Wojsko nie musi
siê reklamowaæ
Na pytania internautów odpowiada pp³k. Roman Nowogrodzki,
komendant Wojskowej Komendy
Uzupe³nieñ w Gliwicach, goœæ cyklu
„Zadaj pytanie” przygotowanego
przez Telewizjê Gliwice.
Partnerem programu jest Informator
Rynkowy, który publikuje wybrane
fragmenty rozmowy z goœciem.
Pe³ny zapis spotkania na stronie
www.itv.gliwice.pl

Wyciek oleju
w centrum Gliwic

GLIWICE. Prawie
trzy godziny trwa³a
akcja usuwania
rozlanego oleju
napêdowego
w centrum Gliwic.

- Czy rozsypana przez
stra¿aków substancja nie
zagra¿a zdrowiu przechodniów? - pytali.

Do naszej redakcji zadzwonili zaniepokojeni mieszkañcy.

P

A

R

T

N

E

R

Z

Y .

- Kiedyœ funkcjonowa³o
powiedzenie, ¿e pobyt
w wojsku to „dwa lata
wyjête z ¿yciorysu”, a na
widok listu z piecz¹tk¹
WKU panom w wieku poborowym ugina³y siê kolana. Teraz siê to ju¿ chyba
zmieni³o?

W¹tpliwoœci postanowiliœmy
wyjaœniæ u Ÿród³a.
Jak poinformowa³ nas dy¿urny gliwickiej stra¿y po¿arnej,
substancja, któr¹ zasypano
olej w ¿adnym wypadku nie
jest szkodliwa dla zdrowia
przechodniów.
Wysypany m.in. sorbent
i piasek wch³aniaj¹ olej i
umo¿liwiaj¹ ruch samochodom, które nie œlizgaj¹ siê po
zabezpieczonej powierzchni.
Usuwaniem zanieczyszczeñ
zajmie siê firma sprz¹taj¹ca.

Plamy oleju, który wyciek³
z autobusu prowadzi³y od
Dworca PKS poprzez ul.
Piwn¹, a¿ w okolicê C.H. FORUM. Ruchem, w okolicach
FORUM, kierowali policjanci.
Akcja ratunkowa stra¿aków
polega³a na zasypaniu oleju
specjaln¹ substancj¹, która
wch³onê³a olej.

- Bardzo. Przede wszystkim to
ju¿ nie dwa lata tylko 9 miesiêcy
– ale i tak takie stwierdzenie
to przesz³oœæ. Obecnie mamy
bardzo du¿o chêtnych do wojska. Nie tak dawno batalion
desantowo - szturmowy w Gliwicach prowadzi³ kwalifikacje i na
trzy miejsca zg³osi³o siê ponad
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dowej mo¿e byæ atrakcyjna finansowo? Ile tak
naprawdê zarabiaj¹ zawodowi ¿o³nierze?

na stanowiskach szeregowego
i starszego szeregowego zawodowego. Obecnie panie zainteresowane wojskowoœci¹ trafiaj¹
do szkó³ podoficerskich i oficerskich. Kandydatek jest bardzo
du¿o. W tej chwili nie ma wiêc
ograniczeñ je¿eli chodzi o szkolnictwo, a jedynie o wejœcia w te
podstawowe stanowiska.

- Dlaczego m³odzi ludzie
dostaj¹ jeszcze wezwania
na komisjê poborow¹? W
jaki sposób przeprowadzany jest obecnie pobór do
wojska?

- Praca w armii jest atrakcyjna
finansowo. Bior¹c pod uwagê
œredni¹ krajow¹, utrzymujemy
siê na dobrym poziomie. Na
stronach internetowych MON
dostêpne s¹ stawki wynagrodzeñ
dla poszczególnych stopni i stanowisk s³u¿bowych. Szeregowy
zawodowy ¿o³nierz mo¿e liczyæ
na 2500 z³ brutto. Do tego dolicza siê dodatek ¿ywnoœciowy
(400 z³) oraz ekwiwalent na zakwaterowanie (700 z³). W sumie
daje to ok. 2500 z³ na rêkê. Do

- Wojsko nie organizuje ju¿ poboru. Obecnie to przedsiêwziêcie
prowadzone jest przez powiatowe komisje lekarskie. Nazywa
siê kwalifikacj¹ i odpowiada za
nie wojewoda. Komisja okreœla
przydatnoœæ m³odego cz³owieka
do potrzeb si³ zbrojnych i nadaje
mu kategoriê zdrowia – od A do
E. Zgodnie z najnowszymi akta-

- Jakie znaczenie na mapie kraju pod wzglêdem
obecnoœci jednostek wojskowych maj¹ Gliwice?
- Garnizon Gliwice jest najwiêkszym na Œl¹sku i jednym
z wiêkszych w Polsce. Stacjonuje tu kilkanaœcie ró¿nego
rodzaju jednostek wojskowych.
Najwiêksze z nich to Oddzia³
Specjalny ¯andarmerii, Batalion
Desantowo- Szturmowy, Dywizjony Si³ Powietrznych czy nowoœæ
w polskim wojsku - jednostka logistyczna Wojskowy Oddzia³ Gospodarczy. Gliwice na wojskowej
mapie zajmuj¹ doœæ szczególne
miejsce.
Obecnoœæ ¿o³nierzy w mieœcie
to nie tylko reprezentowanie
munduru na zewn¹trz. To równie¿ dziesi¹tki zak³adów pracy
wspó³pracuj¹cych z wojskiem.
Œrodowisko wojskowe jest równie¿ widoczne przy okazji imprez
o charakterze pañstwowym i
patriotycznym. Udzia³ orkiestry
wojskowej i kompanii honorowej,
wp³ywa na podniesienie rangi
uroczystoœci.

