
VII  plebiscyt  na  najpopularniejszych  sportowców  i  trenerów 
Podkarpackiego Trójmiasta – Jasła, Krosna i Sanoka w 2015 roku

SPORTOWCY (SPT)

1.  Gurgen  Aghajanyan  (UKS Piętnastka  Krosno,  judo) -  utalentowany  junior 
młodszy startujący w kategorii wagowej 60 kg. Trenuje od 2006 roku pod okiem Mirosława 
Nowickiego.  Jego największe sukcesy w 2015 roku to:  brązowy medal mistrzostw Polski 
juniorów  młodszych  w  Luboniu,  1.  miejsce  w  XIV  Międzynarodowym  Turnieju  z  okazji 
Narodowego  Święta  Niepodległości  w Krośnie,  2.  miejsce  w eliminacjach  regionu  IV  do 
mistrzostw Polski, 1. miejsce w Mistrzostwach Województwa Podkarpackiego i 5. miejsce w 
Pucharze Polski juniorów młodszych w Suchym Lesie.

2. Anna Bączyńska (AZS PWSZ Karpaty MOSiR KHS Krosno, siatkówka) - 
podstawowa zawodniczka I - ligowej drużyny,  jej mocny punkt. Gra na pozycji  atakującej. 
Zawsze walczy do końca.  Jej  daniem firmowym są m.in.  asy serwisowe.  Mierzy 187 cm 
wzrostu. Ma 20 lat.

3.  Arkadiusz  Borczyk  (Automobilklub  Małopolski  w  Krośnie,  sporty 
samochodowe) -  w  Górskich  Samochodowych  Mistrzostwach  Polski  w  2015  roku 
wywalczył  2.  miejsce  w  klasie  C6-YT3-1600  oraz  tytuł  wicemistrza  Polski  w  grupie  C6, 
startując samochodem Honda Civic VTi. Ma 28 lat.

4. Przemysław Bryliński (AZS PWSZ Karpaty KHS Krosno, siatkówka) - jeden 
z najbardziej  doświadczonych,  podstawowych zawodników II -  ligowej  drużyny,  jej  mocny 
punkt. Gra na pozycji atakującego. W obecnym sezonie jest kapitanem zespołu. Mierzy 194 
cm wzrostu. Ma 30 lat.

5.  Tomasz  Chrzanowski  (KSM Krosno,  żużel) -  były  uczestnik  elitarnego  cyklu 
Grand Prix był liderem krośnieńskich Wilków i czołowym żużlowcem na torach II ligi. Sezon 
zakończył  z  dobrą  średnią  1,956 pkt.  na  wyścig.  W bardzo dobrym stylu  awansował  do 
półfinału Indywidualnych Mistrzostw Polski. Mieszka w Toruniu. Ma 35 lat.

6.  Jakub  Dłuski  (KKK  MOSiR  Miasto  Szkła  Krosno,  koszykówka) - 
wychowanek Astorii Bydgoszcz. W latach 2005 - 2007 występował w reprezentacji Polski w 
kategorii U-18 i U-20, w której rozegrał 23 mecze. Grał w klubach Sportino Inowrocław, ŁKS 
Łódź i Polfarmex Kutno. W Krośnie gra od początku 2015 roku i jest podstawowym centrem 
drużyny. Charakteryzuje się dużą walecznością i siłą w walce pod koszem. Wzrost 200 cm. 
Ma 28 lat.

7.  Seweryn  Dubis  (Krośnieński  Klub  Biegacza  MOSiR,  lekkoatletyka) - 
brązowy medalista Halowych Mistrzostw Polski juniorów młodszych w Toruniu w biegu na 
200 metrów,  złoty medalista mistrzostw makroregionu w biegu na 100 metrów, medalista 
mistrzostw województwa podkarpackiego w biegach na 100 i 200 metrów.

8. Wojciech Dziedzic (JKS Czarni 1910 Jasło, piłka nożna) - jeden z najbardziej 
doświadczonych (30 lat) zawodników drużyny. Wychowanek klubu, wierny Czarnym od lat. 
Solidny  obrońca,  którego  trenerzy  ustawiali  na  różnych  pozycjach.  Grał  także  w 
Elektrociepłowni Rzeszów, Stali Rzeszów i Strzelcu Frysztak. Od sezonu 2010/11 ponownie 
w  Rafinerii  Czarnych  Jasło  (dwa  sezony),  a  od  2012/13  w  Czarnych  Jasło.  Najlepszy 
zawodnik  drużyny  w  sezonie  2014/15  (IV  liga).  Po  spadku  do  V  ligi  pozostał  w  klubie. 
Kapitan Czarnych.



