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Opiekunka osób starszych 
szuka pracy na terenie Rzeszowa.

5-letnie doświadczenie.
Kontakt  692 255 467



2 extra PODKARPACIE



extra PODKARPACIE 3czwartek, 21 sierpnia 2014

reklama

Kar pac kie Kli ma ty ma ją swój nie po wta rzal ny cha rak ter i spe -
cy fi kę. Spa cer z  lamp ką z kro śnień skie go szkła wy peł nio ną szla chet nym trun kiem,
wspól ne bie sia do wa nie przy dźwię kach kar pac kiej mu zy ki, od wie dza nie atrak cyj nych
sto isk z rę ko dzie łem ar ty stycz nym, wy sta wa szkła, w trak cie któ rej moż na so bie coś
"wy dmu chać", stra ga ny z tra dy cyj nym ja dłem - two rzą ko lo ryt ostat nich dni wa ka cji
w Kro śnie. 

Każ de go ro ku ofe ru je my ko lej ne atrak cje, nie któ re za gosz czą w ra mach im pre zy
na dłu żej, in ne sta no wić bę dą o wy jąt ko wo ści po szcze gól nych edy cji. Sta li by wal cy
pa mię ta ją za pew ne ta kie pe reł ki jak: noc ne zwie dza nie ko ścio łów w bla sku świec, wy -
jąt ko wy kon cert mu zy ki daw nej w wy peł nio nej po brze gi drew nia nej świą ty ni, roz -
mo wy o kar pac kich po tra wach z Ro ber tem Ma kło wi czem, czy spo tka nie ze, świę tej
pa mię ci, ostat nim pre zy den tem na uchodź stwie Ry szar dem Ka czo row skim.

Od kil ku lat Fe sti wal Kul tur Po gra ni cza pro wa dzi Sta ni sław Ja skuł ka. Na kli ma -
tycz nej sce nie w Ryn ku każ de go ro ku pre zen tu je się po nad 300 wy ko naw ców, tan ce -
rzy, śpie wa ków, mu zy ków. 



4 extra PODKARPACIE



IV extra PODKARPACIE

reklama

Nie sza blo no wy po mysł, no wa tor skie roz -
wią za nie, ory gi nal ne wy ko na nie, ko rzyst -
na ofer ta – te go naj czę ściej po szu ku ją in -
we sto rzy w pro jek tach wnętrz. Jak jed -
nak ar chi tek ci, pro jek tan ci, wy ko naw cy i
spe cja li ści z bran ży ma ją w przy stęp ny
spo sób za pre zen to wać swo je moż li wo ści
twór cze roz le głej gru pie po ten cjal nych
klien tów? Od po wiedź jest pro sta – na Ho -
me bo ok.pl 

Ho me bo ok.pl jest miej scem in spi ra cji
dla szu ka ją cych po my słu na aran ża cję, jak
i dla tych, któ rzy ma ją bez po śred ni wpływ
na two rze nie nie sza blo no wych pro jek tów
efek tow nych wnętrz. Ar chi tek ci, pro jek tan -
ci, wy ko naw cy i spe cja li ści z bran ży za po -
śred nic twem por ta lu mo gą nie tyl ko za -
pre zen to wać swo je port fo lio, ale też do -
trzeć bez po śred nio do osób, któ re w In ter -
ne cie po szu ku ją po rad oraz przy kła dów
na to, jak miesz kać pięk nie, wy god nie i
sty lo wo. Bez płat na re je stra cja, in tu icyj ne
me nu i, co naj waż niej sze, no wa prze strzeń
do in spi ro wa nia tym, co mod ne, efek tow -
ne, funk cjo nal ne i nie zbęd ne w aran ża cji
wnę trza, za de cy do wa ły o sta le ro sną cej po -
pu lar no ści ser wi su Ho me bo ok.pl. War to
bli żej po znać je go moż li wo ści. Na wią zu jąc
współ pra cę z ser wi sem spe cja li ści z bran ży
ar chi tek to nicz nej i wnę trzar skiej ma ją bo -
wiem szan sę do trzeć do ty się cy użyt kow ni -
ków – swo ich po ten cjal nych klien tów. Ar -
chi tek ci, wy ko naw cy lub fir my zwią za ne z

kre acją wnętrz lub prze strze ni mo gą stwo -
rzyć in dy wi du al ne port fo lio pro jek tów,
pro duk tów czy nie stan dar do wych kon cep -
cji wy stro ju. Co istot ne, Ho me bo ok.pl
prze kie ro wu jąc na stro nę ar chi tek ta lub
biu ra pro jek to we go uła twia kon takt z po -
ten cjal ny mi klien ta mi oraz umoż li wia po -
zy ska nie no wych zle ceń. War to pod kre ślić,
że obec ność na tak roz po zna wal nym por -
ta lu, umac nia wia ry god ność pre zen to wa -
nej ofer ty, a po przez cy klicz ne pu bli ka cje
i pro mo cje wy bra nych pro jek tów, uła twia
wy róż nie nie się na tle kon ku ren cji. O
funk cjo nal no ści ser wi su de cy du ją ta kie na -
rzę dzia, jak wy szu ki war ka in spi ra cji, ka ta -
log spe cja li stów z bran ży z po dzia łem na
spe cy fi kę dzia łal no ści i lo ka li za cję czy te -
ma tycz ne dzia ły, w ja kie uję te są pre zen to -
wa ne pro duk ty i pro jek ty. Co istot ne, spe -
cja li ści współ pra cu ją cy z Ho me bo ok.pl zy -
sku ją nie li mi to wa ny do stęp do sze ro kiej,
sta le ak tu ali zo wa nej ba zy pro duk tów zna -
nych ma rek, co w po sta ci tzw. ide abo -
oków po zwa la im gro ma dzić in spi ra cje do
ko lej nych pro jek tów. 

