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Za rą d 7{,ałfa i f, ii; ł §rgo t

-l-Czy były dyrektyvy d7a
r1l czega uczy€ a €zegs

Po 30 latach
lłiększośćz nlch nieszka w Śntglu.|tidzą
slę często, m6vlą do sieb 7e ''Cześć',. A jednak postanow7],i slę spotkać - po 3a tahcłl l

b '', kt6rą ukończyroku. Zaproslll też aułeqo

powspominać srłoJą 'łII ''

1!

w czerwcu 7963

wychowawcę

f/uberta ZbierskJego. 0dśpievsii

nauceyclail &lstc*
łlle ? Pamlętam Jalc

Irka przynlosła vyeźnkl e nJemJe*kich 9azet a Katynlu. Zeinteres*,łałeśslę nlmlrp*
życzyłeśje - uzasadnlł srrla pytante da*rny
uczeń, a dzlśvldaću dobry anaJaay.
łt6w7ono też o vsp6iczesneJ Polsce, o pCIllć}rce J ..ł b|znesle.
rln"l się nie spostrzeżano, Jak uskaziwkź
łagars dochodzlły do trzecieJ. §*rde*crJe po
dei ękorvan a AndrzeJorłJ Pecol toxl , kt6ry uzlął
nć, sve óarkJ trud organlzacJt tego bardzo a*
danego spotkanj6, 1 Jalancie FatcJczakrkt6ła

Jat" l wręczyll kvlaty, "Chodz!.llśn_y
do teJ sameJ klasy'' - polłIedzlałna zakańcze
nle podz!ękouanla za zapEoszente"
ga wspomagala.
Przybyło lch nlevlelu.. tsarbarł Apolt- Zrob1}.! Jeszcze soble pamJątkaxa zdJęcla,
narska - Kluczyńska, Kazln!erz Kędzlora, |łoJ późnleJ chvyclJJ się ,s ręc# J ea§pleualJ
mu "§a0

j

clech Kluczyńskt, Andrze3 PecoJt, Jolanta Sa
Bratnta §Jsyo sabie daJem,
Cowska - RataJczak, §tanJsłap l?ataJczako TaŹe pomagać będe§em trrrJo,B .!t..
deusł Samol, Jerzy Skrzypceak, §rae ze vspól PostanoryJ1l, że slę Jesecae spotkaJq (&{**
nalżonkant była tcłl 1Ą,' '' Jeslcze Jeden 1 no dy ? } I spokoJnle opuśelllEośelnnę § llusar
qI thyCny utułorzyź,partlę poI1tycznę t'- strler §kE r'.

dźtł Jeden z ntch.
?dczytano llstę obecnoścl,kaźde nazw7s
ka skantrontoułano z przynleslonyml zdJęclamt
l przy okazJL każdego n'abgadano" .. Co rabJ ?
Gdzte mleszka ? D7aczega nle orzyJechał ? I
oosypały slę anegdoty : Pamlętacie Jak ... ?
"|lyponinano" także vychowawcy :" Plerłsly za

0bser.*atcr

Pclvołano kclejną
RADĘ

Z lnlcjatyu.v orzevł, Rady fflasta § 6mJny
pjs tł dziennlczku .. sJedzlał na murze, który v Śnl,glu o. littolda lnlleczyńskl*9a ?5-1J"br.
grozlł zavła7enl€n". "Jak slę pyta o podnlot rr
KuJtury v Śmiglu aebrall się przed
'entru,n
l orzeczenle ? Do dzlśtego ąle razumźłm"a7e stav.{clele orEanlzaeJi sportowyeh l nauczy v nocy poviem !" "Co to Jest hisCorla ? Pan- c-{ele wychavanla ffryr.anego. l/ sumle J8 osób
perel< ze słodką
do pollzania, czy .,. ?
Tematgm spctk*nia był sport J rekreacJa"
\,ruła by nie brakovało,
a nlektirzy chclei-t
§cl§leJ organJzoa,ał:Je l fJnanscrnanje ..łne
n
& ul tura i no-rekra* c y jnt-spart.ovyc.h .
irecytować fragnenty '' Fana Tadeusza !
n"ł o sobl e teź znać upły:łłaJqcyczas wyn§leu ożyi*JoneJ dyskus}l postano*eśon* p9*
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TłłorząJą ." Łeszek 8alcer - przewodnlczący ,
Jan Chomskl - skarbnlk , Poman Borotłskj l
Barbara Henc*l - sekretarze, Stefan Janlckl,
Jan Kasprzak, Kazlmlerz Eaś7ak, Zygmunt RataJczak 1 Rysaard Szczepanźak * cz?ankałłle.
Przewodnlczący R HlG r ŚmJgtu p. vr. 0t;leczyńsk1 życzyłzarządawl owocneJ ptacy