9. Aleksandra Gaj (UKS Piętnastka Krosno, judo) - utalentowana juniorka młodsza 
startująca w kategorii  wagowej  +70 kg. Trenuje judo od 2008 roku pod okiem Mirosława 
Nowickiego.  Jej  największe  sukcesy  w  2015  roku  to:  brązowy  medal  mistrzostw  Polski 
juniorek młodszych w Luboniu, 3. miejsce w Pucharze Polski juniorek młodszych w Suchym 
Lesie, 1. miejsce w międzynarodowym turnieju w Rumunii, 1. miejsce w Międzynarodowym 
Turnieju „Warsaw Judo Open” (mały Puchar Europy), 2. miejsce w Pucharze Polski juniorek 
młodszych w Bytomiu, 1. miejsce w XIV Międzynarodowym Turnieju z okazji Narodowego 
Święta Niepodległości w Krośnie. W rankingu kadry narodowej juniorek młodszych zajmuje 
2. miejsce w kategorii wagowej +70 kg.

10. Dawid Gąsior (Ekoball Stal Sanok, piłka nożna) - na boisku był praktycznie 
bezbłędny, zarówno w drużynie juniorów starszych, gdzie drużyna Ekoballu Sanok walczy o 
awans do Centralnej Ligi Juniorów, liderując po rundzie jesiennej w I Lidze Podkarpackiej, 
jak i  drużynie  seniorów.  Mimo młodego wieku (rocznik  1997) gra w linii  defensywnej  jak 
rutyniarz, w wielu aspektach przypominając wojownika naszej kadry narodowej Kamila Glika. 
Ostatnio  mocno  dba  o  siebie,  zawsze  na  treningu,  zawsze  do  dyspozycji.  Bardzo 
perspektywiczny młody piłkarz.

11. Maksymilian Gibadło (KS Budo Krosno, boks) - uczeń klasy IV bg technikum 
geologicznego  w Zespole  Szkół  Ponadgimnazjalnych  nr  4  im.  Ignacego  Łukasiewicza  w 
Krośnie. Sympatyczny, lubiany przez kolegów. Jest komunikatywny i konsekwentnie dąży do 
wyznaczonych  przez  siebie  celów.  Swoją  postawą  zachęca  rówieśników  do  uprawiania 
sportu. Z powodzeniem godzi naukę w szkole z systematycznymi treningami. Boks ćwiczy od 
13 roku życia. Urodził się w Atenach, mieszka w Bratkówce. Jego największe osiągnięcia w 
2015 (pierwszy rok w kategorii seniorów) to: brązowy medal mistrzostw Polski seniorów w 
Szczecinie, złoty medal (piąty z rzędu) w mistrzostwach Podkarpacia. Wcześniejsze sukcesy 
to: złoty medal mistrzostw Polski juniorów 2014 w Nowej Dębie, 1. miejsce w prestiżowym 
XXXIV  Międzynarodowym  Turnieju  Bokserskim  o  „Złotą  Rękawicę  Wisły”  w  Krakowie 
(listopad 2014), 1. miejsce w Pucharze Polski  kadetów w Lublinie i  3.  miejsce w turnieju 
juniorów w Serbii z kadrą narodową.

12.  Tomasz  Jaskółka  (KKSz  Urania  MOSiR  Krosno,  szachy) -  student 
Uniwersytetu  Jagiellońskiego  w  Krakowie.  Utalentowany  szachista  młodego  pokolenia. 
Reprezentant  II  -  ligowej  drużyny Uranii.  Mistrz  Brzozowa,  wicemistrz  Rzeszowa w 2015 
roku, zwycięzca wielu turniejów szachowych. Wraz z drużyną KKSz Urania I MOSiR Krosno 
zwyciężył  w  Przygranicznej  Lidze  Szachowej  Polska  -  Słowacja.  W  Mistrzostwach 
Akademickich Polski w 2015 r. w Zabrzu zdobył wraz drużyną UJ Kraków brązowy medal.

