Powstanie pierwsza jednostka terytorialsów w Warszawie.
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Już niedługo terytorialsi będą szkolić się i działać w Warszawie. Właśnie powstaje pierwsza
jednostka Wojsk Obrony Terytorialnej w stolicy. Jeden z jej batalionów będzie miał swoją
bazy w naszej dzielnicy.
Do tej pory w województwie mazowieckim funkcjonowały dwie jednostki Wojsk Obrony Terytorialnej.
Niedługo powstanie kolejna i to w Warszawie. Ruszył nabór do 18. Stołecznej Brygady OT. W jej
ramach powstaną trzy bataliony. Pierwszy wraz siedzibą dowództwa oraz sztabem będzie się mieścił
w Rembertowie. Trzeci powstanie już pod Warszawą - w Borzęcinie Dużym. Natomiast drugi na
Ursynowie.
- Jestem pierwszym i na razie jedynym żołnierzem brygady. To się jednak niedługo zmieni, bo, od
kiedy ogłosiłem nabór, telefony się wręcz urywają. Jest naprawdę wielu chętnych. Dla Warszawy to
diametralna zmiana. Już wcześniej wiele osób deklarowało chęć przystąpienia do terytorialsów, pod
warunkiem że nie będzie musiało nigdzie dojeżdżać - mówi dowódca 18. Stołecznej Brygady OT płk
Marek Pietrzak.

Miejska specjalizacja
Utworzenie nowej brygady w Warszawie jest więc odpowiedzią Ministerstwa Obrony Narodowej na
zainteresowanie mieszkańców. Nie bez znaczenia pozostaje sytuacja za naszą wschodnią granicą.

Trwająca wojna miała między innymi wpływ na wybór specjalizacji rodzącej się jednostki.
- Widzimy, co się dzieje w Ukrainie, toczące się walki o miasta, zniszczenia w infrastrukturze
cywilnej. Głównym zadaniem brygady będzie obrona miasta. Natomiast drugim, z pogranicza
zarządzania kryzysowego będzie tzw. urban search and rescue, czyli działania poszukiwawczo ratownicze na wypadek różnego rodzaju klęsk - zauważa płk Pietrzak.
Ursynowski batalion ma powstać w przyszłym roku i będzie miał dwie bazy. Obie znajdą się na
Zielonym Ursynowie. Terytorialsi zajmą istniejący już kompleks przy ul. Kajakowej. Natomiast przy
ul. Karczunkowskiej powstanie kontenerowe miasteczko. Dominująca w tej części naszej dzielnicy
niska zabudowa oraz tereny zieleni i pola nie wydają się jednak odpowiednim środowiskiem do
szkoleń w zakresie obrony miasta.
- To będą tylko obiekty stacjonowania. Najlepiej wyobrazić sobie sytuację: kompania 140 żołnierzy
stawia się w bazie w sobotę o 7 rano. Pobierają sprzęt oraz uzbrojenie i idą szkolić się w mieście lub
na strzelnicy. Szkolić będziemy się w różnych miejscach - tłumaczy dowódca.
W warszawskiej brygadzie znajdzie się miejsce dla 2,5 tys. terytorialsów. Dużo czy mało? Jak
przyznaje sam płk Marek Pietrzak, trudno stwierdzić i wszystko się dopiero okaże. Jednocześnie
zauważa, że co roku zwalnia się dość dużo miejsc, które są zapełniane przez kolejnych chętnych.
- Każdego roku odchodzi od nas 15% żołnierzy - to normalne w formacjach ochotniczych. Fluktuacja
kadr jest więc założona co do zasady. Wielu decyduje się na przejście do zawodowego wojska lub do
innych służb. Kontrakt podpisujemy na trzy lata, ale w każdej chwili można zrezygnować - mówi płk
Pietrzak.

Formacja ochotników
Wojska Obrony Terytorialnej to piąty rodzaj sił zbrojnych w Polsce. Żołnierze WOT pełnią czynną
służbę wojskową - nie są rezerwistami, jak mogłoby się wydawać. Mimo tego większość żołnierzy jak zauważa dowódca 18SBOT - to osoby prowadzące tradycyjne życie cywila. Na ponad 32 tys. tylko
niecałe 4 tys. to żołnierze zawodowi. Terytorialsem może być więc właściciel firmy, piekarz, ślusarz,
bezrobotny, czy kasjer lub student.
Aby wstąpić do WOT, wystarczy spełnić kilka wymogów. Między innymi trzeba mieć skończone 18
lat. W zależności od stopnia istnieje maksymalny limit wieku - do 55 lat dla szeregowych lub do 63
lat dla oficerów i podoficerów. Nie można być też karanym. Koniecznie jest polskie obywatelstwo
oraz odpowiednia kategoria wojskowa - A. W WOT znajdują się co prawda stanowiska dla osób z
niższymi kategoriami, ale jest ich niewiele.
Jak wygląda służba w WOT? Żołnierze przechodzą szesnastodniowe szkolenie podstawowe.
Następnie co najmniej raz w miesiącu muszą wziąć udział w dwudniowych ćwiczeniach. Za służbę w
WOT żołnierze otrzymują wynagrodzenie. Stawki rosną w zależności od stopnia. Dla szeregowca jest
to 117 zł za dzień szkolenia lub ćwiczeń. Do tego jest dodatek za gotowość bojową - 411 zł.
Według statystyk podawanych przez WOT służbę w tej formacji pełni ponad 32 tys. żołnierzy. W tym
ponad 28 tys. to właśnie ochotnicy. To osoby o różnym wykształceniu i w różnym wieku. Blisko 20%
terytorialsów stanowią kobiety. Natomiast średnia wieku żołnierza Obrotny Terytorialnej wynosi 33
lata.
Źródło:
https://haloursynow.pl/artykuly/powstanie-pierwsza-jednostka-terytorialsow-w-warszawie-bedzie-miala-baze-na-ursynowie,2

0235.htm