dJa dobra sporfu

nle

J rekreacji
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Plerwsze uxmtankl a Koszanovle poehodzE ź
XIlł uł" |łazwa rsl wywodzl slę ad Je3 założy-

cJejo

Koszana,

Okołg 14a0 roku ułaśclc!eiam!Koszanova by
ll bracla Henryk t Rvdygler Ranszovie. lr'6wczas to tlentyk uzyskał zgodę HładysłavaJa
gietły na załażenlena terenie svej dziedzl
cznej częścl,shrego dztału - mlasta.
Dnla 22.6.1rł15 r, tenże lienryk uzyskał ad
tegoż kr6la dolrument Jokal lzacyjny na z a

J?,lJasfa
Kosza*
łaż enje
n a w a na tzv, prarłle n.iemjec.kjm"
Załażenleml as la j(oszanow.ł po tvi erCza teź
najdavnleJsza pleceęć miast6, Ra kt6reJ wid
nieJe łleżako§clola śr. lłJ ta ,- najstarszeJ
nieJscoweJ budowlJ" Obok nieJ vystępuJq dwa
dęby. HŻnleslenle lrośclołal utyoreenle ps
ltl

I

rafJl D. lł" św.|ltta, ffodestJ l 1 Krescensj'
datujł slę na grzełon X,II/XIII yleku, Jako

że JeJ uposażenle stanorłlła pleśMorovnlca,
która ad 1295 r. noJ eżałada bżskupstwa poz
nańsklega. Parafla ta obeJmoęala 8 psl.
l{lasto Koszano*o { Kuszanowa } zostało
założonena częśclKoszanowa, G]inkava l
pzysi6łka Śmi9t e-l "
Davne mlsato slęgralo rięc od drogl Kaśclań,
skiej da dzlslejszej u1. śv.l",ijta. Cbecny
pJac tlojska Folskleąo bvł rynkler miasŁa Xo
szanawa l (Staa Stary Fyne'< v aCr6żnlenlu
od pctłsta łeaa p6źnie j i:owłlo 2ynku - pJacu
Roastnee] anych

}.

P7erwszy,ch csadnikórv co nowo załcż-onego

mjasta Koszanowa Jaga wła9clcle-l t/enryk
nsz slravadzlł z apala i Głoqova.
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z wolą ułaściclej.a, kt6ry nle
chclał znn7eJszać obsearu vsl kosztem csad-

60, co w osćaŁnJch _łatacj: ztoblanę

?,gadn7e

nlctwa miejsklego ad 1435 roku nazw6 Kc§f;anawo została zastąpione nazułą, ŚnJgiei.Spowo
dawane to była intensyrnną zabudawą wzdłuż
drogi Kościańsko -|łlschovskieJ przyslółko o

tej

nazwle.

Obecnie w7eśKoszanaw§ abejmuje prge§*

trzeń około 3a0 ha. posiada tr72 numery -sle
dllska" w ktlrych zamleszkuje 59l rł-feszkańców. ly'brerł pazotam ty_łko 2? z nlch płaci po
datek rolny, kt6ry v łvysoko§cl 88" 332 tys.
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"deiarskl stórusuek", emeryteiłany pracavnlk
cegi el ni w Przysi ece StereJ, e rłceeśni e;i
gracotłnik Cegźeiskieqo H Feełaniu.
Fan F'ranclsaek jest teź od J9ES r. radnym,1
tc rarto podkreśllć,bardzo aktyułnym l nie
zawsze "ugładz>nymu'. To c* my§l !, te vy3-tal 1
j nje bcl s-ię mjej,*coiłyclt *lładg cce;;la*.

