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Nowoczesnetechnologiew bacÓwkachi schroniskach?
Alei tak!
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choć nie ma tam prądu' goście Ędą mog|i wziąć gorący prysznic. I mimo, że ie3t to bacÓwka, można w niej
skorzystać z fi skiej sauny. Granica komfortu pomiędzy hote|gmi a gÓr3kimi schroniskami powoli 8ię

obietnice pŻedlYyborcze w Ówi|i' gdy zakreś|amy
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jakiekohłiek znaczenie Po raz ko|ejny się o tym
przekonujemy, na własnej niestety skorze Vvina
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goście spędzają przy świecach I nie chodzi
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tam prądu chocjest 'inska sauna w kranach
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nie ma ciepłej wody' co,ednak wkrotce się
zm|eni Wszyslko za sprawą pro,eklu
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ktory obeimuie obiekty społki
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jak i w trzech
"Nad Werchom|ą,,
innych obiektach' pojawią się ko|ektory
słoneczne W p|anach jes| rown|eż
bacÓwce

Wre praca na budoivie |icuącej E0 tys mkw ga|eni
handlowej na rogu ulic Lwowskiej i Kralrcovvoj
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doprowadzenie prądu do |ego obiektu
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obecnie trwa remont sanitariatÓw i budowa
suszami z pra|nią d|a gości Czyżby po;ęcie
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bacowke wkrotce nabrał'ozupełnie innego
znaczenia?
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- scf,/.oniska i bacÓwki aby mogły przetruać muszq konkurować z conz większą liczbą domÓw agroturystycznych
Dlatego wyrÓwnanie standadow to Jedyne rnaz|iwe rozwiązanie - powledzrała nam kierownik bacovt/ki Nad
Werchom|ą. Jak dodała goścleuwrelbla;aspędzac \łolny czas na łon|enatury a|e chcą teŹ skozystania z kąpie|i
w oepłe]wodzre Czy Jednak turysc| ktoŹy celowo wyb|era]atakle m|ejsc
zn'echecą ste po wprowadzenIUnos/oczesnych techno|ogll?
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KOMENTARZ: Panie prezydencie
Ryszardzie, co ja powiem żonie?!
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Piwniczna zdrÓj: dziura v
budżecie zamiast stacji
narciarskiej?

Burmist|z Pirvnicznej chce pozwac do Ędu społkę'
ktora p|anowała budowę stagi narciarskiej i wyciąg
na gÓze EliaszÓvvka \Madze Piwnicznej twierdzą,
że wedfug podpisanej umowy niedoszły inwestor
jest ie
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