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Dożynki Gminne 2011 

 
     Dożynki Gminne są ostatnią 
imprezą plenerową organizowaną           
co roku na pożegnanie lata. W tym 
roku ich gospodarzami byli 
mieszkańcy Maniów. Cała uroczystość 
rozpoczęła się Mszą Św. w kościele 
pw. Św. Mikołaja, sprawowaną przez  

ks. proboszcza Tadeusza Dybeł. Wzięli w niej 
udział przedstawiciele władz lokalnych, 
organizacji społecznych, stowarzyszeń, jak 
również mieszkańcy Gminy Czorsztyn.                                        
Po zakończeniu Mszy Św. korowód dożynkowy, 
na czele którego kroczyły poczty sztandarowe 
OSP oraz Związków Podhalan Oddział z Maniów                
i Kluszkowiec przeszli z Kościoła do amfiteatru. 
Tam, uroczyste przemówienie wygłosił Wójt 
Gminy – Tadeusz Wach, który powitał 
przedstawicieli sołectw, podziękował rolnikom za 
ich ciężką pracę oraz życzył wytrwałości w 
dalszym kultywowaniu tradycji.  Następnie 
publiczność zgromadzona przed amfiteatrem 
mogła zobaczyć występy orkiestr dętych z 
Maniów i Kacwina, zespołów „Maniowianie”, 
„Białopotocanie” występ KGW z Maniów oraz 
zespołów punk rockowych „1988” i „APE” z 
Maniów. Ponadto, chętni mogli wziąć udział w 
konkursach i zawodach. Nagrody dla zwycięzców 
ufundował Oddział Związku Podhalan w 
Maniowach.  Podczas całej imprezy lokalne Koło 
Gospodyń serwowało wszystkim łasuchom swoje 
regionalne smakołyki. Imprezę kończyła wspólna 
zabawa ludowa przy muzyce zespołu 
„Kurniawa”. Jak co roku odbył się konkurs na 
najpiękniejszy Wieniec Dożynkowy. W konkursie 
brały udział wieńce przygotowane przez KGW z 
całej gminy. Komisja konkursowa wyróżniła 
wszystkie 7 wieńców i podziękowała paniom z 
KGW za trud i zaangażowanie włożone                      
w przygotowanie każdego z nich. Wszystkie Koła 
Gospodyń otrzymały nagrodę w wysokości 400 zł.            
Organizatorzy Gminnych Dożynek składają 
serdeczne podziękowania wszystkim, którzy 
zaangażowali się w przygotowanie tej 
uroczystości 

 

Z wizytą w Rogoźnie 

 
W dniu 3.09.2011 r. za zebrane plony 

dziękowali także rolnicy zaprzyjaźnionej Gminy 
Rogoźno, w której na zaproszenie Burmistrza 
Bogusława Janusa uczestniczyła delegacja                 
gm. Czorsztyn z P. Tadeuszem Wachem na czele. 
Uroczystości dożynkowe odbywały się                  
w m. Gościejewo, gdzie podczas nabożeństwa 
zostały poświęcone wieńce dożynkowe złożone u 
stóp ołtarza. Po zakończeniu mszy odbył się 
koncert orkiestry dętej RCK połączony                          
z występem zespołu PA-MAR-SZE. Duże 
zainteresowanie wzbudził spektakl ukazujący 
zasiew i zbiór zboża, który był odwołaniem do 
pięknych tradycji dożynkowych. Prawdziwą 
gwiazdą okazał się natomiast NORBI, który w 
rytm piosenki: „Kobiety są gorące” rozgrzał 
publiczność.   
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Szlakiem Jana Pawła II 

