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WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151) 
(14-20.01.2023) 

 
Bronisławka (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Grabowiec) 

Browary (Ukraina, obw. kijowski, rej. browarski) 

Brüz (Niemcy) 

Brzozówka (woj. podlaskie, pow. augustowski, gm. Bargłów Kościelny) 

Carson City (Stany Zjednoczone, stan Nevada) 

Catanzaro (Włochy) 

Dąbrowa (woj. kujawsko-pomorskie, pow. mogileński, gm. Dąbrowa) 

Długa Góra (Gdynia ; wzgórze) 

Dobryń-Kolonia (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Zalesie) 

Dołhołęka (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Międzyrzec Podlaski) 

Dundaga (Łotwa) 

Falmouth (Stany Zjednoczone, stan Massachusetts) 

Florianka (Górecko Stare ; część wsi) 

Gmina Dąbrowa (woj. kujawsko-pomorskie, pow. mogileński) 

Jeziora Raduńskie 

Kaplonosy-Kolonia (woj. lubelskie, pow. włodawski, gm. Wyryki) 

Kawęczyn (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Szczebrzeszyn) 

Leova (Mołdawia) 

Łachowce (woj. lubelskie, pow. tomaszowski, gm. Telatyn) 

Łubiana (woj. pomorskie, pow. kościerski, gm. Kościerzyna ; okolice) 

Maniów (woj. małopolskie, pow. dąbrowski, gm. Szczucin) 

Markajmy (woj. warmińsko-mazurskie, pow. lidzbarski, gm. Lidzbark Warmiński) 

Matiaszów (woj. świętokrzyskie, pow. staszowski, gm. Osiek) 

Młock (woj. mazowieckie, pow. ciechanowski, gm. Ojrzeń) 

Modła-Kolonia (Modła ; część wsi) 

Ortel Książęcy Pierwszy (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Biała Podlaska) 

Pisklaki (woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Łukowa) 

Pniówek (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm. Zamość) 

Pola Lednickie (Imiołki ; część wsi) 

Przesławice (woj. kujawsko-pomorskie, pow. grudziądzki, gm. Łasin) 

Przybysławice (woj. świętokrzyskie, pow. opatowski, gm. Ożarów) 

Przybysławice (woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski, gm. Klimontów ; okolice) 

Przybysławice (woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski, gm. Klimontów) 

Przytuły (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olecki, gm. Olecko) 

Rachcin (woj. kujawsko-pomorskie, pow. lipnowski, gm. Bobrowniki) 

Ramstein-Miesenbach (Niemcy ; okolice) 

Ruszkowiec (woj. świętokrzyskie, pow. opatowski, gm. Sadowie) 

Rzuchów (woj. śląskie, pow. raciborski, gm. Kornowac) 

Schodno (woj. pomorskie, pow. kościerski, gm. Dziemiany ; okolice) 
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Sławniowice (woj. opolskie, pow. nyski, gm. Głuchołazy) 

Sołtyków (woj. świętokrzyskie, pow. skarżyski, gm. Bliżyn) 

Staszówek (Staszów ; część miasta) 

Strzyżew (woj. lubelskie, pow. łukowski, gm. Łuków) 

Suliszów (woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski, gm. Łoniów) 

Tajno Stare (woj. podlaskie, pow. augustowski, gm. Bargłów Kościelny) 

Topolno Małe (woj. warmińsko-mazurskie, pow. elbląski, gm. Markusy) 

Trójmorze (region) 

Wilki (woj. warmińsko-mazurskie, pow. piski, gm. Pisz ; wieś nieistniejąca) 

Winna-Chroły (woj. podlaskie, pow. wysokomazowiecki, gm. Ciechanowiec) 

Wola Żulińska (woj. lubelskie, pow. krasnostawski, gm. Łopiennik Górny ; okolice) 

Wola Żulińska (woj. lubelskie, pow. krasnostawski, gm. Łopiennik Górny) 

Woluwe-Saint-Lambert (Belgia) 

Wzgórze Zamkowe (Lublin) 

Zamkowa Góra (Pojezierze Kaszubskie) 


