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Adamowicze (Białoruś, obw. grodzieński, rej. grodzieński) 

Alaguj (Rosja ; okolice) 

Bagicz (woj. zachodniopomorskie, pow. kołobrzeski, gm. Ustronie Morskie) 

Branica Radzyńska (woj. lubelskie, pow. radzyński, gm. Radzyń Podlaski) 

Cerizay (Francja) 

Dżanin (Autonomia Palestyńska) 

Fleet (Wielka Brytania, hrabstwo Hampshire) 

Gmina Biskupiec (woj. warmińsko-mazurskie, pow. nowomiejski) 

Gmina Bobrowo (woj. kujawsko-pomorskie, pow. brodnicki) 

Gmina Chąśno (woj. łódzkie, pow. łowicki) 

Gmina Chełmża (woj. kujawsko-pomorskie, pow. toruński) 

Gmina Chrzypsko Wielkie (woj. wielkopolskie, pow. międzychodzki) 

Gmina Ciechocin (woj. kujawsko-pomorskie, pow. golubsko-dobrzyński) 

Gmina Dębowa Łąka (woj. kujawsko-pomorskie, pow. wąbrzeski) 

Gmina Koszarawa (woj. śląskie, pow. żywiecki) 

Gmina Łęczyca (woj. łódzkie, pow. łęczycki) 

Gmina Oborniki (woj. wielkopolskie, pow. obornicki) 

Gmina Ostroróg (woj. wielkopolskie, pow. szamotulski) 

Gmina Rakoniewice (woj. wielkopolskie, pow. grodziski) 

Gmina Rataje (1867-1987) 

Gmina Wola Mysłowska (woj. lubelskie, pow. łukowski) 

Grabarka (Wysoczyzna Drohiczyńska ; wzgórze) 

Gudniki (woj. warmińsko-mazurskie, pow. kętrzyński, gm. Korsze) 

Hołynka (Białoruś, obw. grodzieński, rej. grodzieński) 

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

Kamionka Wielka (woj. małopolskie, pow. nowosądecki, gm. Kamionka Wielka) 

Koszarawa (woj. śląskie, pow. żywiecki, gm. Koszarawa) 

Kranj (Słowenia) 

Kruszwin (woj. zachodniopomorskie, pow. myśliborski, gm. Myślibórz) 

Liski (woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gm. Dołhobyczów) 

Lwówek (woj. mazowieckie, pow. gostyniński, gm. Sanniki) 

Łabno-Ogrodniki (Białoruś, obw. grodzieński, rej. grodzieński) 
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Macedonia Wschodnia i Tracja (Grecja ; region) 

Miniewicze (woj. podlaski, pow. białostocki, gm. Zabłudów) 

Młynne (woj. małopolskie, pow. limanowski, gm. Limanowa) 

Moszczany (woj. podkarpackie, pow. jarosławski, gm. Radymno) 

Nieuwegein (Holandia) 

Obórki (Ukraina, obw. wołyński, rej. łucki) 

Ocice (woj. dolnośląskie, pow. bolesławiecki, gm. Bolesławiec) 

Osiedle Karolówka (Zamość ; część miasta) 

Pegunungan Cyclops (Indonezja ; góry) 

Perstuń (Białoruś, obw. grodzieński, rej. grodzieński) 

Piaseczno (woj. zachodniopomorskie, pow. gryfiński, gm. Banie) 

Połom (góra) 

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

Potrójna (góra) 

Romaszki (woj. lubelskie, pow. bialski, gm. Rossosz) 

Rozłopy (woj. lubelskie, pow. zamojski, gm Sułów) 

Santa Severy (Włochy) 

Schijndel (Holandia) 

Serra da Estrela (Portugalia ; góry) 

Sylwanowce (Białoruś, obw. grodzieński, rej. grodzieński) 

Szpikołosy (woj. lubelskie, pow. hrubieszowski, gm. Hrubieszów) 

Święta (woj. wielkopolskie, pow. złotowski, gm. Złotów) 

Tâmega e Sousa (Portugalia ; wspólnota międzygminna) 

Tarnoszyn (woj. lubelskie, pow. tomaszowski, gm. Ulhówek ; okolice) 

Trevignano Romano (Włochy) 

Wyspa Północna (Nowa Zelandia) 

Zarzeczanka (Białoruś, obw. grodzieński, rej. grodzieński) 


