
Informacja Burmistrza Ziębic z dnia 5 września 2014r. 
w sprawie uprawnień  wyborców niepełnosprawnych w związku  

z zarządzonymi  wyborami do Rady Miejskiej w Ziębicach, Rady Powiatu Ząbkowickiego, Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego oraz wyborami Burmistrza Ziębic 

 
 

Na podstawie art. 37 a  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. — Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) 

Burmistrz Ziębic – Antoni Herbowski - podaje dla wyborców niepełnosprawnych z terenu Gminy Ziębice publicznej 

następujące wiadomości: 

 

I. Na dzień 16 listopada 2014 roku (niedziela) rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 sierpnia 2014 r. 

w zarządzono do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wybory 

wójtów, burmistrzów i prezydentów miast (Dz. U. z 2014 r. poz. 1134). Lokale wyborcze dla wyborców zostaną 

udostępnione w godzinach od 700 do 2100. 

II. Wyborca  informację o właściwym dla siebie okręgu wyborczym i obwodzie głosowania może uzyskać w Urzędzie 

Miejskim w Ziębicach  w Urzędzie Stanu Cywilnego pokój nr 18 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 

1530 (wtorek do 1700.). Udzielenie informacji może nastąpić osobiście, telefonicznie, lub w drukowanych materiałach 

informacyjnych przesyłanych na wniosek wyborcy niepełnosprawnego, w tym w formie elektronicznej. Informacje, 

o których mowa w są przekazywane wyborcy niepełnosprawnemu po podaniu przez wyborcę jego nazwiska, 

imienia (imion) oraz adresu stałego zamieszkania. 

III. Na dzień 5 września 2014 można wskazać następujące stałe okręgi, obwody  

i lokale obwodowe komisji wyborczych na terenie Gminy Ziębice: 

 

 



Numer 
okręgu 

Granice okręgu wyborczego 

Granice obwodu Numer 
obwodu 

siedziba 

1 

-ulice: Adama Mickiewicza, Cicha, Dębowa, 
Gliwicka (parzyste numery domów od 10 - 
12 oraz parzyste i nieparzyste numery 
domów od 29 do 55), Górna, Grunwaldzka 
(nieparzyste numery domów od 1 do 33), 
Jelenia, Kolonia Górnik, Ignacego 
Mościckiego, Mała, Gabriela Narutowicza, 
Okrężna, Ignacego Paderewskiego, Parkowa, 
Piastowska, Józefa Klemensa Piłsudskiego, 
Rzemieślnicza, Słoneczna, Spółdzielcza, 
Środkowa, Stefana Starzyńskiego, Wałowa 
(od skrzyżowania z ulicą Przemysłową do 
skrzyżowania z ulicą Gliwicką - parzyste i 
nieparzyste numery domów od 1 do 12), 
Wąska,|- place: Plac Wolności 

ulice: Adama Mickiewicza, Cicha, Dębowa, Gliwicka (parzyste 
numery domów od 10 - 12 oraz parzyste i nieparzyste numery 

domów od 29 do 55), Górna, Grunwaldzka (nieparzyste numery 
domów od 1 do 33), Jelenia, Kolonia Górnik, Ignacego Mościckiego, 

Mała, Gabriela Narutowicza, Okrężna, Ignacego Paderewskiego, 
Parkowa, Piastowska, Józefa Klemensa Piłsudskiego, Rzemieślnicza, 
Słoneczna, Spółdzielcza, Środkowa, Stefana Starzyńskiego, Wałowa 

(od skrzyżowania z ulicą Przemysłową do skrzyżowania z ulicą 
Gliwicką - parzyste i nieparzyste numery domów od 1 do 12), 

Wąska,|- place: Plac Wolności 

1 Ziębice, Plac Wolności 1, Szkoła Podstawowa 
nr 2 i. Henryka Sienkiewicza  

2 

-ulice: Graniczna, Józefa Lompy, Łąkowa, 
Podmiejska, Polna, Pusta, Sienna, Sportowa, 
Stawowa, Wincentego Witosa, Wrocławska, 
Zielona 

ulice: Graniczna, Józefa Lompy, Łąkowa, Podmiejska, Polna, Pusta, 
Sienna, Sportowa, Stawowa, Wincentego Witosa, Wrocławska, 

