
Pan Staszek ponad dwustuletnie 
gospodarstwo ogrodnicze 

odziedziczył po ojcu. Jest tam 
stary sad, a warzywa są uprawiane 

ekologicznie. Na targ gospodarz 
zabiera zielononóżkę kuropatwianą 

Rebekę, kurę rasy pierwotnej.  
To ona swoim gdakaniem zaprasza 

na ich ko-ko-kolorowe stoisko.  
W kwietniu  nie znajdziecie tam 

pomidorów. Wiecie dlaczego? 

Marianna szyje zabawki z duszą. Wykorzystuje 
ubrania, z których ktoś wyrósł albo się nimi znudził. 

Przerabia, czyli daje im drugie życie. Czy wiecie,  
jak to się nazywa? Edek, przytulanka ze starego 

swetra w paski jest tego najlepszym przykładem.  
Edek jest bardzo ciekawy świata i ciągle się  gubi. 

Znajdziesz go na każdej planszy?

Dyniowy Baron prowadzi 
wegetariański bar na 

rowerze. Uwielbia 
gotować i wymyślać 
nowe potrawy. Zupa 
z pokrzywy, burgery 
z buraków i pierogi 

z nadzieniem dyniowym 
to jego popisowe dania.

Aldona kocha kolory. Najchętniej 
ubrałaby w nie cały świat. Dlatego 

założyła pracownię Strojnisia, 
w której szyje nietuzinkowe 

kolorowe ubrania z lnu, wełny 
i bawełny. Dobrze się dogaduje 

z innymi sprzedawcami 
z targowiska. Kogo polubi 

najbardziej?

Pan Miecio Wróbel dba o porządek  na targu. Pomaga mu 
w tym kot Paragon, który uważa, że bez niego Miecio by 

sobie nie poradził. Tym bardziej, że do niedawna było tu miło 
i spokojnie. A teraz obaj muszą czuwać dzień i noc. Ktoś tu się 

za bardzo panoszy! Czy wiecie, kogo Miecio ma na myśli?

Piorun i spółka

Dyniowy Baron

Edek i przyjaciele 

Strojnisia

Dozorca 
i jego kot

Kawki
Stado kawek jest zawsze tam, 

gdzie dzieje się coś ciekawego. 
Uwielbiają płatać figle. 
Poszukajcie ich gniazd.

Nocka
Mała i przestraszona kotka 

znaleziona pewnego chłodnego 
poranka przez Ankę. Teraz 

dziewczyna szuka dla Nocki 
domu. Kto ją przygarnie?

Basia i  Szymon są ceramikami 
i trochę magikami, bo z połączenia 

czterech żywiołów: ziemi, wody, ognia 
i powietrza potrafią zrobić przedmiot, 

z którego będziecie jedli i pili. Na 
targ przyjeżdżają razem z córkami – 
starszą Anielą i młodszą Łucją. Obie 

chętnie pomagają rodzicom.

Hortensja Kwiatek w każdej wolnej chwili 
coś sadzi, sieje i przesadza. Prowadzi 
małe gospodarstwo ogrodnicze. Jej 

syn Franek mimo młodego wieku zna 
już bardzo wiele roślin. A najchętniej 
pałaszuje lody od Pana Słodziutkiego 

i spotyka przyjaciół na targu.

Fryzjer
Tomek prowadzi swój zakład blisko targu. Kto ze stałych 

bywalców go odwiedza? Żona Tomka, Agata, dużo pracuje. 
Rzadko można ją zobaczyć na zakupach czy w miasteczku.

Cukiernia pani Słodziutkiej
Pani Słodziutka, odkąd pamięta, piecze 

ciasta, ciasteczka i torty. Zeszyt z sekretnymi 
przepisami odziedziczyła po babci. Owoce 

kupuje na targu u starego znajomego 
– Pana Staszka. Pan Słodziutki  jest 

Włochem i wyrabia najpyszniejsze lody 
w okolicy.  Ich smak to zasługa świeżych 
naturalnych składników. Kiedy u nas jest 
zimno, chętnie odwiedza swoją rodzinę 

w słonecznej Toskanii. Czy uda mu się spełnić 
marzenie o własnej cukierni?  