Dla na szych czy tel ni ków ma my do
roz da nia książ ki Ho me bo ok De sign
2014.To po nad 200 fo to gra fii ilu stru ją -
cych po my sły na aran ża cje wnętrz w
róż nych sty lach i na każ dą kie szeń.
Oso by, któ re ja ko pierw sze za dzwo nią
do re dak cji w pią tek 22 sierp nia, o
godz.10 ,otrzy ma ją książ kę. 

Ho me bo ok.pl – ar chi tek cie,
pro jek tan cie, de si gne rze

– daj się po znać…z do brej stro ny
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reklama

1. Szu kasz wy tchnie nia, od prę że nia,
nie tu zin ko we go miej sca na wy po czy nek?
Je steś mi ło śni kiem te go, co nie ty po we?
Urze ka Cię kli mat no wo po zna nych
miejsc i chęt nie od wie dzasz im pre zy, któ -
re ofe ru ją coś wię cej niż stan dar do wy kon -
cert? Je że li tak – wi ta my na Kar pac kich
Kli ma tach.

2. Na sza im pre za od by wa się pod ko -
niec sierp nia i jest wspa nia łym spo so bem
na nie za po mnia ne za koń cze nie wa ka cji. 

3. Je śli tłum i ha łas nie są dla Cie bie
spo so bem na do bry wy po czy nek zde cy duj
się na Pod kar pa cie! Po pierw sze, weź
udział w Kar pac kich Kli ma tach. A po tem
uwa żaj z pla no wa niem po by tu - mo że Ci

za brak nąć cza su na od kry cie wszyst kich
skar bów te go re gio nu. 

4. Za sta nów się, jak lu bisz spę dzać
wol ny czas – nie li cząc uczest nic twa w nie -
sza blo no wych fe sti wa lach, ta kich jak Kar -
pac kie Kli ma ty. Bez wzglę du na Twój wy -
bór Kro sno i tak speł ni wszyst kie ocze ki -
wa nia: od śre dnio wiecz nej Sta rów ki, do
mo der ni stycz nych wil li i dwor ków, od
szla ków ro we ro wych przez kor ty te ni so we,
na spa do chro niar stwie i pa ra lot niar stwie
skoń czyw szy. 

5. Kar pac kie Kli ma ty to je dy na otwar -
ta im pre za wi niar ska, pod czas któ rej mo -
żesz prze cha dzać się po mie ście z lamp ką
wi na w rę ku. Za byt ko wa Sta rów ka, pół -
mrok cie płe go wie czo ru, mu zy ka po gra ni -
cza i wę gier ski tru nek. Czyż nie brzmi to
za chę ca ją co? 

6. Wie dzia łeś o tym, że su kien ni cze
tra dy cje Kro sna wy wo dzą się jesz cze ze śre -
dnio wie cza? Jak nikt in ny umie my do ce -
nić wie lo wie ko we dzie dzic two i je zak tu ali -
zo wać, przy sto so wu jąc do współ cze sno ści.
Do wo dem na to jest Mię dzy na ro do we
Bien na le Ar ty stycz nej Tka ni ny Lnia nej „Z
kro sna do Kro sna”: uni ka to wa w ska li kra -
ju wy sta wa, cie szą ca się co raz więk szym
uzna niem na ca łym świe cie. 

7. Cech pie kar ski dzia łał w Kro śnie
już w XIV wie ku. Mie li śmy więc istot ny
po wód do te go, aby zor ga ni zo wać wy bo ry

Ulu bio ne go Chle ba Kro śnian. Za pew nia -
my, że ła two w na szym mie ście ulec róż -
no rod nym sma kom i za pa chom tu tej sze -
go pie czy wa. 

8. Ko chasz pięk no, ele gan cję i do bry
smak? Lu bisz ota czać się przed mio ta mi,
któ re są nie tyl ko funk cjo nal ne, ale rów -
nież szy kow ne i po pro stu ład ne? Je że li
tak, to na pew no znasz kro śnień skie szkło.
Na Kar pac kich Kli ma tach od bę dzie się
po kaz wy to pu na sze go dro go cen ne go
skar bu. Co wię cej, bę dzie moż na zwie -
dzić   je dy ny w swo im ro dza ju obiekt -
Cen trum Dzie dzic twa Szkła!

9. Wie my, że lu bisz mu zy kę. Któż z
nas jej nie lu bi? Ma my coś dla Cie bie: go -
dzi ny kon cer tów zna ko mi tych grup fol ko -
wych, lu do wych i śpie wa czych z Pol ski,
Wę gier, Ukra iny i Sło wa cji.

