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WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151) 
(16-22.1.2021) 

 
 

 

Asakusa (Tokio ; część miasta) 

Błażejewko (Błażejewo ; część wsi) 

Błażejewo (woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Kórnik) 

Błędne Skały 

Bohosudov (Krupka ; część miasta) 

Bronowice Wielkie (Kraków ; część miasta) 

Brzezinka (Oświęcim ; część miasta) 

Cancello ed Arnone (Włochy ; gmina) 

Cuenca (Hiszpania) 

Daffiama Bussie Issa (Ghana ; dystrykt) 

Dzielnica VI Bronowice (Kraków) 

Glinki (woj. mazowieckie, pow. garwoliński, gm. Miastków Kościelny) 

Gracze (woj. opolskie, pow. opolski, gm. Niemodlin) 

Hakodate (Japonia) 

Hubbard (Stany Zjednoczone ; hrabstwo) 

Illinois Basin (Stany Zjednoczone ; kotlina) 

Imado (Tokio ; część miasta) 

Józwów (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Bychawa) 

Kangerlussuaq (Grenlandia, terytorium Grenlandia, gm. Qeqqata ; zatoka) 

Karibib (Namibia ; okolice) 

Kleinostheim (Niemcy) 

Kogi (Nigeria ; stan) 

Kozłowa Góra (Piekary Śląskie ; część miasta) 

Krzyżanówka (woj. mazowieckie, pow. lipski, gm. Sienno) 

Lisiowólka (woj. lubelskie, pow. radzyński, gm. Wohyń) 

Ludwin (woj. lubelskie, pow. łęczyński, gm. Ludwin) 

Marmuszowice (Ukraina, obw. lwowski, rej. buski) 

Mędrzechów (woj. małopolskie, pow. dąbrowski, gm. Mędrzechów) 

Minowa (Tokio ; część miasta) 

Mokrany Stare (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Zalesie) 

Morawica (rzeka) 

Morioka (Japonia) 
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Niekrasów (woj. świętokrzyskie, pow. staszowski, w gm. Osiek) 

Niemiecka Afryka Południowo-Zachodnia (1884-1915) 

Northeastern United States (Stany Zjednoczone ; region) 

Obwód pskowski (Rosja) 

Omori (Tokio ; część miasta) 

Opatowice (Tarnowskie Góry ; część miasta) 

Osowa (woj. podlaskie, pow. suwalski, gm. Suwałki) 

Pniówek (woj. śląskie, pow. pszczyński, gm. Pawłowice) 

Poľov (Koszyce ; część miasta) 

Połągiew (woj. świętokrzyskie, pow. starachowicki, gm. Brody) 

Prowincja Północna (Rwanda) 

Prowincja Północno-Zachodnia (RPA) 

Radostowice (woj. śląskie, pow. pszczyński, gm. Suszec) 

Rajecká Lesná (Słowacja) 

Rejon szacki (Ukraina, obw. wołyński) 

Ruszcza (Kraków ; część miasta) 

Skorzewo (woj. pomorskie, pow. kościerski, gm. Kościerzyna) 

Sporne (Korczyna ; część wsi) 

Starostwo rzeczyckie (1603-1787) 

Stary Gaj (Lublin ; las) 

Tonie (Kraków ; część miasta) 

Trzeszczany Drugie (woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gm. Trzeszczany) 

Ujazd (woj. małopolskie, pow. krakowski, gm. Zabierzów) 

Wola Duchacka (Kraków ; część miasta) 

Wzgórze Zamkowe (Szczebrzeszyn) 

Zatoka Kambajska 