21 sierpnia 2011 r. w letnią, słoneczną 

niedzielę przy ołtarzu polowym w grocie starego 

kamieniołomu w Kluszkowcach, odprawiona 

została uroczysta Msza Św., podczas której 

kapłani poświęcili trasę biegnącą wzdłuż 

„Wąwozu Papieskiego”. Ścieżka, której trasa 

prowadzi przez dawne wyrobisko kamienia, 

wśród zieleni i piękna podhalańskiej natury, 

otwarta została, aby upamiętnić dzień 9 lipca 1978 

roku, kiedy to kard. Karol Wojtyła odprawiał tam 

Eucharystię. Wydarzenie to, przypomniał Jan 

Paweł II – Papież Stolicy Piotrowej podczas I 

Pielgrzymki do kraju, kiedy po odśpiewanej przez 

tłum pieśni "Zwiastunom z Gór" powiedział "Chcę 

wam przypomnieć, gdzieśmy tę piosenkę razem 

śpiewali. Było to na skarpie w Kluszkowcach i ufam, że 

mi ją jeszcze kiedyś zaśpiewacie w Rzymie". Piękna 

natura, którą tak szanował ten wybitny Polak, jest 

niewątpliwie największym atutem szlaku.  

 „Wąwóz Papieski” to unikatowe miejsce, 

pod względem występującej tu roślinności i 

mikroklimatu, jak również atmosfery, która 

sprzyja kontemplacji i refleksji. Trasa wąwozu 

rozpoczyna się w miejscu starego kamieniołomu, 

gdzie stworzono swoistego rodzaju świątynię na 

wolnym powietrzu. Za kamiennym ołtarzem szlak 

pnie się w górę, prowadzi piechurów między 

ścianami pokrytymi andezytem i łupkiem 

piaskowca, aż na sam szczyt góry Wdżar, skąd              

roztacza się przepiękny widok na panoramę Tatr 

oraz okoliczne wioski.  

 

 

 

 

 

Festiwal Pstrąga w Sromowcach Niżnych 

W dniu 20.09.2011 r. odbył się w 
Sromowcach Niżnych I Kulinarny Festiwal „Smak 
pstrąga w Pieninach” W pięknej scenerii, tuż u 
podnóża Trzech Koron, na zakotwiczonej na 
Dunajcu scenie zbudowanej z łodzi flisackich 
kucharze dwoili się i troili by zaspokoić wybredne 
podniebienia oceniających.  
Całość imprezy rozegrała się w dwóch 
kategoriach: pierwsza, dedykowana była uczniom 
szkół gastronomicznych, druga natomiast 
zakładała mistrzowskie starcie, czyli kulinarną 
batalię profesjonalnych kucharzy. Jedni, i drudzy 
za zadanie, zgodnie z tytułem imprezy, otrzymali 
przygotowanie ciepłej lub zimnej przystawki                  
z pstrąga.  Jeśliby wierzyć słowom Jury…było 
pysznie.  

Impreza miała na celu promocję regionu           
i pstrąga, ryby niedocenianej w menu miejscowej 
gastronomii. Nad konkursem pieczę sprawował 
prowadzący I Festiwal Kulinarny Prezes SMKiC 
Marcin Polus oraz dwie ekipy jurorów. Patronat 
honorowy nad pierwszym Festiwalem Pstrąga 
sprawowała Małopolska Organizacja Turystyczna, 
Wójt Gminy Czorsztyn i Krakowska Kongregacja 
Kupiecka. Imprezę zorganizowało Stowarzyszenie 
Małopolskich Kucharzy i Cukierników, hotel 
„Nad Przełomem” i Polskie Stowarzyszenie 
Flisaków Pienińskich. 

 

Z myślą o najmłodszych…. 

              
       Już wkrótce powstaną w naszej gminie 

kolejne place zabaw, które przysporzą radości tym 
razem maluchom z m. Sromowce Wyżne i Niżne 
oraz Kluszkowce. Przetarg na ich budowę wygrała  

http://www.tirol.gv.at/fileadmin/www.tirol.gv.at/themen/tirol-und-europa/regionalmanagement/Servicestelle/Logo_Leader07-13.bmp
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firma „Magic Garden” z m. Pakość. Plac zabaw        
w Kluszkowcach wykona natomiast 
„Przedsiębiorstwo Budowlano – Usługowe 
WRAAS” z Nowego Targu. Planowany termin 
ukończenia prac to koniec października br. 
Realizacja projektów pt. „Budowa placu zabaw dla 
dzieci w Sromowcach Niżnych oraz Sromowcach 
Wyżnych” oraz „Budowa placu zabaw                       
w miejscowości Kluszkowce w ramach programu 
radosna szkoła” będą obejmowały następujące 
wyposażenie: 

 zestaw małpi gaj w 
formie sześcioboku,  

 sześciokątna 
piaskownica,  

 huśtawka 
podwójna,  

 huśtawka wagowa,  

 zestaw zabawowy 

 bujaki sprężynowe 
jednoosobowe.  

