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WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151) 
(18-24.02.2017) 

 

 
Bad Saarow (Niemcy) 
Bojkowszczyzna (region etnograficzny) 
Bór (Skarżysko-Kamienna ; część miasta) 
Brzeżno (woj. zachodniopomorskie, pow. świdwiński, gm. Brzeżno) 
Bystra (Słowacja ; góra) 
Cascade du Val (Pierrefontaine-les-Varans ; wodospad) 
Chyżyny (woj. mazowieckie, pow. miński, gm. Latowicz) 
Crawley (Wielka Brytania, hrabstwo West Sussex) 
Doberdò del Lago (Włochy) 
Dolina Jaworowa 
Dywin (Białoruś, obw. brzeski) 
Dzierzkowice-Góry (woj. lubelskie, pow. kraśnicki, gm. Dzierzkowice ; okolice) 
Dzierzkowice-Podwody (woj. lubelskie, pow. kraśnicki, gm. Dzierzkowice ; okolice) 
Dzierzkowice-Rynek (woj. lubelskie, pow. kraśnicki, gm. Dzierzkowice ; okolice). 
Dzierzkowice-Zastawie (woj. lubelskie, pow. kraśnicki, gm. Dzierzkowice ; okolice) 
Ekeren (Antwerpia ; część miasta) 
Gmina Annopol (woj. lubelskie, pow. kraśnicki) 
Gmina Baranów Sandomierski (woj. podkarpackie, pow. tarnobrzeski) 
Gmina Borowa (woj. podkarpackie, pow. mielecki) 
Gmina Brojce (woj. zachodniopomorskie, pow. gryficki) 
Gmina Brusy (woj. pomorskie, pow. chojnicki) 
Gmina Gogolin (woj. opolskie, pow. krapkowicki) 
Gmina Harasiuki (woj. podkarpackie, pow. niżański) 
Gmina Hrubieszów (woj. lubelskie, pow. hrubieszowski) 
Gmina Jarocin (woj. podkarpackie, pow. niżański) 
Gmina Jeżowe (woj. podkarpackie, pow. niżański) 
Gmina Koprzywnica (woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski) 
Gmina Krzeszów (woj. podkarpackie, pow. niżański) 
Gmina Leśnica (woj. opolskie, pow. strzelecki) 
Gmina Łęki Szlacheckie (woj. łódzkie, pow. piotrkowski) 
Gmina Łobez (woj. zachodniopomorskie, pow. łobeski) 
Gmina Mielno (woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński) 
Gmina Nisko (woj. podkarpackie, pow. niżański) 
Gmina Nowy Targ (woj. małopolskie, pow. nowotarski) 
Gmina Oleśnica (woj. świętokrzyskie, pow. staszowski) 
Gmina Ożarów (woj. świętokrzyskie, pow. opatowski) 
Gmina Pacanów (woj. świętokrzyskie, pow. buski) 
Gmina Pakosław (woj. wielkopolskie, pow. rawicki) 
Gmina Rajgród (woj. podlaskie, pow. grajewski) 
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Gmina Rąbino (woj. zachodniopomorskie, pow. świdwiński) 
Gmina Samborzec (woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski) 
Gmina Tuszów Narodowy (woj. podkarpackie, pow. mielecki) 
Gmina Ulanów (woj. podkarpackie, pow. niżański) 
Gmina Walce (woj. opolskie, pow. krapkowicki) 
Gmina Werbkowice (woj. lubelskie, pow. hrubieszowski) 
Gmina Zaklików (woj. podkarpackie, pow. stalowowolski) 
Gmina Żelazków (woj. wielkopolskie, pow. kaliski) 
Gródek (Kraków ; część miasta) 
Hołowiecko (Ukraina, obw. lwowski) 
Jasień (dopływ Neru) 
Jaskinia Chauveta (Francja) 
Kalnėnai (Litwa) 
Kampinoski Park Narodowy (obszar) 