- Ę{O9ŁŁłagle żHtr€ca.łj s/ę do
i

f,,$Ł
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- 7983 : obr.łsfronna &ana!.Iaacjrr u'98l
i.!c BruseczerskleJ l PolneJ - tu aaJbar

dzleJ zaangażo*ał slę fadeusz §aulc.
1984 - 1985 "" kanallzacla gihunega towu
adptowadaaJącega lrsżystkle śc!e&l- rto
była szambo l" 7 §rlgla,

tu ukrywać, było HsJą

zanlodbaną, ry"Jątklenn potpjerd.zsJqcyłn regu
lq, źe "b}lźsza Jest ftoseula cJaiu"o ilł zaw
sze wlade, - cleio dJa Kosaangpa ncgy\ to gro
madzks, cny gntnna, cly wresacie mJeJsko
grnlnna enaJdavłałaslę rł _{mJgJu, z któryfi te
uleśorEan.lcznl e jest eespolonł"
lł Kaszanowle cośn'drgngło' x 1976 ra
ku. d ł'eaczęśolśćdo Brzadu" ad 1,978, kle
dy ta soltysem avbrany został tł'a]er,len
SZYłIA{:SKI * bodajze yórezas naJmłodszy soł
iys t, gminle.
Fa riiril, tł lg86 roku, schedę przeJęl jego oj

Kcse.§

nor.fs ?
Prosaę bardzo" {Sołtys będęc uprzedaony o
moJej tłlzycle przygotowal soble "Śclągaw kę ). §iech Pan plsae,
7. 1976 - 1979 : kanallzacJe l utłłatdzente
{asfa.lt) po-lneJ ullcy lłterabovet vraz z
załaźenlemchodntka,

wpłacany Jest do gmlnneJ kasy.
Do nledauna, co

fu,

4n t986

l

budora sJecl gaaoweJ o dłuEośet
łłkm, do ktdreJ padłączyłosIę t44 adbtotcńv gazu,

5.

-

1987

.' 6bu§tr8nne krarężntkowa

-

'988
nJe l połoźente
cfiodn§f+6r vsdłuź,.trcy
6J lnkoreJ,
6.
ł ułażonachodnlkl vzdłuźlłIatzba'989
reJ, PoprzeczneJ l PolneJ,
7. 1990 - 1997 : utłłrdzente (Esfałt) polneJ u7tcy GllnkaweJ l PoprzeczneJ,
§
7992 : utuardzenle (dyvanlk asfal tavy l
2OO netravega odclnka ul. PolneJ - do
końca, po budołłteabuodntcyo

: położono - częścśoaona ulicy DrvorskleJ.
1993

chodntk

ł cg zamierzacle rnblć_rł neJĘ{.z_€ą9,1.PrgP§{
ip§el ?
łl 799Ą roku chcemy zwadaeiągoxać Drprską tł9CI rl - ź, ze łłzg}"ęduna beepleczeństua
dzźeęl,pałożyćchodnlk na Breszezeask|eJ,
(Ta szasa do §tarego 8oJanowa - H.Z,},
H ezpnjĘJ t3JąnłJca &'aszeŁo sukcesu_Ł

łn{'

ffi,jtJ,I,ł
Sołtys znacząca się uśmlecha ! "eblera się
hr

§ob"l€

''.

l

l,taszeJ wsl naLeży sle_ duży nedal (LepleJ
plenlądze na wodę, ullce ! chadnlkt - pod
pawlada sołtys) za vysypźslro. Na o96ł by

