
Jak wykazuj¹ prognozy Œwiatowej Organiza-
cji Turystyki (WTO), "zielona turystyka", w tym
ró¿ne formy turystyki aktywnej, ekoturystyki,
turystyki kulturowej s¹ coraz bardziej popular-
ne wœród turystów, podobnie jak wszystkie for-
my aktywnoœci prowadz¹ce do zdrowego trybu
¿ycia. Dotyczy to zw³aszcza Polski i krajów
Europy Wschodniej, dla których prognozy WTO
na 2020 rok s¹ najbardziej obiecuj¹ce. Przewi-
duj¹ bowiem najwiêkszy udzia³ turystów spo-
œród wszystkich krajów europejskich.

To ogromna szansa dla polskiej turystyki, która
nale¿y do najbardziej rentownych dziedzin gospo-
darki. To szansa na wykreowanie i wypromowanie
zdrowego trybu ¿ycia, zdrowej, lokalnej kuchni,
markowego produktu turystycznego, który w du¿ym
stopniu mo¿e zawa¿yæ na wyborze Polski jako kraju
atrakcyjnego turystycznie, przyjaznego turystom,
bezpiecznego, odkrywaj¹cego niezwyk³e mo¿liwo-
œci obcowania z nieska¿on¹ przyrod¹ w pobli¿u
miejskich aglomeracji i ludŸmi, którzy kultywuj¹c ro-
dzime tradycje staraj¹ siê ocaliæ to co zdrowe, przy-
jazne œrodowisku, co wyró¿nia nas Polaków, miesz-
kañców Mazowsza - w Europie i na œwiecie.

Warszawa to ogrom mo¿liwoœci. Stolica ma wie-
le terenów zielonych, a aktywn¹ turystykê mo¿na
uprawiaæ korzystaj¹c z licznych szlaków rowero-
wych oraz rzeki Wis³y, "oddanej" miastu i turystom
jako atrakcji turystycznej w tym roku latem po raz
pierwszy od wielu lat. 

Przekonajmy potencjalnych beneficjentów tury-
styki, ¿e tworz¹c markowy produkt w ramach "zie-
lonych szlaków" tworzymy dla nich wyj¹tkowe miej-
sce na sprzedanie "ich" produktów, a turystom da-
jemy wybór na spêdzenie wakacji czy urlopu u nas
w Polsce, w stolicy. Od nas wszystkich zale¿y jak
postrzegana bêdzie Polska i czy w pe³ni wykorzy-
stamy nasz¹ szansê. Postawmy na "zielon¹ tury-
stykê", na zdrowie i rodzinny, czynny wypoczynek.

A ¿e tak powinniœmy zrobiæ, mówi¹ o tym liczby:
Wk³ad gospodarki turystycznej w tworzeniu PKB

szacowany jest w 2006 roku na poziomie przekra-
czaj¹cym 6 proc. Wydatki cudzoziemców w Polsce
wynios³y 22,4 mld z³ (w tym na ¿ywnoœæ ponad 4
mld. z³), co stanowi³o 5,2 proc. eksportu ogó³em.
Mieszkañcy Polski przeznaczyli na podró¿e krajowe
18,9 mld z³ i zagraniczne 6,8 mld z³. Kwoty przezna-
czone na podró¿e s³u¿bowe siêgnê³y 13,9 mld z³.

W Polsce wp³ywy z gospodarki turystycznej
kszta³towa³y siê na poziomie 64,7 mld z³. Zatrudnie-

nie w tym sektorze daleko przekracza milion pracow-
ników, a ka¿de miejsce pracy w turystyce tworzy od
3 do 4 miejsc pracy w infrastrukturze towarzysz¹cej. 

W krajach Unii Europejskiej gospodarka tury-
styczna wytwarza obecnie 11,5 proc. PKB i daje
zatrudnienie ponad 24 milionom osób, co stanowi
12,1 proc. ogó³u zatrudnionych. Innymi s³owy
- co ósme miejsce pracy istnieje dziêki turystyce.
W ci¹gu nastêpnych dziesiêciu lat popyt turystycz-
ny w krajach unijnych powinien wzrastaæ o ponad
4 proc. rocznie.

