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DROGI
PIES

PRZEDSTAWIENIA W ZIELONEJ GÓRZE W KAŻDY PONIEDZIAŁEK O GODZ. 19~ W SALI DĘBOWEJ
PRZY WOJEWÓDZKIEJ I MIEJSKIEJ BIBLIOTECE PUBLICZNEJ im. C.K. Norwida al. Wojska
Polskiego 9. Bilety w Księgarni AGENCJI HANDLOWO-USŁUGOWEJ "ART-MARK"s.c. NA
PARTERZE BIBLIOTEKI, CODZIENNIE (PRÓCZ SOBÓT I NIEDZIEL) OD 13!!l.17!!!., W PONIEDZIAŁKI
OD 13!!.2.19 ~ (TEL. 26-06-06 wew. 235) . ZAMÓWIENIA ZBIOROWE TEL. 26-11-51
KORESPONDENCYJNIE UL. TADEUSZA ZAWADZKIEGO "ZOŚKI" 71 /9.
65-528 ZIELONA GÓRA

TO WNĘTRZA
W KTÓRYCH
MOŻESZ CZUĆ: SIĘ
SZCZĘŚLIWYM
Meble z

pełnego

TO SKANDYNAWSKIE
, FUNKCJONALNE KOMFORTOWE
~, WZORNIC~O O WYSOKIEJ
JAKOSCI OD MEBLI
PO NAJDROBNIEJSZV DETAL

drewna sosnowego I meble rattanowe, kupisz po korzystnych cenach w spółce z o.o. SCAN- STYLE ul. Welecka 2
72·002 MIERZYN k/Szczeclna Tel. (0-91) 835-065, (0-91) 835-062, Fax (0·91) 835-066

DRU K: Wydawnictwo "WZ" Drukarnia, tel. 25 42 4 1 w. 388

KOPIE

·

T

TEL . 26 65 39

Antoni Czec:how "Drogi pies": Od lewej: Roman Garbowski (Dubow), Cezary Kazimierski

(Knaps) Magdalena Ostolska (Wac.:hramiejewna);

rot: Wł dzimierz Olejnik

"Powołaniem każdego człowieka

jesl uzialalność ducha, l..'iqgłe

szukanii: prawdy i sensu .i;yc.;ia."

"Jeżeli człowiek

ma świadomość

swego powalania. zaspokoić go

moze tylko religia. nauka. sztuka."

:t1ntoni C::ec!iow

Anloni Czechow "Oświadczyny " ;

Od lewej: Magdalena Ostolska (Natalia);
Roman Garbow ki (Czubukow), li!IOi;;•
Cezary Kazimierski (Łomow);
Fot: Włodzimierz Olejnik i.lliliiiiiliiiim.~;_----.:...:;.-.....;..;;::.._-1

Magdalena Ostolska - jako BABA w "Narzeczonym i Ojczulku",
Siemionowna w "Złoczyńczf i WachramiejeW)fa w "Drogi m Psie"

Roman Garbowski w roli Denisa w

"Złoczyńc"f

Cezary Kazimierski w roli

Łomowa

w "Oświadczynach"

ZACZĘŁO SIĘ

OD ANTOSZY CZECHONTE.

