pismo dla myœl¹cych o przysz³oœci • www.zjednoczenidlaTarnowa.pl • zjednoczenidla@gmail.com • nr 16 • wrzesieñ-paŸdziernik 2019 • ISSN 2544-8099

Czy wybory zostan¹ uniewa¿nione?
Piêæ lat temu dosz³o do s¹dowego uniewa¿nienia wyborów samorz¹dowych w Tarnowie (wpisz w
wyszukiwarce: „Ciesielczyk doprowadzi³ do uniewa¿nienia wyborów”, a zobaczysz relacjê filmow¹). 21 wrzeœnia przedstawiciele pozaparlamentarnych komitetów wyborczych, które zosta³y
zarejestrowane przez Pañstwow¹ Komisjê Wyborcz¹ (w
sumie by³o ich ponad 90) spotkali siê ko³o Warszawy, by sformu³owaæ wspólnie protest wyborczy
i skierowaæ do S¹du Najwy¿szego RP, Trybuna³u Sprawiedliwoœci w Luksemburgu oraz Organizacji Bezpieczeñstwa i Wspó³pracy w Europie wniosek o uniewa¿nienie wyborów.

Polska nie jest pañstwem
demokratycznym
By kandydować do brytyjskiego
parlamentu, nie trzeba być pupilem
wodza partyjnego, nie trzeba dostarczać komisji wyborczej 5 tysięcy podpisów poparcia, wystarczy
zebrać 10 podpisów mieszkańców
swojego okręgu wyborczego i wpłacić kaucję w wysokości 500 funtów,
która jest zwracana, gdy kandydat
zbierze ponad 5% głosów w swoim
okręgu. W Polsce system działa w
ten sposób, iż w praktyce obywatel
RP pozbawiony jest biernego prawa wyborczego. Nie może kandydować do Sejmu, jeśli nie zostanie
zaakceptowany przez jakiegoś kacyka partyjnego na liście wyborczej.
Sama lista musi zaś uzyskać najpierw poparcie w postaci co najmniej 5 tysięcy podpisów (w praktyce okazuje się, że nawet 7 tysięcy
nie wystarczy!).

Dlaczego ograniczono
liczbê list ogólnopolskich?
Po raz pierwszy w najnowszej
historii Polski w wyborach bierze
udział tak mało komitetów wyborczych (tylko 5, na ponad 90 zarejestrowanych!), którym komisje wyborcze umożliwiły wystawienie list
ogólnokrajowych. Zebrani pod
Warszawą przedstawiciele pozostałych komitetów (głównie obywatelskich), które czują się po-

krzywdzone decyzjami komisji wyborczych oraz irracjonalnymi regulacjami prawnymi, sformułowali poważne zarzuty:
1) Wyjątkowo krótki czas (wakacyjny), tuż przed początkiem
roku szkolnego, na zebranie tysięcy podpisów oraz na skonstruowanie list wyborczych etc. Jeszcze
nigdy czas na zbieranie podpisów
i kampanię wyborczą nie był tak
ograniczony. Dyskryminowało to
komitety obywatelskie, które nie
otrzymują wielomilionowych subwencji – jak duże partie polityczne.
2) 30-50 procent (!) nieuznanych
przez komisje wyborcze podpisów
poparcia m.in. wskutek przyjęcia
niezgodnej z Kodeksem cywilnym
definicji miejsca zamieszkania. W
Kodeksie wyborczym jest mowa o
miejscu zamieszkania, które ma
podać osoba składająca swój podpis na liście poparcia, zaś komisje
wyborcze uznawały jedynie adresy zgodne z wpisem do rejestru wyborców. Gdyby np. ktoś, kto mieszka w Tarnowie, był 13 października w Krakowie i tam chciał głosować, i w związku z tym wpisałby
się do krakowskiego rejestru wyborców, jego podpis na liście poparcia kandydatów do parlamentu w
tarnowskim okręgu wyborczym
uznany zostałby przez komisję za
nieważny, choć podany prawidłowo tarnowski adres stałego zamieszkania spełnia warunki określone w Kodeksie cywilnym i w
Kodeksie wyborczym! Spośród
prawie 7 tysięcy podpisów poparcia, złożonych pod jedną z list w
Warszawie, komisja wyborcza
unieważniła ponad 2 tysiące i lista
nie została zarejestrowana! Jednemu z niezależnych kandydatów do
Senatu na Śląsku unieważniono
połowę (!) podpisów.
3) Nierówne traktowanie komitetów wyborczych (dyskryminacja
obywatelskich), nieuznawanie
podpisów z nieistotnych powodów
(część z nich z powodu niewyraźnie wpisanych danych, mimo, że
PESEL był prawidłowy i można
było sprawdzić dane człowieka,
który się podpisał).