Staramy siê nie stosowaæ podzia³u kobieta – mê¿czyzna.
Zajmujemy siê ¿o³nierzem wykonuj¹cym obowi¹zki na
okreœlonym stanowisku. P³eæ nie ma znaczenia.
Na pewno kobietom ³atwiej jest w s³u¿bach medycznych
czy w ³¹cznoœci. Trudniej - w jednostkach o zaostrzonym
wymogu sprawnoœci fizycznej lub tych, z ciê¿kim sprzêtem:
pancernych, artylerii – co jednak nie oznacza, ¿e nie ma
tam pañ. S¹, i œwietnie sobie radz¹. Generalnie nie robimy
rozdzia³u co do p³ci kandydatów.

.

100 chêtnych. Co tydzieñ do
WKU przychodzi 30-35 osób,
pytaj¹cych o mo¿liwoœæ podjêcia
pracy w charakterze ¿o³nierza
zawodowego. W tej grupie s¹
zarówno ci, którzy byli w wojsku,
jak i tacy, którzy kontaktu z wojskiem nie mieli. Zg³aszaj¹ siê do
nas równie¿ byli wiêŸniowie, ale
im ze wzglêdu na obowi¹zuj¹ce
przepisy odmawiamy od razu.

- Czy praca w armii zawoR
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tego wa¿n¹ spraw¹ jest obszar
zabezpieczenia funkcjonowania
¿o³nierza, taki jak umundurowanie, s³u¿ba zdrowia, logistyka a
tak¿e dostêp do czêœci szkoleniowej.
W systemie 3 letnich kontraktów jest czas na podjêcie decyzji czy chcemy siê kszta³ciæ i
awansowaæ czy te¿ nie. Osoby
ubiegaj¹ce siê o pracê w wojsku
ceni¹ sobie równie¿ stabilnoœæ
zatrudnienia.

mi prawnymi, komendant WKU
po 14 dniach od wydania decyzji przez komisjê mo¿e przenieœæ
m³odego cz³owieka do rezerwy.
W tym roku komisje dzia³aj¹ w
taki sposób po raz pierwszy.

- A co z kobietami?
- Wci¹¿ czekamy na aktualizacjê
ustawy o powszechnym obowi¹zku obrony. Umo¿liwi ona
paniom ubieganie siê o pracê

Nina Drzewiecka
Jarosław So³tysek

.

tygodnik bezp³atny

Ukazuje siê od 1997 roku.
Dostêpny poprzez system firmowych gazetników
w wyznaczonych punktach w Gliwicach i Zabrzu.
Lista punktów ---> www.rynkowy.pl

Wydawca:
INFORMATOR RYNKOWY - Wydawnictwo
Prasowe Marcin Fabrykowski
bank: 66 1140 2004 0000 3002 4972 8585

Redaktor Naczelny

Marcin Fabrykowski
marcin@rynkowy.pl
Redaktor Prowadz¹ca

Nina Drzewiecka
nina@rynkowy.pl

Redakcja, Biuro Og³oszeñ
44-100 Gliwice,
ul. Kaczyniec 15/2
tel./fax 032 230-84-51
e-mail: redakcja@rynkowy.pl
www.rynkowy.pl

R

E

K

L

A

M

A

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Dobra oferta
NOWOŒÆ!!! Kredyty do 150 000 z³ bez porêczycieli

Redaktor

Katarzyna Kowal
katarzyna@rynkowy.pl

Felietony: Marek Gabzdyl
Sk³ad graficzny: Tomasz Królik
Reklama: Krzysztof Fojcik
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Druk: Polskapresse,
Sosnowiec, ul. Baczyñskiego 25A
Wydawca nie odpowiada za
treœæ otrzymanych reklam i og³oszeñ.

• szybka gotówka na bie¿¹ce wydatki,
• kredyt gotówkowy na du¿e wydatki,
• kredyt konsolidacyjny
na sp³atê Twoich zobowi¹zañ,
• karta kredytowa na codzienne wydatki.

Us³ugi spoza ofer ty GE Money Banku
dostêpne w Sieci Dobry Kredyt:
PIERWSZY PUNKT KASOWY GE Money Bank
w Gliwicach
Wiêcej o Dobrej Ofercie dowiesz siê u agenta:

Kredyty
GE Money Bank

www.gliwicekredyty.pl

GLIWICE. ul. Pszczynska 6, tel. 032 230 71 75
GLIWICE. ul. Chorzowska 10, tel. 032 230 82 15
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