Pi anie o 1akich twórcach j ak Czechow, Tołstoj czy Szekspir j est niewdzięczne, a
nawet rrndne, ponieważ właściwie nie można o nich nic nowego powiedziec(.
Mo:na starać się b_'Ć oryginalnym i sp róbować dor:ucić coś własnego do j u:
znanych sądów, co nie zawsze okazqje się dobrym pomysłem. Dlatego w t •m
p rzypadk u "a właściwe p rzyjmuję odwołanie się do samego autora "Kameleona ",
który p otrafił by : skrom n m wtedy, kiedy było to wskazane i bardzo ::.decydowanie
reag ował w sytua ji, kied narusz.ano j ego dobre imię. Prosz ę spojrzd np. na
fotografię autora "Mewy " na któr eh widzimy go obok Tołstoja ale też
p rzypomnieć sobie j ak za reagował on na uwagę jednego ze ::.nanych kiytykó1-v, że
j es1czło wiekiem "bez idei". Sko11 ·zyło s ię to zerwan iem znajomo§ci na dług ie lata.
Wróbn j ednak do sedna, w jakim w rym krótkim tekście ma być słowo tzw.
"wczesnym Czechowie ", a więc a worze król kich opowiada11 i scenek raz peł
nych humoru, innym razern sa f)11y, ironii i sarkazmu, - ale -awsze j ednocze.<nie
głębokiej zadum ' n 1d ludzkimi słabostkami i pr.:. warami, które idą u niego
zwykle w parze z najhardziej oc::.ywistymi tzw. "por::.ądnymi ludzkimi echami".
Pisarz u waża ł bowiem, n ~Ym pisał do brata, że nie ma !Lu/z.i "tylko zły h i tylko
dob 1~y h " chocia~ w k w łaśnie stam 1 I się pisać - jego ::.daniem współc::.e 'ni
dram aturd zy. Dlm ego Czechow, chcąc być 01)ginalnym - ma wtedy 27 lat - rok
późn iej po wstają " Oświadcz)ny" - dodawał że: "nie wprowad:i ani j edneio
przestępcy. an i j dnego an ioła (chociaż nie mo~e powstrzymać ię p rze l
komedianram i), nikogo nie obwini, nikogo te? nie usprawiedliwi ". W tym samym
c.:asie auror "ZłocZ)ńcy" wyjaśn iał literatce M. Kiesie/owej, że lite ratura ma
obowiązek, jeżeli chce żeby ją nazywano artystycv1q - przedstawiać "tycie takim ,
j akim j est ono w rzec:ywisto.fri ".
To zapewne dla tego znamy młodego
Czechowa jako a w ora ::,abawnych, czasami
wręc::. komic::.nych cenek, ale też zarazem
jako autora "Śmierci urzędn ika " czy tak
smutnego opowiadanka jak "Zgryzota ".
Należy sądzić, iż wzięło się to stąd, ::e młody
autor widz ia ł życie od tej j ego gors.:ej
scrony, ponieważ skazany był - z ralj i braku
środków do życia - samemu stara( się
zapewnić sobie godz i we waru n k i
bytowania. Ta sytuacja zmusiła goju± od
w zesnej młodości by pol egał tylko na
własnych siłach. Właśn ie problem poczucia
godn o§ci osobistej i właściwej samooceny
powodował, ż.e powstały takie j eg o
a rcydzieła, często źle ponieważ j edno-

·rro1111 ie m1e 1prermn111e,
jak wspm1111ia11a 11 .~111ierc~
11r::.ędnika" c::._\ pó:!.niej
"Sala Nr 6". Skąd ::.a1e111
/miły s ię lwmoreski C:e·/zowo :> Żw"fem odpm1•iadal na rnkie pytanie ich
aw01; :e pii;;:.e je dla tych
kilku kopiejek od .\"fnm\,
jakie płaciły mu redaklje
nb1w:h c:asopism saf)''~"c:.nyclz - i była ro pra~rda. Barcbej r::.ec::.owo,
Czechow i Tol toj na Krymie, 190 I
chociaż n.Jwnie~ w trm(l(ji
lwmorr.\'f. ·c:.11ej. odpowiecbał pisar::. na podobne py[(mie jednej korespondentek
::.auważajqc. iż je.\·1 faklem dowied::Jonym , że lud::ie "cieszący się z życia swoją
pisaniną 11·y1mh~ią smutek. A ja jestem c::.łow iekiem kochają cym ~ycie".
\\.)·bór tr::.ech miniaturek prozą i wc:e.mego wodewilu który w li 'cie do
:najomego li1era1a na:wał C::.eclww "parszywieńkim" co włllśc i wie trudno
pr-eka:cu=po pol~'ku bo Io ani '\1!strętny", ani "wredn_v", ani "parszywy" może dać
ll'id:.owi wyobrażenie o młodym autor::.e. jako człowieku, któ1y niezale:,nie od
~a11111ku liremckiego w j akim ·ię wypmviadał. zmvs.:e mówił o ludziach::. sympatią
i <:łębokq prcmdą /ll'\'chologh·.:11q. C::._\ będ.:ie ro boha!er:. "ludu" - ten złoczyri a
"kradnący 1w11s1wowe 11(1/.:ręt/.:i", c:y ojciec "siedm iu córek na wydaniu " to pod
rę/...q ich rwr>rcr nabrerc~ią oni cech lud::.i wyrastających ponad r.:w. 1vs)j skq
r.:e< -._\'ll'i.\IO.\'(, Sll!ilfC się postaciami "1v ogóle ".
I f{/ka jes.:c:.e k01icm-.·a uwaga: C:::.echow - pro::.aik ::.dobył dość wcześn ie
111i1110 111.in. takiego proroctwa 1ed11ego ::.e .:nanych autorów, iż. "umrze on pod
pło1em ", 11::.nanie krytyki i c:::y1e/11ików. Czechow - dramaturg poniósł natomiast
kilka 1w•1'a~nych pora~ek. Tak było.: "hrnnowem" a następnie z "Mewą "; i ro n ie
d/a/ego, 1-'- To/Hoj u1m±.ał go ::.a c/ramatw:C?a gorszego od S~ekspira - tu. dodajmy,
::.e dla awora "Ż_rn ego trupa" Szekspir był bard.:o .:łym dramalurgiem - ale dla
ft'go i~ chnie być, jak n·spomniałem "oryginalnym" - nie 111ógl Czechow trafić
w g11.\lu kl)' tyki i wid-:a. i\.)jq1ek poc::.ąrkowo slanowiły 1y/ko jego jednoaktówki,
kttin· w/a.filie "O.\'wiadc::._\'llY" i np. 'Niedf.wiedf" chętnie były grywane, jak z
pr::eką'iem .:amrn~ał wm 1cli awor "11a prowincji". Była to prawda, ale tylko
c::.ęścioll'a, poniewa~ wystawiano je ::. wielkim powodzeniem r6wnież w "obu
slolicach"
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Prof dr hab. Andrzej Ksenicz