- lloże nle wypada nnJ o tym m6vlć, a7e nyś7ę,
że nle mlał kto mleszkańciv teJ ws! rozbuwa, że mleszkańcy l,nnych mlejscowoścln6dzle , zaangażować da pracy społeczneJ.
yrlą : wysyplsko ? aczywiście,ale nje u
Przecleż to wszystko nJe spadlo z nleba anas l
nuychadzlć''
nl z gnlny. To ttzeba było
a7e
J sałzemu stanąć do toboty l pottfel często
c! ło ,łysypiska ?
apr6żntbć. .óle jak slę zacznle, to ! gn7na - Sprava ta była uałkavana
Jeszcze za naczel
też dołoży.
nl}ra lreneusza Snelę. NaJplerw zebranla
Jeszcze 2 synem tazpoczęllśnyod nładzleży. odbyvały się lł Bruszczew7e,
ale onl zdecy
Poplerall śnyźch organlzacJę, wa7czyllśmy
dawanle pouledzlelj nle. PiźnleJ u nós.
o renont śrrlet!lcy w byłeJ sekoJe. Stuarza
?'erłat ten nle był dla Koszanova norośclę.
IlśmyleJ dobrc parunkl do organi zowanla
AlaJstarsl pamlętaJą, że Już u czasle okusoble cź6su. [lczestnJczyl! u konkursle, ea
pacJl Je tu pro;lektorano, ll latach '?0 na
plerrłsae
v
mleJsce, byl! ł lrtarsea
JętJ nlm
"kworty'' przywożono adpady z kośclańskJeJ
ute, dostall chyba u nagrodę st6ł plngpon-

9aĘY.
Da każdego zadanla pawołyuany był spolece-

:

rzeźn!

^

Tego vysyplska chwycll|śmyslę

Jak uędk!,
a rybą mlały byĘ utvardzone draqt, ttóre
nan ob!ecano. Zna]eźlt stę teź, roln!cy,
którzy byIl akurat vł tyn czasle zalnterescvanJ zamlaną lub sprzedażą zleml.
- Protest1v nle było ?
- Gdy okazała slę, że tylko częśćz plerwot

ny kamtt€t...
... a caloŚclq *telr*łrł soltlrs - dadaJę,
0 N I E l obrusza sźęp. izymallskl.Sołtys
sam nlc nte zrobl. Przede uszystkln pamagr
m7 Rada Sołecka : J6zef Janlckl, GracJan
Bąk, Henryk Koteckl, fiafał Klem.
nle p7anaranej zlenl potrzebna Jest na wy
- J k§o Jeszcze ?
sypisko, u.iavnlła slę dw6ch proćestuJących
- Vle Pan, nle wszystklch sposdb wymlenlć, a
* bg od nlch gruntu nje wykuplono.
nie chcę ntkogo pominęć. Tu, na wsź,wszys- cy się znaJą, a mamy Jeszcze dużo da zrQ 1ż - Jeko cłlgśfnje,aJe nlcsakaJący przy
nleb|enta l nJe chclałbym nlkago urazźć.
utuarCznr:e j irodze, |<t6ra Co nlego prob,adJe nlech Pan naplsze, że w s z y s ż
dzi, ealą sie na ;ej rc;je żcżanle.Zape,łnla
k 7 n, bez uyjątku, ktitzy w JakikoJłliek
Ęć, l]c,S , ł? Cc sałego v.r-syplska droqa bę sposób przyezynLJi slę do tego co osiEgnędje utrardzłra. Pan !urnjstrz a6v,i,że tak
llśny,ca zrobllźśny,s k ł E d e rr
,i:ęriz_:,e, aie po zbt:Co.naniu ob+łodnicy.
s e F d e c ż n e p o d z l ę k o t+ a - - *la§9łl,c{nŁce beCzig r,rzeb_ieaała r}rzez Ko..%
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Kaszanawle nje nepoćyka się na
lJJe ma Pan żadnycfi probJen1w ?