Place zostaną ogrodzone i zabezpieczone, aby 
wszystkie dzieci czuły się bezpiecznie. Ponadto 
zostaną zamontowane ławki, kosze na śmieci oraz 
tablice informacyjne z zasadami korzystania                  
z obiektu. 
Inwestycja finansowana jest ze środków z Unii 
Europejskiej oraz z budżetu Gminy Czorsztyn.  
Inwestycja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej 

w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii 

rozwoju” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 

na lata 2007-2013 z zakresu: „Małe projekty”, wdrażanych 

za pośrednictwem Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania 

„Gorce – Pieniny” 

 

Dofinansowanie z PROW! 

Gmina Czorsztyn w styczniu 2011 r. złożyła 
wnioski o dofinansowanie z Programu Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (PROW) następujących 
zadań: 
* odnowa centrum wsi Kluszkowce poprzez 

przebudowę chodników  

* modernizacja Domu Kultury w Maniowach 

mieszczącego się w Remizie OSP  

* budowa placu rekreacyjnego z pasażem 

usługowo – handlowym – Sromowce Niżne 

* przebudowa budynku przy ulicy Granicznej 

na Świetlicę Wiejską – Sromowce Wyżne 

28 lipca br. ukazała się lista operacji 
zakwalifikowanych do przyznania pomocy               
w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi”,          
na której znalazła sie nasza gmina. Zgodnie                     
z opublikowaną informacją Gmina Czorsztyn   

 
otrzyma dofinansowanie na wszystkie składane 
wnioski! Realizacja w/w inwestycji nastąpi              
w przyszłym roku.  

Remiza w Maniowach prawie gotowa 

Dobiegają końca prace związane                  
z gruntowną modernizacją budynku remizy OSP 
w miejscowości Maniowy. Prace obejmowały 
kompleksową odnowę łazienek wraz z ubikacjami 
(wymianę drzwi, flizowanie ścian oraz posadzek, 
malowanie, wyburzenie ścianek działowych, 
wymianę okien) oraz modernizację pomieszczenia 
kuchennego wraz z konieczną przebudową pieca 
kaflowego, który spełnia również funkcję kotła 
grzewczego na wodę oraz dodatkowo ogrzewa 
pomieszczenia.   Prace modernizacyjne pozwolą 
uczynić obiekt, w którym prowadzona jest 
działalność społeczna i kulturalna prawdziwym 
centrum wiejskim. Wartość zadania to 87 400 zł, z 
czego 50 % stanowi dofinansowanie 
Województwa Małopolskiego. 

Lokalne drogi naprawione 

           Zakończyły się remonty dróg uszkodzonych 
w wyniku opadów atmosferycznych w latach   
2008 - 2010. W ramach przyznanej przez MSWiA 
promesy w kwocie 1 050 000,00 zł odbudowano 
następujące drogi: 
1)  Odbudowa drogi gminnej w Hubie w km 

0+100,00 do km 0+350,00  przy Gołdynach  działka            
nr 458/1 (2009). Koszt 55 434,63 zł w tym wkład 
własny 11 086,93 zł.   

2) Odbudowa drogi gminnej w Hubie w km 
2+200,00 do km 2+850,00  strona lewa działka Nr 458/1 
(2010 rok) Koszt 212 470,46 zł w tym wkład  własny 
0,00 zł. 

3) Odbudowa drogi gminnej w Hubie  km 0+00,00 
do km 0+350,00  strona prawa , Działka Nr 458/2   
(2010 rok).  Koszt 143 512,18 zł w tym wkład własny 
0,00 zł.  

4) Odbudowa drogi gminnej w Maniowach - 

Dzioł w km 0+000,00 do km 0+660,00 Działka                     
nr 4613,4616,4617,4618,4623,4625,4631,4632 (2008 rok). 
Koszt 185 296,70 zł w tym wkład własny 37 059,34 zł. 