4) Łamanie RODO tj. rozporządzenia unijnego (zaakceptowanego przecież przez Polskę), zawierającego przepisy o ochronie osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych, poprzez narzucenie obowiązku zbierania wszystkich danych obywateli na listach poparcia komitetu.
5) Brak możliwości weryfikacji
przez komitet wyborczy danych,
umożliwiający w praktyce „podrzucanie” komitetowi nieprawidłowych podpisów, a co za tym idzie
narażenie go na zarzuty łamania
prawa.
6) Niezgodny z wcześniejszym
orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego termin zmiany Kodeksu
wyborczego, dokonanej w czasie
krótszym niż 6 miesięcy przed wyborami (31 lipca 2019). Konstytucjonaliści zauważają, że w prawie
wyborczym nie można wprowadzać „istotnych zmian” w okresie
6 miesięcy przed wyborami. Dokonana zmiana była istotną, gdyż dotyczyła tego, kto podejmuje decyzję o ważności wyborów i rozpatruje skargi wyborcze.
7) Możliwe stwierdzenie braku
legalności działania Izby Kontroli
Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych Sądu Najwyższego (która
stwierdza ważność wyborów i rozpatruje skargi wyborcze) - po skierowaniu w czerwcu tego roku przez
7 sędziów Sądu Najwyższego do
Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu pytania, czy izba ta jest
elementem składowym europejskiego sądownictwa. Jeśli Trybunał
Sprawiedliwości uzna, że izba Sądu
Najwyższego, która decyduje o ważności wyborów i rozpatruje skargi
wyborcze, została powołana w spo-

sób niezgodny z prawem, może zostać uznana za nielegalną. Tak więc
także jej decyzje mogą zostać uznane za nielegalne, w tym decyzja o
ważności wyborów parlamentarnych, jeśli takowa zostanie podjęta. Przypomnijmy, iż niedawno decyzja Trybunału Sprawiedliwości w
innej sprawie była niekorzystna dla
Polski, a ta musi się liczyć z jego
opinią.

Uniewa¿niæ wybory,
zmieniæ ordynacjê
wyborcz¹
Przedstawiciele w/w komitetów
wyborczych uważają, iż narzucony
system wyborczy niewiele ma
wspólnego z demokracją (jak podkreślają, skandalem jest, iż spośród
ponad 90 zgłoszonych komitetów
wyborczych zaledwie pięciu (!)
umożliwiono rejestrację listy krajowej), a październikowe wybory –
jeśli do nich faktycznie dojdzie –
powinny zostać unieważnione.
Znaczenie dla sprawy będzie miała także opinia Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie
z siedzibą w Wiedniu. Gdyby październikowe wybory zostały unieważnione, nasz kraj znalazłby się
w bardzo trudnej sytuacji nie tylko
ze względu na konieczność powtórzenia samych wyborów parlamentarnych, ale fatalne skutki dla wizerunku Polski aspirującej do miana państwa w pełni demokratycznego.

