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Karpacki Wy ścig Kurierów 

 

Tegoroczny wyścig odbywający się pod honorowym pa-
tronatem ministra sportu i turystyki odbywał się w całości 
w Małopolsce. Rozpoczął się prologiem w Tarnowie i prze-
biegał przez Wierzchosławice, Szerzyny, Ujście Gorlickie, 
Wysową, Szczawnicę i Maniowy, a zakończył w Niedzicy. 
Trasa liczyła ponad 360 km Rywalizowało ponad 80 zawod-
ników z Polski, Bułgarii, Ukrainy i Rosji. Komitetowi orga-
nizacyjnemu przewodził dyrektor wyścigu, prezes Małopol-
skiego Związku Kolarskiego Marek Kosicki. Jednym ze 
współorganizatorów wyścigu był Urząd Gminy Czorsztyn. 

Do ostatniego, trudnego i bardzo malowniczego IV etapu 
rozgrywanego na terenach wokół Jeziora Czorsztyńskiego 
zawodnicy wystartowali o godz. 10.00 w Maniowach by 
ścigać się na trasie: Maniowy, Przełęcz Snozka, Krośnica, 
Polana Zamajerz, Sromowce WyŜne, Falsztyn, Dębno, Ło-
puszna, Nowy Targ, Białka Tatrzańska, Bukowina Tatrzań-
ska, Czarna Góra, Trybsz, Łapsze NiŜne, Niedzica Polana 
Sosny, Polana Zamajerz, Krośnica, Przełęcz Snozka, Dębno, 
Falsztyn, Niedzica/Sromowce WyŜne - meta IV etapu. 

Zwycięzcą Karpackiego Wyścig Kurierów został Piotr 
Gawroński z kadry PZKol. Kolejne miejsca w generalnej 
klasyfikacji zajęli reprezentanci Legii Felt Warszawa - To-
masz Repiński i Sylwester Janiszewski. Najlepszą druŜyną 
wyścigu okazała się ekipa kadry Polskiego Związku Kolar-
skiego. Koszulkę najlepszego „górala” wywalczył Konrad 
Czajkowski - TC Chrobry Felt Głogów, natomiast tytuł naj-
aktywniejszego kolarza zdobył Kamil Markowski - KS Po-
goń Mostostal Puławy. 

Karpacki Wyścig Kurierów stanowi reaktywację rozgry-
wanego w latach 1975-1984 zasłuŜonego dla polskiego kolar-
stwa Wyścigu Szlakiem Kurierów Beskidzkich. Jest on mię-
dzynarodową imprezą kolarstwa wyczynowego na najwyŜ-
szym poziomie sportowym zawodników do lat 23.  

W roku przyszłym planowanych jest pięć etapów – 2 na 
Słowacji i 3 w Polsce. 

W.P. 
 

 

X GWIA ŹDZISTY ZLOT TURYSTYCZNY 
SZLAKAMI JANA PAWŁA II 

 

Zlot z bazą w Sromowcach NiŜnych, 
odbędzie sie się na turystycznych trasach 
pieszych, rowerowych i kajakowych 
w dniach 28-30 maja 2009 roku. Ma 
charakter otwarty. Mogą w nim uczestni-
czyć osoby pełnoletnie oraz te, które nie 

ukończyły 18-tego roku Ŝycia, pod warunkiem, Ŝe zostaną 
zgłoszone pod opieką osób pełnoletnich - za pisemną zgodą 
prawnych opiekunów. Dopuszcza się udział dzieci pod opie-
ką rodziców. 
Cele załoŜone przez organizatorów to: 
• propagowanie idei Jana Pawła II - miłości, przyjaźni, 

umiłowania czynnego wypoczynku, obcowania z przy-
rodą oraz integracji środowisk, 

• kreowanie idei krajoznawstwa oraz kwalifikowanej tury-
styki pieszej, rowerowej i kajakowej - szczególnie wśród 
młodzieŜy szkolnej i akademickiej,  

• propagowanie i promowanie regionalnych produktów 
turystycznych.  

