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          26 stycznia 2017 
 

Oddziały wsparcia przybędą do Europy 
 

 

WIESBADEN, (Niemcy) – W ramach wspierania operacji Atlantic Resolve, pod koniec marca 

ponad 900 żołnierzy rozpocznie w Europie 9-miesięczny pobyt rotacyjny. 

Połączone składy Rezerw Armii USA i Wojsk Lądowych Gwardii Narodowej, które będą 

wykonywać zadania batalionu bojowego wsparcia logistycznego, mają podlegać 16 Brygadzie 

Wsparcia Logistycznego wchodzącej w skład 21Teatru Dowództwa Wsparcia Logistycznego. 

Oddziały będą miały swe bazy w Polsce, skąd mają zapewniać wsparcie logistyczne oddziałom 

rotacyjnym we wschodniej Europie uczestniczącym w operacji Atlantic Resolve, m.in. w 

zakresie usług pocztowych, wsparcia żandarmeryjnego i zaopatrzenia w amunicję. 

“Rozlokowanie wieloskładowej brygady wsparcia logistycznego dowodzi zdolności 

integracyjnych Armii Stanów Zjednoczonych w zakresie włączania odziałów Gwardii 

Narodowej, Rezerw Armii USA i Wojsk Lądowych Służby Czynnej – podkreślił generał broni 

Ben Hodges, dowódca Armii USA w Europie. – Oddziały te będą zapewniać najwyższej klasy 

(ciągłe) wsparcie logistyczne Armii USA w Europie, Siłom Rozmieszczonym w Regionach oraz 

naszym sojusznikow i partnerom w całej Europie w trakcie ćwiczeń i szkoleń prowadzonych w 

ramach operacji Atlantic Resolve”. 

Kompania dowodzenia wchodząca w skład 497 Batalionu Bojowego Wsparcia 

Logistycznego, Rezerwy Armii USA, stacjonująca na co dzień w Salem w Wirginii, oraz 

kompania dowodzenia z 330 Batalionu Kontroli Transportu z Fort Bragg w Północnej Karolinie 

będą pełniły funkcję jednostek dowodzenia w ramach wsparcia logistycznego dla jednostek 

rozmieszczonych w Europie wschodniej.  

W skład oddziałów rozmieszczanych jako część batalionowego bojowego wsparcia 

logistycznego wchodzą również: 742 Kompania Remontowa z Wojsk Lądowych Gwardii 

Narodowej (z Eastover w Południowej Karolinie); modułowy pluton amunicyjny z 962 

Kompanii Zaopatrzenia Amunicyjnego wchodzącej w skład Rezerw Armii USA (Plattsburgh w 

stanie Nowy Jork); 227 Kompania Kwatermistrzowska (Fort Campbell w Kentucky); pluton 

paliwowy z 325 Kompanii Transportowej, Rezerwy Armii USA (Taunton w Massachusetts); 

oraz 32 Kompania Ciężkich Pojazdów Transportowych (Fort Carson w Kolorado). 
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W sprawie bliższych informacji proszę kontaktować się z biurem spraw publicznych 21Teatru 

Dowództwa Wsparcia Logistycznego: tel. (0631) 413-8256; lub (DSN): (314) 484-8256 oraz 

email:  jacob.a.mcdonald4.mil@mail.mil. 