Dlaczego dopuszczono
do wyborów zaledwie
piêæ list ogólnopolskich?
Często słyszymy, iż „najgłupsza
nie świecie ordynacja wyborcza”
dokoñczenie na stronie 2

Czes³aw Kwaœniak
„chrzeœcijañska” (sic!) twarz KONFEDERACJI
Dwukrotnie skazany z kodeksu
karnego. Teraz dziêki zatarciu
skazania wskutek up³ywu okreœlonego prawem czasu mo¿e ju¿
kandydowaæ do Sejmu i robi to
w iœcie Mro¿kowym stylu.
Spryt polityczny Czesława
Kwaśniaka - toromistrza i spedytora kolejowego z podtarnowskiej
wsi Borzęcin, określanego czasem
mianem „małopolskiego Dyzmy”,
sprawił, iż już w 1998 roku został
radnym Sejmiku Małopolskiego.
Był działaczem AWS, LPR, partii Marka Jurka, partii Kornela
Morawieckiego - Wolni i Solidarni. Próbował także przykleić się
do ruchu Kukiza.
Niektórzy żartują, iż gdyby na
Ziemi wylądowali Marsjanie,
Kwaśniak pomalowałby twarz
na zielono i przypiął do głowy
antenki, by startować z ich listy
do Sejmu. Dzisiaj jako reprezentant enigmatycznego Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin jest
jedynką na liście wyborczej
KONFEDERACJI KorwinaMikke w tarnowskim okręgu.
Jego brat zaś od lat jest działaczem PSL-u.
dokoñczenie ze strony 1

(określenie profesora Zbigniewa
Brzezińskiego) sprawia, że partia,
która uzyska najwięcej głosów,
otrzymuje znacznie więcej miejsc
w Sejmie niż to wynika z rezultatu
wyborów, kosztem mniejszych,
zwłaszcza tych, którzy nie wchodzą
do parlamentu. Zatem im mniej
komitetów wyborczych do podziału mandatów, tym lepiej dla największego. W ten sposób, zdaniem
niektórych, można wytłumaczyć tegoroczną tendencję do zmniejszenia liczby list ogólnopolskich.

Jak rozwi¹zaæ problem?
Choć JOW-y znajdują coraz więcej zwolenników, podkreśla się, iż ich
wprowadzenie wymagałoby zmiany
Konstytucji. Tymczasem swego czasu grupa samorządowców zaproponowała inne, proste rozwiązanie,
które nie wymagałoby trudnej do
przeprowadzenia zmiany Konstytucji. Wystarczy w Kodeksie wyborczym liczbę 41 okręgów wyborczych
do Sejmu zastąpić liczbą 460. W ten
sposób wprowadzilibyśmy JOW-y,
które uzdrowiłyby obowiązujący
obecnie w Polsce, patologiczny system wyborczy.
Więcej na temat próby unieważnienia wyborów czytaj na:
www.ZjednoczeniDlaTarnowa.pl

Wydawało się, iż kariera polityczna Kwaśniaka zakończy się
w maju 2003 roku, gdy został w
Tarnowie zatrzymany przez policję za prowadzenie samochodu
po pijanemu. Potem – jak donosiły media – „namawiał m.in.
burmistrza Brzeska do ukręcenia
sprawie łba, a dziennikarzowi
lokalnego tygodnika obiecywał
pomoc w zamian za odstąpienie
od publikacji dotyczącej zdarzenia”. Przez 20 miesięcy – dzięki
zwolnieniom lekarskim - unikał
odpowiedzialności za jazdę po pijanemu, nie stawiając się na kolejne wezwania sądu.
W 2005 roku tarnowski Sąd
Okręgowy skazał w końcu prawomocnie ówczesnego radnego Kwaśniaka za jazdę pod wpływem alkoholu na pół roku pozbawienia
wolności w zawieszeniu na dwa
lata. Dodatkowo orzekł wobec niego zakaz prowadzenia pojazdów
mechanicznych na dwa lata. Jako
osoba skazana Kwaśniak stracił
wówczas mandat radnego.
Minęło zaledwie kilka lat i Czesław Kwaśniak znowu stanął
przed sądem i ponownie został
skazany. W 2013 roku decyzją

