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ZOFIAFLOREK

Pracujeod1991r.wMiej-
skim Ośrodku Sportu
i Rekreacji w Jastrzębiu-
Zdroju. Od 1995 r. pełni
funkcję dyrektora
MOSiR. Swoje zadania
wykonuje z pełnym za-

angażowaniem, wykorzystując zdobytą
wiedzę i umiejętności. Ukończyła studia
okierunkuTurystykaiRekreacja,specjal-
ność: turystyka i hotelarstwo, oraz studia
II stopnia: Zarządzanie i marketing, spe-
cjalność:zarządzaniezasobamiludzkimi.

W 2001 roku ukończyła kurs specjali-
stycznywzakresiezarządzanianierucho-
mościami i otrzymała licencję zawodową
zarządcy nieruchomościami. Stworzyła
wmieścieprężniedziałającyośrodekspor-
towy z bogatym zapleczem infrastruktu-
ralnym. Przez wszystkie lata swojej pracy
miała na uwadze dobro jastrzębskiego
sportu.JakodyrektorMOSiRrobiwszystko,
abymieszkańcommiastazapewnićbogatą
ofertęatrakcjisportowychirekreacyjnych.
Pani Zofia przyczynia się również do suk-
cesówjastrzębskichklubów,pomagającim
przyorganizacjiimprez.Aktywniewspiera
działania na rzecz osób niepełnospraw-
nych poprzez pomoc w organizacji olim-
piadspecjalnych.Jestczłowiekiemozłotej
duszy.Zawieloletniąpracęnarzeczsportu
byławielokrotnienagradzana.

ALDONA
KRUPA-GAWRON

Zwykształcenianauczy-
ciel języka polskiego,
nauczyciel języka rosyj-
skiego oraz choreograf
tańca. Pełni funkcję pre-
zesa zarządu Stowarzy-
szenia Kultury Ziemi

Raciborskiej „Źródło”. Sprawuje jedno-
cześnie funkcję choreografa i kierownika
wszystkich 16 zespołów skupionych w tej
organizacji(5grupwiekowychmażoretek).
PaniAldonawykazujenieprzeciętneumie-
jętności i zaangażowanie w pracy arty-
stycznejzdziećmiimłodzieżą.

Rozbudza w młodzieży zamiłowanie
dotańca,muzyki iśpiewu.Uczyszacunku
dotradycjiitolerancjiwobecodmienności
kulturowych. Wzespołach,wróżnychgru-
pachwiekowych,tańczyponad300dzieci
i młodzieży. Od 10 lat Pani Aldona Krupa-
-GawronjestorganizatoremMiędzynaro-
dowych Spotkań Artystycznych „Śląsk
kraina wielu kultur”. Ponadto, przygoto-
wane choreograficznie zespoły Pani Al-
dony występują na terenie kraju, z powo-
dzeniem promując rodzinne miasto.
Uczestnicząwwielukonkursach,przeglą-
dach, festiwalach oraz zgrupowaniach.
Młodziartyściwystępujątakżepozagrani-
cami kraju, będąc ambasadorem polskiej
kultury. Zadziałalność przyczyniającą się
donobilitacjikulturymiasta,paniAldona
Krupa-Gawron była wielokrotnie nagra-
dzana. Otrzymała np. nagrodę Ministra
KulturyiSztuki:„ZasłużonyDziałaczKul-
tury”.

MARIAKUCHARSKA
Jest dyrektorem Miej-
skiej Biblioteki Publicz-
nej w Jastrzębiu-
-Zdroju od 1 stycznia
1986 r. Jej działalność
zawodowa oparta jest
na wszechstronnej wie-