Zgłoszenia do udziału w Zlocie naleŜy dokonać na karcie 
zgłoszenia w terminie do 21.05.2009 r. Na zgłoszeniu naleŜy 
podać dyscyplinę oraz trasę. Do karty zgłoszenia naleŜy 
dołączyć ksero dowodu wpłaty wpisowego w wysokości 15 
zł od osoby dla turystów pieszych i rowerowych, natomiast 
kajakarze ze względu na dodatkowe koszty, dwukrotny 
transport kajaków oraz osób na trasie Krościenko n/D. – 
Sromowce NiŜne, obowiązuje wpisowe 25 zł. Zgłoszenia 
uczestnictwa wraz z wpisowym będą równieŜ przyjmowane 
w biurze Zlotu w przeddzień i w dniu jego rozpoczęcia.  

Ze względu na fakt, Ŝe Zlot odbywa się w strefie nadgra-
nicznej oraz częściowo na terenie Słowacji - uczestnicy zo-
bowiązani są do posiadania dowodów toŜsamości lub pasz-
portów. 

Karta zgłoszenia oraz pełny tekst regulaminu: 
www.czorsztyn.pl 

Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym 
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

 

IV FESTYN RODZINNY „Zdrowo i wesoło” 
 

Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców oraz Uczniowie 
Szkoły Podstawowej w Kluszkowcach serdecznie zapraszają 
na IV FESTYN RODZINNY „Zdrowo i wesoło”, który od-
będzie się dnia 31 maja 2009 r. 

W programie m.in.: występy artystyczne uczniów, turnieje 
sportowe rodzin, loteria fantowa, degustacja potraw regional-
nych, koncert grupy młodzieŜowej. 

Dochód z Festynu zostanie przeznaczony na działalność 
artystyczną i sportową uczniów Szkoły Podstawowej 
w Kluszkowcach. 
15.00 – rozpoczęcie Festynu w amfiteatrze na terenie szkoły  
19.00 – przewidywane zakończenie Festynu. 
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Mistrzostwa Gminy Czorsztyn w PIŁCE NOśNEJ 

SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 

 

Sromowce WyŜne po raz kolejny były organizatorem tur-
nieju piłkarskiego chłopców ze szkół podstawowych. Turniej 
ten został rozegrany 22.04.2009 na stadionie LKS "Spływ" za 
co organizatorzy serdecznie dziękują. W tych Mistrzostwach 
wzięły udział wszystkie szkoły z naszej gminy. 

Turniej rozgrywany był systemem "kaŜdy z kaŜdym". 
Najlepszą okazała się druŜyna ze SP w Sromowcach Wy-
Ŝnych, miejsce drugie zajęła SP w Kluszkowcach, trzecie SP 
w Maniowach i miejsce czwarte SP w Sromowcach NiŜnych. 
KaŜda z druŜyn otrzymała pamiątkowy dyplom. 

DruŜyna zwycięska przeszła do kolejnego etapu, jakim są 
eliminacje do Powiatu. 

Marek Kowalczyk 
 

XIV edycja „Konkursu Wiedzy o Pieninach” 

Tradycyjnie co roku w malowniczo połoŜonej miejscowo-
ści u stóp Trzech Koron w Szkole Podstawowej w Sromow-
cach NiŜnych odbywa się „Konkurs Wiedzy o Pieninach.” 
28.04.2009 r. rozegrano XIV edycję tego konkursu. Cieszy 
się on niesłabnącym zainteresowaniem wśród uczniów. 

W bieŜącym roku do udziału zgłosiło się 11 szkół z gmin 
Krościenko, Czorsztyn, Szczawnica, Nowy Targ oraz ze 
Słowacji (SP Grywałd, SP Krościenko, SP Krośnica, SP 
Maniowy, SP Nr 10 Nowy Targ, SP nr 4 Nowy Targ, SP 
Spisska Stara Wieś I, SP Spisska Stara Wieś II, SP Sromow-
ce NiŜne, SP Sromowce WyŜne, SP Szlachtowa). Łącznie 
w konkursie rywalizowało 26 uczniów w dwóch kategoriach 
wiekowych, których zadaniem było rozwiązanie testu z za- 

 
kresu przyrody, historii, etnografii. 

Do rywalizacji zachęciła uczestników wizytator Delegatu-
ry KO w Nowym Targu Pani Aniela Kasiniak i Wójt Gminy 
Czorsztyn Pan Waldemar Wojtaszek oraz przedstawiciel 
głównego sponsora Rozlewni Naturalnej Wody Mineralnej 
„KINGA PIENIŃSKA”, który był fundatorem 3 głównych 
nagród (wysokiej klasy rowerów górskich). 