5) Odbudowa drogi gminnej w Sromowcach 
Niżnych  w km  od 0+000,00 do km 1+000,00                   

ul. Nadwodnia  droga Nr K 360559  (2009 rok). Koszt 
223 190,70 zł   w tym wkład własny 44 638,14 zł. 

6) Odbudowa drogi gminnej Mizerna przez Wieś   

nr  K 360570 w  miejscowości Mizerna   w km 1+300,00 
do km 1+600,00  Koszt całkowity 63 304,45 zł (2010)           
w tym wkład własny 0 zł  

7) Odbudowa drogi gminnej Pod Brzegami             
w Sromowcach Niżnych   km 0+000 do km 0+300 

oraz od km 0+670 do km 0+9000 Koszt całkowity 
105 525,70 zł (59 722,64 zł+45 803,06 zł) w tym wkład 
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własny 21 105,14 zł (11 944,53 zł+9 160,61 zł) 

(2009)       8) Odbudowa drogi gminnej K360564 
Św. Kingi w Sromowcach Wyżnych km 0+150,00 
do km 0+650,00. Koszt całkowity 79 018,22 zł  (2010) w 
tym wkład własny 0 zł.  

9) Odbudowa drogi gminnej K 360573                     
ul. Zamkowa w Czorsztynie  w km 1+300,00 do km 

1+ 570,00 w tym wkład własny 0 zł. 
          W ramach promesy wykonano również 
remont pokrycia dachu na budynku Szkoły 
Podstawowej w Maniowach na kwotę 40 600,07 zł. 

Fundusz Sołecki w Gminie Czorsztyn na 
2012 rok 

         Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że zgodnie 
z decyzją sołectw fundusz sołecki na 2012 r. został 
przekazany w sposób następujący: 
1. Sołectwo Huba – 8 757 zł - remont dróg 
2. Sołectwo Maniowy – 25 310 zł - remont dróg 
3. Sołectwo Mizerna – 19 742 zł - wyposażenie 

kuchni i zaplecza kuchennego w remizie OSP 
4. Sołectwo Kluszkowce – 25 310 zł - wykonanie 

oświetlenia na ulicy Strażackiej oraz uzupełnienie 

oświetlenia na ulicy Leśnej, wykonanie altanek 

wraz z podestami na ulicy Bochnaka                                     

i Kamieniarskiej 
5. Sołectwo Czorsztyn – 14 427 zł - remont dróg 
6. Sołectwo Sromowce Niżne – 25 310 zł - 

oświetlenie ul. za Obłazem, dokończenie remontu 

dróg gminnych 
7. Sołectwo Sromowce Wyżne – 25 310 zł - remont 

dróg 

„Kto czyta książki, żyje podwójnie”  
Umberto Eco 

Dla jednych książki są ucieczką od prozy 
życia, innym pozwalają przenieść się w baśniowy  
świat marzeń, jeszcze inni poznają dzięki nim 
zwyczaje panujące na XIX -wiecznym dworze.            
W cichym kącie miejscowej biblioteki, zaszyci              
z nosem w książce zostawiają wszystko poza jej 
drzwiami. Kolekcjonerzy książek, mole książkowe 
tym razem dobra wiadomość właśnie dla Was! 
Biblioteka w Czorsztynie doczekała się małego 
remontu; wymieniono okna, wymalowano ściany, 
założono nowe linoleum, dzięki czemu 
pomieszczenie stało się bardziej przytulne                    
i kolorowe, a jego wnętrze zachęca nieśmiało, 
poczytaj jeszcze… 

„ Wakacje z książką” 

Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej                           
w Kluszkowcach 
przeprowadziła konkurs 
„Wakacje z książką”, który 
miał na celu popularyzację 
czytelnictwa w naszej 
gminie. Wzięły w nim 

udział dzieci i młodzież ze wszystkich 
miejscowości Gminy Czorsztyn. Nagrodzone 
zostały osoby, które wykazały największą 
aktywność czytelniczą w okresie wakacji,                    
a których wykaz prezentujemy poniżej:  
Najwięcej książek przeczytali: 
1.   Zatłokiewicz Kamila – 49 książek, l. 9 - 