dzy i umiejętnościach niezbędnych
do sprawnego i efektywnego zarządza-
nia pracami sieci bibliotecznej. Pod jej
kierownictwem biblioteka od lat zdo-
bywa najwyższe wyniki w czytelni-
ctwie wśród bibliotek województwa ślą-
skiego. Jastrzębska biblioteka w 2010 r.,
jako pierwsza w województwie śląskim,
zakończyła pełną automatyzację proce-
sów bibliotecznych, które wydatnie
podniosły standard świadczonych
usług. Biblioteka stała się alternatyw-
nym sposobem spędzania wolnego
czasu przez mieszkańców, jest miej-
scem, do którego przychodzi się w po-
szukiwaniu wiedzy oraz informacji, jest
przestrzenią wystaw, koncertów, odczy-
tów i innych form uczestniczenia w kul-
turze. Pani Maria z pełnym zaangażo-
waniem oraz wielką troską reaguje
na problemy ludzi chorych, niepełnos-
prawnych, starszych, a także innych
osób z grup tzw. wykluczonych. Jest lau-
reatką wielu nagród. Warto dodać, że
zdolności menadżerskie pani Marii Ku-
charskiej zaowocowały pozyskaniem
przez Bibliotekę dodatkowych środków
finansowych z funduszy unijnych i mi-
nisterialnych na poszerzenie oferty
oświatowej, kulturalnej i czytelniczej.

DANUTA
MROZEK
Jest wieloletnią prze-
wodniczącą Uniwersy-
tetu III Wieku. Przez
wiele lat całym sercem
oraz intelektem wspie-

rałaludzi.UkończyłafarmacjęnaAkade-
mii Medycznej w Gdańsku. Życie zawo-
dowe związała z ochroną zdrowia
i ochroną środowiska. Pani Danuta jest
Ślązaczką z wyboru, przez cały czas ak-
tywna zawodowo i społecznie. Była ini-
cjatorkąwieluprzedsięwzięćorazdziałań
na rzecz społeczności lokalnej. Od 1994
r. organizowała Rybnickie Dni Promocji
Zdrowia,w1999r.porazpierwszyzorga-
nizowałaRybnickieDniSeniora.Zjej ini-
cjatywy w 1996 r. powstało Regionalne
Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej (któ-
remu przewodniczyła od powstania
do 30.11.2001 r.), w tym samym roku
współorganizowała I Forum Problemów
Alkoholowych. Dotychczasowa działal-
nośćpaniDanutyMrozekbyławielokrot-
nie dostrzegana i nagradzana.

BOGUMIŁAMURZYŃSKA-
-GŁYBIN

JestaktorkąTeatru
Śląskiego im. Sta-
nisława Wyspiań-
skiego w Katowi-
cach. Ukończyła
PWSFTViT w Ło-
dzi w 1962 r.
iodtegoczasunie-
malnieprzerwanie

jest aktorką Teatru Śląskiego w Katowi-
cach. Dwa sezony 77/78 i 78/79 spędziła
w Teatrze Polskim w Bielsku-
-Białej. Zadebiutowała rolą Ivette
w „Matce Courage” (reż. L. Zamkow).
O skali jej talentu i możliwości aktor-
skich świadczyponad100ról,wjakichwy-
stąpiła, a były to przede wszystkim posta-
cie pierwszoplanowe, takie jak Panna
Młodaw„Weselu”Wyspiańskiego,Barbara
RadziwiłłównaFelińskiego,Staraw„Krze-
słach”Ionesco,Magw„Królowejpiękności
z Leenane” McDonagha, tytułowa boha-
terka „Matki” Witkiewicza, Marta w „Kto
się boi Virginii Woolf?” Albeego,
Maryjohnny Rafferty w „Czaszce
zConnemary”McDonagha.Występowała
wdramatachreżyserowanychm.in.przez
L. Zamkow, J. Szajnę, J. Kreczmara, J.
Maciejowskiego,J.Zegalskiego.Przezwiele
lat współpracowała z Teatrem Telewizji
i Teatrem Polskiego Radia. Zajmuje się
także działalnością pedagogiczną w Stu-
diuAktorskimprzyTeatrzeŚląskimim.St.
WyspiańskiegowKatowicach.