Kajtek , syn Joanny 
i Jacka, marzy o tym, 
żeby mieć psa. Czy to 
marzenie się spełni?

Jasi ek , syn Tomka  
i Agaty. Wiesz, gdzie 
mieszka? Przyjaźni 

się z Kajtkiem.

Jacek  z rodziną 
mieszka blisko 

targu, na którym 
co tydzień robi 

zakupy. Joanna , żona Jacka, 
uwielbia targową 
atmosferę, więc 

często tam wpada.

Znana stałym bywalcom i bardzo lubiana  
Babcia Sąsiadka , emerytowana nauczycielka,  
na targu ma wielu znajomych. Kto jej pomaga, 
kiedy trzeba zanieść do domu ciężkie zakupy, 

a komu Babcia podlewa kwiatki podczas wakacji?

Jędrek  ma dwie pasje – 
dobre jedzenie i ciekawe 
książki. Nic nie smakuje 
mu tak bardzo jak dania 
od Dyniowego Barona.

Janusze
Janusz kupuje tanio, sprzedaje drogo.  

Wspólnie z Grażynką handlują różnymi rzeczami. 
A co sprzedają? To zależy. Ich jedyna zasada  

– zarobić jak najwięcej i jak najszybciej, a przy tym 
się nie narobić. Grażyna cieszy się, bo mąż obiecał jej 
wakacje w Egipcie. Ich wszyscy sąsiedzi już tam byli.

Tamara lubi swój 
kolorowy styl  

i zakupy u Aldony.  
Jej pasją jest żonglerka.

Złota rączka i synowie
Krzepcy bracia pojawiają się zawsze,  

kiedy są potrzebni.  
Polecają się do usług  

budowlano-porządkowych.  
Telefon 123456789 czynny całą dobę.

Mikołaj kocha książki. 
Mógłby o nich rozmawiać 
godzinami. Nigdy się nie 

nudzi i nie marudzi, bo 
przecież kto czyta więcej, 

marudzi mniej. Marzy, 
by zostać bohaterem 

książki.

Zielarka Skrzatula
Skrzatula od lat zbiera zioła. Robi z nich maści, 

kremy, octy i herbatki. Na przeziębienie, 
wszelkie bóle i smutki. Na zachłanność też. 

Policz tych, którym pomogła.

Wolontariuszki Anka i Hanka 
Anka i Hanka to siostry bliźniaczki. Anka 
spina włosy w koczek. Hanka nosi koński 

ogon. Obie kochają zwierzęta, najbardziej 
te pokrzywdzone przez los. Wszystkim 

podopiecznym chcą znaleźć dom, a szczególnie 
Rufusowi, który uwielbia spacery z Hanką, 
Lajoszowi, pięknemu komondorowi, który 

kiedyś pasł owce, i skromnemu bezimiennemu 
psu, marzącemu o rękach, które głaszczą.  

Czy im się to uda?

pan i
Słodziutka

Toczy s i ę

Weronika pochodzi ze Śląska, Kris z Chamonix.  
Gdy urodziła się ich córka Gaja, postanowili rzucić 

wszystko i wyjechać na wieś. Pierwszy dołączył  
do nich Piorun, osioł wykupiony z cyrku. Potem doszły 

kolejne zwierzaki. Jakie? Pomyśl szybko – jeśli Weronika i  Kris 
przywożą na targ mleko, jogurty, sery, jajka, wełnę, miód,  

to kto pomaga im w pracy?  

Samo 
zdrowie

Książki 
z plecaka

Ładny 
kwiatek

w Dobroszycach