Maniowy 
2.   Jabłońska Justyna  - 36 książek, l.15 - 

Kluszkowce 
3.   Milaniak Karolina  - 35 książek, l. 10 - 

Kluszkowce  
KLUSZKOWCE: 
1.     Jabłoński Łukasz – 34 książek, l.8 
2.     Regiec Gabriela  - 30 książek, l.13 
3.     Łapczyńska Ewelina – 23 książki, l.15 
Wyróżnienia: 
1.     Regiec Aleksandra – 17 książek, l.12 
2.     Łapczyńska Patrycja – 12 książek, l.10 
MANIOWY: 
1.     Kubicz Justyna – 17 książek, l.13 
1.     Lichaj Marcelina – 17 książek, l.8 
2.     Chryc Renata – 16 książek, l.13 
3.     Bochnak Aleksandra – 12 książek, l.13 
 MIZERNA: 
1.     Mikołajczyk Marek – 19 książek, l.6 
SROMOWCE WYŻNE: 
1.     Kowalczyk Donata – 15 książek, l.11 
2.     Janczy Katarzyna – 14 książek, l.9 
3.     Kowalczyk Robert – 10 książek, l.10  
Wyróżnienie: 
1.     Kita Norbert – 15 książek, l.6 
SROMOWCE NIŻNE: 
1.     Regiec Daria – 32 książki, l.8 
2.     Grywalska Dominika – 23 książki, l. 13 
            Bardzo dziękujemy wszystkim, którzy brali 
udział w konkursie, zachęcając tym samym                   
do wypożyczania książek w książnicach Gminy 
Czorsztyn. 

„e-Okno na świat” 

           
 Trwa realizacja projektu pn. „e-Okno na 

świat”. Od początku projektu zrealizowano 
większość zaplanowanych działań. W dniu 
23.08.2011 r. w Urzędzie Gminy Czorsztyn odbyło 
się spotkanie organizacyjne Wójta Gminy 
Tadeusza Wacha z beneficjentami projektu pn:          
„e-Okno na świat – Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu mieszkańców Gminy Czorsztyn”, 
który jest współfinansowany ze środków               
Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 
8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 
eInclusion, w ramach Europejskiego Funduszu 
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Rozwoju Regionalnego. Podczas spotkania 
podpisano umowy użyczenia na dostarczenie 
sprzętu komputerowego z oprogramowaniem 
oraz Internetu. 30 zestawów komputerowych 
trafiło do prywatnych gospodarstw domowych, 
natomiast 18 zostało rozdysponowane pomiędzy 
biblioteki w naszej gminie. Projekt ma za zadanie 
upowszechnienie dostępu do Internetu dla osób 
zagrożonych wykluczeniem cyfrowym. Łączna 
wartość projektu wynosi 260 020 zł. 
Aktualnie systematycznie trwa podłączanie  
darmowego Internetu i świadczona jest opieka 
serwisowa dla uczestników projektu. Do chwili 
obecnej projekt w zakresie finansowym został 
zrealizowany w 40,34 %. Zakończenie projektu 
planowane jest w II kw. 2014 r. 
Przedmiotowa realizacja zadania przebiega 
zgodnie z założeniami wniosku o dofinansowanie 
i umową o dofinansowanie.  

Projekt współfinansowany jest ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego                 

w ramach działania 8.3. „Przeciwdziałanie wykluczeniu 
cyfrowemu – elnclusion”  osi priorytetowej 8. 
„Społeczeństwo informacyjne -zwiększenie 

innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego 
innowacyjna Gospodarka2007-2013. „DOTACJE                 

W INNOWACJE” – „INWESTUJEMY W WASZĄ 
PRZYSZŁOŚĆ” 

Informacja dla wszystkich miłośników 
sportu!  

Z dniem 1 września 2011 r. na boisku 

sportowym ORLIK w Maniowach pojawili się 
animatorzy – instruktorzy sportowi, którzy 
organizować będą zajęcia sportowo-rekreacyjne, 
gry oraz zabawy ruchowe. 