13.  Magdalena  Jurczyk  (AZS  PWSZ  Karpaty  MOSiR  KHS  Krosno, 
siatkówka) -  podstawowa  zawodniczka  I  -  ligowej  drużyny,  jej  mocny  punkt.  Gra  na 
pozycji środkowej. Mierzy 185 cm wzrostu. Ma 20 lat.

14. Agnieszka Kaczmarska (UKS Sokolik Krosno, szermierka) - w 2015 roku 
reprezentowała Polskę na Mistrzostwach Europy w Mariborze( Słowenia) zajmując tam 25. 
miejsce,  najwyższe  z  Polek.  Była  również  rezerwową  zawodniczką  Mistrzostw Świata  w 
Taszkiencie  (Uzbekistan).  W klasyfikacji  generalnej  Polskiego  Związku  Szermierczego  w 
kategorii  juniorek młodszych w sezonie 2014/2015 roku zajęła 4. miejsce. Zajęła także 3. 
miejsce w II Pucharze Polski juniorów młodszych i 3. miejsce w III Pucharze Polski juniorów 
młodszych. Ma 17 lat.

15. Julia Kolanko (UKS Sokolik Krosno, szermierka) - trenuje szermierkę od 8 
roku życia, jest uczennicą I LO im. Mikołaja Kopernika w Krośnie. Uczestniczył w Pucharach 



Europy w Heidenheimie oraz Bratysławie, gdzie zajmowała miejsca w czołowej „32”. Została 
również powołana na wyjazd na puchar świata w Budapeszcie.  W 2015 roku była objęta 
szkoleniem kadry Polski w szermierce. Stawała na podium Pucharu Polski (3. miejsce) oraz 
zajmowała miejsca w czołowej „ósemce” (7. miejsce ). Wygrała turniej ligowy z cyklu „Puchar 
Żubrów” oraz w klasyfikacji końcowej zajęła 3. miejsce. Prowadzi na liście turniejowej cyklu 
zawodów Grand Prix Snina na Słowacji, gdzie w tym roku zajmowała 2. oraz 3. miejsce. Jej 
największym  osiągnięciem  było  podium  (3.  miejsce)  na  Ogólnopolskiej  Olimpiadzie 
Młodzieży  w  Obornikach  Śląskich.  Tam  też  drużynowo  zawodniczki  Sokolika  zajęły  4. 
miejsce. Ma 17 lat.

16. Katarzyna Kolbusz (UKS Akademia Sportów Walki - Judo Jasło, judo) - 
uczennica Gimnazjum nr 1 w Jaśle. Judo trenuje od 6 lat. Należy do kadry narodowej Polski.  
Jej największe osiągnięcia to 1. i 3. miejsce w Pucharze Europy, 2. miejsce w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży, 2. i 3. miejsce w mistrzostwach Polski oraz 2. miejsce w Pucharze 
Polski w swojej kategorii wiekowej.

17. Robert Kostecki (Ciarko PBS Bank STS Sanok, hokej) - wychowanek STS 
Sanok. W sezonie 2010/2011 zawodnik KTH Krynica, zaś w sezonie 2011/2012 - Zagłębia 
Sosnowiec. Od czerwca 2012 r. do kwietnia 2013 r. był zawodnikiem Cracovii, z którą zdobył 
mistrzostwo  Polski.  Od  maja  2013  r.  ponownie  zawodnik  sanockiego  klubu.  W  sezonie 
2008/2009 był najlepiej punktującym graczem w drużynie (41 punktów za 17 goli i 24 asysty). 
W barwach Sanoka rozegrał 347 spotkań, w których zdobył 103 bramki i zaliczył 141 asyst. 
Na swoim koncie ma dwa złote medale mistrzostw Polski.