Przetnźe BruszczeNską (odetnle narożnźk
szk7arnl p. Tecław), ?o7ną l l,łlerzbuwą, po
biegnie pa7aml bądź łąkarnl 6 rolnikógł do u
11cy Glinkowej, kt6rą przetnie za gospadar
stlłem p. l,ja tuszęzaka 1 Już dale j da r]otu
tł trasę E 5, mJędzy stacJą paliw a Gliń

Jak na razle nle" ludzźe wldzą, źe cp§ sl
rabl, Ta rabl, się dla nlch J wtedy slę
gaźu3ą" t'a;trudnleJ, Jak zausze, bylła Ea
początku, ---3_,'-i
ale gdy wtdać efekty, to p6Źnte3
Jest Już znacznźe J,atvieJ " Ja z Radą §ołeci
ką kteruJę - roblmy vszyscy,
DzlękuJę Panu za razmowę.
Praszę bardzo, I jeszcze raz dziękuJę
uszysLkln, ca nl ponagają.

skj en.
Żadnych zabudawań nle ruszy

l wszyscy zain

teresouanl wyrazl7l zgodę na spreedaż grun
tu pod JgJ budowę.
Proszę Pana" Z tega co Fan mlwl mażna rłW*
nloskoytać, że ulszystlro ldzi e gładko,Czv u
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wszystkiego
na_ilepszego
i zapraszam do skorzystanla
z mojej oferty
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terenJe,
obróbka fź7nńłlaaatorsklch.

Proaadzl sarz_edaż :
- aparatóv fatagraflcznychn
- fl}n6ę ( e bantflkatą ),
- album6rł fatagraflcznych,
- ramek do zdJęć

oraz lnnych artykułiu.

l/ykonuJe naJnausza tecbnJką
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- zdJęeta legltynacyJne l dołtadotte,
- zdJęc7a do dyplanów,
- zdJęcla ślubneł zakładzte t ę

Z akaaJ1 zbltżalących slę
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DZIECI

j retiakcji 6 prłwidi awyc|l razwźązań
rozlosujemY 5 abananentów n€ wuyłażyczenle Ia kaset vldea ż & za rezulązan!"e 3
zadań rozlasujemy 5 abcnanentólł na wypaźyezenie 5 kaset vldea.
TeryŁn Ładsył_ania rozv:ąz!ń d!._3ł"1,2"."19ś§.
zAril:IE 1.
|tŚr6C

dzlec1, kt6re nadeŚle

Jł,;b przyniosq co nasze

łłagradyufundowała Bjbjlote.k3 PubJlcena f{jasta

Gnlny u Śłalglu

.

ZADAI,IIE 2.

Czy vlesz co to lesż ?
Podkreśl prarldłorą odpońedź

t. Skuter Jest to

:

A. duży ples ayśllrskl
B. todza! możoeykla o nałych
kolach

C. aały strtek notorouy.

2, Denobtl Jest to ;
A, asobnlk ogrenlcżony,
ntedorozvtntęty

B. sprzęt

c.

użycla

ułoJskovy

uyszły z

dauna nazve samochodu.

3. Sanna Jest to :
A. Jazda sanlaat
8. śrlat zutetząt
C. flńska łaźnlaparort.
ZADANIE 3.

KOŁa FORnfiKI -

Rz,ECZ

IlzupełnlJ brakuJące Lttery

§ilil§n!]ilnffi
§to zadanie $la t:yiglników spostreegawąyeJ:.
Kto obiicey, ite golębl kryie się na rys*rrku?
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ZńilANIE
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pEEUsy
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1,.l

zAnAllIE
at

zGADUJ

5.

Notły Rolc

!

Novy Fok

zGADULA

!

łięceJ !
PrzewędruJe z nln krok
dxonł§cje . ł....

l)

Co za bjałe p.i6rke
zlmą ehrnurka ?

c}

lfotłorocanych ulel e życzeń

Słonka będale

krok

nles.le dzleclan mraźny . .......

KEZyżÓvx

Z^DANIE 6.

Da kratek uplse

^

wyrazy

a

podanych znaczenlach

Poztono

l. adntetza człs.
2. PorłstaJą na wadzle v czasle
3. Dorosła ó9atka.

Planouło

1. Zltlerzę v paskl albo
deszczu.

2.
3.

Ąż5
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t,.!lf,*ft,

ilPililli
l:l,Jź ł| !|,i,

/"{;śf..-1fi
{:-ńśfrfr

.,\tS,t§

syple

pasy na

Jezdn!,
Hażesz nlą tabllcę.
lł7ększa ad strumyka.

