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Promocja walorów turystycz-
nych, sportowych i w zakre-
sie szeroko pojętej kultury (np. 
wydarzeń i imprez społeczno-

Powiat Bielski w obiektywie
Prace fotograficzne związane z naszym regionem można już zgłaszać do 

udziału w rozpoczętym w połowie maja konkursie „Powiat Bielski

w obiektywie”. To jego pierwsza edycja, która towarzyszy 15-leciu istnienia 

powiatu.

W Parlamencie Europejskim 
chciałabym mocno akcento-
wać polskie interesy. Zamie-
rzam to zrobić pracując ak-
tywnie w Komisji Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, aby godnie re-
prezentować rolników, miesz-
kańców obszarów wiejskich 
i małych miast, ponieważ to 
właśnie z problemami tych lu-
dzi spotykam się na co dzień
w mojej pracy zawodowej
i społecznej. Priorytetem jest dla 
mnie poprawa materialnych wa-
runków życia tych ludzi z mak-
symalnym wykorzystaniem fun-
duszy europejskich, które uda-
ło się wynegocjować. Pochodzę

O lepszą i nowoczesną przyszłość
Być posłem do Parlamentu Europejskiego nie powinno tylko oznaczać zaszczytnych funkcji za ciężkie 

pieniądze polskich podatników, ale powinno być rzetelną służbą dla Polski i Polaków, powinno być 

solidną, kompetentną i uczciwą pracą na rzecz rozwoju naszego kraju w realiach wspólnej Europy, bo 

jak powiedział Jan Paweł II: „Być wielkim, to znaczy służyć.”

kulturalnych związanych z po-
wiatem, pejzaży i krajobrazów 
powiatu, jego obiektów zabyt-
kowych itp.) to założenia kon-

kursu fotograficznego, które-
go pierwszą edycję organizu-
je Biuro ds. Promocji Powia-
tu, Kultury, Sportu i Tury-

z gospodarstwa i wiem, że trze-
ba postawić zarówno na rozwój 
rolnictwa towarowego, wysoko-
produktywnego, ale nie można 
zapomnieć o niewielkich ro-
dzinnych gospodarstwach rol-
nych, które pełnią ważną rolę 
gospodarczą i społeczną na
polskiej wsi, a zwłaszcza na 
Podbeskidziu. Zależy mi na 
umocnieniu pozycji polskich 
rolników i organizacji rolni-
czych w trudnym konkurowa-
niu z europejskim i światowym 
rolnictwem, szczególnie po-
przez wspieranie młodych, za-
radnych producentów rolnych 
oraz ograniczanie biurokracji

i nieżyciowych przepisów.
Uważam, że w Unii Euro-

pejskiej należy szeroko pro-
mować wysokiej jakości pol-
ską żywność i przetwórstwo 
produktów już na poziomie 
gospodarstw rolnych. Tylko 
poprzez skrócenie drogi żyw-
ności od producenta do kon-
sumenta można poprawić do-
chody gospodarstw rolnych. 
Szansą rozwoju polskiego rol-
nictwa jest najwyższy w Euro-
pie odsetek młodych rolników 
w naszych gospodarstwach i na 
nich trzeba postawić. Gwaran-
tem rozwoju polskiego rolnic-
twa muszą być także dobre re-

lacje z najbliższymi sąsiadami 
Polski, o co trzeba zadbać po-
przez politykę rozsądku, umia-
ru i pokojowego porozumienia.
W dowód dbałości o zdrową 
ziemię, zdrową żywność i na-
sze zdrowie należy wspierać 
naturalne technologie produk-
cji rolnej, biologizację i ochro-
nę bioróżnorodności. Szansę dla 
zrównoważonego rozwoju ob-
szarów wiejskich i małych miast 
widzę we wspieraniu przedsię-
biorczości, budowie żłobków, 
przedszkoli i szkół oraz obiek-
tów kulturalnych i sportowych, 
a także aktywizacji organizacji 
społecznych. 

Pracując od wielu lat z mło-
dzieżą oraz Kołami Gospodyń 
Wiejskich czuję się również 
kompetentna do pracy w Ko-
misji Kultury i Edukacji Parla-
mentu Europejskiego. Ponieważ 
piszę projekty unijne i pozysku-
ję środki na nowoczesną eduka-
cję, w tym na szkolnictwo za-
wodowe, wiem, jak wyrównać 
szanse polskiej młodzieży w do-
stępie do nowoczesnych techno-
logii i zapewnić jej lepszy start 
na rynku pracy. Między innymi 
dzięki temu nasze Technikum 
Informatyczne nr 1 w Cieszy-
nie, w którym uczę, od dwóch 
lat zajmuje pierwsze miejsce
w woj. śląskim w rankingu 
szkół średnich. Współpraca
z Kołami Gospodyń Wiejskich 
nauczyła mnie wrażliwości na 
polskie dziedzictwo kulturowe, 
na bogactwo naszej tradycji.
A tradycja to wiara, rodzina, 
tożsamość – to silne korzenie, 

na których można budować lep-
szą, nowoczesną przyszłość. 
Dlatego od wielu lat pozyskuję 
też fundusze na rozwój kultury 
i aktywizację osób starszych, bo 
są one źródłem cennych warto-
ści, bez których nie może funk-
cjonować wspólna Europa. 

Uważam, że dzięki swoje-
mu wykształceniu, bogatemu 
doświadczeniu zawodowemu 
oraz predyspozycjom potra-
fię dobrze wypełnić obowiąz-
ki Europosła. Jestem zwolen-
nikiem dialogu i porozumie-
nia, rozsądku i umiaru, bo nie 
krzykiem i agresją, ale pracą 
i szacunkiem można uczynić 
Polskę i nasz region lepszymi. 
Jak mówi łacińskie powiedze-
nie: „Razem możemy dokonać 
wiele, osobno do niczego nie 
dojdziemy.”

Zapraszam na moją stronę 
internetową:
www.kozusznikdanuta.pl

styki Starostwa Powiatowego
w Bielsku-Białej. Konkurs ten 
ma charakter otwarty i skiero-
wany jest zarówno do amato-
rów, jak i osób profesjonalnie 
zajmujących się fotografią. Ter-
min zgłaszania prac konkurso-
wych upływa 30 czerwca 2014 
roku. Pod uwagę brane będą 
wyłącznie prace indywidualne 
związane z powiatem bielskim, 
a więc terenami jego 10 gmin 

– Bestwiny, Buczkowic, Cze-
chowic-Dziedzic, Jasienicy, Ja-
worza, Kóz, Porąbki, Szczyrku, 
Wilamowic i Wilkowic. W ra-
mach przedsięwzięcia przewi-
dziano dla wyróżnionych na-
grody w postaci sprzętu umoż-
liwiającego dalsze doskonale-
nie fotograficznych pasji.

Regulamin konkurs „Powiat 
Bielski w obiektywie” zakła-
da, że każdy uczestnik zgłosić 

może na adres e-mailowy: re-
dakcja@powiat.bielsko.pl nie 
więcej, jak trzy zdjęcia w roz-
miarze minimum 2560 x 1920 
pikseli, przy rozdzielczości 72 
dpi i formacie JPG, podając 
jednocześnie dane osobowe. 
Rozdanie nagród odbędzie się 
po wcześniejszym ogłoszeniu 
wyników, przewidzianym do 
końca lipca br., w siedzibie or-
ganizatora. (RED)