Janinn Janiak •

Antoni Czechow

Garbow ka

Przekład

i adaptacja
Roman Garbowski
OBSADA:

"Narzeczony i Ojczulek"
Milk.i n -kml'(lfe1; k1cJre1111111ie śpies7 ię do :eniacj(i
Cezary Kazimierski
K nu raszkin - radca dworu, ojciec iedmiu córek na wydaniu . .
. Roman Garbowski
Baba
JaninaJaniak-Garbow ka/Magdalena Ostoi ka ./
"Złoczyńca"

Cezary Kazimierski
Roman Garbowski
Janina Janiak-Garbowska /Magdalena O tolska ./

Sędzia ś ledczy

Deni Grigoricw
Siemion/owna/

I

"Drogi Pies"
Dubow - emei)•towany poruc~nik .
Knaps - wolomariusz, sąsiad
Wa hramiejew!J:la

Roman Garbowski
Cezary Kazimierski
JaninaJaniak-Garbow ka/MagdaJenaOstolska ./
Antoni Czechow
"Oświadczyny"

żart

sceniczny w jednym akcie; Przekład: Roman Garbowski
Czubukow - obvwatel ziem.ski
Roman Garbowski
Natalia -jego cÓrka
Janina Janiak-Garbowska I Magdalena Ostolska ./
Łomow - .vq.<riad cierpiący na hipochondrię
Cezary Kazimierski

Konsultacja przekładó~ :
Prof. dr hab. Andrzej Kseoicz
W oparciu o walc Szarowa "Na wzgórzach
Mandiurii" nur {ę opracował i wykonał:
Paweł Kraszewski

KRZYŻÓWECZKA

Przeslr:eń scenic-::.ną zagospodarowa ł:

Roman Garbowski
Reży eria:
zespołowa

Kostiumy z magac:ynu teatralnego dosto.vowali do
porrzeb spektaklu i uzupełnili:
Teresa Dzienisiewicz i Józef Koper
Światło i dfwięk:

Przemysław

Pochanke
Fryzury:
Olga Jankowiak
Przedstawienie Prowadzi:
Magdalena O tolska
UWAGA! Rehvizyt w po taci nakrętki slu=.ącej do
pr:.ykręca11 ia z ·11 do podkładów kolejowych, 7 0stał
:.dob '/)'drogą lewllną nn Stacji Kolejowej Torzym.

Stani law Patycki

POZIOMO:
I) Pies Dubowa
2) Autor "Wuja zka Wani"
3) Pies Łomowa
PIONOWO:
l) Pie Czubukowa

J

Uczennica T. Wyockiej i J. Jnrze.
nówny w Si ol
Bale1owej w Gda1\sk u- Wrzeszcz u.
Pracowa ł a w teatrac h lalkowych,
dr ma t yczn yc h
oraz w e tradach
w c hara k t e rz e
alttorki - lalkarki ,
ak 1orki dram a1ycznej, tan erk i i
choreogrnfa. W
1962 r . zwe rbowana przez Ha1inę Lub icz do St:eny La lkowej Teatru Lubuskiego.
Grala w w iększośc i główne role. z których wyróżn iła
Basi~ w "Krakowiakach i Górnlnch" W. ogus ła wskie
go. Posiada uprawnienia in>truktorski teatralne i
taneczne kategori i "S". Pr7ez 16 lat pro wad ziła przy
Zielonogórskiej Spółdziel ni Miesz.kaniowej Dziec ięcy
Kahare ik "Baj-Baj" .
W kulturze p rzepracowa ł a 35 lat. P siada wszy tk ie
odznnc7enia wojewódzkie. Zas łu żo ny D z iałacz
Kultury.
W przedstawieniu . Czec howa gra na zmi anę z
Magda l eną Ostolską Babę, Siem ionown1:,. Wachra micjcwnc;j Na cal i Stiepanownic.,