,***r**
tJA5.f łiruUsrtrsry
Wlesz łlamo, Kazlk wcaoral przyszedł do szkoły
brudny t Pan| za karę odesłałago do dornu.
Czy to ponogło ?
Tak, dzLsiaj polotła k7asy przyszła nie unyta.
§" }_
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ffi

c*Tadj

w
J§
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ffi,,

V-!!łć!.s
vH
Y3,

$ffi*,:,r,rk*,..1H;

ł§

/l

tx

ż-

:30
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)

ly,

przepls n&
staropolską potrarę wlglltJną kut.{a
"Kącźku Jatasza" żamJeszczafiy

M§$K

DakonuJeny riwnleż przedrllku artykułu

"Gospadyni" nr 47 z dnla 10 paźdzternJka'93,
pl6ra ilarji 6rodeckJeJ.
Zdajeny sobje sprapę, że Jego treść Jest

)ńBa§ZĄ

CyskusyJna, ntennieJ nlech wzbudzśrd .!l&s

pozEGb{ANl§

peh,n€ ref,leksJe rrd
temat prełld.łorłego

clJKRU ! MIĘSA

Najnowsee wyniki badań naukowych na
swiecie coraz d0bitniei dowodzą wadosci

zdfowotne! pclkarmów roslinnyó. Jedno-

czesnre kwestionuią do niedawna lanso-

wanł |ezę, żo mięso jesl niezasąpronym

żrodlcit,! blalka r lnnych Wanoscl poksrrno.
lvych, SivrOdCZy lo o §luSZnoscl dlety W€ge.
łilrlin§kl8i. Jednak lv powseechne1 Świado"
ll()iei tvcląŻ dornlnrile ani-rcl]lonlczny stef e.
Ql,,i$), .tjobr€§o
odzywianra" z |at dwudzte.
:ityf;}l.,,ve,d|U§ klorcao n3|ccnnlelszyml p0.
k;ltniJlnrl są; cukier, mięso, białe plecaywo,
!

słódycz€, czyli lo wszyslko, co lu.
clzrem na;bardziei szkodzi ipowcdu;e choro"
sin.-r|łle i

by

W kralach o wysoklei zarnoźnosci doprcl.
rvacJzllo lo do plagl lżw, cholob cvlrrliz36y;.

nyeh, Dlatego uceeni nie Usta|a W bada.
ntach zmlerłaiących do opracofianta notr'/cl
zdrolvei diety, daslo§owane1 do rzeczywl,tych. natura|nych oolrzeb |udzkrego arqani;rrlu. §prawa jesl piina i doniosla. równleł

ze względów eliologicznych.

ekoncmrcztlych rcylvilizacylnych, cala bowrem struktura prodtlkcji z}nvnO5ci. loinłcl,,l,a, hodow!i,
przetylorstwa jesl zCcminowana przez ien

blad vl rozpoei]3l^,lu, J n,jz}",vi _al,,,ch !_joirzeb żywieniowych c;|c §!eKa
Zajsca ste dzis pokariny wylącznre rcslrn,
ne !l-;i:,jletę loslinno.nabraloxa Pler.:ls;a
nazvl.l,a stę weganizmem. a druia - ,.,.,ece:arianizi;em. Podobne normy zlłlenla iin;,:dS: : "ło',vy

j,JIe !c3uIalna otiecnie na cal,.,rn s\ilłc:e
,:^a<rcbiotyka, zaleca;ąc
- jako cccjsla\.lo.,r.r * nokarrr]y Zbozo,ł.,e {z pełnelo ziarna).
.,, ł l i
!,,i,a " o,,l oce i p rzs{lvcry* ie rneniorva tl €
.,

:J, C:]rZ l.vatÓg z n]leka sOJof.ł]c lZ..v iO"
Zfi luczkl organrzm r:;e

::, Z;lc;§envQrlanc,
.-,s:

l

,,";

l1i

il:

;jr;,,,sloso\ryany co zywien,a S|ę mlęsem
cloie bialkiem ewielzęcym, l§ie losrada,

].łk clapieźniki, odpowiednic:l do lralvie-

;11ę5ą 50ków żciądkawych, ma nn!o"
|i]r:lsi ilz), raey od nicil dłtl;§Zy przewód po-

"

fiedakcJa

karmowy, inny sklad ślinyi ksztai zębów,
p|,zyslcsowanych do rozeierania pokarmu
roslrnnego, a nie lozrywania rnięsa. Dotych.

czasowe za|ecenia jadania pokalmów

mięsnych. spowodowaly epidomię chorób
uwyrodnien|owych (raka. miażdaycy. zabu,
rzen krąZenia, lawalów §srca, cukreycy.