Sądu Okręgowego w Tarnowie,
„małopolski Dyzma” – jako prezes klubu sportowego Okocimski
KS Brzesko - za naruszenie ustawy o bezpieczeństwie imprez masowych został skazany na miesiąc
ograniczenia wolności i 20 godzin
prac społecznych. Wykonanie
kary sąd zawiesił na okres próby
wynoszący 2 lata.
Wygląda na to, że po opuszczeniu szeregów KONFEDERACJI
przez Kaję Godek rodziny chrześcijańskie reprezentował będzie w
tym ugrupowaniu Czesław Kwaśniak, który ma „walczyć o całkowitą ochronę życia od poczęcia do
naturalnej śmierci”. Zapewne
wszystkie rodziny chrześcijańskie
z radością przyjęły tę informację
(sic!), zwłaszcza w tarnowskim
okręgu wyborczym (od Tarnowa
po Wieliczkę i Proszowice), gdzie
Kwaśniak jest „JEDYNKĄ” na
liście wyborczej Konfederacji.
Warto dodać, iż z tej samej miejscowości Borzęcin pochodzi Sławomir Mrożek, który – mając na
uwadze absurd opisanej tu sytuacji - zapewne miałby dzisiaj
świetny materiał do swej kolejnej
sztuki teatralnej…

Czesław Kwaśniak reprezentuje rodziny chrześcijańskie
na liście Korwina-Mikke
Patrz:
https://www.tygodnikprzeglad.pl/niema-mocnych-na-radnego/
https://www.tygodnikprzeglad.pl/radnywreszcie-skazany/
https://wiadomosci.wp.pl/radny-z-lprskazany-za-jazde-po-pijanemu6036728257164417a
https://gazetakrakowska.pl/prezes-okocimskiego-skazany-za-nadmierna-liczbekibicow-na-meczu/ar/762667

P.S. Kwaśniak mimo skazania
może teraz kandydować do Sejmu, gdyż ze względu na określony prawem upływ czasu skazanie
to uległo już zatarciu. Zatarcie
skazania polega na tym, że po
upływie określonego czasu osoba
pomimo wcześniejszego skazania
uznawana jest za niekaraną. Z
chwilą zatarcia skazania uważa
się je za niebyłe; wpis o skazaniu
usuwa się z rejestru skazanych.

Czym zas³yn¹³ pose³ Kaczmarczyk?
O licznych skandalach zwi¹zanych z klubem poselskim Kukiz’15 pisaliœmy wielokrotnie
(patrz: www.ZjednoczeniDlaTarnowa.pl zak³adki: styczeñ –
kwiecieñ 2018). Opisywaliœmy
te¿ „wyczyny” pos³a Norberta
Kaczmarczyka z tarnowskiego
okrêgu wyborczego (zak³adka maj 2018).
Po ucieczce posła Kaczmarczyka z tonącego Kukiz’15 do PiS-u,
jego były kolega klubowy, poseł
Jarosław Sachajko tak scharakteryzował parlamentarzystę z tarnowskiego okręgu wyborczego:
„Poseł Norbert Kaczmarczyk…
tak naprawdę nic nie robił, żadnego projektu ustawy, nic, co by
miało pomóc Polakom”.
Kaczmarczyk, który dziś kandyduje w naszym okręgu do Sejmu z
listy PiS-u, zasłynął m.in. tym, iż
już na początku kadencji znalazł
się na liście rankingowej „Gazety
Krakowskiej” jako jeden z najbardziej leniwych parlamentarzystów.
Następnie ten młody rolnik
spod Proszowic „rozsławił” nasz
region tym, iż podróżując – jako
poseł RP - pożyczanymi od ojca
lub brata samochodami zużył w

ciągu dwóch lat paliwa za 71 077
zł, za co musieli zapłacić polscy
podatnicy. Jak wylicza „Gazeta
Krakowska” poseł Kaczmarczyk
musiał więc pokonać w dwa lata
dystans ponad 177 tys. kilometrów. „To mniej więcej połowa
odległości z Ziemi na Księżyc albo
cztery okrążenia ziemskiego równika” – pisze GK.
Z kolei Wirtualna Polska informowała swego czasu, iż poseł
Kaczmarczyk „to sejmowy lider
wydatków na autopromocję”, któ-