10. Za pra sza my na zdro wy "kęs" pod -
kar pac kiej kuch ni, po gra nicz ne rę ko dziel -
nic two i sztu kę te atru ulicz ne go? Tak, na
Kar pac kich Kli ma tach po ka że my, jak go -
dzić po zor nie od le głe dzia ła nia. 

Pro gram 

pią tek, 22 sierp nia 2014 (16.00 - 22.00)
Es tra da w Ryn ku:
16.00 - Ze spół Folk lo ry stycz ny TO -

RIČKA - Abrahámo vce (Sło wa cja)
17.30 - Ze spół Folk lo ry stycz ny MA -

KO VI CA - Svidník (Sło wa cja)

19.00 - Ze spół Mu zycz ny HUN GA -
RID DIM - Eger (Wę gry)

21.00 - Ze spół Fol ko wy HRDZA -
Prešov (Sło wa cja)

Biu ro Wy staw Ar ty stycz nych, ul. Ko -
le jo wa 1

17.30 - Otwar cie po kon kur so wej wy -
sta wy 8. Mię dzy na ro do we go Bien na le Ar -
ty stycz nej Tka ni ny Lnia nej „Z kro sna do
Kro sna” 2014

Re gio nal ne Cen trum Kul tur Po gra ni -
cza, ul. Ko le jo wa 1

19.00 - Ofi cjal na in au gu ra cja „Kar -
pac kich Kli ma tów” i Fe sti wa lu Win Wę -
gier skich im. Por tiu sa 

- kon cert ze spo łów ar ty stycz nych po -
gra ni cza (sa la wi do wi sko wa)

Ze spół Tań ca Lu do we go PO GÓ RZA -
NIE z Gło wien ki

Ze spół Tań ca Lu do we go Szko ły Ar ty -
stycz nej im. FE REN CA FAR KA SA - Sáro -
spa tak (Wę gry) 

Ze spół BO RY SŁA WIA CY - Bo ry sław
(Ukra ina)

Ze spół Folk lo ry stycz ny TO RIČKA -
Abrahámo vce (Sło wa cja)

Ze spół Cym ba li stów ČECHO VCI -
Uherské Hra di ste (Cze chy)

20.30 - Barw ny ko ro wód uli ca mi Kro -
sna (z RCKP, ul. Ko le jo wa 1 do Ryn ku)

so bo ta, 23 sierp nia 2014 r. (14.00 - 22.00)
14.00 - Ze spół BO RY SŁA WIA CY -

Bo ry sław (Ukra ina)

15.00 - Ze spół Folk lo ry stycz ny MA -
TIČIA ROV - Šiba (Sło wa cja)

16.00 - Spek takl Kul tur - Mię dzy na ro -
do wy Pro jekt Mło dzie żo wy

17.30 - SU DA RYN JA - Ra ci bórz (Pol -
ska)

18.30 - Ze spół Tań ca Lu do we go Szko -
ły Ar ty stycz nej im. FE REN CA FAR KA SA
- Sáro spa tak (Wę gry) 

19.30 - DA NIEL GA ŁĄZ KA Z ZE -
SPO ŁEM

21.00 - Ze spół Cym ba li stów ČECHO -
VCI - Uherské Hra di ste (Cze chy)

22.00 - Po kaz fil mu o Woj cie chu Por -
tiu sie

nie dzie la, 24 sierp nia 2014 r. (10.00 - 22.00)
11.00 - Bieg Ulicz ny o SKARB POR -

TIU SA
14.00 - Po kaz pie cze nia chle ba -

Mistrz Pie kar ski Jó zef Kieł ty ka
15.00 - Ze spół Śpie wa czy WRO CA -

NIAN KI - Wro can ka (Pol ska)
16.00 - Ze spół LU BA TO WIA NIE -

Lu ba to wa (Pol ska)
17.30 - Ogło sze nie wy ni ków kon kur su

na Ulu bio ny Chleb Kro śnian
18.00 - Ze spół HAR MO NIA GAR -

DEN - Bu da peszt (Wę gry)
20.00 - Ze spół DI KAN DA - Szcze cin

(Pol ska)
22.00 - Spek takl „Spód ni ca ze wszyst -

kich kwia tów świa ta” - Te atr Opo wie ści z
Wa liz ki

Pro wa dze nie Sta ni sław 
Ja skuł ka i Sta ni sław Ja gieł ło
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Spra wa jest bar dzo
moc no po dej rza na. Ce -
za ry Żak wpa da
w praw dzi we opa ły.
Przy ła pa ny na go rą cym
uczyn ku mu si
tak  zwieść wszyst kich
do mow ni ków; Re na tę
Dan ce wicz, Iza be lę
Ku nę Ra fa ła Kró li -
kow skie gi i Lesz ka Li -
cho tę, by  ci uwie rzy li
mu, że   choć prze by wa
w ob cym do mu – wca le
nie  jest zło dzie jem.
Trud ne za da nie? To się do pie ro oka że. Zwłasz cza, że
prze szu ku jąc dom po znał naj głęb sze ta jem ni ce
miesz kań ców. Zło dziej z fan ta zją – psy cho log, któ ry
wy wró ci wza jem ne re la cje miesz kań ców do gó ry no -
ga mi. A ca łe to za mie sza nie ma na do da tek wiel ce
nie prze wi dy wal ne za koń cze nie. Tak  z grub sza da
się  okre ślić punkt wyj ścia hi sto rii, któ rą opo wia da
Eric Chap pell w sztu ce „Zło dziej”. Au tor ten za -
li cza ny jest do gro na naj lep szych an giel skich pi sa rzy
ko me dio wych. Po wo dze niem cie szą się nie tyl ko je -
go sztu ki te atral ne. ale tak że sce na riu sze fil mów i se -
ria li. Sztu ka „Zło dziej” tak  przy pa dła do gu stu

