
Jeden felieton umieszczony w ponad dwustu gazetach! 

Od wielu lat piszę popularnonaukowe felietony, które drukowane są w Gazecie Krakowskiej, 

przedrukowywane następnie (na papierze) w Dzienniku Polskim i w Dzienniku Zachodnim (oraz 

niekiedy także w innych gazetach w Polsce), a zazwyczaj także są udostępniane w wydaniach 

internetowych różnych gazet. Zwykle tych elektronicznych kopii bywa więcej, niż papierowych, ale 

typowo jest ich kilka lub kilkanaście. 

Coś niezwykłego zdarzyło się jednak z tekstem opublikowanym w dniu 19.11.2021, który miał tytuł 

„Czy będziemy jeść sztuczne mięso?” Został on skopiowany i udostępniony aż w 237 wydaniach 

internetowych różnych gazet. Lista tytułów owych gazet wraz z odnośnikami do odpowiednich 

elektronicznych dokumentów jest podana niżej. Rzeczywistych dokumentów z tym tekstem może być 

nawet więcej – ale te podane niżej udało się zlokalizować. 

Uznałem ten fenomen (który z pewnością nigdy więcej się nie powtórzy) za ciekawostkę, którą 

pozwalam sobie przedstawić dla rozbawienia Czytelników.   
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48. Oborniki – Nasze Miasto https://oborniki.naszemiasto.pl/tag/tadeusiewicz-gazeta ,  

49. Dobre Miasto – Nasze Miasto https://dobremiasto.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

50. Miechów – Nasze Miasto https://miechow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

51. Limanowa – Nasze Miasto https://limanowa.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,  

52. Giżycko – Nasze Miasto https://gizycko.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

53. Pniewy – Nasze Miasto https://pniewy.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-

jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

54. Ziębice – Nasze Miasto https://ziebice.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-

jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

55. Działdowo – Nasze Miasto https://dzialdowo.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,  

56. Wyszków – Nasze Miasto https://wyszkow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,  

57. Głowno – Nasze Miasto https://glowno.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-

jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

58. Witkowo – Nasze Miasto https://witkowo.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

59. Gostyń – Nasze Miasto https://gostyn.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-

jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

60. Busko Zdrój – Nasze Miasto https://buskozdroj.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335,   

61. Kłodawa – Nasze Miasto https://klodawa.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

62. Pułtusk – Nasze Miasto https://pultusk.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-

jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

63. Błonie – Nasze Miasto https://blonie.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-

jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,  

64. Gliwice – Moje Miasto https://gliwice.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-

jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

65. Drezdenko – Nasze Miasto https://drezdenko.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   
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66. Chojnice – Nasze Miasto https://chojnice.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

67. Karczew – Nasze Miasto https://karczew.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

68. Słubice – Nasze Miasto https://slubice.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-

jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

69. Ząbkowice Śląskie – Nasze Miasto https://zabkowiceslaskie.naszemiasto.pl/moim-

zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

70. Braniewo – Nasze Miasto https://braniewo.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

71. Koronowo – Nasze Miasto https://koronowo.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

72. Miasteczko Śląskie – Nasze Miasto https://miasteczkoslaskie.naszemiasto.pl/moim-

zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,  

73. Morąg – Nasze Miasto https://morag.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-

jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

74. Dzierżoniów – Nasze Miasto https://dzierzoniow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

75. Łańcut – Nasze Miasto https://lancut.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-

jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

76. Kolno – Nasze Miasto https://kolno.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-

jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

77. Józefów – Moje Miasto https://jozefow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-

jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

78. Chocianów – Nasze Miasto https://chocianow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

79. Białogard – Nasze Miasto https://bialogard.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

80. Mońki – Nasze Miasto https://monki.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-

jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

81. Luboń – Nasze Miasto https://lubon.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-

jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

82. Głuszyca – Nasze Miasto https://gluszyca.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   
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83. Skawina – Nasze Miasto https://skawina.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,  