Udzia³ gospodarki turystycznej w PKB zwiêkszy
siê w 2015 roku do 12,6 proc. Wzroœnie tak¿e za-
trudnienie, które w 2015 roku powinno osi¹gn¹æ
poziom blisko 29 mln osób, co stanowiæ bêdzie
13,7 proc. ogó³u zatrudnionych. 

Wed³ug danych opublikowanych przez Œwiato-
w¹ Radê Turystyki i Podró¿y (WTTC) w ubieg³ym ro-
ku œwiat zarobi³ na turystyce ponad 6 bln dolarów.

Turystyka, to nasz potencjalny sukces narodo-
wy. WeŸmy przyk³ad z Irlandii, której znakiem, po-
dobnie jak PSL, jest zielona koniczyna. 

Przyk³ad irlandzki jest najlepszym dowodem na
to, ¿e turystyka, ekologia, niczym nieska¿ona przy-
roda i zdrowy tryb ¿ycia - to szansa dla nas wszyst-
kich. To tak¿e wa¿ny element walki z bezrobociem.
Powierzenie Polsce organizacji najwiêkszej miêdzy-
narodowej imprezy sportowej EURO 2012 stawia
nas w grupie szczególnych beneficjentów turystyki.

Polska ma szansê powtórzenia sukcesu Irlandii,
dla której rozwój gospodarki turystycznej by³ prio-
rytetem od 1994 roku, a teraz zielona Irlandia czer-
pie z tego korzyœci, do³¹czaj¹c do czo³ówki euro-
pejskich krajów ¿yj¹cych dziêki turystyce. 

Walentyna Rakiel-Czarnecka
dyrektor Biura Mazowieckiej 

Regionalnej Organizacji Turystycznej

Postawmy na turystykê

WeŸmy przyk³ad z Irlandii
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Kim jestem?
Dziennikarzem, ekologiem, promotork¹ bezpiecznej

¿ywnoœci, Polskiej Niezapominajki, dobrego ¿ycia.
Jestem matk¹, inicjatork¹ wa¿nych przedsiêwziêæ, ak-
tywizuj¹cych lokalne spo³ecznoœci. Za³o¿y³am Fundacjê
Dobre ¯ycie - razem z naukowcami przekazujê wie-
dzê, jak zachowaæ zdrowie i byæ szczêœliwym. Utwo-
rzy³am Akademiê Dobrego ¯ycia, prowadzê kampa-
niê na rzecz dobrego chleba - na zakwasie.

Wra¿liwoœæ, jak¹ ocali³am w sobie, pozwala mi
wspó³odczuwaæ razem z innymi ludŸmi ich proble-
my, tragedie, radoœci i smutki. Bogate i ró¿norodne
doœwiadczenie, wyniesione podczas 25-letniej pra-
cy dziennikarza na "pierwszym froncie ¿ycia" jest
moim kapita³em. Znam ¿ycie niemal z ka¿dej stro-
ny; mechanizmy w³adzy, gospodarki, ekonomii, ¿y-
cia spo³ecznego, polityki; by³am tam, gdzie tworzy
siê prawo i tam, gdzie jest ono ³amane. Jestem
otwarta na pogl¹dy i pomys³y innych osób, umiem
z nimi wspó³pracowaæ. Jest we mnie wola robienia
rzeczy dobrych i po¿ytecznych. Swoje zadania re-
alizujê z pasj¹, poœwiêcam im ca³¹ energiê, poten-
cja³ intelektualny, emocje.

W innych ludziach ceniê wra¿liwoœæ, otwartoœæ,
wiernoœæ samym sobie, pracowitoœæ, zaanga¿owa-
nie, dobroæ, lojalnoœæ. Mam s³aboœæ do ludzi z pasj¹:
ka¿dy, kto kocha swoj¹ pracê, dzia³alnoœæ, twórczoœæ
daje spo³eczeñstwu wartoœci trudne do oszacowania.
Mam w sobie doœæ si³y, aby udŸwign¹æ ciê¿ar man-
datu senatora. Jeœli zostanê obdarzona zaufaniem
spo³ecznym, wykorzystam swój potencja³ do realiza-
cji wielu wa¿nych spo³ecznie przedsiêwziêæ.

