyjętych oraz wyróżnienia i odznaczenia dla zasłużonych

Pierwsze kroki w Straży Granicznej

Kandydaci do służby w Warmińsko-Mazurskim Oddziale SG już po egzaminach

Zostań funkcjonariuszem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Pozostań sobą i dołącz do Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

Straż Graniczna to służba dla Ciebie!

Jak zostałem funkcjonariuszem Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej...

Poznaj swoje granice i dołącz do najlepszych!

Możesz być jednym z nas! Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej poszukuje
kandydatów do służby

Ślubowanie nowo przyjętych funkcjonariuszy W-MOSG

Niezawodny przyjaciel w codziennej służbie

https://youtu.be/mrgn232uLgc
https://youtu.be/uQm-0sOYZKU
https://youtu.be/kpqOJVHhKnQ
https://youtu.be/84G4l73SWEo
https://youtu.be/dkJJsxA1tLI
https://youtu.be/dl3uU9i8tO8
https://youtu.be/1po3h6WmXAQ
https://youtu.be/Zu_KRvLemic
https://youtu.be/dGTDq2FEmq0
https://youtu.be/WQCtuop5HzM
https://youtu.be/kuwjkxWCMnE
https://youtu.be/nI4b-gi_ZkA
https://youtu.be/9d0rA0P0XM8
https://www.youtube.com/watch?v=CI9ijq2M_fY
https://youtu.be/UoWA5QgtgKk
https://youtu.be/qhHf7p0OLeM
https://youtu.be/yTIu-bgtND0
https://youtu.be/yTIu-bgtND0
https://youtu.be/9zKyFXpwxPA
https://youtu.be/ILOBCjywlIc


30 lat na straży polskich granic

29. rocznica powołania SG

28. rocznica powołania Straży Granicznej  

Święto Straży Granicznej

Uroczystości Święta Straży Granicznej w Kętrzynie

Bieg Wokół Niepodległej W-MOSG i CSSG

Nowi kaprale na granicy

Nowa siedziba Placówka Straży Granicznej w Barcianach

Święto Flagi 02 maja 2021 r.

Na straży polskich granic...

Nowe życie, w nowym kraju

Ciekawscy turyści

Psy służbowe w akcji

Cieszyli się, że już są w Europie

Staranowali szlaban i odjechali z przejścia w Grzechotkach

Randka na pasie drogi granicznej

Spacer po pasie drogi granicznej

Funkcjonariusze z W-MOSG ruszyli na granicę nowymi terenówkami

Nowe quady na granicy polsko-rosyjskiej

Nowoczesny sprzęt do obserwacji granicy

Funkcjonariusze SG z Braniewa uratowali kozła

Przez zieloną granicę do Niemiec

Przekroczył „zieloną granicę”

Przekroczenie granicy polsko-rosyjskiej

Odprawa kibiców na przejściu w Grzechotkach

https://youtu.be/5CFX4VNVnlk
https://www.youtube.com/watch?v=TyXGKCXkZ8s
https://www.youtube.com/watch?v=CbTWhI51rU4
https://youtu.be/IbT7t7npT7o
https://youtu.be/YTmcYFtSlUk
https://youtu.be/dF3A8oJn7_4
https://www.youtube.com/watch?v=RfbVpUCtW3Y
https://youtu.be/cCJ6BMYn0Tk
https://www.youtube.com/watch?v=E4Odf0jtCVc
https://www.youtube.com/watch?v=I3MotSgvEHQ
https://www.youtube.com/watch?v=NVlnfQXQgII&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=UrbJZ2wJm48
https://www.youtube.com/watch?v=_N8YWdmrfcs
https://youtu.be/MaH_wS9RJbM
https://youtu.be/TBEpkQLN4JE
https://www.youtube.com/watch?v=QKP5uiUPuBw
https://youtu.be/gANyRSZtTlY
https://youtu.be/z-uX37VV5wY
https://youtu.be/CAtf-3PxegA
https://youtu.be/51_WNIlq98s
https://youtu.be/0YgfehqDopo
https://youtu.be/ehivbhZULJs
https://youtu.be/rGcYl9fdFSA
https://youtu.be/mJvY9S7Yjm4


Traktorem na Mundial 2018

Psy służbowe Straży Granicznej mają dziś swoje święto

Funkcjonariusze Straży Granicznej z Placówki SG w Bezledach na służbie

Kontrolujemy legalność zatrudnienia cudzoziemców.