Animatorzy dostępni będą na boisku, 

codziennie w godz. 15.00-21.00. Osoby chcące 
skorzystać z ORLIKA powinny zgłaszać się                

do nich osobiście, bądź skontaktować się 
telefonicznie:  
Karol Koterba – nr tel: 660445621 
Rafał Komorek – nr tel: 606693942 

 

* godziny pracy animatorów mogą ulec zmianie 

w zależności od zainteresowanych 

 

Monika Liptak - Kajakarstwo górskie 

Monika jest jedyną mieszkanką naszej 
gminy, która uczestnicząc w sportowej rywalizacji 
w dwóch ostatnich latach zdobyła kwalifikację            
do kadry narodowej Juniorów. Jej wyniki 
sportowe skutkowały powołaniem do kadry 
narodowej i uczestnictwo w Mistrzostwach 
Europy w 2011 roku. Dzięki wynikom sportowym 

Moniki nasz region i Gmina Czorsztyn jest 
promowana w wielu zakątkach Polski i Europy. 
Za wyniki w sezonie 2010 wzięła udział                     
w plebiscycie Dziennika Polskiego                               
na Najpopularniejszego Sportowca Podhala                   
i zajęła w nim 4 miejsce. Jesteśmy przekonani, że 
osobowość i talent Moniki przyczynią się do 
rozwoju zainteresowania kajakarstwem 
slalomowym w naszym regionie.           
Możliwości, jakimi dysponuje Monika pozwalają 
stwierdzić, że mamy zawodniczkę, która będzie 
osiągać znakomite wyniki w latach kolejnych na 
arenie międzynarodowej. Życzymy jej dalszych 
sukcesów zarówno w sporcie jak i w życiu 
prywatnym    

Podziękowanie dla ZEW Niedzica S.A  który 

wspiera Monikę Liptak 
Tekst: Marek Kowalczyk 

 

Informacja Wójta Gminy 

Wójt Gminy Czorsztyn informuje,                      
że zadania dotyczące świadczeń rodzinnych                      
i świadczeń z funduszu alimentacyjnego 
realizowane będą przez Gminny Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Maniowach.  Za przyjmowanie 
wniosków odpowiada p. Maria Kowalczyk – 
pokój nr 2, budynek Urzędu Gminy Czorsztyn z/s 
w Maniowach, ul. Gorczańska 3.    

 

Wybory parlamentarne 2011 r. 

 Wójt Gminy Czorsztyn informuje, że           
w dniu 9 października br. odbędą się wybory              
do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej. 
Lokale wyborcze czynne będą w godzinach               
700 - 2100. Wszystkim mieszkańcom gminy 
chcącym oddać głos przypominamy o obowiązku 
zabrania ze sobą dokumentu tożsamości                    
ze zdjęciem.  
Liczymy na wysoką frekwencje przy urnach 
wyborczych.  
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NOWY TARG (szpital) - KLUSZKOWCE - SROMOWCE NIŻNE 

Przystanki w miejscowościach 
F F F F F 

Kowalczyk Tyrpuła Półchłopek Kowalczyk Tyrpuła 

N.Targ Szpital   12.30     16.45 

Galeria Stokrotka   12.35     16.50 

N.T. Al.1000-l. H.Gorce  12.38   16.53 

N.Targ ul. J.Pawła II   12.40     16.54 

Waksmund   12.45     16.59 

Ostrowsko   12.45      17.00 

Łopuszna   12.46     17.01 

Harklowa   12.49     17.04 

Dębno   12.53     17.11 

Huba   12.55     17.10 

Węgliszczak   12.57     17.12 

Maniowy U.G.   12.59 15.35   17.14 

Maniowy Sklep GS 9.45 12.02 - 15.45 17.17 

Mizerna Kościół - 13.05 - - 17.21 

Kluszkowce Osiedle - 13.08 - - 17.24 

Kluszkowce Orzeł - 13.10 15.40 - 17.27 

Kluszkowce (Przedszkole) - - 15.43 - - 

Kluszkowce Wyciąg - 13.22 - - 17.30 

Krośnica - - - - 17.32 

Czorsztyn Piekarnia - - 15.45 - - 

Czorsztyn Remiza 9.55 13.32 - 15.55 17.37 

Sromowce Wyżne  
 

 15.50 
  

Sromowce Niżne   
 

 16.00 
 

  