ry wydał na kamerzystę, fotografa i realizację filmów w ciągu roku
51 tysięcy złotych (patrz:
www.ZjednoczeniDlaTarnowa.pl
- zakładka – maj 2018).
Dzisiaj poseł Norbert Kaczmarczyk (dotychczas w Kukiz’15) –
po zmianie barw – kandyduje w
naszym okręgu wyborczym z listy Prawa i Sprawiedliwości. Zwolennicy tej partii, oddając swój głos
13 października, powinni mieć
w pamięci dotychczasowe „wyczyny” posła spod Proszowic.

Smrodu mamy doœæ!
Protest mieszkañców Krzy¿a na sesji Rady Miejskiej
Na wrzeœniowym posiedzeniu
Rady Miejskiej w Tarnowie dosz³o do protestu mieszkañców
dzielnicy Krzy¿ przeciwko brakowi skutecznych dzia³añ, likwiduj¹cych uci¹¿liwy smród,
w jakim od lat musz¹ ¿yæ.
Jako że dotychczasowe apele
mieszkańców Krzyża o likwidację lub przynajmniej ograniczenie uciążliwego odoru, jaki unosi się nad tą dzielnicą za sprawą
sortowni odpadów przy ulicy
Komunalnej, okazały się bezskuteczne, grupa zdesperowanych
tarnowian z tej części miasta
przybyła na wrześniową sesję
Rady Miejskiej w Tarnowie z
napisami „Smrodu mamy dość!
Protest mieszkańców dzielnicy
Krzyż – dorosłych i dzieci.”
Protestujący na sesji mieszkańcy Krzyża apelowali do prezydenta miasta i radnych o skuteczne przeciwdziałanie odoro-

Mieszkańcy Krzyża protestują na sesji Rady Miejskiej w Tarnowie
wi, gdyż fetor powoduje bóle głowy, nudności. Zwłaszcza cierpią
dzieci. W Krzyżu nie można
otwierać okien, gdyż smród
przypomina zapach zgniłego
mięsa. Mimo że kompostowanie
ma się odbywać w hermetycznych boksach, WIOŚ wielokrotnie stwierdzał, iż były one
otwarte. Stąd odór. Po wielu latach protestów okazuje się, ze

ani władze województwa, ani
miasta, ani Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska nie
są w stanie pomóc mieszkańcom
Krzyża.
Są tak zdesperowani, iż zapowiadają blokadę dróg prowadzących do sortowni odpadów przy
ulicy Komunalnej.
Przypomnijmy, iż swego czasu pisaliśmy o podobnym proble-

mie w dzielnicy Klikowa. Radny
Marek Ciesielczyk skierował do
prokuratury zawiadomienie o
podejrzeniu popełnienia przestępstwa, lecz śledztwo zostało
umorzone, choć przyłapano ciężarówki, które wwoziły na wysypisko śmieci w Klikowej niedozwolone odpady.
Szkoda, że mieszkańcy Klikowej, zwłaszcza tamtejsza Rada
Osiedla, nie przyłączyli się do
protestu mieszkańców Krzyża.
Jeśli obydwie dzielnice zorganizują blokady dróg, być może władze wojewódzkie i miejskie podejmą w końcu skuteczne działania, by chronić zdrowie i życie
mieszkańców Krzyża i Klikowej.
Jedynym, skutecznym rozwiązaniem problemu wydaje się
likwidacja wysypisk i sortowni
odpadów i w Krzyżu, i w Klikowej, i przeniesienie ich w inne
miejsce, oddalone od zabudowań.

