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Adelina (woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gm. Werbkowice) 

Aglomeracja trójmiejska 

Al-Musanna (Irak ; prowincja) 

Białka (woj. lubelskie, pow. parczewski, gm. Dębowa Kłoda) 

Bystre (woj. podkarpackie, pow. leski, gm. Baligród ; okolice) 

Castelló de la Plana (Hiszpania) 

Chełm (mezoregion) 

Dolná Krupá (Słowacja) 

Działki Leśne (Gdynia ; część miasta) 

Dzielnica I Stare Miasto (Kraków) 

Gmina Białobrzegi (woj. podkarpackie, pow. łańcucki) 

Gmina Dzierżoniów (woj. dolnośląskie, pow. dzierżoniowski) 

Gmina Herby (woj. śląskie, pow. lubliniecki) 

Gmina Kamieniec Ząbkowicki (woj. dolnośląskie, pow. ząbkowicki) 

Gmina Koniecpol (woj. śląskie, pow. częstochowski) 

Gmina Kroczyce (woj. śląskie, pow. zawierciański) 

Gmina Krzepice (woj. śląskie, pow. kłobucki) 

Gmina Kudowa-Zdrój (1976-1991) 

Gmina Olesno (woj. opolskie, pow. oleski) 

Gmina Opatów (woj. śląskie, pow. kłobucki) 

Gmina Pawonków (woj. śląskie, pow. lubliniecki) 

Gmina Popów (woj. śląskie, pow. kłobucki) 

Gmina Radłów (woj. opolskie, pow. oleski) 

Gmina Rudniki (woj. opolskie, pow. oleski) 

Gmina Strzegom (woj. dolnośląskie, pow. świdnicki) 

Gmina Szczekociny (woj. śląskie, pow. zawierciański) 

Gmina Szczytna (woj. dolnośląskie, pow. kłodzki) 

Gmina Woźniki (woj. śląskie, pow. lubliniecki) 

Green Town (Stany Zjednoczone ; miasto fikcyjne) 

Jabłonka (dopływ Hoczewki ; rzeka) 

Jezioro Bialskie 

Kroczyce (woj. śląskie, pow. zawierciański, gm. Kroczyce) 
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Krzcin (woj. świętokrzyskie, pow. sandomierski, gm. Koprzywnica) 

Kynšperk nad Ohří (Czechy) 

Lichterfelde (Berlin ; część miasta) 

Łubna-Jakusy (woj. łódzkie, pow. sieradzki, gm. Błaszki) 

Marysin (woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gm. Mircze) 

Miński Obszar Chronionego Krajobrazu 

Obwód kemerowski (Rosja) 

Obwód saratowski (Rosja) 

Osieczów (woj. dolnośląskie, pow. bolesławiecki, gm. Osiecznica) 

Powiat rzeczycki (1566-1793) 

Powiat witebski (1508-1772) 

Pór (rzeka) 

Rosienie (Litwa, okr. kowieński, rej. rosieński) 

Rosyjska Federacyjna Socjalistyczna Republika Radziecka (RSFSR ; 1917-1922) 

Rymawska Sobota (Słowacja) 

Saint-Jean d'Angély (Francja ; miasta) 

Siemień (woj. lubelskie ; staw) 

Sitno (woj. lubelskie, pow. radzyński, gm. Borki) 

Skoków (woj. lubelskie, pow. opolski, gm. Opole Lubelskie) 

Smíchov (Praga ; część miasta) 

Stare Polesie (Łódź ; część miasta) 

Streszyn (Białoruś, obw. homelski, rej. żłobiński) 

Takab (Iran ; okolice) 

Trębanów (woj. świętokrzyskie, pow. ostrowiecki, gm. Ćmielów) 

Tuczapy (woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gm. Mircze) 

Volary (Czechy) 

Wiszniów (woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gm. Mircze) 

Wola Duża (woj. lubelskie, pow. lubelski, gm. Bychawa) 

Wołkusz (woj. podlaskie, pow. augustowski, gm. Lipsk) 

Zadworze (woj. lubelskie, pow. kraśnicki, gm. Urzędów) 

Zawady (woj. podlaskie, pow. białostocki, gm. Zawady) 