84. Władysławowo – Nasze Miasto https://wladyslawowo.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-

czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

85. Piła – Nasze Miasto https://pila.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-

sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,  

86. Czarnków – Nasze Miasto https://czarnkow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,  

87. Prudnik – Nasze Miasto https://prudnik.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-

jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

88. Lubsko – Nasze Miasto https://lubsko.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-

jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

89. Ełk – Nasze Miasto https://elk.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-

sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,  

90. Janów Lubelski – Nasze Miasto https://janowlubelski.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-

czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

91. Kępno – Nasze Miasto https://kepno.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-

jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

92. Lądek Zdrój – Nasze Miasto https://kepno.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

93. Rydułtowy – Nasze Miasto https://rydultowy.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

94. Racibórz – Nasze Miasto https://raciborz.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

95. Rabka Zdrój – Nasze Miasto https://raciborz.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

96. Sobótka – Nasze Miasto https://sobotka.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-

jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

97. Chojnów – Nasze Miasto https://chojnow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

98. Lubartów – Nasze Miasto https://lubartow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

99. Bierutów – Nasze Miasto https://bierutow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   
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https://janowlubelski.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://janowlubelski.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://kepno.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
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https://rydultowy.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://raciborz.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
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https://sobotka.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://sobotka.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://chojnow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://chojnow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://lubartow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://lubartow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
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https://bierutow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335


100. Barlinek – Nasze Miasto https://barlinek.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

101. Orneta – Nasze Miasto https://orneta.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

102. Żarki – Nasze Miasto https://zarki.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

103. Przemków – Nasze Miasto https://przemkow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-

czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,  

104. Kozy – Nasze Miasto https://kozy.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

105. Bychawa – Nasze Miasto https://bychawa.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

106. Gryfino – Nasze Miasto https://gryfino.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335,   

107. Goerlitz – Nasze Miasto https://goerlitz.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

108. Mosina – Nasze Miasto https://mosina.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

109. Knurów – Nasze Miasto https://knurow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

110. Środa Śląska – Nasze Miasto https://srodaslaska.naszemiasto.pl/moim-

zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

111. Warka – Nasze Miasto https://warka.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

112. Piaseczno – Nasze Miasto https://piaseczno.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-

czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

113. Toszek – Nasze Miasto https://toszek.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

114. Gostynin – Nasze Miasto https://gostynin.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

115. Pieńsk – Nasze Miasto https://piensk.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

116. Żychlin – Nasze Miasto https://zychlin.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   
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https://kozy.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://kozy.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://bychawa.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://bychawa.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://gryfino.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://gryfino.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://goerlitz.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://goerlitz.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://mosina.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://mosina.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://knurow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://knurow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://srodaslaska.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://srodaslaska.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://warka.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://warka.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://piaseczno.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://piaseczno.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://toszek.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://toszek.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://gostynin.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://gostynin.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://piensk.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://piensk.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://zychlin.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://zychlin.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335


117. Kalety – Nasze Miasto https://kalety.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

118. Ząbkowice Śląskie – Nasze Miasto 

https://zabkowiceslaskie.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-

mieso/ar/c15-8557335 ,   

119. Opalenica – Nasze Miasto https://opalenica.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-

czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

120. Siedlce – Nasze Miasto https://siedlce.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

121. Jawor – Nasze Miasto https://jawor.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

122. Długołęka – Nasze Miasto https://dlugoleka.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-

czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

123. Grudziądz – Nasze Miasto https://grudziadz.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-

czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

124. Stary Sącz – Nasze Miasto  https://katywroclawskie.naszemiasto.pl/moim-

zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,  

125. Grodzisk Mazowiecki – Nasze Miasto 

https://grodziskmazowiecki.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-

sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

126. Legionowo – Nasze Miasto https://legionowo.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-

czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,   

127. Wągrowiec – Nasze Miasto https://wagrowiec.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-

czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

128. Konin – Nasze Miasto https://konin.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

129. Augustów – Nasze Miasto https://augustow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-

czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

130. Karpacz – Nasze Miasto https://karpacz.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

131. Sanok – Nasze Miasto https://sanok.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

132. Cieszyn – Nasze Miasto https://cieszyn.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

133. Białystok – Nasze Miasto https://bialystok.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  
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https://augustow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
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https://cieszyn.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
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134. Żary – Nasze Miasto, https://zary.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

