
Nie•krasów -sowa, -sowie
przymiotnik: niekrasowski
mieszkańcy: niekrasowianin, niekrasowianka

Nieledew -dwi, -dwi
przymiotnik: nieledewski
mieszkańcy: nieledwianin, nieledwianka

Nielisz -sza, -szu
przymiotnik: nieliski
mieszkańcy: nieliszanin, nieliszanka

Nielubia -bi, -bi
przymiotnik: nielubski
mieszkańcy: nielubianin, nielubianka

Niem•ce -miec, -m•cach
przymiotnik: niemiecki
mieszkańcy: niemczanin, niemczanka

Niemcz -m•cza, -m•czu
przymiotnik: niemecki a. niemczański
mieszkańcy: niemczanin, niemczanka

Niem•cza -czy, -czy
przymiotnik: niemczański
mieszkańcy: niemczanin, niemczanka

Niem•czyn -na, -nie
przymiotnik: niemczyński
mieszkańcy: niemczynianin, niemczynianka

Niemienice -nic, -nicach
przymiotnik: niemienicki
mieszkańcy: niemieniczanin, niemieniczanka

Niemień•sko -ska, -sku
przymiotnik: niemieński
mieszkańcy: niemieńszczanin, niemień-
szczanka

Niemirów -rowa, -rowie
przymiotnik: niemirowski
mieszkańcy: niemirowianin, niemirowianka

Niemodlin -na, -nie
przymiotnik: niemodliński
mieszkańcy: niemodlinianin, niemodlinianka

Niemoj•ki -jek, -j•kach
przymiotnik: niemojecki
mieszkańcy: niemojczanin, niemojczanka

Nie•mstów -towa, -towie
przymiotnik: niemstowski
mieszkańcy: niemstowianin, niemstowianka

Niemyje Nowe Niemyj Nowych, Niemy-
jach Nowych
przymiotnik: niemyjski
mieszkańcy: niemyjanin, niemyjanka

Niemysłowice -wic, -wicach
przymiotnik: niemysłowicki
mieszkańcy: niemysłowiczanin, niemysłowi-
czanka

Niemysłów -łowa, -łowie
przymiotnik: niemysłowski
mieszkańcy: niemysłowianin, niemysłowianka

Nienadowa -wy, -wie
przymiotnik: nienadowski
mieszkańcy: nienadowianin, nienadowianka

Nienadowa Dol•na Nienadowy Dol•nej,
Nienadowie Dol•nej
przymiotnik: nienadowski
mieszkańcy: nienadowianin, nienadowianka

Nienadowa Gór•na Nienadowy Gór-
•nej, Nienadowie Gór•nej
przymiotnik: nienadowski
mieszkańcy: nienadowianin, nienadowianka

Nienadów•ka -w•ki, -w•ce
przymiotnik: nienadówecki
mieszkańcy: nienadówczanin, nienadów-
czanka
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Nienaszów -szowa, -szowie
przymiotnik: nienaszowski
mieszkańcy: nienaszowianin, nienaszowianka

Nienowice -wic, -wicach
przymiotnik: nienowicki
mieszkańcy: nienowiczanin, nienowiczanka

Niepart -r•tu, -r•cie
przymiotnik: nieparcki
mieszkańcy: nieparcianin, nieparcianka

Niepo•ględzie -dzia, -dziu
przymiotnik: niepoględzki
mieszkańcy: niepoględzianin, niepoględzianka

Niepokalanów -nowa, -nowie
przymiotnik: niepokalanowski
mieszkańcy: niepokalanowianin, niepokalano-
wianka

Niepołomice -mic, -micach
przymiotnik: niepołomicki a. niepołomski
mieszkańcy: niepołomiczanin, niepołomi-
czanka

Nieporęt -rętu, -ręcie
przymiotnik: nieporęcki
mieszkańcy: nieporęcianin, nieporęcianka

Nie•pruszewo -wa, -wie
przymiotnik: niepruszewski
mieszkańcy: niepruszewianin, nieprusze-
wianka

Nierada -dy, -dzie
przymiotnik: nieradzki
mieszkańcy: nieradzianin, nieradzianka

Nie•stachów -chowa, -chowie
przymiotnik: niestachowski
mieszkańcy: niestachowianin, niestacho-
wianka

Nie•stępowo -wa, -wie
przymiotnik: niestępowski
mieszkańcy: niestępowianin, niestępowianka

Nie•stron•no -na, -nie
przymiotnik: niestroneński
mieszkańcy: niestronianin, niestronianka

Niesuł•ków -kowa, -kowie
przymiotnik: niesułkowski
mieszkańcy: niesułkowianin, niesułkowianka

Nieszawa -wy, -wie
przymiotnik: nieszawski
mieszkańcy: nieszawianin, nieszawianka

Nieszkowice Małe Nieszkowic Małych,
Nieszkowicach Małych
przymiotnik: nieszkowicki
mieszkańcy: nieszkowiczanin, nieszkowi-
czanka

Nieszkowice Wiel•kie Nieszkowic
Wiel•kich, Nieszkowicach Wiel•kich
przymiotnik: nieszkowicki
mieszkańcy: nieszkowiczanin, nieszkowi-
czanka

Nie•świń -winia, -winiu
przymiotnik: nieświński
mieszkańcy: nieświnianin, nieświnianka

Nietkowice -wic, -wicach
przymiotnik: nietkowicki
mieszkańcy: nietkowiczanin, nietkowiczanka

Nie•trzanowo -wa, -wie
przymiotnik: nietrzanowski
mieszkańcy: nietrzanowianin, nietrzanowianka

Nietulisko Duże Nietuliska Dużego, Nie-
tulisku Dużym
przymiotnik: nietuliski
mieszkańcy: nietuliszczanin, nietuliszczanka
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