KOLEJNI OCHOTNICY ZGŁOSILI SIĘ DO SŁUŻBY.
WOT DRUGIM RODZAJEM SIŁ ZBROJNYCH RP.
Kolejna grupa ochotników rozpoczyna szkolenie podstawowe w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony
Terytorialnej. Ostatnie powołania, w tym to w Podlaskiem, czyni WOT drugim, pod względem
liczebności, rodzajem Sił Zbrojnych RP.
Wśród ponad 140 kandydatów i kandydatek z województwa podlaskiego są m.in. nauczyciele, studenci,
pielęgniarki i blogerka. Wszyscy razem najbliższe 16 dni spędzą na poznawaniu podstaw wyszkolenia żołnierza
lekkiej piechoty. Przede wszystkim będzie to szkolenie taktyczne i strzeleckie, ale także nauka umiejętności
pomocnych w życiu codziennym jak np. pierwsza pomoc.
W ostatnim dniu szkolenia, czyli 20 października, na terenie kompleksu 14 dywizjonu artylerii przeciwpancernej
w Suwałkach odbędzie się przysięga wojskowa.
Pełny cykl szkolenia ochotników, którzy rozpoczęli dziś służbę, zakończy się za trzy lata.
Ostatnie w tym roku szkolenia kandydatów do służby odbędą się 24 listopada (osoby bez przeszkolenia
wojskowego) oraz 2 grudnia (żołnierze rezerwy). Wnioski o przyjęcie do służby można wypełnić w Wojskowych
Komendach Uzupełnień (Białystok, Bielsk Podlaski, Łomża, Suwałki) oraz w punkcie rekrutacyjnym w Wysokiem
Mazowieckiem (budynek Urzędu Miasta, ul. Ludowa 15, czwartki 7:30-15:30).
Informacje na temat służby i zasad naboru dostępne są także na stronie internetowej www.terytorialsi.mil.pl.
***
1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego
ps. „Mścisław” została powołana w pierwszym etapie tworzenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Jej stałym
rejonem odpowiedzialności jest województwo podlaskie.

***
Obecnie w WOT służbę pełni ponad 14 tys. żołnierzy, co czyni je drugim, pod względem liczebności, rodzajem Sił
Zbrojnych RP. Plany powołań do służby zakładają, że do końca 2018 roku w strukturach WOT może służyć do 20
tys. żołnierzy, w tym nie więcej niż 17 tys. żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową. Tzw. „mapa
drogowa” budowy formacji zakłada napływ ochotników na poziomie około 10 tys. rocznie, oznacza to, że na
koniec roku 2019 w WOT służyć będzie do 30 tys. żołnierzy.
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