Nielegalna praca

Obywatele Ukrainy nielegalnie pracowali na budowie

Działamy na terenie Polski i nie tylko...

Produkowali ponad 2 000 sztuk papierosów na minutę

Podwójne obywatelstwo mu nie pomogło…

Funkcjonariusze trzech służb rozbili zorganizowaną grupę przestępczą

Zlikwidowana chałupnicza produkcja lewych papierosów

Handlowali ludźmi teraz staną przed sądem

Zatrzymani członkowie zorganizowanej grupy przestępczej

Przemytnicza rodzina i papierosy pod torfem

Ujawniona krajanka

Krajanka tytoniowa ujawniona przez PSG w Gołdapi

Rozbito zorganizowaną grupę przestępczą

Narkotyki ukryte w kołach

Straż Graniczna rozbiła zorganizowaną grupę przestępczą i zlikwidowała nielegalną
fabrykę papierosów

Nie zatrzymała się na „stopie” i wpadła z krajanką tytoniową

Udaremniony przemyt na ponad 18 mln. zł

Koniec małżeńskiego biznesu

Mimo wielu wpadek, dalej prowadzili nielegalny biznes tytoniowy

Zlikwidowano nielegalną krajalnię tytoniu

Zorganizowana grupa przestępcza rozbita przez funkcjonariuszy Warmińsko-Mazurskiego

https://youtu.be/ORGBLUf4CT4
https://www.youtube.com/watch?v=_yxoqZBx6aw
https://www.youtube.com/watch?v=6ebRkLtdg4U
https://www.youtube.com/watch?v=HRX7koUM0To&t=26s
https://youtu.be/hdtZQWc1MU4
https://youtu.be/dhdXCn8hego
https://www.youtube.com/watch?v=68AeIn_n2lw
https://youtu.be/5YnJ5Ad1wSM
https://youtu.be/4UM5SLdVwBc
https://youtu.be/-upS3vq-zqQ
https://youtu.be/RkqhSWs9_VI
https://www.youtube.com/watch?v=jJYKEK_D5rE
https://youtu.be/O77ENoYxQIk
https://www.youtube.com/watch?v=fWjopyZE5-8
https://www.youtube.com/watch?v=3IJ_AAec6qA&t=3s
https://youtu.be/7zabIavaORw
https://youtu.be/CJVPgEq-u0U
https://youtu.be/CJVPgEq-u0U
https://youtu.be/dD6uTwb588U
https://youtu.be/KBXolmGdBAk
https://youtu.be/AuQdAX1a8ss
https://youtu.be/rFRvp6I8Vks
https://youtu.be/mJ2CvDA-t6o
https://youtu.be/fgA3mfQiHno


OSG

Przywódcy zatrzymani

Udawał ratownika medycznego i karetkami woził białoruskie papierosy

Akt oskarżenia w narkotykowym śledztwie

Zamiast produkcji rolnej była wytwórnia papierosów

Ujawnione narkotyki

Uprawiał marihuanę na kondycję pszczół

Kolejna marihuana ujawniona przez funkcjonariuszy z W-MOSG

Założyli „spółkę koleżeńską” i wozili pod torfem białoruskie papierosy

„Lustereczko, powiedz przecie…”

 

 

https://youtu.be/fgA3mfQiHno
https://youtu.be/L7KooPcESQU
https://www.youtube.com/watch?v=5ZVv6jdDnVY
https://www.youtube.com/watch?v=nCCvSZNQktI
https://www.youtube.com/watch?v=Czoy-eu2t2I
https://www.youtube.com/watch?v=x94jOSDHSuY
https://youtu.be/SgpGZ5ArITA
https://www.youtube.com/watch?v=CSnvxrWxuf4
https://www.youtube.com/watch?v=KgZqd4uJalI
https://youtu.be/yLhjy_8sCM0