Krzywaczka (woj. małopolskie, pow. myślenicki, gm. Sułkowice) 
Las Łagiewnicki (Łódź) 
Mastis (Litwa ; jezioro) 
Osiedle Staffa (Skarżysko-Kamienna ; część miasta) 
Partynia (woj. podkarpackie, pow. mielecki, gm. Radomyśl Wielki) 
Powiat chojnicki (woj. pomorskie) 
Powiat grajewski (woj. podlaskie) 
Powiat hrubieszowski (woj. lubelskie) 
Powiat kędzierzyńsko-kozielski (woj. opolskie) 
Powiat kraśnicki (woj. lubelskie) 
Powiat mielecki (woj. podkarpackie) 
Powiat niżański (woj. podkarpackie) 
Powiat piotrkowski (woj. łódzkie) 
Powiat rawicki (woj. wielkopolskie) 
Powiat stalowowolski (woj. podkarpackie) 
Powiat staszowski (woj. świętokrzyskie) 
Powiat strzelecki (woj. opolskie) 
Powiat świdwiński (woj. zachodniopomorskie) 
Powiat tarnobrzeski (woj. podkarpackie) 
Prakwice (woj. pomorskie, pow. sztumski, gm. Dzierzgoń) 
Proboszczewice (woj. mazowieckie, pow. płoński, gm. Joniec) 
Przypust (woj. kujawsko-pomorskie, pow. aleksandrowski, gm. Waganiec) 
Rabka-Zdrój (woj. małopolskie, pow. nowotarski, gm. Rabka-Zdrój) 
Raszynka (zlewnia) 
Saint-Étienne (Francja, region Owernia-Rodan-Alpy, departament Loara) 
Saint-Martin-d'Uriage (Francja) 
Skrzyszów (woj. śląskie, pow. wodzisławski, gm. Godów) 
Smęgorzów (woj. małopolskie, pow. dąbrowski, gm. Dąbrowa Górnicza) 
Šypìlavìčy (Białoruś, obw. miński ; okolice) 
Szklary Górne (woj. dolnośląskie, pow. lubiński, gm. Lubin) 
Świniary Nowe (woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski, gm. Łoniów ; okolice) 
Topola (woj. świętokrzyskie, pow. kazimierski, gm. Skalbmierz) 
Torki (woj. podkarpackie, pow. przemyski, gm. Medyka) 
Traszkuny (Litwa) 
Trepcza (woj. podkarpackie, pow. sanocki, gm. Sanok) 
Trzebucza (woj. mazowieckie, pow. węgrowski, gm. Grębków) 
Trześcianka (woj. podlaskie, pow. hajnowski, gm. Narew) 
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Trześń (woj. podkarpackie, pow. tarnobrzeski, gm. Gorzyce) 
Tullinge (Szwecja) 
Turczynówka (Ukraina, obw. żytomierski, rej. cudnowski) 
Twierdza (woj. podkarpackie, pow. strzyżowski, gm. Frysztak) 
Tymowa (woj. małopolskie, pow. brzeski, gm. Czchów) 
Tyniec (woj. świętokrzyskie, pow. jędrzejowski, gm. Oksa) 
Tyrawa Solna (woj. podkarpackie, pow. sanocki, gm. Sanok) 
Uher (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Chełm) 
Ujazd (woj. łódzkie, pow. tomaszowski, gm. Ujazd) 
Ukiel (jezioro) 
Ulanica (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski, gm. Dynów) 
Ustronie (woj. dolnośląskie, pow. lubiński, gm. Lubin) 
Vallorbe (Szwajcaria) 
Vallorbe (Szwajcaria ; okolice) 
Veleso (Włochy) 
Wieleń (woj. wielkopolskie, pow. czarnkowsko-trzcianecki, gm. Wieleń) 
Wolfstein (Niemcy, kraj związkowy Nadrenia-Palatynat) 
Wysoka (woj. pomorskie, pow. starogardzki, gm. Bobowo) 
Zelgoszcz (woj. pomorskie, pow. starogardzki, gm. Lubichowo) 
Zgórsko (woj. podkarpackie, pow. mielecki, gm. Radomyśl Wielki) 
 