Zespołowo najwyŜszą liczbę punktów w kategorii IV-VI 
zdobyli uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Krośnicy (Mar-
ta Kundziarz, Kamil Konopka).Na II pozycji uplasowali się 
uczniowie SP w Szlachtowej (Natalia Regiec, Jakub Hurka-
ła). III miejsce zdobyli uczniowie SP w Sromowcach NiŜ-
nych (Dominika Antolec, Ireneusz Regiec). 

W części przyrodniczej największą liczbę punktów zdobył 
Karol Marek ze Szkoły Podstawowej w Sromowcach Wy-
Ŝnych. A w części historyczno – etnograficznej Marta Kun-
dziarz ze Szkoły Podstawowej w Krośnicy. 

W tym roku po raz pierwszy do konkursu zaproszeni zo-
stali uczniowie III klas szkół podstawowych. W tej grupie 
wiekowej I miejsce zajął Jarosław Zaziąbło ze Szkoły Pod-
stawowej w Krościenku, II miejsce Daniel Cichoń ze Szkoły 
Podstawowej w Sromowcach NiŜnych, III miejsce Anna 
Rusin ze Szkoły Podstawowej w Kluszkowcach. 

Nagrody dla uczestników moŜliwe były dzięki sponsorom, 
którymi byli: Rozlewnia Naturalnej wody mineralnej 
„KINGA PIENIŃSKA” Krościenko n/Dunajcem, Firma 
„LUX” Adolf Plewa Toruń, Polskie Stowarzyszenie Flisa-
ków Pienińskiech Sromowce WyŜne, UKS „SPŁYW” Sro-
mowce WyŜne, Zespół Zbiorników Wodnych Niedzica, Za-
rząd Spółki dla Zagospodarowania Wspólnoty Gruntowej 
Sromowe NiŜne, Szkoła Podstawowa Sromowce NiŜne, 
Urząd Gminy Czorsztyn z/s w Maniowach, Pieniński Park 
Narodowy Krościenko. 

Aby uatrakcyjnić czas oczekiwania na wyniki, organizator 
konkursu Dyrektor Szkoły Joanna Workowska zorganizowała 
uczestnikom zwiedzanie Elektrownii Wodnej w Niedzicy. 
Uczestnicy wraz z opiekunami wrócili zadowoleni i pełni 
wraŜeń i obiecali, Ŝe z przyjemnością wrócą za rok na kolejną 
edycję. 

Joanna Workowska 
 

Mistrzostwa Polski w slalomie kajakowym 
 

Mistrzostwa Polski 
w slalomie kajakowym 
rozegrane zostały 
02.03.05.2009 roku 
w Krakowie, na torze 
slalomowym w Tyńcu. 
W tych mistrzostwach 
wzięli udział trenowa-

ni przez Marka Kowalczyka zawodnicy Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego "Spływ" Sromowce WyŜne: K-1M - Chry-
stian Półchłopek, C-1M - Albert Kowalczyk i Przemysław 
Plewa, K-1K - Agnieszka Liptak, ElŜbieta Dębska i Monika 
Liptak. 
Te mistrzostwa były juŜ drugą kwalifikacją. Wśród juniorów 
na 3 miejscu znajduje się Monika Liptak, a w grupie chłop-
ców 4 miejsce zajmuje Przemysław Plewa. Seniorzy znajdują 
się na 5 miejscu - Albert Kowalczyk, a na 6 miejscu Chry-
stian Półchłopek. 
Gratulacje dla wszystkich zawodników 
Obszerna relacja z zawodów na stronie www.czorsztyn.pl 

Marek Kowalczyk 
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OBCHODY TYGODNIA BIBLIOTEK W GMINIE 

CZORSZTYN 

 

Tydzień bibliotek rozpoczął się w Bibliotece Publicznej 
w Maniowach w dniu 11.05.2009. Odbyło się „Pasowanie na czy-
telnika”. Gościem zaproszonym była Radna Stanisława Bukowska. 
Pasowanych na czytelnika zostało 39 uczniów klas I i II. Po paso-
waniu Pani Radna czytała dzieciom bajkę. 