Cezary Kazimierski
W 1963 r. ukońc zy ł Pań s twową Wyższą Szkołę Teatralną i Fi lmo' ą - Wydział
ktor;ki w Łodzi. Aktor
teatrów w Toruniu, Bydgo zezy, t.odz.i , Zielon ·j Górze,
Rado miu, Szczecinie. Liczne role w rcperruarze
polskim i obcym: "Emigmnc i" S. Mrożka, "Kanotcka"
T. Róże , iczi.l, "Klik . klak" · Abramowa, "N iemcy"
Kruczkowskiego, "Iwanow" -Czechowa, "l:.aweczka" ~----------~ Edigey'a. Ostamio
na ~ce n i e Lubuskieg Teatru gra
Pola niu Ul w "Hamlecie", Richarda
' "Oknie na parlament" i Suflera w
zcuce "Zdec h ł kanare k". W pi rWSlym spektaklu
Studin Tea tralnego "Ko medianci" •ra Milkina w
"Narzeczonym i
Ojczulku" Sęd zie 
go w "Zloczyńcif-.
Knapsa w "Drogim
P ie" i t.omowa w
"Ośw i adczyn ach ".

Magdalena
Ostolska
W 1995 r.
czy ł a

ukoń

Pańs twową

Wyższ ą

Sz ko l ę

Teac.ra l ną

- Wydzia l
Aktorski we Wrocla wi u. G ra ł a w
Teat rze Polski m we
Wrocła wiu w "Puł ap e" (reż. J. Jarocki), "Damach i
1-Juzarach" ( reż. M.
Sikora). Od wrze§n ia 19 5 r. jako
aktorka Teatru Lubuskiego, zagrała
Ma1ikę w " lubie"
Gom rowicza (reż. K. Ro{ciszewski ), I s menę w
"Antygonie" i Ofelie w "Hamlecie" (obie w reż . W.
Matuszewskiego), Jane w "Oknie na parlament" ( reż. L.
zamot a) . G ard erinę Barcl ay w "Co w i dział
kamerdyner" (rei. P. B. Jędrzejcza k). W roku t9f6
Zarząd Miru;ta Zielona Góra przyzna ł Magda! nie
Ostolskiej stypend iu m anysryczne. 24 sierpnia 1996 r.
J cek Sieracki w "Polityce" umieści ł jej sylwetkę w
" ubiekty wn ym Spisie Aktorów Teatralny h Nadzieje i Pow roty ". W spektaklu A. Czechowa gm na
zm i anę z Jan iną Jan iak - Garbo wsk ą ; Babę, Siemio n own~ Wac h ramiejew~i Natalię Sti panown..t_
Roman Garbowski
Aktor - laik rz, aktor dramatyczny. Od 1962 r. w
zes po le Sce ny Lal ko wej a potem na Scenie
Dramatycznej Lub u ·kiego Teatru. "Wilkiem w burach"
- Zofii Prokofiewny we włas n ym tł um ac ze ni u otworzył
przewód re żyse rski . U czes t n i czył w Fe tiwa ł u
Bialo tocki m sztu kami "Ach te kobietki" wg "Lalki" B.
Prusa "Klopotami /. Zerzabe llą" wg "Parad" Jana
Potock iego. Za najlepszą swoją ro l ę uważa Kasandra
w "Paradach" Jana Potockiego w reżyserii Wojciecha
Wieczorkiewiczu. W ubieg ły m sezonie w Fi lhannonii
Zielonogórskiej w
roli Diabł a Kusego
pro w adzi ł pon, d
dwieści e koncertów baletu "Pana
Twardowsk iego" Ludomira Różyc
kiego. Poza Zieloną Górą pr:ic ował

dwa lata w szczec iń skiej "Pleciudze" i dwa lata w
Teatrze Gorzo wskim. Otrzy mał
wszy tk ie odznacze nia w woj ewództ wie. Zas ł u 
żony dział acz kultury.