Ce za re mu Ża ko wi,
że  nie  mógł so bie
i przy oka zji wi dzom
od mó wić wy re ży se ro wa -
nia jej i za gra nia ty tu ło -
wej ro li. Czy do rów nał,
w głów nej ro li zło dzie ja
Sprig g sa le gen dzie pol -
skiej sce ny – Ja no wi Ko -
bu szew skie mu (ty tu ło -
wa ro la 2001 r)? Naj le -
piej prze ko nać się
o tym oso bi ście, wy bie -
ra jąc się na spek takl.
Bo wiem „Zło dziej”

to do sko na ła gra ak tor ska, wy śmie ni ta za ba wa, bły -
sko tli we żar ty prze pla ta ne bra wu ro wy mi zwro ta mi
ak cji, a na ko niec…za ska ku ją cy fi nał.

Bi le ty zbio ro we i za mó wie nia bi le tów: 
Edward Ma łek, tel. 506  553 937,

508 691 286 
ma il: biu ro@ed ma.art.pl, www.ed ma.art.pl
Bi le ty in dy wi du al ne: ka sa Fil har mo nii Pod -

kar pac kiej, biu ro JP Nie ru cho mo ści, ul. Zyg mun tow -
ska 9 II pię tro,  oraz:   www.kup bi le cik.pl,  www.tic -
ket pro.pl 

Re we la cyj ny spek takl ko me dio wy Eri ca Chap pe la

„ZŁO DZIEJ”
Spek takl: „ZŁO DZIEJ” – reż. Ce za ry Żak, mu zy ka: Krzysz tof Ko me da
Ob sa da: Ce za ry Żak, Re na ta Dan ce wicz, Iza be la Ku na, Ra fał 
Kró li kow ski, Le szek Li cho ta.

Ter min: 14.10.2014 r. (wto rek) godz. 17.00 i ew. 20.15
Miej sce: Fil har mo nia Pod kar pac ka, Rze szów, ul. Szo pe na 30
Bi le ty: ce na 120 i 100 zł w przed sprze da ży do 22.09.2014

reklama

Nie za leż nie od oka zji, każ da ko bie -
ta chce wy glą dać szy kow nie, a
przy tym czuć się kom for to wo.
Efek tow ne stro je spraw dzą się
nie tyl ko na przy ję ciu w ogro dzie
czy nie zo bo wią zu ją cym spo tka niu
w gro nie ro dzi ny i zna jo mych, ale
tak że na ślu bie, we se lu lub służ bo -
wym kok taj lu.

Ubra nie od zwier cie dla na sze
in dy wi du al ne mo do we pre fe ren cje,
a tak że oso bo wość. Jed nak waż ny
jest nie tyl ko sty lo wy wy gląd stro -
ju, ale rów nież od po wied nie do pa -
so wa nie ele men tów gar de ro by do
oka zji. Po przez ade kwat ny ubiór
pod kre śla my cha rak ter wy da rze -
nia.” – mó wi Mo ni ka Gre le wicz,
eks pert z por ta lu do mo di.pl – i do -
da je: „Do brze sa me mu wcie lić się
w ro lę sty li sty i stwo rzyć swój wła -
sny, nie po wta rzal ny wyj ścio wy lo -
ok. Na por ta lu do mo di.pl znaj -
dzie my sze reg cie ka wych, mod -
nych w tym se zo nie tren dów, a tak -
że pod po wie dzi, jak na le ży je no sić
i ja kie do brać do dat ki. War to po -
sta wić na strój w naj go ręt szych ko -
lo rach te go se zo nu, przy po mi na ją -
cych doj rze wa ją ce w słoń cu cy tru -
sy: po ma rań cze, cy try ny, man da -
ryn ki i grejp fru ty. Moż na je ze so -
bą do wol nie mik so wać i ze sta wiać
te bar dziej in ten syw ne od cie nie z

pa ste lo wy mi. Te ener ge tycz ne bar -
wy za wsze bę dą do brze wy glą dać,
za rów no w wer sji bar dziej od waż -
nej, w po łą cze niu z fuk sją lub czer -
wie nią, jak i w spo koj niej szym to -
wa rzy stwie bie li, sza ro ści lub czer -
ni. Cie ka wym roz wią za niem dla
Pań, któ re le piej czu ją się w chłod -
niej szej pa le cie barw bę dzie kre acja
w ko lo rze, któ ry pod bił ser ca pro -
jek tan tów w se zo nie wio sna -la to
2014 - ba by blue. Mo że on wy stę -
po wać w róż nych od cie niach: od
roz bie lo ne go nie bie skie go, wpa da -
ją ce go w fioł ko wy, w sza rość, aż po
sre bro. Ide al nym uzu peł nie niem

ta kiej sty li za cji bę dą do dat ki wpa -
da ją ce w pu dro wy róż, biel, sza rość
lub gra fit. Wiel bi ciel ki kla sy ki do -
ce nią, że ostat nim cza sem w ła ski
pro jek tan tów wkra dła się rów nież
biel. Mo że my ją no sić od stóp do
głów, nie ogra ni cza jąc się je dy nie
do jed ne go ele men tu gar de ro by.
Bia ła su kien ka ze sta wio na ze szpil -
ka mi lub san dał ka mi i to reb ką w
tym sa mym ko lo rze, spraw dzi się
pod czas każ dej oka zji. Jed nak je że -
li nie od po wia da ją nam sty li za cje
ty pu to tal lo ok, do sko na łe oka żą
się tak że ak ce so ria w pa ste lo wych
bar wach.

