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WYKAZ NOWYCH DESKRYPTORÓW GEOGRAFICZNYCH (151) 
(21-27.08.2021) 

 
Aakirkeby (Dania ; okolice) 

Albigowa (woj. podkarpackie, pow. łańcucki, gm. Łańcut ; okolice) 

Allinge-Sandvig (Dania ; okolice) 

Al-Mismijja (Syria ; okolice) 

Bednarowo (Wiązownica ; część wsi) 

Biele (woj. podkarpackie, pow. przeworski, gm. Adamówka ; okolice) 

Bierwicha (woj. podlaskie, pow. sokólski, gm. Sidra ; okolice) 

Binz (Niemcy ; okolice) 

Blois (Francja ; okolice) 

Bolechówko (woj. wielkopolskie, pow. poznański, gm. Czerwonak) 

Boleszkowice (woj. zachodniopomorskie, pow. myśliborski, gm. Boleszkowice) 

Bononia (woj. lubelskie, pow. biłgorajski, gm. Goraj) 

Borsuki (woj. mazowieckie, pow. łosicki, gm. Sarnaki) 

Bourges (Francja ; okolice) 

Brisighella (Włochy ; okolice) 

Brusy-Wybudowanie (woj. pomorskie, pow. chojnicki, gm. Brusy ; okolice) 

Bukowina Druga (Bukowina ; część wsi) 

Burkot (Korczyna ; część wsi) 

Cösitz (Niemcy) 

Dillingen der Donau (Niemcy) 

Dolina Nilu (Egipt) 

Dolina Pandższeru (Afganistan) 

Dolna Gwinea (region) 

Dřevohryzy (Czechy ; wieś nieistniejąca) 

Flörsheim nad Menem (Niemcy) 

Giełczewka (rzeka) 

Ginawa (woj. zachodniopomorskie, pow. łobeski, gm. Węgorzyno ; okolice) 

Górna Gwinea (region) 

Haiti (wyspa) 

Heiligensee (Berlin ; część miasta) 

Hollister (Stany Zjednoczone, stan Kalifornia) 

Kenilworth (Wielka Brytania) 

Kędzierzyn (woj. zachodniopomorskie, pow. koszaliński, gm. Sianów) 

Khobi (Gruzja) 

Kolonia Przylądkowa (1795-1803) 

Kom el-Dikka (Egipt ; stanowisko archeologiczne) 

Kozubszczyzna (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Konopnica) 
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Leśniowice (woj. lubelskie, pow. chełmski, gm. Leśniowice) 

Metropolia kijowska (unicka, obszar) 

Mona (cieśnina) 

Mühlheim an der Donau (Niemcy) 

Nadleśnictwo Biłgoraj (obszar) 

Nusplingen (Niemcy) 

Okręg austriacki (1512-1806) 

Okręg bawarski (1500-1806) 

Okręg dolnosaksoński (1512-1806) 

Okręg frankoński (1500-1806) 

Okręg górnosaksoński (1512-1806) 

Okręg szwabski (1500-1808) 

Positano (Włochy) 

Powiat limanowski (1867-1918) 

Przechodzisko (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Drelów) 

Radoryż Smolany (woj. lubelskie, pow. łukowski, gm. Krzywda) 

Rospuda (rzeka) 

Sikorzyno (woj. pomorskie, pow. kartuski, gm. Stężyca) 

Stara Wieś (woj. lubelskie, pow. krasnostawski, gm. Kraśniczyn) 

Sudan Zachodni (region) 

Szarlejka (woj. śląskie, pow. kłobucki, gm. Wręczyca Wielka) 

Święte (woj. zachodniopomorskie, pow. stargardzki, gm. Stargard) 

Usnarz Górny (woj. podlaskie, pow. sokólski, gm. Szudziałowo) 

Węglin Południowy (Lublin ; cześć miasta) 

 

 