Magdalena Ostolska jako Sicmionowna \\

"Zloczy1ićf

Magdalena Ostolska w roli Nataszy \\

.

Cezary Kazim ierski jako

Sędzia

w

"Zloczyńc~

"Oś\\

imkzynach"

'

Cezary Kazimierski w roli

Miłkina

w "Narzeczonym i Ojczulku"

Instytucje, które pomogły nam przy
realizacji spektaklu
Regionalne Centmm Animacj i Kultury w Zielonej Górze
Teatr Lubuski w Zielonej Górze
Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna im. C.K. Norwida
w Zielonej Górze
Państwowa Szkoła Muzyczna im. Mieczysława Karłowicza

w Zielonej Górze
Urząd

Miejski w Zielonej Górze
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Zielonej Górze
Urząd Wojewódzki Wydział Kultury Sportu i Rekreacji
Pracownia Projektowa "ETTYKA" Zielona Góra ul. Reja 5
Spółka Akcyjna 11 GAZSTAL 11 ul. Westerplatte 15 Zielona Góra
oraz
Producent mebli z pełnego drewna osnowego, bezpośredni
importer mebli ratanowych w Mierzynie k/Szczecina
ul. Welecka 2
"C.N.T. elektronik" Zielona Góra ul. Moniuszki 7
Restauracja "Pod Orłem" Zielona Góra ul. Sikorskiego 4
tel. 25-33-39 Zaprasza w godz. I O -22
Po lecamy szeroki wybór dań i napoje wysok iej jakości . Gwarantujemy m i łą, sprawną obsługę
i ko nkurencyjne ceny. O rganizuje my imprezy rozrywkowe (bale, zabawy itp.)
okoli c z n ościowe (wesela, bankiety, uroczystości rodzi nne)

Sklep 11 ART-PLAST" Zielona Góra pl. Pocztowy 12
Mate r iały wórczośc i Plastycznej
farby, med ia, pa piery, sztalugi, krosna malarskie, podobrazia, ramy, antyramy

"KWIATY - KOSMETYKI" s.c.
Zie lona Góra ul. T.Zawadzkiego "Zośki" 65
Lubuska Wytwórnia Wódek Gatunkowych "POLMOS"
Zielona Góra ul. Jedności 59 Tel. 25-48-41 do 49
TELEWIZJA "51" Zielona Góra

USŁUG I

"ŚWIAT TAPET" Sp. z o.o.
Zielona Góra ul. Kręta 5 teł. 266-994

Studio Nagrań "POLYSOUND"
Zielona Góra ul. Sienkiewicza 11 tel./fax 20-88-34

Drukarnia Braci Dadyńskich "DRUKART"
Zielona Góra ul. Prosta 21 teł. 26-83-92
"CITROEN" Autoryzowany Dystrybutor "ELTOR-WEŁ" Sp. z o.o.
Zielona Góra ul. Wrocławska 17 tel/fax 20-77- 1l.
Bar Kawowy NIGER Ur zula i Antoni Denke
Zielona Góra ul. Mickiewicza 11 tel. 25 58 17

TAPICERSKIE - TKANINY MEBLOWE
Zielona Góra ul. Sikorskiego 47

...

Przedsiębiorstwo

Zi

łona

Handlowe "JAMA"
Góra ul. Kożuchowska 20a tel./fax 25-53-24

Ag~ncja Handlowo -Usługowa "ART - MARK" S.C.
Zidona Góra al. Wojska Polskiego 9 tel./fax 26-06-06 wew. 241

Sklep "I OO I DROBIAZGÓW" Zielona Góra ul. Kościelna 1

Sklep Tekstylny "TEXSTYL"
Zielona Góra ul. Krawiecka 5 teł. 25-59-04

Sklep Obuwniczy "BUCIK"
Zielona Góra ul. Niepodległości 23, ul. Sobieskiego 6

Agencja Reklamowa Studio Graficzne "GAMMA PROMOTION"
Zielona Góra ul. Dereszowa 20 tel. 270-439

Domy Towarowe "CENTRUM" S.A. w Warszawie
Oddział w Zielonej Górze
Zielona Góra ul. Niepodległości 23, ul. Sobieskiego 6