Zielona 

2 Ziębice, ul. Sportowa 4, Stadion Miejski w 
Ziębicach  

lokal przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych 

3 

-ulice: Jagiellońska, Krótka, Oławska, 
Osińska, Otmuchowska, Paczkowska, 
Piaskowa, Piastów Ziębickich, Pilichowska, 
Przemysłowa, Władysława Łokietka, Zawiszy 

ulice: Jagiellońska, Krótka, Oławska, Osińska, Otmuchowska, 
Paczkowska, Piaskowa, Piastów Ziębickich, Pilichowska, 

Przemysłowa, Władysława Łokietka, Zawiszy 

3 Ziębice, ul. Przemysłowa 10, Urząd Miejski w 
Ziębicach 

4 
- osiedla: Osiedle Mikołaja Kopernika, -ulice: 
Spacerowa, Wojska Polskiego 

- osiedla: Osiedle Mikołaja Kopernika, -ulice: Spacerowa, Wojska 
Polskiego 

4 Ziębice, ul. Wojska Polskiego 10, Ziębickie 
Centrum Kultury, lokal przystosowany dla 

osób niepełnosprawnych 

5 

-ulice: 1 Maja, Bolesława Chrobrego, 
Gazowa, Kolejowa, Mokra, Nadrzeczna, 
Pocztowa, Stolarska, Wałowa (od 
skrzyżowania z ulicą Kolejową do 
skrzyżowania ulicą Przemysłową - parzyste 
numery domów od nr 44 do nr 58 oraz 

ulice: 1 Maja, Bolesława Chrobrego, Gazowa, Kolejowa, Mokra, 
Nadrzeczna, Pocztowa, Stolarska, Wałowa (od skrzyżowania z ulicą 

Kolejową do skrzyżowania ulicą Przemysłową - parzyste numery 
domów od nr 44 do nr 58 oraz parzyste i nieparzyste numery 

domów od nr 59 do nr 87) 

5 -Ziębice, ul. Wałowa 65 Miejsko Gminny 
Ośrodek Pomocy Społecznej, lokal 

przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych 



parzyste i nieparzyste numery domów od nr 
59 do nr 87) 

6 
- ulice: Bohaterów Getta, Browarna, 
Grunwaldzka (parzyste numery domów: od 
nr 2 do nr 26), Ogrodowa, Podwale, Rynek 

ulice: Bohaterów Getta, Browarna, Grunwaldzka (parzyste numery 
domów: od nr 2 do nr 26), Ogrodowa, Podwale, Rynek 

ulice: Boczna, Gliwicka (numery domów od 3 do 9 oraz nieparzyste 
numery domów od 11 - 25 A, Juliusza Słowackiego (parzyste 

numery domów od 4 - 34), Kościelna, Księdza Wacława Gacka, 
Rzeźnicza, Tadeusza Kościuszki, Wałowa (od skrzyżowania z ulicą 

Gliwicką do skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego - numery 
domów od 13 do 23 i 25)|- place: Plac im. Jana Pawła II, Plac 

Szpitalny 

6  - Ziębice, Rynek 44, Ratusz 

7 

-ulice: Garbarska, Juliusza Słowackiego 
(nieparzyste numery domów: od nr 1 do nr 
19), Klasztorna, Murarska, Zamkowa; 
Wałowa (od skrzyżowania z ulicą Wojska 
Polskiego do ulicy Kolejowej -parzyste 
numery domów od nr 24 do nr 26, wszystkie 
numery domów od nr 27 - 43, oraz 
nieparzyste nr domów od 45 -55)|-place: 
Plac Strażacki 

ulice: Garbarska, Juliusza Słowackiego (nieparzyste numery domów: 
od nr 1 do nr 19), Klasztorna, Murarska, Zamkowa; Wałowa (od 

skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego do ulicy Kolejowej -parzyste 
numery domów od nr 24 do nr 26, wszystkie numery domów od nr 
27 - 43, oraz nieparzyste nr domów od 45 -55)|-place: Plac Strażacki 