SROMOWCE NIŻNE – KLUSZKOWCE - NOWY TARG (szpital) 

Przystanki w miejscowościach  
F F F F F 

Półchłopek Tyrpuła Kowalczyk Kowalczyk Półchłopek 

Sromowce Niżne  6.25       15.00 

Sromowce Wyżne  6.33       15.10 

Czorsztyn Piekarnia 6.45 
   

15.20 

Corsztyn Remiza - 6.30 6.55 12.25 - 

Krośnica  - 6.35  -  - - 

Kluszkowce wyciąg - 6.40  -  - - 

Kluszkowce Orzeł - 6.42  -  - - 

Kluszkowce Osiedle - 6.44  -  - - 

Kluszkowce (Przedszkole) 6.50 -   -  - 15.25 

Mizerna Kościół - 6.47  -  - - 

Maniowy Sklep GS - 6.50  -  - - 

Maniowy U.G. 7.00 6.53 7.05 12.35 15.30 

Wegliszczak   6.57      

Huba   7.00      

Dębno   7.03      

Harklowa   7.07      

Łopuszna  - 
  

 

Ostrowsko   7.10      

Waksmund  7.13 
  

 

N.Targ J. Pawła II   7.16      

N.T. Al.1000-l. H.Gorce   7.19      

Galeria Stokrotka   7.22      

N.Targ Szpital  7.25 
  

 

ROZKŁAD JAZDY BUSÓW 

 

Rozkład jazdy na trasie SROMOWCE NIŻNE – KLUSZKOWCE - NOWY TARG(szpital) 

Przystanki w miejscowościach  
F F F F F 

Półchłopek Tyrpuła Kowalczyk Kowalczyk Półchłopek 

Sromowce Niżne  6.30       15.00 

Sromowce Wyżne  6.40       15.10 

Czorsztyn Piekarnia 6.50 
   

15.20 

Corsztyn Remiza - 6.30 6.55 12.25 - 

Krośnica  - 6.35  -  - - 

Kluszkowce wyciąg - 6.40  -  - - 

Kluszkowce Orzeł - 6.42  -  - - 

Kluszkowce Osiedle - 6.44  -  - - 

Kluszkowce (Przedszkole) 6.55 -   -  - 15.25 

Mizerna Kościół - 6.47  -  - - 

Maniowy Sklep GS - 6.50  -  - - 

Maniowy U.G. 7.05 6.53 7.05 12.35 15.30 

Wegliszczak   6.57      

Huba   7.00      

Dębno   7.03      

Knurów   7.05      

Harklowa   7.07      

Łopuszna  - 
  

 

Ostrowsko   7.10      

Waksmund  7.13 
  

 

N.Targ J. Pawła II   7.16      

N.T. Al.1000-l. H.Gorce   7.19      

N.Targ Szaflarska   7.22      

N.Targ ul. Kowaniec   7.23      

N.Targ Szpital  7.25 
  

 

 ROZKŁAD JAZDY 
BUSÓW 
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Świadczenia zdrowotne udzielane                      
w Samodzielnym Publicznym Gminnym 

Ośrodku Zdrowia w Maniowach od 
01.09.2011 r. 

 
1. Poradnia ogólna lekarza rodzinnego             

w Ośrodku Zdrowia w Maniowach; 
1/ poniedziałek od 8.00 do 13.00 –lek. med. 
Adam Bochenek 
2/ wtorek od 13.00 do  18.00 - lek. med. Adam 
Bochenek 
3/ środa od 8.00 do 13.00 - lek. med. Adam 
Bochenek 
4/ czwartek od 13.00 do 18.00 - lek. med. Adam 
Bochenek 
5/ piątek od 8.00 do 13.00 – lek. med. Lidia 
Kołodziej 