Oficyna Wydawnicza "AND"
Zielona Góra ul. Reja 5 tel. 25-58-07

Pracownia Plastyczna "EL GRECO"
Zielona Góra ul.Kożuchowska 15a tel./fax 27- 12-64 wew. 39
"SINGER - POLAND" Sp. z o.o. Sklep Firmowy
Zielona Góra ul. Lisowskiego 16
Pracown ia Projektowa "ATTYKA" Sp. z o.o.
Zielona Góra ul.Reja 5 tel. 27-08-35
Galeria "ART".
Zielona Góra pl.Pocztowy 13 tel. 27-04-27
Zakład

kserograficzny ''DARART"
Zielona Góra ul. A.Krzywoń 20 tel. 266-539
GAZETA WYBORCZA
GAZETA LUBUSKA
RADIO ZACHÓD
TEL WIZJA KABLOWA
AGENCJA REKLAMOWA - STUDIO ŚMIAŁEK
AGENCJA TELEWIZYJNA CARBO-MEDIA

PIECZĄTKI - WIZYTÓWKI - Zb. i J. Nawracała
Zielona Góra ul. Drzewna 30 tel. 27-16-84

"OPTYK KIERSZNIOWSKI" - Optyka okularowa i oftalmiczna
Zielona Góra ul. Li owskiego 1 tel. 202- 153
Sklep "MÓJ DOM"
Zi lona Góra ul. Sobieskiego 9a tel. 24-10-15
Galeria "PUNKT" Sztuka współczesna - antyki
Zielona Góra al. Niepod l egłośc i 31 tel. 25-42-3 8
ZACHODNIE CENTRUM ORGANIZACJI
szkolenia, wydawnictwa, konsulting
65 -2 l 3 Zielona Góra, ul. Podgóma 13 tel. 24 44 51 , tel/fax 25 31 09
ZAKŁAD OBCIĄGANIA GUZIKÓW I NABIJANIA NAP
WYPOŻYCZALNIA KASET VIDEO
65-076 Zielona Góra, ul. Reja 4

KLEX Sklep Wielobranżowy
65-534 Zielona Góra ul. Ani li Krzywoń 22 tel. 26 67 74

ZAKŁAD FRYZJERSKI DAMSKI
Zielona Góra Stary Rynek 1

o

Drukarnia WYDAWNJCTWO "WZ" sc
ul. Sulechowska 4a 65-119 Zielona Góra
te!Jfa x: (0-68) 25 42 41 do 9 wew. 388

FOTO-VIDEO-FILIA Albina Fila
atelier: Zielona Góra ul. Zachodnia 15 tel. 26 74 81
S półdz ielnia

Inwalidów SZCZOTEX
65-765 Zielona Góra ul. Krakusa 50

TESE kursy języków obcych
65-058 Zielona Góra ul. Kupiecka 32/6 tel./fax 24-33-35
STUDIO FOTO COLOR Włodzimierz Olejnik
65-043 Zielona Góra ul. Boh. Westerplatte 9 tel. 27 20 11 w. 237
Zakład Krawiecki damsko-męski Józef Koper
Zielona Góra pl. Pocztowy 4/2; ul. Wyszyńskiego 25/41 tel. 26 30 35

MAROTTI Salon Mody International, Ltd.
Zielona Góra ul. Boh. Westerplatte 37 tel./fax 24 35 40
ATRAM agencja reklamy telewizyjnej
Zielona Góra ul. Agrestowa 35 tel. (0-68) 24 14 14. 20 15 54
CHEMIPRALTEX usługi pralnicze w pełnym zakresie
Zielona Góra ul.Krakusa 33a tel. 26 18 97, fax 26 89 7 1
pracownia plastyczna ART-GRAF
Zielona Góra ul. Moniuszki 7 tel. 27 17 02 od 7- I 7
OPAKOWANIA I DRUK Werner Kenkel i spółka, Zakład pracy Chronionej
64- 1OO Leszno ul. Narutowicza 82
ZAKŁAD "PLIGRAF " ZIELONA GÓRA
65-076 Zielona Góra ul. Reja 5 tel. 25 58 07, 25 39 13, fax 27 24 33
Zakład Dywanów i Chodników DEKORATEX
Zielona Góra, ul. Krakusa 33, tel. 26 I O 68, 26 02 02, fax 26 57 38

Drink Bar SABA Sabina i Edward Bomba
Zielona Góra, ul. Kupiecka 32, tel. 25 43 90
Modniarstwo-Kapelusznictwo RDO BR UCH
Zielona Góra, ul. Kupiecka 51, tel. 27 04 51
Zakład Szewski Stanisław Mańko
Zielona Góra, ul. Kazimierza Wielkiego 15