13 mają 2009 r. Pan Grzegorz Watycha, z-ca Wójta Gminy 
Czorsztyn, po przeprowadzonej lekcji bibliotecznej w Gminnej 
Bibliotece Publicznej w Kluszkowcach czytał i opowiadał bajki. W 
lekcji bibliotecznej brały udział dzieci z klasy 0 Szkoły Podstawo-
wej w Kluszkowcach. 

W Bibliotece Publicznej w Sromowcach NiŜnych w dniu 14 ma-
ją 2009 r. odbyło się spotkanie dzieci klasy 0 Szkoły Podstawowej z 
Radną wsi Panią Albiną CięŜobka, która takŜe czytała i opowiadała 
dzieciom bajki. 

W dniu 15 mają 2009 r. w Bibliotece Publicznej w Sromowcach 
WyŜnych odbyło się uroczyste „Pasowanie na czytelnika” dla dzieci 
z klas 0 i I Szkoły Podstawowej. Gośćmi zaproszonymi byli: Pani 
Wizytator z Kuratorium Oświaty, Wójt Gminy Czorsztyn, Dyrektor 
Szkoły Podstawowej oraz rodzice dzieci. Program artystyczny 
przygotowany został przez dzieci z klasy II. 

Serdeczne podziękowania paniom, które przygotowywały część 
artystyczną - wychowawczyniom klasy II SP ze Sromowiec Wy-
Ŝnych i klasy V SP w Maniowach. 

Joanna Bator 
 

PODSUMOWANIE obrad XXVII zwyczajnej sesji Rady 
Gminy Czorsztyn z dnia 29 kwietnia 2009 roku. 

 

W sesji uczestniczyło 15 radnych. 
Część pierwsza: 
1. Otwarcie sesji i powitanie. 
2. Stwierdzenie quorum.  
3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia. 
4. Zgłoszenie i odczytanie uwag oraz poprawek do porządku obrad. 
5. Głosowanie poprawek. 
6. Przyjęcie interpelacji. 
7. Informacja Przewodniczącego Rady Gminy Czorsztyn. 
8. Sprawozdanie Wójta Gminy z działalności w okresie międzysesyj-

nym. 
 

Część druga: 
1. Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu Gminy Czorsz-

tyn za 2008 rok, 
2. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi 

Gminy Czorsztyn za 2008 rok. 
3. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budŜecie Gminy Czorsztyn 

na 2009 rok 
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Odprowa-

dzania Ścieków 
5. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Czorsztyn do 

uczestnictwa i realizacji projektu pn. „DemontaŜ i bezpieczne 
składowanie wyrobów zawierających azbest z obszaru wojewódz-
twa małopolskiego” w ramach Szwajcarski – Polskiego Programu 
Współpracy w celu zmniejszenia róŜnic społeczno – gospodar- 

 
czych w obrębie rozszerzenia Unii Europejskiej.  

6. Podjęcie uchwały w sprawie uczczenia 105 – lecia Związku Górali, 
90 – lecia Związku Podhalan i 80 – lecia Związku Podhalan Pół-
nocnej Ameryki 

Część trzecia: 
1. Odpowiedzi na interpelacje. 
2. Zapytania i wnioski. 
3. Ustalenie terminów i tematów następnej sesji. 
4. Zakończenie sesji. 

 

Aktywni na maksa 
 

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Maniowach ponow-
nie zaprasza do udziału w projekcie „Aktywni na maksa”. 

 

Gmina Czorsztyn współgospodarzem XV Ogólnopolskiej 
Olimpiady MłodzieŜy w Sportach Letnich 

 

