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WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151) 
(21-27.01.2023) 

 
 

Adirondack (Stany Zjednoczone ; góry) 

Atglen (Stany Zjednoczone) 

Babianka (woj. lubelskie, pow. parczewski, gm. Parczew) 

Biddeford (Stany Zjednoczone) 

Carbondale (Stany Zjednoczone, stan Illinois) 

Daniszew (Białoruś, obw. grodzieński, rej. smorgoński) 

Dąbrówka Wielka (woj. pomorskie, pow. wejherowski, gm. Łęczyce) 

Düren (Niemcy ; okolice) 

Ełganowo (woj. pomorskie, pow. gdański, gm. Trąbki Wielkie) 

Eupatoria (Ukraina, Krym) 

Friedrichsruhe (Niemcy, kraj związkowy Meklemburgia-Pomorze Przednie) 

Gałkowice-Ocin (woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski, gm. Wilczyce) 

Geseke (Niemcy) 

Gmina Rumia-Zagórze (woj. pomorskie ; 1920-1939) 

Górki (woj. lubelskie, pow. parczewski, gm. Sosnowica) 

Gudvangen (Norwegia) 

Höhbeck (Niemcy) 

Ismaning (Niemcy) 

Jagodne (woj. lubelskie, pow. rycki, gm. Kłoczew) 

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

Kalonìa (Słuck ; część miasta) 

Kamionna (woj. wielkopolskie, pow. międzychodzki, gm. Międzychód) 

Ligota Łabędzka (woj. śląskie, pow. gliwicki, gm. Rudziniec) 

Łajsy (woj. warmińsko-mazurskie, pow. braniewski, gm. Pieniężno) 

Międzygórz (woj. świętokrzyskie, pow. opatowski, gm. Lipnik) 

Novyj (Rosja ; miejscowość fikcyjna) 

Nowa Karczma (woj. pomorskie, pow. kościerski, gm. Nowa Karczma) 

Nowe Kichary (woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski, gm. Dwikozy) 

Nowy Dwór (Białoruś, obw. miński, rej. miński ; okolice) 

Nowy Dwór (Białoruś, obw. miński, rej. miński) 

Piotrowiec (woj. warmińsko-mazurskie, pow. braniewski, gm. Pieniężno) 

Pluty (woj. warmińsko-mazurskie, pow. braniewski, gm. Pieniężno) 

Przedmość (woj. opolskie, pow. oleski, gm. Praszka) 
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Przymiłowice (woj. śląskie, pow. częstochowski, gm. Olsztyn) 

Radziejewo (woj. warmińsko-mazurskie, pow. braniewski, gm. Pieniężno) 

Rejvíz (Zlaté Hory ; część miasta) 

Richmond (Stany Zjednoczone, stan California) 

Rzuchowska Struga (potok) 

Salem (Stany Zjednoczone, stan Oregon) 

Skorochów (woj. opolskie, pow. nyski, gm. Nysa ; okolice) 

Skorochów (woj. opolskie, pow. nyski, gm. Nysa) 

Skrodzkie (woj. podlaskie, pow. grajewski, gm. Rajgród) 

Stefanków (woj. mazowieckie, pow. szydłowiecki, gm. Chlewiska) 

Śródmieście (Koszalin ; część miasta) 

Targoszyce (Mierzęcice ; część wsi) 

Wadąg (woj. warmińsko-mazurskie, pow. olsztyński, gm. Dywity) 

Wąwelnica (woj. zachodniopomorskie, pow. policki, gm. Dobra (Szczecińska) ; okolice) 

Wąwelnica (woj. zachodniopomorskie, pow. policki, gm. Dobra (Szczecińska) 

Wir (woj. mazowieckie, pow. przysuski, gm. Potworów) 

Witków (woj. lubuskie, pow. żagański, gm. Szprotawa) 

Województwo krakowskie (1862-1864) 

Województwo sandomierskie (1862-1864) 

Zbydniów (woj. podkarpackie, pow. stalowowolski, gm. Zaleszany) 