7 - Ziębice, ul. Klasztorna 6, Zespół 
Opiekuńczo Wychowawczy, lokal 

przystosowany dla osób 
niepełnosprawnych 

8 

-ulice: Boczna, Gliwicka (numery domów od 
3 do 9 oraz nieparzyste numery domów od 
11 - 25 A, Juliusza Słowackiego (parzyste 
numery domów od 4 - 34), Kościelna, 
Księdza Wacława Gacka, Rzeźnicza, 
Tadeusza Kościuszki, Wałowa (od 
skrzyżowania z ulicą Gliwicką do 
skrzyżowania z ulicą Wojska Polskiego - 
numery domów od 13 do 23 i 25)|- place: 
Plac im. Jana Pawła II, Plac Szpitalny 

Patrz wiersz nr 6 6 - Ziębice, Rynek 44, Ratusz 

9 
-sołectwa: Biernacice, Niedźwiednik, 
Rososznica, Służejów 

-sołectwa: Niedźwiednik, Rososznica, 8 Niedźwiednik nr 66, Świetlica Wiejska w 
Niedźwiedniku 

  
sołectwa: Biernacice, Służejów 9 -Biernacice nr 29, Świetlica Wiejska w 

Biernacicach 

10 
-sołectwa: Bożnowice, Brukalice, Jasienica, 
Nowina, Nowy Dwór, Raczyce, Skalice, 

sołectwa: Bożnowice, , Jasienica, Nowina, Nowy Dwór,  Skalice, 10 Nowy Dwór nr 40, Świetlica wiejska w 
Nowym Dworze, lokal przystosowany dla 



Wadochowice, Witostowice osób niepełnosprawnych 

  
-sołectwa: Brukalice, Raczyce, Wadochowice, Witostowice 11 Wadochowice Nr 22, Przedszkole Publiczne w 

Wadochowicach 

11 - sołectwa: Lubnów, Niedźwiedź 
- sołectwa: Lubnów 12 Lubnów nr 42, Niepubliczna Szkoła 

Podstawowa  w Lubnowie 

  
 - sołectwa : Niedźwiedź 13 Niedźwiedź 93 c Zespół Szkół i Przedszkoli w 

Niedźwiedziu 

12 
-sołectwa: Głęboka, Osina Mała, Pomianów 
Dolny, Starczówek 

-sołectwa: Osina Mała, Starczówek 14 Starczówek nr 20, Szkoła Podstawowa w 
Starczówku 

  
sołectwa: Głęboka, Pomianów Dolny 15 -Pomianów Dolny nr 81 A, Świetlica Wiejska 

w Pomianowie Dolnym 

13 -sołectwa: Czerńczyce, Krzelków, Lipa 
-sołectwa: Czerńczyce, Krzelków, Lipa 16 - Krzelków nr 16, Świetlica Wiejska w 

Krzelkowie 

14 - sołectwo: Henryków 
- sołectwo: Henryków 17 - Henryków, ulica Polna 9, Zespół Szkół 

Samorządowych 

15 
-sołectwa: Dębowiec, Kalinowice Dolne, 
Kalinowice Górne, Osina Wielka, Wigańcice 

sołectwa: , Kalinowice Dolne, Kalinowice Górne, Wigańcice 18 -Wigańcice nr 88, budynek szkolny 

  
-sołectwa: Dębowiec, Osina Wielka 19 -Dębowiec nr 26 B, Świetlica wiejska w 

Dębowcu 

 
Kolorem żółtym zostały wyróżnione lokale przystosowane dla osób niepełnosprawnych. 
 