Jesteœmy bogaci
Polska ma do zaoferowania œwiatu trzy niekwe-

stionowane wartoœci: tysi¹cletni¹ kulturê, bogate
walory przyrodnicze oraz du¿y potencja³ ludzki.
Jesteœmy bogaci, tylko musimy nauczyæ siê do-
brze tym bogactwem gospodarowaæ. Musimy
wiêksz¹ trosk¹ otoczyæ te skarby, odpowiednio je
wykorzystaæ oraz ocaliæ dla kolejnych pokoleñ.
Dlatego wiêcej uwagi trzeba przeznaczyæ na
ochronê œrodowiska, przyrody oraz na tworzenie
godnych warunków do ¿ycia, pracy i rozwoju. Mu-
simy poprawiæ jakoœæ œrodowiska naturalnego, na-
szej ¿ywnoœci oraz naszego ¿ycia.

…ale sk³óceni
Mamy wiele do zrobienia, ale od lat zamiast pra-

c¹ na rzecz narodu nasze elity zajmuj¹ siê sob¹.
Czas, abyœmy przestali siê dzieliæ i zjednoczyli wo-
kó³ wa¿nych spraw. Czas przywróciæ pokój w kraju,
czas na pracê u podstaw i wykorzystanie szans, ja-
kie daje nam cz³onkostwo w Unii Europejskiej.

Kandydujê do Senatu RP, gdy¿ chcê ¿yæ w kraju,
w którym jest normalnie, tzn. w takim, gdzie panuje
pokój, jest bezpiecznie, ka¿dy robi swoje najlepiej jak
potrafi, ¿ycie spo³eczne i gospodarcze regulowane
jest jasnymi zasadami, do w³adz wybiera siê ludzi
odpowiedzialnych, a demokracja jest nienaruszalna.
Bêdê d¹¿yæ do odnowienia solidarnoœci miêdzyludz-
kiej i budowania dobrych wiêzi spo³ecznych.

Razem wszystko jest mo¿liwe!
Jestem z PSL:

Porozumienie(P) S³u¿y(S) Ludziom(L)
Z ruchem ludowym jestem zwi¹zana od lat, wy-

chowa³am siê na prasie ludowej, mój dziadek by³
ch³opem, a ojciec gajowym. Dorasta³am w lesie,
blisko natury - doceniam walory przyrodnicze, jakie
zachowaliœmy, znam wartoœæ naszej zdrowej ¿yw-
noœci i na jej rzecz pracujê od kilku lat.

PSL to 112 lat gwarancji. To partia, która w obli-
czu wojny domowej mówi: ¿ycie w naszym kraju po-
winno opieraæ siê na pozytywnych wartoœciach, na
¿yczliwoœci, serdecznoœci, zaradnoœci, wspieraniu
wzajemnym, braterstwie, bo si³a naszej wspólnoty
sprawia, ¿e w naszym kraju ¿yje siê lepiej. PSL

sprawdza siê w samorz¹dzie terytorialnym. Jest
przygotowane do rz¹dzenia krajem. 

Narodowe Priorytety PSL na lata 2007-2011 od-
zwierciedla has³o: RAZEM TWORZYMY LEPSZ¥
PRZYSZ£OŒÆ. 10 kluczowych kierunków dzia³a-
nia, ka¿dy rozwiniêty w 10 konkretnych obszarach.
To 10*10. To strategia PSL na najbli¿sze 4 lata:
PRACA, ZDROWIE, WSPÓLNOTA, EDUKACJA,
PRZEDSIÊBIORCZOŒÆ, SAMORZ¥DNOŒÆ,
NATURA, BEZPIECZEÑSTWO, PRAWORZ¥D-
NOŒÆ, POLSKA RACJA STANU.

Moje sukcesy
Moim sukcesem jest wykszta³cenie. Ukoñczy-

³am dwa wydzia³y na Uniwersytecie Warszawskim:
Psychologii i Pedagogiki oraz Podyplomowe
Dzienne Studium Dziennikarskie. Jestem osob¹
odpowiedzialn¹ i spe³nion¹: za³o¿y³am rodzinê,
urodzi³am i wychowa³am trzech synów. Mam swój
udzia³ w tym, ¿e w styczniu 2008 roku powstanie
Urz¹d Bezpieczeñstwa ¯ywnoœci. Mówi³am, ¿e
Warszawie potrzebny jest program oczyszczania
powietrza. I taki program powstaje - jestem prekur-
sork¹ istotnych dzia³añ. Razem z redaktorem An-
drzejem Zalewskim z "Eko-Radia" promowa³am Pol-
sk¹ Niezapominajkê. Jest to jedna z prób budowania
spo³eczeñstwa obywatelskiego. Za³o¿y³am Funda-
cjê Dobre ¯ycie, uruchomi³am Akademiê Dobrego
¯ycia. Moja Fundacja zabiega o wprowadzenie
przedmiotu ZDROWIE do szkó³.