135. Bytów – Nasze Miasto https://bytow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

136. Bielawa – Nasze Miasto https://bielawa.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

137. Wrocław – Nasze Miasto https://wroclaw.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

138. Zakopane – Nasze Miasto https://zakopane.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

139. Jastrzębie Zdrój – Nasze Miasto https://jastrzebiezdroj.naszemiasto.pl/moim-

zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

140. Pisz – Nasze Miasto https://pisz.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-

jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

141. Pruszków – Nasze Miasto https://pruszkow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

142. Nowa Sól – Nasze Miasto https://nowasol.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

143. Świebodzice – Nasze Miasto https://swiebodzice.naszemiasto.pl/moim-

zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

144. Dębno – Nasze Miasto https://debno.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

145. Bukowno – Nasze Miasto https://bukowno.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,   

146. Reda – Nasze Miasto https://reda.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

147. Gdynia – Nasze Miasto https://gdynia.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

148. Żory – Nasze Miasto https://zory.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

149. Łobez – Nasze Miasto https://lobez.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

150. Czeladź – Nasze Miasto https://czeladz.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

https://zary.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://zary.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://bytow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://bytow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://bielawa.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://bielawa.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://wroclaw.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://wroclaw.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://zakopane.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://zakopane.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://jastrzebiezdroj.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://jastrzebiezdroj.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://pisz.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://pisz.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://pruszkow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://pruszkow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://nowasol.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://nowasol.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://swiebodzice.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://swiebodzice.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://debno.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://debno.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://bukowno.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://bukowno.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://reda.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://reda.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://gdynia.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://gdynia.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://zory.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://zory.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://lobez.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://lobez.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://czeladz.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://czeladz.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113


151. Wodzisław Śląski – Nasze Miasto 

https://wodzislawslaski.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-

mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

152. Krynica – Nasze Miasto https://krynica.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

153. Gorlice – Nasze Miasto https://gorlice.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

154. Kutno – Nasze Miasto https://kutno.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

155. Bielsko Biała – Nasze Miasto https://bielskobiala.naszemiasto.pl/moim-

zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

156. Pińczów – Nasze Miasto https://pinczow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

157. Ostrów Wielkopolski – Nasze Miasto https://ostrow.naszemiasto.pl/moim-

zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

158. Nowa Ruda – Nasze Miasto https://nowaruda.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-

czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,  

159. Legnica – Nasze Miasto https://legnica.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

160. Zdzieszowice – Nasze Miasto https://zdzieszowice.naszemiasto.pl/moim-

zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

161. Choszczno – Nasze Miasto https://choszczno.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-

czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

162. Gniew – Nasze Miasto https://gniew.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

163. Police – Nasze Miasto https://police.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

164. Czerwionka Leszczyny – Moje Miasto 

https://czerwionkaleszczyny.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-

sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

165. Kąty Wrocławskie – Nasze Miasto 

https://katywroclawskie.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-

mieso/ar/c15-8557335 ,  

166. Pruszcz Gdański – Nasze Miasto https://pruszczgdanski.naszemiasto.pl/moim-

zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,   

https://wodzislawslaski.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://wodzislawslaski.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://krynica.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://krynica.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://gorlice.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://gorlice.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://kutno.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://kutno.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://bielskobiala.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://bielskobiala.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://pinczow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://pinczow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://ostrow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://ostrow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://nowaruda.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://nowaruda.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://legnica.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://legnica.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://zdzieszowice.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://zdzieszowice.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://choszczno.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://choszczno.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://gniew.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://gniew.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://police.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://police.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://czerwionkaleszczyny.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://czerwionkaleszczyny.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://katywroclawskie.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://katywroclawskie.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://pruszczgdanski.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://pruszczgdanski.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113