Podstawa :  

Uchwała nr XXIV/171/2012 Rady Miejskiej w Ziębicach z dnia 27 września 2012 r w sprawie podziału Gminy Ziębice na okręgi wyborcze oraz ustalenia ich 

granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu; uchwała nr XXVII/191/2012 w sprawie podziału Gminy Ziębice na stałe obwody głosowania, ustalenia 

ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych.  

IV. Wyborca niepełnosprawny posiada prawo dopisania do spisu wyborców w obwodzie głosowania, w którym znajduje się 
lokal obwodowej komisji wyborczej przystosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Termin złożenia pisemnego wniosku 



do Urzędu Miejskiego w Ziębicach o dopisanie do spisu wyborców w obwodzie głosowania właściwym dla lokalu 
przystosowanego do potrzeb osób niepełnosprawnych upływa w dniu 3 listopada 2014r (w godzinach urzędowania).  

We wniosku, o którym mowa wyżej, podaje się odpowiednio następujące dane: 
 - w zakresie dotyczącym  obywateli polskich nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny 

PESEL i adres zamieszkania wyborcy. 
 

IV. Wyborca niepełnosprawny może oddać swój głos: 

 osobiście; 

 korespondencyjne; 

 przez pełnomocnika 

 osobiście przy użyciu nakładki sporządzonej w alfabecie  Braille’a. 
 

Głosowanie korespondencyjne 
   

Głosować korespondencyjnie mogą wyborcy posiadający orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu 
niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 

1) całkowitej niezdolności do pracy; 
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów; 
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek 
pielęgnacyjny. 
 
Nie mają prawa do głosowania korespondencyjnego wyborcy przebywający w: 
- zakładach opieki zdrowotnej, 
- domach pomocy społecznej, 



- zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych, 
a także wyborcy głosujący przez pełnomocnika. 
 
Zamiar głosowania należy zgłosić wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi) gminy najpóźniej do 21 dnia przed dniem wyborów, tj. 
do dnia 27 października 2014 r. (poniedziałek). 
Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, telegraficznie, telefaksem lub w formie elektronicznej (patrz: wzór ). 
Zgłoszenie musi zawierać: 
- nazwisko, 
- imię (imiona), 
- imię ojca, 
- datę urodzenia, 
- numer ewidencyjny PESEL, a w przypadku obywatela Unii Europejskiej niebędącego obywatelem polskim  numer paszportu 
lub innego dokumentu stwierdzającego tożsamość, 
- oświadczenie o wpisaniu do rejestru wyborców w danej gminie, 
- oznaczeniu wyborów, 
- kopię orzeczenia o niepełnosprawności, 
- żądanie załączenia nakładki w alfabecie Braille'a, o ile wyborca ich sobie zażyczy, 
- adres na który ma być wysłany pakiet wyborczy. 
 
W przypadku braku wymaganych danych w zgłoszeniu wójt (burmistrz, prezydent) lub osoba przez niego wskazana wzywa 
wyborcę do uzupełnienia wniosku w ciągu 3 dni. Zgłoszenia nie uzupełnione w wyznaczonym terminie nie są dalej 
rozpatrywane, o czym wyborca zostanie powiadomiony. 
 
Po rozpatrzeniu zgłoszenia wyborca zostaje dopisany do spisu wyborców obwodu głosowania wyznaczonego do głosowania 
korespondencyjnego na terenie gminy. 
 
Pakiet wyborczy, który wyśle wójt (burmistrz, prezydent) wyborca powinien otrzymać nie później niż 7. dni przed dniem 
głosowania, do rąk własnych, za pokwitowaniem odbioru. Jeśli wyborca nie będzie mógł własnoręcznie pokwitować odbioru, 

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/ziebice/7183.pdf


czynność tę może wykonać doręczający, wskazując przyczynę braku podpisu wyborcy. W przypadku nieobecności wyborcy, 
doręczający zostawi mu informację o dacie powtórnej próby doręczenia (nie później niż 3 dni od daty pierwszej próby). 
 