Radni g³osuj¹ przeciw uchwale zwiêkszaj¹cej
prawa mieszkañców Tarnowa

Radni, którzy głosowali przeciwko projektowi uchwały, zgłoszonej przez „Komitet inicjatywy uchwałodawczej – więcej praw dla
tarnowian - od lewej: Jakub Kwaśny, Krystyna Mierzejewska, Tomasz Olszówka, Marian Wardzała, Tadeusz Żak.

W ostatnim, wakacyjnym numerze pisaliœmy o dzia³aniach
obywatelskiego „Komitetu inicjatywy uchwa³odawczej – wiêcej praw dla tarnowian”, który
– wykorzystuj¹c nowelizacjê
Ustawy o samorz¹dzie gminnym, przyznaj¹cej grupie
mieszkañców gminy prawo do
zg³aszania uchwa³, zaproponowa³ Radzie Miejskiej w Tarnowie kilka zmian Statutu Tarnowa, które zwiêksza³yby prawa
mieszkañców naszego miasta.
Po raz pierwszy w najnowszej
historii tarnowskiego samorządu
mieszkańcy miasta złożyli projekt
uchwały, zwiększający ich prawa.

Niestety pięciu radnych zablokowało tę inicjatywę.
Prawie 400 mieszkańców Tarnowa podpisało się pod wnioskiem
o zmiany statutowe, które zakładały wpisanie do Statutu prawa
mieszkańców do zabierania głosu w czasie sesji nie tylko w punkcie „wolne wnioski”, ale także w
każdym innym punkcie. Dotychczasowa praktyka pokazuje, iż
zdarzały się przypadki nieuzasadnionej odmowy udzielenia głosu
mieszkańcowi (np. w obawie
przed krytyką Rady).
Projekt zakładał również przyznanie radom osiedli prawa do
składania projektów uchwał, zaś
przedstawicielom rad osiedli pra-

wo składania wniosków na posiedzeniach komisji. W skład prezydium Rady mieliby wchodzić
przedstawiciele różnych klubów
radnych (w przeszłości jego członkami byli radni tylko jednego klubu).
Kilkuset mieszkańców Tarnowa chciało również, by w Internecie dostępne były nie tylko relacje filmowe z sesji Rady Miejskiej, ale także z posiedzeń komisji Rady. Tak jest w wielu innych
miastach.
Jako że radni miejscy rzadko są
informowani o miejscu i terminie
posiedzeń rad osiedli, projekt zawierał obowiązek informowania
radnych o tych posiedzeniach.

Projekt uchwały w imieniu prawie 400 mieszkańców Tarnowa
przedstawił na sesji radny Marek
Ciesielczyk. Mimo zgłoszenia sugerowanych przez miejskiego
prawnika zmian, został odrzucony za sprawą pięciu radnych, którzy głosowali przeciwko niemu.
Byli to: Jakub Kwaśny, Krystyna
Mierzejewska, Tomasz Olszówka,
Marian Wardzała i Tadeusz Żak.
P.S. Warto przypomnieć, że na
wcześniejszej sesji zaszokował
swym wnioskiem radny z klubu
„Nasze Miasto Tarnów” – Tadeusz Żak, który zażądał, by tarnowscy bezrobotni stracili bezpłatne
bilety autobusowe. Dzisiaj Żak
kandyduje do Sejmu z listy PSL!