167. Włocławek – Nasze Miasto  https://wloclawek.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-

czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

168. Opoczno – Nasze Miasto https://opoczno.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

169. Będzin – Nasze Miasto https://bedzin.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

170. Piotrków Trybunalski – Nasze Miasto 

https://piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-

sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

171. Puck – Nasze Miasto https://puck.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

172. Nowy Sącz – Nasze Miasto https://nowysacz.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-

czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113  ,  

173. Nowy Targ – Nasze Miasto https://nowytarg.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-

czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,   

174. Przemyśl – Nasze Miasto https://przemysl.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

175. Rzeszów – Nasze Miasto https://rzeszow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,   

176. Łosice – Nasze Miasto - https://losice.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,   

177. Łódź – Nasze Miasto - https://lodz.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

178. Mława – Nasze Miasto - https://mlawa.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,   

179. Toruń – Nasze Miasto  https://torun.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

180. Żagań – Nasze Miasto https://zagan.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

181. Kraków – Nasz Miasto https://krakow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

182. Kołobrzeg – Nasze Miasto  https://kolobrzeg.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-

czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

183. Śrem – Nasze Miasto https://srem.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

https://wloclawek.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://wloclawek.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://opoczno.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://opoczno.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://bedzin.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://bedzin.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://piotrkowtrybunalski.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://puck.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://puck.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://nowysacz.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://nowysacz.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://nowytarg.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://nowytarg.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://przemysl.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://przemysl.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://rzeszow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://rzeszow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://losice.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://losice.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://lodz.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://lodz.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://mlawa.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://mlawa.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://torun.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://torun.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://zagan.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://zagan.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://krakow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://krakow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://kolobrzeg.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://kolobrzeg.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://srem.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://srem.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113


184. Głogów – Nasze Miasto https://glogow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

185. Darłowo – Nasze Miasto https://darlowo.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

186. Dębica – Nasze Miasto https://debica.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

187. Nysa – Nasze Miasto https://nysa.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,   

188. Skierniewice – Nasze Miasto https://skierniewice.naszemiasto.pl/moim-

zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,  

189. Stargard – Nasze Miasto https://stargard.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

190. Słupsk – Nasze Miasto https://slupsk.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

191. Czarne – Nasze Miasto https://czarne.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,   

192. Mielec – Nasze Miasto - https://mielec.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

193. Krosno – Nasze Miasto https://krosno.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,   

194. Zduńska Wola – Nasze Miasto https://zdunskawola.naszemiasto.pl/moim-

zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,   

195. Ogrodzieniec – Nasze Miasto https://ogrodzieniec.naszemiasto.pl/moim-

zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

196. Człuchów – Nasze Miasto https://czluchow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-

czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,  

197. Tczew – Nasze Miasto https://tczew.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113,  

198. Środa Wielkopolska  - Nasze Miasto 

https://srodawielkopolska.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-

mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

199. Malbork – Nasze Miasto https://malbork.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,   

200. Tarnów – Nasze Miasto https://tarnow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,   

https://glogow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://glogow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://darlowo.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://darlowo.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://debica.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://debica.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://nysa.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://nysa.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://skierniewice.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://skierniewice.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://stargard.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://stargard.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://slupsk.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://slupsk.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://czarne.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://czarne.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://mielec.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://mielec.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://krosno.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://krosno.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://zdunskawola.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://zdunskawola.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://ogrodzieniec.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://ogrodzieniec.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://czluchow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://czluchow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://tczew.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://tczew.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://srodawielkopolska.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://srodawielkopolska.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://malbork.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://malbork.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://tarnow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://tarnow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113