Pakiet wyborczy zawiera: zaadresowaną kopertę zwrotną, kartę lub karty do głosowania, kopertę na kartę lub karty do 
głosowania oraz oświadczenie o osobistym i tajnym oddaniu głosu na karcie do głosowania, a także nakładkę w alfabecie 
Braille'a, jeśli wyborca jej zażądał. Wyborca, po wypełnieniu karty lub kart do głosowania, wkłada ją do koperty na kartę do 
głosowania i zakleja kopertę. Zaklejoną kopertę na kartę do głosowania wraz z podpisanym oświadczeniem umieszcza w 
kopercie zwrotnej i przekazuje, za pokwitowaniem, pracownikowi Poczty Polskiej, który zgłosi się po jej odbiór najpóźniej 
ostatniego dnia roboczego przed dniem wyborów. Przesyłka ta jest zwolniona z opłat pocztowych. Koperty zwrotne 
przekazywane są do właściwej obwodowej komisji wyborczej do zakończenia głosowania. 
 
Wyborca niepełnosprawny może osobiście dostarczyć kopertę zwrotną do wyznaczonej mu do głosowania korespondencyjnego 
obwodowej komisji wyborczej. 
 
W przypadku, gdy pakiet wyborczy nie został odebrany z powodu podania przez wyborcę błędnego adresu, a wyborca 
podtrzymuje chęć głosowania korespondencyjnego istnieje, na wyraźne żądanie wyborcy, możliwość doręczenia pakietu na inny 
adres ale wyłącznie na terenie tej samej gminy. 
 
W przypadku złożenia przez wyborcę oświadczenia o rezygnacji z głosowania korespondencyjnego, możliwe jest wydanie temu 
wyborcy zaświadczenia o prawie do głosowania lub dopuszczenie do głosowania osobistego w lokalu wyborczym, jeżeli zwrócił 
on, osobiście, przez pocztę lub w inny sposób, pakiet wyborczy w stanie nienaruszonym. W takiej sytuacji wyborca będzie 
głosował w obwodzie, w którym został dopisany do spisu wyborców w związku ze zgłoszeniem zamiaru głosowania 
korespondencyjnego. 

Głosowanie przez pełnomocnika 

   



Głosować przez pełnomocnika mogą wyborcy którzy najpóźniej w dniu głosowania ukończą 75 lat lub posiadający orzeczenie o 
znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, w tym także wyborcy posiadający orzeczenie organu rentowego o: 
1) całkowitej niezdolności do pracy; 
2) niezdolności do samodzielnej egzystencji; 
3) orzeczenie o zaliczeniu do I grupy inwalidów; 
4) orzeczenie o zaliczeniu do II grupy inwalidów;  
a także osoby о stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, którym przysługuje zasiłek 
pielęgnacyjny. 
 
Nie mają prawa do głosowania przez pełnomocnika wyborcy przebywający w: 
- zakładach opieki zdrowotnej, 
- domach pomocy społecznej, 
- zakładach karnych i aresztach śledczych oraz ich oddziałach zewnętrznych, 
a także wyborcy głosujący korespondencyjnie. 

Pełnomocnikiem może być osoba wpisana do rejestru wyborców w tej samej gminie, co udzielający pełnomocnictwa do 
głosowania. 
Pełnomocnikiem nie może być osoba wchodząca w skład komisji obwodowej właściwej dla obwodu głosowania osoby 
udzielającej pełnomocnictwa do głosowania, a także mężowie zaufania, jak również kandydaci w danych wyborach. 
Pełnomocnictwo można przyjąć tylko od jednej osoby lub od dwóch osób, jeżeli co najmniej jedną z nich jest wstępny (ojciec, 
matka, dziadek, babka, itd.), zstępny (syn, córka, wnuk, wnuczka, itd.), małżonek, brat, siostra lub osoba pozostająca w stosunku 
przysposobienia, opieki lub kurateli w stosunku do pełnomocnika. 
 