Mo da na wiel kie wyj ście

Urlop ko ja rzy się nam zwy kle z re lak sem w pro -
mie niach słoń ca. Nie ste ty słoń ce mo że być nie
tyl ko źró dłem przy jem no ści. Daw ko wa ne bez
ogra ni czeń szko dzi skó rze, na któ rej je sie nią po -
ja wią się pa miąt ki nie zbyt przy jem ne – po waż ne
pro ble my skór ne. 

Po wszech ne jest prze ko na nie, że słoń ce ma
ko rzyst ny wpływ na skó rę trą dzi ko wą, co nie jest
praw dą. Po zor na po pra wa sta nu skó ry jest krót -
ko trwa ła. Po kil ku ty go dniach ob ja wy trą dzi ku
na si la ją się - po gru bio na war stwa ro go wa na skór -
ka przy czy nia się do na si le nia za bu rzeń od pły wu
ło ju i po wsta wa nia za skór ni ków. Na le ży wte dy
przy wró cić skó rze pra wi dło we na wil że nie i złusz -
czyć na skó rek. 

No wy pre pa rat – Żel pe elin gu ją cy do my -
cia twa rzy i cia ła Iwo stin Pur ri tin jest do sko na -
ły do apli ka cji po urlo pie, ma wie lo funk cyj ne
za sto so wa nie dla skó ry tłu stej i trą dzi ko wej: de -
li kat nie złusz cza na skó rek twa rzy i cia ła (szcze -
gól nie de kolt i ple cy) po opa la niu, od blo ko wu -
jąc po ry. Po nad to ogra ni cza roz wój bak te rii
Pro pio ni bac te rium ac nes oraz re gu lu je wy dzie -
la nie se bum, dzię ki cze mu za po bie ga po wsta wa -
niu no wych zmian trą dzi ko wych. To pierw szy
pe eling mar ki do sto so wa nia rów nież na po -
wierzch ni ca łe go cia ła.

Wska za nia: Oczysz cza nie i złusz cza nie skó ry
tłu stej, skłon nej do zmian trą dzi ko wych twa rzy
oraz ca łe go cia ła, w tym skó ry ple ców i de kol tu.
Nie na le ży sto so wać przy ostrych zmia nach za pal -
nych.

Spo sób uży cia: Na le ży na nieść nie wiel ką ilość
że lu na wil got ną skó rę cia ła lub twa rzy, omi ja jać
oko li ce oczu. De li kat nie ma so wać, a na stęp nie spłu -
kać cie płą wo da. Do sto so wa nia 2-3 ra zy w ty go -
dniu.

Sub stan cje ak tyw ne: Phy sio ge nyl, Zin zi do -
ne®, Co bio stab 400, alan to ina, wy ciąg z alo esu,
gra nul ki pe elin gu ją ce z wo sku jo jo ba, gra nul ki
po li ety le no we.

Po jem ność: 200 ml, ce na ok. 39 zł.

RE GE NE RA CJA SKÓ RY PO LE CIE

Linia Iwostin Purritin została poszerzona o nowy
preparat – Żel peelingujący do mycia Iwostin
Purritin, przeznaczony do pielęgnacji skóry
tłustej, skłonnej do zmian trądzikowych. Żel
posiada granulki peelingujące, dzięki czemu
efektywnie odblokowuje ujścia gruczołów
łojowych, usuwa zanieczyszczenia oraz
delikatnie złuszcza warstwę rogową naskórka.
Pozwala pozbyć się martwych komórek naskórka
twarzy i ciała, nie dopuszczając do ich zalegania
i zatykania porów. To pierwszy peeling marki do
stosowania również na powierzchni całego ciała.
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Po cząt ki dzia łal no ści spor to wej w Tar go -
wi skach da to wa ne są na rok 1954. Brak
jest jed nak do kład niej szych da nych, co do
for my i za kre su tych dzia łań, wia do mo
jed nak, że w ja kimś za kre sie dzia łał Lu do -
wy Ze spół Spor to wy. Bar dziej zor ga ni zo -
wa na for ma spor to wej ry wa li za cji dru ży -
ny pił kar skiej z Tar go wisk zo sta ła nada na
w ro ku 1969, kie dy to z ini cja ty wy Hen ry -
ka Jo nar skie go, Wal de ma ra Jur cza ka i
Sta ni sła wa Jó zef czy ka po wstał Lu do wy
Ze spół Spor to wy pn. „Par ty zant” Tar go -
wi ska.