Zjejinicjatywyod1992r.wTeatrzeŚlą-
skim odbywa się koncert charytatywny
„Kolęda z aktorami”, który stał się już tra-
dycyjnym przedświątecznym wydarze-
niem nie tylko teatralnym. Każdego roku
„Kolędzie” towarzyszy zbiórka pieniędzy
na potrzeby Pogotowia Opiekuńczego,
a obecnie w Domu Dziecka „Zakątek”
wKatowicachBrynowie.Prowadzirównież
intensywnądziałalnośćnarzeczspołecz-
nościlokalnej.Jestzdobywczyniąsiedmiu
Złotych Masek, wyróżnioną licznymi na-
grodamiartystycznymi ipaństwowymi.

Posłanka na Sejm RP

V i VI kadencji

Z wykształcenia absolwentka filologii polskiej Uni-

wersytetu Śląskiego, nauczyciel dyplomowany

z II stopniem specjalizacji; społecznik inicjator wielu

akcji charytatywnych; była wiceprezydent Rudy Ślą-

skiej.

W obszarze swego samorządowego działania

stworzyła 270 miejsc pracy, w tym 50 dla osób nie-

pełnosprawnych, utrzymała 500 miejsc pracy w cza-

sie reorganizacji szpitala miejskiego, wdrążyła

systemowy program wychodzenia z długotrwałego

bezrobocia i bezdomności, pozyskała środki unijne

na stypendia studenckie, utworzyła wiele świetlic

i klubów środowiskowych dla dzieci i młodzieży,

wzbogaciła bazę sportowo-rekreacyjną o nową pły-

walnię, salę gimnastyczną i boiska szkolne, utworzyła

Rudzkie Centrum Wolontariatu. 

W 2005 roku wybrana do Sejmu RP i ponownie

w roku 2007.

Działalność poselska 
Działalność społeczna, charytatywna, a także współpraca

z organizacjami pozarządowymi i doświadczenie w pracy

samorządowej zainspirowały mnie do próby sił na arenie

politycznej. Doszłam do wniosku, że polityka może być do-

brym narzędziem do pomagania ludziom, regionowi. Tak

też wykorzystałam moją dotychczasową pracę w Sejmie.

Najważniejsze inicjatywy legislacyjne służące dobru ludzi

i regionu to:

• poprawka do specustawy „Euro 2012” – skutkowała do-

tacją rządową dla Stadionu Śląskiego w wysokości 110

mln zł,

• nowelizacja przepisów znosząca koszty sądowe dla po-

szkodowanych w wyniku eksploatacji górniczej,

• poprawki w ustawie Prawo geologiczne i górnicze umoż-

liwiające wydłużenie terminu dochodzenia odszkodowań

z tytułu szkód górniczych, ochronę właścicieli nieru-

chomości dotkniętych szkodami, chroniące interesy

mieszkańców gmin górniczych oraz dochody samorzą-

dów terytorialnych. 

Skutecznie zaangażowałam się w przywrócenie dotacji

do kontynuowanej budowy „średnicówki”, do pozyskania

dodatkowych środków na ochronę zdrowia mieszkańców

Śląska w czerwcu 2010 r.

Nie wahałam się też pomóc i skutecznie wesprzeć starania

wdów górniczych poszkodowanych w wyniku zmiany

prawa - 40 z nich otrzymało dożywotnie renty specjalne

przyznane przez premiera Donalda Tuska.

Trzyletnia praca w Komisji śledczej wyjaśniającej okolicz-

ności śmierci zasłużonej dla Śląska posłanki Barbary Blidy

zaskutkuje zmianami prawnymi w aparacie sprawiedliwo-

ści po czerwcowej prezentacji raportu.

Ostatni sukces legislacyjny to ustawa O porządku i czysto-

ści w gminach, która zrewolucjonizuje system gospodarki

odpadami komunalnymi, nad którą z grupą posłów po-

nadpartyjnie pracowałam w nadzwyczajnej podkomisji sej-

mowej. Brałam też udział w społecznej regionalnej

kampanii „Życie po śmieciach”.

Sprawy ludzi, sprawy Śląska będą zawsze bliskie memu

sercu.
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