201. Skarżysko Kamienna – Nasze Miasto 

https://skarzyskokamienna.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-

sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

202. Brzesko – Nasze Miasto  https://brzesko.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

203. Bartoszyce – Nasze Miasto https://bartoszyce.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-

czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

204. Łask – Nasze Miasto https://lask.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-

jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,  

205. Dąbrowa Górnicza – Nasze Miasto 

https://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-

mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

206. Lębork – Nasze Miasto https://lebork.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

207. Częstochowa – Nasze Miasto https://czestochowa.naszemiasto.pl/moim-

zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

208. Łomża – Nasze Miasto https://lomza.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

209. Rypin – Nasze Miasto https://rypin.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

210. Kraśnik – Nasze Miasto https://krasnik.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

211. Brzeg – Nasze Miasto https://brzeg.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

212. Kościan – Nasze Miasto https://koscian.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

213. Złotów – Nasze Miasto https://zlotow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

214. Góra – Nasze Miasto https://gora.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

215. Chełm – Nasze Miasto https://chelm.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

216. Chorzów – Nasze Miasto https://chorzow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

217. Kielce – Nasze Miasto https://kielce.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

https://skarzyskokamienna.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://skarzyskokamienna.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://brzesko.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://brzesko.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://bartoszyce.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://bartoszyce.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://lask.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://lask.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://dabrowagornicza.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://lebork.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://lebork.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://czestochowa.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://czestochowa.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://lomza.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://lomza.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://rypin.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://rypin.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://krasnik.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://krasnik.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://brzeg.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://brzeg.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://koscian.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://koscian.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://zlotow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://zlotow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://gora.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://gora.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://chelm.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://chelm.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://chorzow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://chorzow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://kielce.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://kielce.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113


218. Wieluń – Nasze Miasto https://wielun.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

219. Wasilków – Nasze Miasto https://wasilkow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-

czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

220. Grodzisk Wielkopolski – Nasze Miasto https://grodzisk.naszemiasto.pl/moim-

zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113,   

221. Zbąszyń – Nasze Miasto https://zbaszyn.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

222. Ruda Śląska – Nasze Miasto https://rudaslaska.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-

czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

223. Zielona Góra – Nasze Miasto https://zielonagora.naszemiasto.pl/moim-

zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,  

224. Sopot – Nasze Miasto https://sopot.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

225. Kostrzyn – Nasze Miasto https://kostrzyn.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,   

226. Miastko – Nasze Miasto https://miastko.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

227. Chrzanów – Nasze Miasto https://miastko.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

228. Wałcz – Nasze Miasto https://walcz.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

229. Kościerzyna – Nasze Miasto https://koscierzyna.naszemiasto.pl/moim-

zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

230. Koło – Nasze Miasto https://kolo.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

231. Biała Podlaska – Nasze Miasto https://bialapodlaska.naszemiasto.pl/moim-

zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

232. Katowice – Nasze Miasto https://katowice.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

233. Gołdap – Nasze Miasto https://goldap.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

234. Brzeziny – Nasze Miasto https://brzeziny.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

https://wielun.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://wielun.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://wasilkow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://wasilkow.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://grodzisk.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://grodzisk.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://zbaszyn.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://zbaszyn.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://rudaslaska.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://rudaslaska.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://zielonagora.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://zielonagora.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://sopot.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://sopot.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://kostrzyn.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://kostrzyn.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://miastko.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://miastko.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://miastko.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://miastko.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://walcz.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://walcz.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://koscierzyna.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://koscierzyna.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://kolo.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://kolo.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://bialapodlaska.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://bialapodlaska.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://katowice.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://katowice.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://goldap.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://goldap.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://brzeziny.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://brzeziny.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113


235. Oleśnica – Nasze Miasto https://olesnica.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335 ,   

236. Trzebinia – Nasze Miasto https://trzebinia.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 ,  

237. Ostróda – Nasze Miasto https://ostroda.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-

bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113 

https://olesnica.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://olesnica.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ar/c15-8557335
https://trzebinia.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://trzebinia.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://ostroda.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113
https://ostroda.naszemiasto.pl/moim-zdaniem-czy-bedziemy-jesc-sztuczne-mieso/ga/c15-8557335/zd/67128113