Pierw szy sprzęt, nie kom plet ny i w
nie naj lep szym sta nie, przy wie zio ny zo -
stał z Miej sca Pia sto we go. Pierw szy mecz
„Par ty zant” ro ze grał z lo kal nym ry wa lem
z Za le sia, co moż na okre ślić ja ko pierw -
sze der by Tar go wisk. Ry wa li za cję li go wą
dru ży na roz po czę ła od wy stę pów w kla -
sie „C”. War to z pew no ścią wy mie nić na -
zwi ska za wod ni ków, któ rzy wte dy sta no -
wi li, nie bój my się te go sło wa, ka drę
„Par ty zan ta”. By li to: Jur czak Wal de mar,
Jó zef czyk Sta ni sław, He desz Cze sław, Jeż
Jó zef, Krzyw da Wie sław, Jur czak Sta ni -
sław, Fry drych An drzej, Skwa ra Jó zef,
Do brzań ski Sta ni sław, Fin dysz Jan, Mu -
roń Sta ni sław, Ma li now ski Sta ni sław.
Cie ka wost ką bę dzie za pew ne oso bli wa
for ma wy jaz dów na me cze. Wte dy to ja -
ko śro dek trans por tu dla za wod ni ków
nie jed no krot nie słu żył stra żac ki „Lu -
blin”. Jed nym z naj wier niej szych ki bi -
ców, któ ry za wsze za bie rał się z za wod ni -
ka mi na mecz był śp. Jó zef Ko zioł. By wa -
ło, że sa mi za wod ni cy skła da li się na za -
kup pa li wa do te go po jaz du. Zda rzył się
rów nież in cy dent, kie dy to mi li cyj na
kon tro la za kwe stio no wa ła stan opon
stra żac kie go sa mo cho du i trze ba by ło się
zrzu cić rów nież na man dat. Środ ki fi -
nan so we nie zbęd ne do po kry cia kosz tów
dzia łal no ści Klub zdo by wał dzię ki or ga -
ni za cji wiej skich za baw, któ re w Tar go wi -
skach cie szy ły się du żą po pu lar no ścią.
Po sze ściu la tach gry w kla sie „C”, w ro -
ku 1975 „Par ty zant” za no to wał swój
pierw szy awans i roz po czął roz gryw ki w
kla sie „B”, w któ rej grał do ro ku 1984.
Po awan sie, w tym że ro ku prze niósł ry -
wa li za cję do kla sy „A”. Am bi cje i ta len ty
za wod ni ków, za an ga żo wa nie i pra ca na
tre nin gach, za owo co wa ły w ro ku 1989
ko lej nym awan sem. „Par ty zant” wszedł

do kla sy okrę go wej. Tre ne rem dru ży ny,
któ ra wy wal czy ła wów czas awans był Jó -
zef Mu roń, a jej trzon sta no wi li: Zdzi -
sław Sta roń, An drzej Try gar, Ry szard Ba -
la waj der, Jan Giem za, Ja cek Wi niar ski, Ja -
cek Kur piel, An drzej Ko ciu ba, Wa cław
Król, To masz Do brzań ski. Funk cję pre -
ze sa spra wo wał Edward Ta bisz. Za rów no
ten skład, jak i wy mie nio ny po przed nio,
wska zu je na licz ny udział w dru ży nie za -
wod ni ków wy wo dzą cych się z Wi da cza,
któ rzy, co war to pod kre ślić, za wsze sta -
no wi li sil ne punk ty ka dry „Par ty zan ta”. 

W ro ku 1989 od by ły się rów nież
pierw sze ju bi le uszo we ob cho dy – „Par ty -
zant” świę to wał swo je dwu dzie sto le cie.

Rok ten, jak wie my, oprócz awan su i ju -
bi le uszu 20-le cia „Par ty zan ta”, przy niósł
rów nież ... zmia nę ustro ju, któ ra za skut -
ko wa ła spo ry mi per tur ba cja mi w spo so -
bie fi nan so wa nia spor to wej dzia łal no ści.
Klub po fa li wzlo tu i licz nych osią gnięć
wszedł na krzy wą spad ko wą, któ ra swo je
mi ni mum osią gnę ła je sie nią ro ku 2003,
kie dy to po za koń cze niu run dy roz gry -
wek, z do rob kiem 3 punk tów, zaj mo wał
ostat nie miej sce w kla sie „B”. Bar dzo re -
al ne sta ło się wid mo spad ku do kla sy
„C” i po wrót do punk tu wyj ścia z ro ku
1969. Pod ję te w zi mo wej prze rwie dzia ła -
nia na praw cze wla ły no we go du cha w
dru ży nę, run da wio sen na w ni czym nie

przy po mi na ła je sie ni i „Pa try zan to wi”
uda ło się utrzy mać. Na stęp ny rok, 2004,
był ro kiem ko lej ne go ju bi le uszu. Tar go -
wi ska świę to wa ły 50-le cie spor tu wiej skie -
go i 35-le cie „Par ty zan ta”. Ob cho dy po -
łą czo ne by ły z Tur nie jem o Pu char Wój -
ta Gmi ny Miej sce Pia sto we. Ho no ro wym
go ściem uro czy sto ści był obec ny rów -
nież dzi siaj w na szym gro nie Pre zes Pod -
kar pac kie go Związ ku Pił ki Noż nej pan
Ka zi mierz Greń.

