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WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151) 
(21-27.01.2017) 

 

 

Bereźnica Królewska (Ukraina, obw. lwowski, rej. żydaczowski) 

Cannanore (Indie, stan Kerala) 

Chruślice (Nowy Sącz ; część miasta) 

Chrzanów (woj. małopolskie, pow. chrzanowski ; okolice) 

Czernina Dolna (woj. dolnośląskie, pow. górowski, gm. Góra) 

Daszów (woj. dolnośląskie, pow. górowski, gm. Jemielno) 

Desemboque (Meksyk) 

Dolny Egipt 

Falkowa (Nowy Sącz ; część miasta) 

Gilan (Iran ; kraina historyczna) 

Gmina Alwernia (woj. małopolskie, pow. chrzanowski) 

Gmina Babice (woj. małopolskie, pow. chrzanowski) 

Gmina Brzeźnica (woj. małopolskie, pow. wadowicki) 

Gmina Bytnica (woj. lubuskie, pow. krośnieński) 

Gmina Cybinka (woj. lubuskie, pow. słubicki) 

Gmina Czernichów (woj. małopolskie, pow. krakowski) 

Gmina Dobra (woj. wielkopolskie, pow. turecki) 

Gmina Godzianów (woj. łódzkie, pow. skierniewicki) 

Gmina Goszczanów (woj. łódzkie, pow. sieradzki) 

Gmina Góra Kalwaria (woj. mazowieckie, pow. piaseczyński) 

Gmina Grójec (woj. mazowieckie, pow. grójecki) 

Gmina Grybów (woj. małopolskie, pow. nowosądecki) 

Gmina Krzeszowice (woj. małopolskie, pow. krakowski) 

Gmina Liszki (woj. małopolskie, pow. krakowski) 

Gmina Łyszkowice (woj. łódzkie, pow. łowicki) 

Gmina Międzyrzecz (woj. lubuskie, pow. międzyrzecki) 

Gmina Mszczonów (woj. mazowieckie, pow. żyrardowski) 

Gmina Olsztyn (woj. śląskie, pow. częstochowski) 

Gmina Pabianice (woj. łódzkie, pow. pabianicki) 

Gmina Przysucha (woj. mazowieckie, pow. przysuski) 

Gmina Puszcza Mariańska (woj. mazowieckie, pow. żyrardowski) 

Gmina Skierniewice (woj. łódzkie, pow. skierniewicki) 

Gmina Suwałki (woj. podlaskie, pow. suwalski) 

Gmina Tarczyn (woj. mazowieckie, pow. piaseczyński) 

Gmina Tarnów (woj. małopolskie, pow. tarnowski) 

Gmina Tomaszów Mazowiecki (woj. łódzkie, pow. tomaszowski) 

Gmina Trzciana (woj. małopolskie, pow. bocheński) 

Gmina Uniejów (woj. łódzkie, pow. poddębicki) 

Gmina Ustroń (woj. śląskie, pow. cieszyński) 
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Gmina Wadowice (woj. małopolskie, pow. wadowicki) 

Gmina Warta (woj. łódzkie, pow. sieradzki) 

Gmina Wilkowice (woj. śląskie, pow. bielski) 

Gmina Zadzim (woj. łódzkie, pow. poddębicki) 

Gmina Zator (woj. małopolskie, pow. oświęcimski) 

Gmina Zawoja (woj. małopolskie, pow. suski) 

Gubin (Ukraina, obw. tarnopolski, rej. buczacki) 

Jamnica (woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Kamionka Wielka) 

Jasienna (woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Korzenna) 

Kunów (woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Chełmiec) 

Kus (Egipt) 

Kus (Egipt ; okolice) 

Lac de Saint-Point (Francja ; jezioro) 

Maniawa (Ukraina, obw. iwanofrankiwski, rej. bohorodczański) 

Odorheiu Secuiesc (Rumunia) 

Powiat częstochowski (woj. śląskie) 

Powiat głogowski (woj. dolnośląskie) 

Powiat grójecki (woj. mazowieckie) 

Powiat międzyrzecki (woj. lubuskie) 

Powiat nowotarski (woj. małopolskie) 

Powiat oświęcimski (woj. małopolskie) 

Powiat pabianicki (woj. łódzkie) 

Powiat piaseczyński (woj. mazowieckie) 

Powiat poddębicki (woj. łódzkie) 

Powiat przysuski (woj. mazowieckie) 

Powiat sieradzki (woj. łódzkie) 

Powiat skierniewicki (woj. łódzkie) 

Powiat suwalski (woj. podlaskie) 

Powiat tatrzański (woj. małopolskie) 

Powiat tomaszowski (woj. łódzkie) 

Powiat turecki (woj. wielkopolskie) 

Powiat wadowicki (woj. małopolskie) 

Powiat żyrardowski (woj. mazowieckie) 

Półwysep Koreański 

Przodkowo (woj. pomorskie, pow. kartuski, gm. Przodkowo) 

Puebla (Meksyk ; okręg) 

Sablin (Rosja) 

Saillon (Szwajcaria) 

Saint-Cloud (Francja, region Île-de-France) 

Saint-Cosme-en-Vairais (Francja) 

Saint-Jean-de-Luz (Francja) 

Saint-Leu-la-For{u0207}t (Francja) 

Saint-Saulge (Francja) 

Salins-les-Bains (Francja) 

Siemnocha (woj. mazowieckie, pow. ostrołęcki, gm. Lelis) 

Skopów (woj. podkarpackie, pow. przemyski, gm. Krzywcza) 

Skotniki (woj. łódzkie, pow. piotrkowski, gm. Aleksandrów) 

Słonne (woj. podkarpackie, pow. przemyski, gm. Dubiecko) 

Słucz (Ukraina ; rzeka) 

Smerekowiec (woj. małopolskie, pow. gorlicki, gm. Uście Gorlickie) 

Smoszewo (woj. mazowieckie, pow. nowodworski, gm. Zakroczym) 
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Świątniki (woj. łódzkie, pow. pabianicki, gm. Pabianice) 

Tianshui (Chiny, prowincja Gansu) 

Valdivia (Chile, region Los Ríos) 

Vellore (Indie) 

Województwo suwalskie (1975-1998) 

Żar nad Hronem (Słowacja) 
 


