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R E K L A M A . . . .

Najwyzszy nakład wsród tygodników w Gliwicach i Zabrzu

GLIWICE. W tym 
roku nagroda pre-
zydenta Gliwic 
okaza³a siê nagrod¹ 
„zespo³ow¹”. Statuet-
ka  Lwa Czuwaj¹cego 
trafi³a w rêce Iwony 
Guzickiej i El¿biety 
Wiêc³aw, za³o¿ycielek 
Prywatnego Centrum 
Edukacyjnego „Filo-
mata“.

Swoj¹ nagrodê prezydent Zyg-
munt Frankiewicz tradycyjnie ju¿ 
wrêczy³ podczas noworocznego 
spotkania w Gliwickim Teatrze 
Muzycznym. Na widowni zasie-
dli dotychczasowi laureaci oraz 
zaproszeni goœcie a wœród nich 
m.in. by³y premier Jerzy Buzek, 
wiceminister edukacji Krystyna 
Szumilas oraz pose³ Aleksander 
Ch³opek.  W czêœci artystycznej z 
koncertem „unplugged” wyst¹pi³ 

Jaka jest wiêc recepta na suk-
ces?  
– Wspaniali ludzie, którzy z nami 
pracuj¹ - kadra nauczycielska i 

administracyjna. Bez 
nich nie by³oby nas 
tu dzisiaj. Razem z 
Iwon¹  znakomicie siê 
uzupe³niamy i zawsze 
mo¿emy na siebie 
liczyæ. Poza tym nie 
³¹czy nas tylko praca 
zawodowa, spotykamy 
sie równie¿ prywatnie, 

przyjaŸnimy siê – mówi³a El¿bieta 
Wiêc³aw.

Marzenia?
Jeszcze lepsza kondycja firmy, 
która pozwala³aby na zapewnie-
nie wy¿szych wynagrodzeñ dla 
wszystkich pracowników. 

Dwie panie do³¹czy³y do grona 
dotychczasowych “Lwów”: p³k. 
Mariana Jarosza - dyrektora 106 
Szpitala Wojskowego (2005), 
Elwiry Dziewy - prezes spó³ki Au-
torobot Strefa (2006), Mariana 
Adamka - szefa Profarbu (2007) 
oraz Andrzeja Medera - dyrekto-
ra Centrum Mechanizacji Gór-
nictwa KOMAG (2008). 

Noworoczne spotkanie by³o 
równie¿ okazj¹ do podsumowa-
nia ubieg³ego roku. Prezydent 
dziêkowa³ za dobr¹ wspó³pracê. 
Podkreœla³, ¿e choæ rok obfitowa³ 
w ró¿ne problemy, wspólnie 
udawa³o siê je pokonywaæ i w 
sumie by³ on dla Gliwic udany. 

– Rok 2009, ze wzglêdu na 
recesjê  mo¿e byæ trudniejszy, 
warto wiêc dzia³aæ razem, by 
nie straciæ tego naszego tempa 
rozwoju a przynajmniej w nie-
wielkim stopniu go zmniejszyæ. 
Rezygnacja z niechêci czy na-
wet konfliktów by³aby bardzo 
potrzebna- zakoñczy³ swoje 
wyst¹pienie Zygmunt Frankie-
wicz.

Lwice 

Walka z legalnie sprzedawanymi 
na rynku paranarkotykami nie 
jest spraw¹ ³atw¹. Producen-
ci wykorzystuj¹ bowiem lukê 
prawn¹ po to, by sprzeda¿ tych 
œrodków by³a legalna. Wystarczy 
na opakowaniu dodaæ klauzulê, ¿e 
dopalaczy spo¿ywaæ nie wolno. A 
co z nimi zrobi „kolekcjoner” tego 
ju¿ nikt nie 
sprawdza... 

Guzicka.

gor¹co oklaskiwany zespó³ „Raz, 
Dwa, Trzy”. 

– Gliwickie Lwy potrafi¹ roz- 
wi¹zywaæ swoje problemy, 
wcielaæ w ¿ycie swoje wizje, 
konsekwentn¹ prac¹ realizuj¹ 
swoje pomys³y – to daje mia-
stu si³ê, a nam wszystkim 
satysfakcjê – tak o dotychczaso-
wych i nowych laureatach mówi³ 
Zygmunt Frankiewicz. 

Centrum Edukacyjne Fi-
lomata powsta³o w 1996 
roku.  Jak podkreœla³y, 
Iwona Guzicka i El¿bieta 
Wiêc³aw, dzia³alnoœæ za- 
czyna³y praktycznie od zera 
– szko³a nie mia³a siedziby, 
nie by³o pieniêdzy – by³y za 
to marzenia, które zdecydowa³y 
siê zamieniæ w rzeczywistoœæ. 
W swojej historii szko³a  wycho- 
wa³a wielu laureatów i finalistów 
ogólnopolskich Olimpiad Przed-
miotowych oraz wielu zdobyw-
ców presti¿owych nagród i sty-
pendiów. 

Obecnie w ramach Filomaty dzia³a 
szko³a podstawowa, gimnazjum i 
liceum ogólnokszta³c¹ce. I choæ 
placówki edukacyjne Filomaty s¹ 
niepubliczne a nauka w nich jest 
p³atna, to co roku organizowane 
s¹ konkursy, których zwyciêzcy 
mog¹ uczyæ siê w szkole za dar-
mo. 

– To bardzo wa¿na rzecz, 
gdy swoje pasje ¿ycio-
we mo¿na realizowaæ 
ka¿dego dnia i czerpaæ 
z tego satysfakcjê i 
radoœæ. Cieszymy siê, 
¿e nasza praca zosta³a 
dostrze¿ona i nagrodzona 
w tak wyj¹tkowy sposób 
– podsumowa³a Iwona 

Piszemy o tym na stronie 12

z Filomaty

Ciezkie 
czasy dla

bezdomnych