W trak cie ob cho dów za słu że ni za -
wod ni cy i dzia ła cze Klu bu, a to: Jó zef
Ko zioł, Edward Ta bisz, Sta ni sław Ku bal,
An drzej Ko ciu ba, Fran ci szek Sta roń,
Sta ni sła wa Jur czak, Sta ni sław Mu roń,
Ste fan Lo renc, Wie sław Gaz da, Woj ciech
Gaz da, Ry szard Ci sow ski, Wie sław Oli -
za ro wicz, To masz Jur czak, Je rzy Ko zioł,
uho no ro wa ni zo sta li oko licz no ścio wy mi
od zna cze nia mi. W ro ku 2005 „Par ty -
zant” w roz gryw kach kla sy „B” za jął pre -
mio wa ne awan sem dru gie miej sce i po -
wró cił do kla sy „A”, w któ rej grał przez
ko lej ne trzy la ta. Wte dy to roz po czął się
try um fal ny marsz „Par ty zan ta”, ale po
ko lei. Utrzy ma nie w kla sie „B” i po wrót
do kla sy „A” nie by ło by moż li we bez
po mo cy f i nan so wej f ir my Mal -Bud,
Grze go rza i Paw ła Ma li now skich. Dzię ki
ich za an ga żo wa niu już je sie nią 2007 ro -
ku, jesz cze w kla sie „A”, pra sa w no tat -
kach po me czo wych uży wa ła pod ad re -
sem „Par ty zan ta” okre śle nia „Dre am Te -
am”. Wte dy też klub zmie nił na zwę, do
„Par ty zan ta” do da na zo sta ła na zwa
głów ne go spon so ra Klu bu, fir my „Mal -
-Bud -1”. W tym miej scu szcze gól ne po -
dzię ko wa nia na le żą się Pre ze so wi „Mal -
-Bu du -1” pa nu Paw ło wi Ma li now skie mu.
Je go oso bi ste za an ga żo wa nie i po moc fi -

nan so wa otwo rzy ły dro gę do suk ce sów
dru ży ny, już nie „Par ty zan ta”, a „Par ty -
zan ta – Mal -Bud -1” Tar go wi ska. Ko lej ne
la ta przy no si ły ko lej ne awan se. Rok
2008 – kla sa okrę go wa, rok 2009 – IV li -
ga i wresz cie rok 2010 – szczy to we osią -
gnię cie – III li ga lu bel sko -pod kar pac ka.
Okres ten za pi sał się w hi sto rii Klu bu
szcze gól ny mi osią gnię cia mi – „Par ty zant
Mal -Bud -1” ro ze grał ko lej no 52 me cze
bez po raż ki, co jest za pew ne nie do po -
wtó rze nia. Ty tuł kró la strzel ców w kla sie
okrę go wej, w se zo nie 2008/2009 zdo był
su per snaj per „Par ty zan ta Mal -Bud -1”
Ire ne usz Za rzy ka, któ ry za no to wał na
swo im kon cie 34 tra fie nia, w tym 5 w
ostat nim me czu run dy wio sen nej z Co -
smo sem No wo ta niec. Suk ce sy spor to we
nio sły oczy wi ście ze so bą ogrom ne wy -
zwa nia or ga ni za cyj ne dla Klu bu. Przede
wszyst kim na le ża ło przy go to wać sta dion
do roz gry wek na po zio mie IV -tej, a na -
stęp nie III li gi. 

Prze rwa wa ka cyj na 2009 ro ku by ła
na sta dio nie „Par ty zan ta Mal -Bud -1”
okre sem wy tę żo nej pra cy, bo wiem am bi -
cją Klu bu by ło roz gry wa nie me czów IV -
-li go wych na wła snym obiek cie.

Pra ce ob ję ły sa mo bo isko – mu ra wę
i bram ki, oraz je go oto cze nie – za ple cze,
try bu nę, ogro dze nie ze wnętrz ne i we -
wnętrz ne, bok sy dla za wod ni ków re zer -
wo wych. W tym miej scu na le ży pod kre -
ślić ogrom ne za an ga żo wa nie władz klu -
bu, spon so rów, szcze gól nie oczy wi ście
fir my Mal -Bud oraz fir my Ha wis, Gmi ny
Miej sce Pia sto we, Soł ty sa Tar go wisk, ki -
bi ców – sło wem wszyst kich, któ rzy w
tym spor to wym awan sie do strze gli
ogrom ną szan sę pro mo cji i roz wo ju już
nie tyl ko Tar go wisk, ale i gmi ny. W tym

Rys hi sto rycz ny dzia łal no ści spor              

Wyróżnieni, byli i obecni, zawodnicy i działacze Klubu.  Od lewej: Andrzej Józefczyk, Przemysław Kubal, Tomasz Dobrzański,
Stanisław Dobrzański, Wiesław Olizarowicz, Wiesław Gazda, Wacław Misiewicz, Franciszek Staroń, Jerzy Kozioł, Wojciech Gazda,
Waldemar Jurczak. Po bokach: Prezes Podkarpackiego ZPN Kazimierz Greń i Przewodniczący Komisji Odznaczeń Krośnieńskiego
OZPN Bogusław Szczurek.