Od Hallstatt do Volterry - poradnik turystyczny
Urlop za granic¹ nie musi byæ dro¿szy od krajowego
Swego czasu pisaliœmy ju¿ na
temat cen wakacyjnych woja¿y po Polsce i za granic¹, podaj¹c szereg przyk³adów tañszych urlopów zagranicznych
ni¿ te krajowe. Bezpoœrednio
po wakacjach chcieliœmy
przedstawiæ Pañstwu trasê,
któr¹ mo¿na pokonaæ w³asnym
samochodem, a koszt takich
wakacji nie bêdzie znacz¹co
wy¿szy od urlopu w Sopocie
czy Zakopanem.
Jeśli ktoś ma już dość osiągalnej łatwo samochodem z południowej Polski Chorwacji, zwiedził już Rzym, Wenecję, Neapol,
Wiedeń czy Salzburg, a nie stać
go na kilka biletów lotniczych dla
całej rodziny, może wybrać podróż wakacyjną przez być może
mniej znane, ale najpiękniejsze
zakątki Europy.
W ciągu 8-9 godzin osiągniemy samochodem Hallstatt, uważane za najpiękniejsze miasteczko w Austrii. Położone niedaleko Salzburga, nad cudownym
jeziorem, wśród potężnych szczytów górskich. Piękno Hallstatt
musiało zrobić tak potężne wrażenie na Chińczykach, iż zbudowali jego dokładną kopię na terenie Chin, o co Austriacy mają
do nich pretensje.
Warto wyjechać kolejką linową
na szczyt Dachstein, gdzie z platformy Funf Finger roztacza się
zapierający dech w piersiach widok na Hallstatt, jezioro i otaczające je potężne szczyty górskie.
Samo Hallstat jest oczywiście
drogie, ale tani nocleg znaleźć
można w hotelach w sąsiednich

miejscowościach, np. w Bad Ischl
(nie drożej niż np. w Bukowinie
Tatrzańskiej).
W ciągu kolejnych 8-9 godzin
przez Alpy dotrzemy na riwierę
włoską do znanego dobrze historykom Rapallo. Polecamy wyjątkowy (wcale nie drogi!) hotel na
szczycie Montallegro (mieści się
tam sanktuarium), z którego roztacza się niesamowity widok na
Rapallo i Portofino. Na Montallegro można wyjechać także kolejką linową (fantastyczne widoki w czasie tej podróży!).
Punktem kulminacyjnym będzie oczywiście wizyta w słynnym Portofino, w którym swe
wille mają chyba wyłącznie milionerzy.
Znalezienie bezpłatnego miejsca parkingowego jest praktycznie niemożliwe. Dlatego polecamy płatny parking w centrum
(wcale nie droższy niż wiele parkingów w Warszawie). Portofino
to takie włoskie Saint Tropez.
Jak zwiedzimy już Rapallo i
Portofino, możemy jechać wzdłuż
wybrzeża, w stronę La Spezia do
pięciu cudownych miasteczek Cinque Terre, które tworzą park
narodowy. Jeśli ktoś ma czas,
może je wszystkie odwiedzić. My
polecamy pierwsze – malownicze
Monterosso al Mare z relatywnie
długą plażą oraz absolutny hit
riwiery włoskiej – wiszące na skałach miasteczko Manarola (coś
niepowtarzalnego). Piękniejsze
od Manaroli jest chyba tylko Positano na Costiera Amalfitiana i
wyspa Capri.
Gdy miniemy pięknie położony port w La Spezia, jesteśmy

Niesamowita Manarola – numer dwa we Włoszech (po Positano)

Portofino – włoskie Saint Tropez
blisko klasycznej Toskanii. Oczywiście w pierwszej kolejności
należy odwiedzić najpiękniejsze
miasteczko Toskanii San Gimignano z jego słynnymi wieżami
oraz nie mniej piękną Volterrę.
Wynajęcie cudownej willi w
ogrodzie oliwnym z widokiem na
San Gimignano oraz basenem z
podgrzewaną wodą nie musi być
wcale droższe niż wynajęcie kwatery nad Bałtykiem, co może
oczywiście szokować. Nawet luksusowy hotel koło San Gimigna-

no można znaleźć w cenie niższej niż podobny obiekt w Międzyzdrojach czy Białce Tatrzańskiej.
W Toskanii nie wypada nie pić
wina – czy to czerwone Chianti
czy wspaniałe, białe Vernaccia.
Jeśli ktoś chciałby zobaczyć
relację filmową z opisanej trasy
– zapraszamy na You Tube:
https://www.youtube.com/
watch?v=23ekI_7UC-I lub proszę wpisać w wyszukiwarce
„Hallstatt, San Gimignano”.

Widok z Dachstein na Hallstatt

Trasa 3 tys. km tam i z powrotem
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