W lipcu i sierpniu 2009 roku rozgrywana będzie 15. Ogólno-
polska Olimpiada MłodzieŜy w Sportach Letnich – najwięk-
sza młodzieŜowa impreza sportowa w kraju. W tym roku 
o medale sportowcy będą rywalizować w Małopolsce. Jest to 
prawdziwe święto młodych, którzy lubią sportową rywaliza-
cję, zakwalifikowane jako Mistrzostwa Polski w kategorii 
wiekowej juniorów. 
RównieŜ Gmina Czorsztyn będzie gościła uczestników 
Olimpiady, gdyŜ na wodach Jeziora Czorsztyńskiego będą 
rozgrywane zawody w Ŝeglarstwie w klasie Optymist i Laser. 
Pierwsze eliminacje do tych zawodów odbyły się juŜ 
w dniach 15-17 maja br. na przystani Podhalańskiego Towa-
rzystwa śeglarskiego w Kluszkowcach, gdzie będą przepro-
wadzone takŜe sierpniowe zawody główne kończące całą 
Olimpiadę. Jest to znakomita szansa na popularyzację sportu 
Ŝeglarskiego w naszym regionie i oŜywienie Jeziora białymi 
Ŝaglami. Będzie teŜ to wielka promocja naszej Gminy, której 
po raz pierwszy od powstania jeziora powierzono współorga- 
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nizację zawodów Ŝeglarskich tej rangi.  
Aby przyjąć ponad 150 zawodników biorących udział 
w zawodach oraz ekipy towarzyszące, sędziów i kibiców 
naleŜy jeszcze wykonać wiele prac modernizacyjnych, 
a zwłaszcza poprawić dojazd do przystani PTś i zapewnić 
bezpieczny parking. Są to zadania wymagające sporych na-
kładów, które jednak powinny zaprocentować w przyszłości 
jeśli przekonamy sportowców i amatorów Ŝeglarstwa do 
korzystania z naszej gościnności i wód Jeziora Czorsztyń-
skiego. Aby uzyskać środki na modernizację obiektów spor-
towych Wójt Gminy Czorsztyn wystąpił do Zarządu Woje-
wództwa Małopolskiego o udzielenie dotacji na wykonanie 
niezbędnych robót. Liczymy na wsparcie Województwa 
Małopolskiego odpowiedzialnego za sprawne przeprowadze-
nie Olimpiady. Zakwaterowanie i wyŜywienie uczestników 
regat zapewnia bezpośredni organizator całej Olimpiady 
jakim jest Małopolski Związek Stowarzyszeń Kultury Fi-
zycznej. Natomiast od strony sportowej przeprowadzenie 
zawodów Ŝeglarskich powierzono Podhalańskiemu Towarzy-
stwu śeglarskiemu, z którym Gmina chce podpisać porozu-
mienie o współpracy przy organizacji zawodów oraz szkole-
niu młodzieŜy z terenu Gminy Czorsztyn. Nowe władze PTś 
mocnym akcentem inwestycyjnym rozpoczęły ten sezon 
Ŝeglarski, czego efekty są juŜ widoczne. RównieŜ gmina 
dorzuciła swoją cegiełkę poszerzając miejsce do parkowania 
przy drodze. 
Szczegółowy program rozgrywanej na terenie Gminy Czorsz-
tyn XV Ogólnopolskiej Olimpiady MłodzieŜy w Sportach 
Letnich podamy w następnym numerze Biuletynu oraz na 
naszej stronie internetowej. 
 

Płatny postój w Sromowcach NiŜnych 
przy ul. Trzy Korony! 

 

Od czerwca, na cały sezon letni zostają wyznaczone 
i uruchomione płatne miejsca postoju zlokalizowane, tak jak 
w roku ubiegłym przy budynku szkoły, oraz (UWAGA) 
wzdłuŜ ulicy Trzy Korony - od kładki (razem z wybrukowa-
nym placem!), aŜ do parkingu naprzeciwko Restauracji „Fli-
sak”. 

Wyznaczonymi miejscami postojowymi będzie zarządzać 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Sromowcach NiŜnych, 
a dochód uzyskany z pobieranych opłat zostanie w całości 
przekazany na potrzeby rozwoju Szkoły Podstawowej i Gim-
nazjum w Sromowcach NiŜnych. Sprawa ustanowienia płat-
nych miejsc postojowych przy ul. Trzy Korony została pozy-
tywnie zaopiniowana i przyjęta na corocznym Zebraniu 
Wiejskim w dniu 15.03.2009 r. 

Przypominamy wszystkim osobom wynajmującym poko-
je w budynkach przy ul. Trzy Korony, Ŝe obowiązek uiszcze-
nia opłaty za pozostawienie samochodu dotyczy takŜe pojaz-
dów gości przebywających na kwaterach! KaŜdy kwatero-
dawca ma zapewnić miejsca postojowe na własnej posesji, 
a jeŜeli będzie zainteresowany wynajęciem miejsc postojo-
wych na działce gminnej wzdłuŜ drogi na kilka dni, lub na-
wet na dłuŜszy okres czasu, to wówczas moŜe wykupić abo-
nament i zarezerwować sobie te miejsca. Stosowne znaki 
i tablice zawierające takŜe stawki opłat zostały juŜ ustawione 
i prosimy o ich przestrzeganie.  