Uœwiadamiamy, ¿e istnieje zwi¹zek miêdzy sta-
nem œrodowiska naturalnego a stanem zdrowia -
dlatego wiêcej ni¿ do tej pory uwagi powinniœmy
poœwiêcaæ ochronie œrodowiska. Musimy zmniej-
szyæ odcisk ekologiczny, zwiêkszyæ nak³ady na
ochronê œrodowiska - w pe³ni wykorzystaæ mo¿li-
woœci, jakie daje nam cz³onkostwo w UE. To nam
siê op³aci: "Zielon y przemys³" daje 300 tys. miejsc
pracy, z mo¿na je zwiêkszyæ o 200 tys.

Czas uporz¹dkowaæ te sprawy, aby ¿ywnoœæ
naprawdê sta³a siê lekarstwem. Od roku prowadzê
kampaniê na rzecz dobrego chleba pt. "Chleb na
zakwasie szans¹ na zdrowie".

Co zrobiê dla Warszawy
Mieszkañcy stolicy zas³uguj¹, ¿eby jeœæ dobr¹

¿ywnoœæ oraz ¿yæ w zdrowym œrodowisku naturalnym,
gdzie jest czyste powietrze, dobra woda i dobre wiêzi
miêdzyludzkie. Jak najszybciej trzeba wdro¿yæ pro-
gram oczyszczania powietrza. Musimy strzec kana-
³ów napowietrzaj¹cych, miasto musi mieæ czym od-
dychaæ. W Warszawie, nazywanej miastem zieleni
trzeba chroniæ przyrodê. W tym celu trzeba szukaæ
ekologicznych rozwi¹zañ komunikacyjnych - wzorem
np. mo¿e byæ Bogota, gdzie ograniczono ruch sa-
mochodów. Wiêcej tras rowerowych, parków, miejsc
do rekreacji i wypoczynku - dostêpnych dla wszystkich.

i dla innych…
Uwa¿am, ¿e: Tworzenie nowych miejsc pracy i ja-

snych regu³ w gospodarce to podstawowe zadanie
dla w³adz; Rozwijanie ma³ej i œredniej przedsiêbior-
czoœci, to szansa na zwiêkszenie miejsc pracy; Na-
le¿y wspieraæ rodzinne firmy, z tradycj¹, otwarte na
nowe rozwi¹zania, gdy¿ s¹ one gwarancj¹ dobrych
produktów i us³ug; Powinniœmy stawiaæ na innowa-
cyjnoœæ i nowoczesnoœæ, czerpaæ w wiêkszym stop-
niu z funduszy unijnych.

Musimy chroniæ naszych kupców, dostarczaj¹-
cych produkty prosto od rolników, sadowników,
ogrodników. Musimy dbaæ o naszych piekarzy, prze-
twórców ¿ywnoœci, rzemieœlników: oni dostarcz¹ nam
dobr¹, bezpieczn¹ ¿ywnoœæ. Powinniœmy w wiêk-
szym stopniu rozwijaæ i promowaæ turystykê, gdy¿
jest ona znacz¹c¹ ga³êzi¹ gospodarki.

Czas tak¿e uporz¹dkowaæ sprawy osób niepe³-
nosprawnych: Najs³absi wymagaj¹ wiêkszej troski.
Poprawy wymaga tak¿e ustawa o zawodach oko³o-
medycznych.

Mój Wyborco - zainwestuj we mnie i 21 paŸ-
dziernika, zag³osuj na mnie w wyborach do Se-
natu RP. Oddaj¹c na mnie g³os - dasz mi narzê-
dzie do realizacji tego programu.