Wójt Gminy Miejsce Piastowe Marek Klara i przewodniczący Rady Gminy Wiktor Skwara
z okazji jubileuszu składają gratulacje skarbnikowi klubu Tomaszowi Dobrzańskiemu.

Okolicznościowe odznaczenia z rąk Prezesa Podkarpackiego OZP Kazimierza Grenia i
Przewodniczącego Komisji Odznaczeń Krośnieńskiego OZPN Bogusława Szczurka odbierają
sponsorzy klubu. Od lewej: Grzegorz Malinowski, Ryszard Rygiel, Paweł Malinowski.



miej scu szcze gól nie na le ży pod kre ślić za -
an ga żo wa nie, pra cę i za słu gi oso by, któ -
ra nie ste ty te go nie usły szy, nie od ża ło wa -
nej pa mię ci Jac ka Do brzań skie go. Je go
udział w pra cach do sto so waw czych na
sta dio nie jest nie do prze ce nie nia. Pra ca
na sta dio nie przy nio sła ocze ki wa ny
efekt. Choć nie wszy scy w to wie rzy li
„Par ty zant Mal -Bud -1” mógł grać u sie -
bie. Wy gra na IV li gi z do rob kiem 64 pkt
i prze wa gą 2 pkt nad du gą Po lo nią Prze -
myśl za pew ni ła „Par ty zan to wi Mal -Bud -
-1” awans do III li gi. W III li dze „Par ty -
zant Mal -Bud -1” ro ze grał dwa cy kle roz -
gry wek w la tach 2010/2011 i 2011/2012,
w oby dwu koń cząc se zo ny na bar dzo do -
brym 5-tym miej scu. Ogra ni cze nie fi nan -
so we go udzia łu głów ne go spon so ra – fir -
my Mal -Bud -1, po dwu let nim okre sie
roz gry wek w III li dze, spo wo do wa ło ko -
niecz ność po wro tu „Par ty zan ta” do kla -
sy okrę go wej. Ostat nie dwa cy kle roz gry -
wek Klub za koń czył od po wied nio na
trze cim i dru gim miej scu, prze gry wa jąc
w ro ku bie żą cym awans do IV li gi z
„Prze ło mem” Be sko czte re ma punk ta mi.

Rów no le gle do prac do sto so waw -
czych na obec nym sta dio nie pod ję te
zo sta ły przez Gmi nę dzia ła nia zmie rza -
ją ce do bu do wy no we go obiek tu. Wy -
ku pio ny zo stał te ren, opra co wa no do -
ku men ta cję, prze bu do wa na zo sta ła li -
nia elek tro ener ge tycz na ko li du ją ca ze
sta dio nem, wy ko na ny zo stał du ży za -
kres prac ziem nych, nie zbęd nych ze
wzglę du na ukształ to wa nie te re nu. Ma -
my na dzie ję, że w naj bliż szych la tach
pra ce bę dą kon ty nu owa ne i znaj dą
szczę śli wy f i nał w po sta ci sta dio nu z
praw dzi we go zda rze nia, z wy god nym
za ple czem w bu dyn ku, try bu ną i za si la -
niem z sie ci, a nie ... z agre ga tu prą do -
twór cze go.

W imie niu ca łej wspól no ty Klu bu ser -
decz nie i go rą co dzię ku je my wszyst kim,
któ rzy na prze strze ni tych 45-ciu lat an ga -
żo wa li się w dzia łal ność.  Ser decz ne po dzię -
ko wa nia wszyst kim spon so rom, za czy na jąc
oczy wi ście od Fir my Mal -Bud -1 – pa nu
Paw ło wi Ma li now skie mu, Fir mie Mal -Bud

– pa nu Grze go rzo wi Ma li now skie mu, wła -
ści cie lom Fir my Ha wis –  pa nom Ma ria no -
wi i Pio tro wi Woź ni kom, NZOZ „Me di ca
1” – pa ni Be acie Jur czak -Ma li now skiej, Dy -
rek to ro wi fi nan so we mu Sca nia Pol ska pa nu
Wal de ma ro wi Cy me ry so wi, pa nu Mie czy -
sła wo wi Ko zio ło wi, pa nu Ry szar do wi Ry -

glo wi, pa nu Krzysz to fo wi Ja nu szo wi, wła -
ści cie lo wi fir my Lo -Stark pa nu Sta ni sła wo -
wi Lo ren co wi, pa nu Pio tro wi Sta ro nio wi.

Szcze gól ne po dzię ko wa nia na le żą się
tak że Wój to wi Gmi ny Miej sce Pia sto we
pa nu Mar ko wi Kla rze za po moc gmi ny
w do sto so wa niu obec ne go sta dio nu i za

dzia ła nia zmie rza ją ce do bu do wy no we -
go, po zo sta jąc w na dziei na je go ry chłe
ukoń cze nie. Dzię ku jąc za wszyst ko w
dal szym cią gu Klub li czy  na po moc
tych, któ rym le ży na ser cu je go do bro,
cze mu już nie jed no krot nie da li wy raz na
prze strze ni lat je go ist nie nia.
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             to wej w miej sco wo ści Tar go wi ska

Drużyna, która wywalczyła historyczny awans „Partyzanta Mal-Bud-1” Targowiska do IV ligi.
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