Turyści uiszczający opłatę miejscową za cały okres poby-
tu, po przedstawieniu dowodu wpłaty u inkasenta (Sołtysa 
lub właściciela obiektu noclegowego) mogą liczyć na opust 
cenowy od opłaty postojowej. 
 

 
 

ZBIÓRKA ODPADÓW WIELKOGABARYTOWYCH  
 

W związku z planowaną na miesiąc lipiec bieŜącego roku 
zbiórką odpadów wielkogabarytowych takich jak meble, 
urządzenia AGD, RTV, komputerowe, łóŜka, dywany i wy-
kładziny podłogowe oraz opony itp. z miejsca ich gromadze-
nia, prosimy o zgłaszanie się zainteresowanych osób do Za-
kładu Gospodarki Komunalnej w Maniowach : 
• osobiście – w siedzibie Zakładu, ul. Gorczańska 3, 

34-436 Maniowy, 
• listownie – na adres Zakładu, ul. Gorczańska 3, 34-436 

Maniowy, 
• telefonicznie – nr tel. (0-18) 27-500-59, 

lub (0-18) 26-404-59, 
• e-mail: zgkmaniowy@czorsztyn.pl 
W zgłoszeniu naleŜy podać ilość i rodzaj posiadanych odpa-
dów (pralki, lodówki, opony itp.) oraz imię i nazwisko osoby 
zgłaszającej, adres z którego naleŜy odebrać odpady 
i nr telefonu kontaktowego. 

ZGK Maniowy 
 

 

Zmiany w dowodach osobistych !!! 
 

W związku ze zmianą ustawy o ewidencji ludności i dowodach 
osobistych (Dz. U. 195, poz.1198 z 2008 r.) informujemy, Ŝe 
posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek wymiany doku-
mentu w sytuacjach gdy: 
1. Nastąpiła zmiana danych, które zamieszcza się w dowodzie 

osobistym (w terminie 14-stu dni od dnia zmiany danych np. 
adresu, nazwiska) 

2. Niezwłocznie w związku z uszkodzeniem lub zaistniałej 
innej okoliczności utrudniającej ustalenie toŜsamości. 

3. Nie później niŜ 30 dni przed upływem terminu waŜności 
dokumentu. 

W razie niedopełnienia obowiązku wymiany dowodu osobistego 
dokument zostanie uniewaŜniony z urzędu po upływie 3 miesię-
cy od zaistnienia powyŜszych okoliczności. Wyj ątek stanowią 
osoby przebywające poza granicami kraju, których dowody – 
jeśli nie zostaną wymienione tracą waŜność po czterech miesią-
cach.  
Ponadto dowód osobisty podlega uniewaŜnieniu z dniem zawia-
domienia o jego utracie. Osoba, która utraciła dowód osobisty 
powinna wystąpić niezwłocznie o wydanie nowego dokumentu. 
Wniosek o wyrobienie dowodu osobistego naleŜy składać osobi-
ście ( dotyczy to równieŜ małoletnich dzieci, które składają 
wniosek w obecności rodziców). Osobiście naleŜy teŜ odebrać 
nowy dowód. Dowód osobisty dzieci małoletnich odbiera jeden 
z rodziców za okazaniem dowodu osobistego. 
 

Do wyrobienia dowodu osobistego potrzebne są następujące 
dokumenty: 
- wypełniony wniosek o zmianę dowodu osobistego 
- dotychczasowy dowód osobisty ( do wglądu) 
- 2 wyraźne fotografie o wymiarach 35 x 45 mm w lewym profi-

lu ( na jasnym tle)  
- dowód uiszczenia opłaty w kasie urzędu (30 zł – nie później 

niŜ w dniu składania wniosku). 
JeŜeli dokument wyrabiany jest po raz pierwszy naleŜy ko-
niecznie dołączyć:  
- odpis skrócony aktu urodzenia ( stan cywilny: kawaler, panna) 
- odpis skrócony aktu małŜeństwa ( stan cywilny: zamęŜna, 
Ŝonaty) 
- odpis skrócony aktu małŜeństwa z adnotacją o rozwodzie (stan 

cywilny: rozwiedziony, rozwiedziona) 
A.B. 

 
 