Walentyna Rakiel-Czarnecka.pl 
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Nr na liœcie Nazwisko Imiona Zawód 

1 Foltyn £ukasz Informatyk
2 £opatko Maria Pedagog
3 Gontarski Waldemar Józef Prawnik
4 Rudzka Lidia In¿ynier Ochrony Srodowiska
5 Wójcik Stanis³aw Jakub Wy¿szy urzêdnik samorz¹dowy
6 Str¹k Micha³ Dyrektor Generalny
7 Ma³ecka Anna Gra¿yna Ekonomista
8 Strzelecki Zbigniew Nauczyciel akademicki
9 Wróblewski Józef Hotelarz

10 Bary³a Krzysztof Piotr Przedsiêbiorca
11 Partyka Ewa Bo¿ena Pielêgniarka
12 Mazur Piotr Informatyk
13 Górska Joanna Ksiêgowa
14 Gmitruk Janusz Pracownik naukowy
15 M³ynarczyk Agata Nauczyciel
16 Cichocki W³adys³aw Politolog
17 Orlewicz Ma³gorzata Etnograf
18 Panas Anna Józefa Wy¿szy urzêdnik samorz¹dowy
19 Wojciewski Jerzy Dziennikarz
20 Szczyciñski Piotr Tomasz Automatyk przemys³owy
21 Prandota Witold Edward Wy¿szy urzêdnik samorz¹dowy
22 Smutkiewicz Marian Miros³aw Socjolog
23 Wojtasik Dariusz Wy¿szy urzêdnik samorz¹dowy
24 Mazurek Jerzy Historyk
25 Mikliñska Jolanta Magdalena Terapeutka
26 Kuku³ka Jan Dyrektor wykonawczy
27 Olszewski Mariusz Norbert Przedsiêbiorca
28 G³owacki Szymon Stanis³aw Nauczyciel akademicki
29 Ostrowska Czes³awa Wy¿szy urzêdnik samorz¹dowy
30 Wróbel Pawe³ Doradca bankowy
31 So³obodowski Marian Wy¿szy urzêdnik samorz¹dowy
32 Gruszka Tadeusz Jacek Ekonomista
33 Wargocki Marian Adam In¿ynier ogrodnictwa
34 Kurlej Kamila Katarzyna Ksiêgowa
35 Kostro Ireneusz Zbigniew Nauczyciel akademicki
36 NiedŸwiedŸ Kazimierz In¿ynier chemik
37 Salomonowska-Salvini Hanna Barbara Organizator turystyki
38 Struzik Jakub Adam Student

WITOLD PRANDOTA
Kandydat na POS£A RP

Lista nr 10 miejsce na liœcie 21
PSL www.prandota.net

SOLIDNE WYKSZTA£CENIE I ZAGRANICZNE DOŒWIADCZENIE
WYKORZYSTAM W SEJMIE DLA DOBRA WARSZAWY, MAZOWSZA I POLSKI

·· absolwent SGGW ·· pracowa³ w bankowoœci i handlu zagranicznym ·· dyplomata
·· specjalista problematyki ochrony œrodowiska, ekorozwoju i funduszy unijnych
·· obecnie jest odpowiedzialny za wspó³pracê miêdzynarodow¹ w Urzêdzie Marsza³-
kowskim Woj. Mazowieckiego ·· wysoko ceni rodzinne tradycje nauki i s³u¿by spo³ecznej

W Sejmie zamierzam:
·· WSPIERAÆ PRZEDSIÊBIORCZOŒÆ I ZMNIEJSZAÆ PODATKI 
·· UPRASZCZAÆ BIUROKRACJÊ I PROCEDURY WYKORZYSTYWANIA

FUNDUSZY UNII EUROPEJSKIEJ
·· PODNIEŒÆ ZAROBKI W GRUPACH NAJNI¯EJ ZARABIAJACYCH JAK:

S£U¯BA ZDROWIA, NAUCZYCIELE.
·· OGRANICZYÆ EMIGRACJÊ I WPROWADZIÆ JASNE PROGRAMY ROZ-

WOJU KARIERY ZAWODOWEJ DLA M£ODZIE¯Y.
·· WYKORZYSTAÆ MO¯LIWOŒCI WSPÓ£PRACY MIÊDZYNARODOWEJ
·· WSPIERAÆ POLITYKÊ PRORODZINN¥.
·· PROPAGOWAÆ ZDROWY, EKOLOGICZNY STYL ¯YCIA

Komitet 
Wyborczy
PSL

ul. Kopernika
36/40
00-924 Warszawa
tel. 0 22 620 72 72

4 Dobre ¯ycie

www.polonia-itv.pl
www.itv.mazowsze.pl
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