0ty|oscj. o§leoporozy i innych}.

ą

Falslyrve
zalozenra, Że udrowa d|eta
wyrna§a duzych llo§ci bialka zwielaęeego,
bialko awrerżęc€ ma wyż§zą wanosc brdio.

§lęną nli ro§llnn8, Na tych

blędnyet1

zaloeenlach zbudowany zo§{al w xx wieku
Ęlomny ctzemysl Zywl€ntowy. pócżyna|ac
od upr.:ttv l hodowlr. a końcżąc na eakon§el.
\./o\r/i]nycn iv chemcenych prepafa!ach pia.
duklach sprzedavlanych w sklepach i su.
permłlkelach, One e ko|er. przy y/sparclu
reklamy" ukszlanOwaly potrzeby konsu"
rnenlow t struklurę p€pytu. tlle rvĄnęĘ
jednek ne zape\ynlenle zdfolvotnoscj sprze.
dawanvlir procukicm ł/łvnoscrcrwm |ecz
uczynltv ;e łlębcko szkodliwymi dla iudzkie,d,
^^
YV iJl'Jl,^..*1o,

Od łriilnasiu lat tnvają place naukow-

ic\.{

-

dl8lelykó,.V,

a kofisumenci

ic19,.1ę1 ćle$l dla stebie i rodziny.

cl .'',/vJr:s; plagna Ę"JSc

szukatą

Prcducgnfl€,prlĘ61.;1

rGclec7n sl€ loti;eb.nrn rynku sco;_łlvcae-

;c, '"/ :l:;coalce wlelskrej sicon,o,Ąo oCai]oc;l sie ,;d hccowii zwierząi na ubój i
s:;1,;l:c\..,: ..,tąc;: ekoIogltZa9 iio znaczy
5ez ,:i:er,lt nreio,J7 u:|a!.ry rosiin, Ograni3Za §ię ur,3iyv ga:unka,,,; Daszo,,.rya.]. a rczsiĘlża ;;.1r9§ up:3,.,lY gatunkÓ:v ::oz dia

i,,lażi -:,laj :,arzy\::; oi",crc,,Y. ty'j,lnlxa !o
l8d^cilJ::- :: Z ?,l.\-:,,;ts ::ir;3! :-., -r- 9313.
, .L.i, -. j: ,- . j l |,ęJ'; i '.v;:,_'Si! loDyiu
r,d !Jkarl"::, toslinle. nle pryskanł. l§tnleie

pllna pgii;tLrł ZcoDllrafile

,,vledzy

ł llcanicznych,

i-ai...^._...
unil;
L,Flo..l

i

sicscwania

na|u!.alnych inelo-

§

&f

-łff*Ę

pszenicy,

Ł, Ńl

szklenki.,miodrł l0 dag
onechów wloskich, 3 lyźki rodz.vnek, skórka otańa z jednej eytryn.r,, szklanka mleka
Um11ą

i

nemoczoną poprzedniego

dnia pszenię ugotować, zmieniłjąc
kiikakrotnie wodę. Gdy pszenica Ę
dzie miękka * oąc?yć na sicie. Umyty mak zalac wrzącpm mlekiem, ugo-

tować na mat]r§} ogniu, przepŃcić
przez nasąnkę do nielerria mięsa.
Polączyć mak a ugotow&ną pszenie4,

dodać miod, usielrnne orzeńy

i

spa-

rodąnki (in więcej miodu i b&kalii - Ęm hu§a lepsz*i, dokladnie
wymieszai wstawić do lodówki. Porzone

l
)*,rł.,,

1l/

Kutia
Szklanks maku, szkJanka ziaren

dawać z łarąańcami"
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