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Terytorialsi podsumowują rok służby
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Od roku terytorialsi stacjonują w Cieszynie w koszarach przy ulicy Wojska Polskiego.
Wczorajsze (27.09) święto Wojsk Obrony Terytorialnej, symbolicznie nawiązujące do daty
powstania Polskiego Państwa Podziemnego, było doskonałą okazją do podsumowania
mijającego roku służby.

Pomoc przy przenoszeniu archiwum Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego / fot. 133blp

27 września żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej obchodzą swoje święto. Wybór tej daty nie był przypadkowy.
Stanowi symboliczne nawiązanie do powstania Polskiego Państwa Podziemnego. Żołnierze piątego rodzaju Sił
Zbrojnych podkreślają w ten sposób historyczną tożsamość. Centralne obchody miały miejsce w Radomiu. Wziął w
nich udział m.in. szef MON Mariusz Błaszczak, który podkreślał, że formacja WOT konsekwentnie się rozwija, a w jej
szeregi wstępuje coraz więcej żołnierzy.
133 Batalion Lekkiej Piechoty w Cieszynie również uczcił swoje święto. Służba żołnierzy Obrony Terytorialnej, jest
nierozerwalnie związana z pracą na rzecz społeczności lokalnej, niesieniem pomocy i wsparcia w każdej,
nawet najtrudniejszej sytuacji – podkreśla Szef Sekcji Współpracy Cywilno-Wojskowej ppor. Andrzej Chudecki.

Przejęcie przez naszych żołnierzy, szeregu zadań z zakresu obrony cywilnej, wsparcie innych służb (w tym
policji) w zakresie przeciwdziałania SARS-CoV-2, pokazało jak ważne jest we współczesnym świecie,
posiadanie jednostek zdolnych do reagowania na niekonwencjonalne zdarzenia w szybkim czasie.

Działamy dalej niezależnie od zagrożenia, tak aby lokalna społeczność czuła się bezpiecznie – dodaje
Dowódca 133blp ppłk Sławomir Kożuch.
Żołnierze noszący na mundurach motto: „Zawsze gotowi, zawsze blisko”, mieli okazję by podsumować mijający rok
służby. Na czas zamknięcia kraju i wprowadzenia obostrzeń, jako formacja całkowicie zmieniliśmy
priorytety. Szkolenie podstawowe i specjalistyczne naszych żołnierzy zostało zawieszone, a wszelkie siły i
środki skierowaliśmy do pomocy lokalnej społeczności. Uruchomiliśmy cykl wąsko specjalistycznych
kursów np. z zakresu pobierania wymazów czy dekontaminacji, tak aby jak najlepiej wywiązać się ze
stawianych zadań – przyznał Szef Sekcji Szkolenia ppor. Adam Zawada.
Wśród zrealizowanych w ostatnim czasie zadań wskazują m.in. pomoc dla szkół powiatu cieszyńskiego i DPS-ów. W
dniach 31.08 – 1.09 rozdysponowaliśmy między innymi 22550 maseczek ochronnych, 1239 litrów płynów
dezynfekcyjnych do 32 szkół w regionie. W ramach walki z pandemią, wsparliśmy także Domy Pomocy
Społecznej w Cieszynie, Dzięgielowie i Pogórzu, dostarczając testy kasetkowe IgM i IgG SARS-CoV-2. W sumie
przebadanych zostało 831 podopiecznych DPS – wymienia Dowódca 1 Kompanii Lekkiej Piechoty kpt. Wojciech
Jankowski.
Wojsko udzieliło również pomocy przy przenoszeniu archiwum Wydziału Komunikacji Starostwa Powiatowego w
Cieszynie, z ulicy Bobreckiej do nowej siedziby na ul. Granicznej. Łącznie terytorialsi przetransportowali 13 tysięcy
tomów akt.
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