W celu sporządzenia aktu pełnomocnictwa wyborca składa wniosek (patrz: wniosek) do wójta (burmistrza, prezydenta) gminy, w 
której jest wpisany do rejestru wyborców. Wniosek należy złożyć najpóźniej do 9. dnia przed dniem wyborów, tj. do dnia 7 
listopada 2014 r. Wniosek może być złożony pocztą, lub przez dowolną osobę w urzędzie gminy. Wniosek musi być podpisany 
przez wnoszącego o sporządzenie aktu pełnomocnictwa lub przez osobę mającą być pełnomocnikiem w przypadku, gdy 
wnioskujący nie może lub nie umie podpisać wniosku. 

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/ziebice/7182.pdf


 
Do wniosku należy dołączyć: 
- pisemną zgodę osoby mającej być pełnomocnikiem na przyjęcie pełnomocnictwa (patrz: zgoda), 
- kopię aktualnego orzeczenia właściwego organu orzekającego o ustaleniu stopnia niepełnosprawności, jeżeli wyborca 
udzielający pełnomocnictwa w dniu głosowania nie będzie miał ukończonych 75 lat. 
 
Akt pełnomocnictwa (patrz: akt) jest sporządzany w miejscu zamieszkania wyborcy lub w innym miejscu na obszarze gminy, 
jeżeli wyborca zwróci się o to we wniosku o jego sporządzenie przed wójtem (burmistrzem, prezydentem) lub przed innym 
pracownikiem urzędu gminy upoważnionym przez wójta (burmistrza, prezydenta) do sporządzania aktów pełnomocnictwa do 
głosowania. 

Wyborca ma prawo cofnąć pełnomocnictwo: 

1) głosując osobiście, jeśli nie zagłosował przed nim jego pełnomocnik (głosowanie osobiste unieważnia pełnomocnictwo); 
 
2) składając stosowne oświadczenie:  
- wójtowi (burmistrzowi, prezydentowi), najpóźniej do 14 listopada 2014 r. 
- właściwej obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania, jeśli nie zagłosował wcześniej jego pełnomocnik (głosowanie 
osobiste unieważnia pełnomocnictwo). 

 

Głosowanie w lokalu wyborczym przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a 
   

Wyborca niepełnosprawny może także głosować przy użyciu nakładki na kartę do głosowania sporządzonej w alfabecie Braille'a, 
w lokalu wyborczym.  W dniu wyborów obwodowa komisja wyborcza wraz z kartą do głosowania wyda wyborcy 
niepełnosprawnemu, na jego prośbę, nakładkę na tę kartę. Po oddaniu głosu wyborca obowiązany jest zwrócić komisji 
obwodowej nakładki na karty. 

http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/ziebice/7184.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/ziebice/7184.pdf
http://www.biuletyn.net/nt-bin/_private/ziebice/7181.pdf


 
Podsumowując, zgodnie z ogłoszonym kalendarzem wyborczym należy pamiętać o upływających terminach : 

1) Termin zgłoszenia zamiaru głosowania korespondencyjnego upływa w dniu 27 października  2014 r. 
2) Termin złożenia wniosku o sporządzenia aktu pełnomocnictwa upływa w dniu 6 listopada  2014 r.  
3) Termin złożenia burmistrzowi oświadczenia o cofnięciu pełnomocnictwa upływa w dniu 14 listopada 2014 r. Po 

upływie tego terminu oświadczenie takie można złożyć obwodowej komisji wyborczej w dniu głosowania tj. 16 
listopada 2014 r. pod warunkiem, że pełnomocnik jeszcze nie oddał głosu. 

4)  Termin zgłoszenia zamiaru głosowania przy użyciu nakładki sporządzonej w alfabecie  Braille’a upływa w dniu 3 
listopada2014 r.  

Czynności, o których mowa powyżej mogą być dokonywane w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Ziębicach. 
 
 
W przypadku jakichkolwiek pytań i problemów proszę o kontakt osobisty, telefoniczny  tel. 74 8163 870; elektroniczny: 

mail: sekretariat@ziebice.pl. 
 

/-/ Antoni Herbowski 
Burmistrz Ziębic 
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