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Adria (Włochy, region Wenecja Euganejska ; okolice) 

Brabancja Walońska (Belgia ; prowincja) 

Bursztyn (Ukraina, obw. iwanofrankiwski) 

Czyże (woj. podlaskie, pow. hajnowski, gm. Czyże) 

Derwentwater (Wielka Brytania ; jezioro) 

Fermo (Włochy) 

Garsington (Wielka Brytania) 

Gmina Krasne (woj. podkarpackie, pow. rzeszowski) 

Gmina Kuryłówka (woj. podkarpackie, pow. leżajski) 

Goworów (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki, gm. Międzylesie) 

Góra św. Wawrzyńca (Kałdus ; wzgórze) 

Gubernia kurlandzka 

Jezioro Lisunie (rezerwat przyrody) 

Jezioro Łuknajno (rezerwat przyrody) 

Jezioro Zarańskie 

Jędrysek (Kalety ; część miasta) 

Kabinda (Angola ; prowincja) 

Koniec (Wysoka Głogowska ; część wsi) 

Kraina Wielkich Jezior Mazurskich 

Lamezia Terme (Włochy) 

Liaszcziwka (Ukraina, obw. czerkaski, rej. czornobajiwski) 

Li{u00E8}ge (Belgia ; prowincja) 

Linowno (woj. zachodniopomorskie, pow. drawski, gm. Drawsko Pomorskie) 

Łazy Kostkowskie (Jarosław ; część miasta) 

Macerata (Włochy) 

Marzeno (Wlochy) 

Miłkowice (woj. wielkopolskie, pow. turecki, gm. Dobra) 

Młynice (woj. kujawsko-pomorskie, pow. mogileński, gm. Strzelno) 

Montegelli (Włochy ; okolice) 

Namur (Belgia ; prowincja) 

Novafeltria (Włochy, region Emilia Romania ; okolice) 

Nowy Żabieniec (woj. mazowieckie, pow. garwoliński, gm. Wilga) 

Pawłówek (woj. kujawsko-pomorskie, pow. bydgoski, gm. Sicienko) 

Pazin (Chorwacja) 

Piove di Sacco (Włochy ; okolice) 

Pomiechowo (woj. mazowieckie, pow. nowodworski, gm. Pomiechówek) 

Półczno (woj. pomorskie, pow. bytowski, gm. Studzienice) 

Predappio (Włochy) 
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Prezid (Chorwacja ; okolice) 

Radzimowice (woj. dolnośląskie, pow. jaworski, gm. Bolków) 

Region Waloński (Belgia) 

Rożki (woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski, gm. Obrazów ; okolice) 

San Basilio (Włochy, region Apulia) 

San Leo (Włochy, region Emilia Romania ; okolice) 

Sarzyna (woj. podkarpackie, pow. leżajski, gm. Nowa Sarzyna ; okolice) 

Siemirowice (woj. pomorskie, pow. lęborski, gm. Cewice) 

Sońsk (woj. mazowieckie, pow. ciechanowski, gm. Sońsk) 

Stary Bar (Czarnogóra) 

Śliwowo-Łopienite (woj. podlaskie, pow. zambrowski, gm. Rutki) 

Tappe Hasanlu (Iran ; stanowisko archeologiczne) 

Ticino (Szwajcaria ; kanton) 

Topilec (woj. podlaskie, pow. białostocki, gm. Turośń Kościelna) 

Ullswater (Wielka Brytania ; jezioro) 

Velika Račna (Słowenia ; okolice) 

Włodzimierzec (Ukraina, obw. rówieński) 

Wola Raniżowska (woj. podkarpackie, pow. kolbuszowski, gm. Raniżów ; okolice) 

Zug (Szwajcaria ; kanton) 

 