2. Poradnia dziecięca w Ośrodku Zdrowia  
w Maniowach: 

1/ poniedziałek od 13.00 do 18.00 – lek. med. 
Małgorzata Piksa 
2/ wtorek  od 8.00 do 13.00 - lek. med. 
Małgorzata Piksa 
3/ środa od 13.00 do 18.00 - lek. med. Małgorzata 
Piksa 
4/ czwartek od 8.00 do 13.00 - lek. med. 
Małgorzata Piksa 
5/ piątek od 13.00 do 18.00 - lek. med. Małgorzata 
Piksa 

3. Gabinety zabiegowe działające przy 
poradniach w godzinach otwarcia  
poradni. 

4. Punkt szczepień jest czynny : 
1/ środa od 15.00 do 18.00 
2/ czwartek od 11.00 do 13.00 

5. Pracownia fizjoterapii od poniedziałku do 
piątku – od 8.00 do 18.00 

6. Poradnia ginekologiczna: 
1/ środy – od 14.30 do 18.00 
2/ piątki – od 10.00 do 13.00 

7. Poradnia otolaryngologiczna : 
1/ wtorki i czwartki od godz. 13.30 do 16.00 

8. Poradnia lekarza rehabilitacji –                 
w 1-szą środę miesiąca w godz. 9.00 - 11.30 tylko 
dla pacjentów zadeklarowanych do lekarzy POZ 
w SP GOZ w Maniowach.  

9. Poradnia stomatologiczna w Maniowach: 
1/ poniedziałki – od 12.00 do 17.00 
2/ wtorki – od 8.00 do 16.00 

3/ środy – od 8.00 do 17.00 
4/ czwartki – od 8.00 do 17.00 
5/ piątki – od 8.00 do 13.00 
6/ soboty – 7.30 -12.00 

10. Gabinet pielęgniarki środowiskowo - 
rodzinnej: 

Od poniedziałku do piątku od 8.00 do 18.00 

11. Gabinet położnej środowiskowo-
rodzinnej:  

1/ poniedziałek, wtorek od 8.00 do 16.00 
2/ środa od 10.00 do 15.00 
3/ czwartek od 8.00 do 14.00 
4/ piątek 8.00 do 15.00 

12. Gabinet medycyny szkolnej                           
w Maniowach: 

1/ poniedziałek – od 8.00 do 15.00 
2/ wtorek – od 8.00 do 15.35 
3/ czwartek – 7.30 do 15.00 

13.  Poradnia diabetologiczna – tylko dla 
pacjentów zadeklarowanych do lekarzy 
POZ w SP GOZ w Maniowach 

1/ 1 poniedziałek w miesiącu  
 2/ 1 środa w miesiącu  

14. Gabinet Prywatny – lek. dermatolog              
i wenerolog  Podlewska: 

Od 9 września 2011 r. w piątki od godz. 15.30 do 
godz. 18.00 

15. Poradnia stomatologiczna w Sromowcach 
Niżnych:  

1/ poniedziałek, wtorek od 8.00 do 14.00 
2/ środa, czwartek od 8.15 do 14.15 

16. Gabinet lekarski w Sromowcach Niżnych : 
1/ od poniedziałku do czwartku od 8.00 do 13.00 
– lek. med. Lidia  Kołodziej 
2/ piątki – od 10.30 do 12.30 – lek. med. 
Małgorzata Piksa 

17. Gabinet zabiegowy w Sromowcach 
Niżnych 

Od poniedziałku do piątku od 8.00 do 13.00 

18. Gabinet medycyny szkolnej                           
w Sromowcach Niżnych: 

W środy i piątki od 8.00 do 15.35 
 

OPIEKA CAŁODOBOWA: INTERMED – 
KROŚCIENKO UL. ESPERANTO 2 

LEKARZE – TEL. 694 355 707 
PIELĘGNIARKI DO GODZ. 18,00 ZGŁASZANIE 

WIZYT – TEL. 18 5491616 
PO GODZ. 18,00 TEL. 694 355 707 
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* dla wszystkich chętnych zorganizowano bezpłatny autobus:  

- 1300 Sromowce Niżne (obok szkoły) 

- 1315 Sromowce Wyżne (obok remizy)   

- 1330 Czorsztyn 