18.  Karol  Krupa  (Automobilklub  Małopolski  w  Krośnie,  sporty 
samochodowe) - przygodę z motosportem rozpoczął w 2013 roku. W pierwszym sezonie 
startował w imprezach amatorskich typu KJS. Udawało mu się niejednokrotnie stawać na 
podium i wygrywać zawody w klasyfikacji generalnej jadąc samochodem Renault Clio Sport. 
2014  rok  był  dla  niego  przełomowy  -  rozpoczął  starty  w  Górskich  Samochodowych 
Mistrzostwach Polski. Już na pierwszych zawodach w dwóch rundach w Załużu zajął dwa 
razy 2. miejsce tuż za kierowcą z Serbii.  Finalnie pod koniec sezonu zdobył mistrzostwo 
Polski w grupie N-2000 samochodem Renault Clio Sport. W roku 2015 zmienił samochód, 
również Renault Clio Sport, lecz jest ono o wiele szybsze od poprzedniego, zalicza się do 
klasy E1-2000, jest to klasa w której startują najmocniejsze samochody przednionapędowe w 
Górskich  Samochodowych  Mistrzostwach  Polski.  Udało  mu się  zdobyć  tytuł  wicemistrza 
Polski 2015. Oba samochody sam budował i serwisował. Ma 26 lat, mieszka w Krośnie.

19.  Robert  Książkiewicz  (AZS PWSZ Karpaty  KHS Krosno,  siatkówka) - 
wychowanek klubu, od wielu lat wierny Karpatom, w minionych sezonach kapitan II - ligowej 
drużyny, jej mocny punkt i dobry duch. Gra na pozycji środkowego. Mierzy 191 cm wzrostu. 
Ma 27 lat.

20.  Marcin  Kuliga  (Krośnieński  Klub  Biegacza  MOSiR,  lekkoatletyka) - 
reprezentant Polski juniorów, wielokrotny medalista mistrzostw Polski w hali i na stadionie. 
Siódmy  zawodnik  Mistrzostw  Europy  w  biegu  na  800  metrów  w  Baku.  Członek  Grupy 
Talentów  New Balance  Team na  olimpiadę  w 2020  roku.  Zajął  5.  miejsce  w Halowych 
Mistrzostwach  Polski  juniorów  w  biegu  na  800  metrów  oraz  był  siódmy  w  Halowych 
Mistrzostwach Polski seniorów także w biegu na 800 metrów.

21. Tomasz Kusior (TSV Mansard TransGaz Travel Sanok, siatkówka) - gra 
na pozycji środkowego w drużynie lidera II ligi. Wychowanek sanockiego TSV, w którym z 
sukcesami występuje od ubiegłego sezonu. W swojej  karierze reprezentował  barwy m.in. 
Asseco Resovii, Wisłoka Strzyżów, Błękitnych Ropczyce. Obok Tomasza Józefackiego oraz 



Bartosza Soji, jeden z najbardziej doświadczonych zawodników w sanockiej drużynie, z którą 
walczy w tym roku o awans do I ligi. Ma 28 lat.

22.  Mateusz Kuzio (Ekoball  Stal  Sanok,  piłka nożna) -  jako  jedyny  zawodnik 
mający na swoim koncie występy w III-ligowej Stali Sanok i Stali Kraśnik, zameldował się w 
ekipie  A-klasowej  nowej  drużyny,  czym  najbardziej  zapunktował  u  wymagającej  i  licznej 
publiczności. Poza tym całkiem nieźle wywiązywał się ze swoich obowiązków jako napastnik, 
strzelając trochę bramek (19 goli w 16 meczach). Ma 24 lata.

23. Patryk Łaba (TSV Mansard TransGaz Travel Sanok, siatkówka) - gra na 
pozycji  przyjmującego  w drużynie  lidera  II  ligi.  Wychowanek  MOSiR  Jasło.  W ubiegłych 
sezonach  z  powodzeniem  rywalizował  na  pierwszoligowych  parkietach  m.in.  w  MCKiS 
Jaworzno i AZS AGH Kraków. W obecnym sezonie jako kapitan zespołu ma poprowadzić 
sanoczan do wyższej klasy rozgrywkowej. Ma 24 lata.

24.  Kamil  Mastaj  (Jasielski  Klub Kyokushin Karate,  karate) -  mistrz  Polski 
młodzieżowców,  wicemistrz  Europy  seniorów,  uczestnik  mistrzostw  świata  w  karate 
kyokushin. Jego trenerem jest shihan Tadeusz Krygowski. Ma 22 lata.

25. Marcin Michalec (Krośnieński Klub Biegacza MOSiR, nordic walking) - 
mistrz  Polski  w  nordic  walking  w  maratonie  i  złoty  medalista  Pucharu  Polski  i  Pucharu 
Europy na dystansie 10 kilometrów. Zajął 3. miejsce w Pucharze Europy seniorów. Srebrny 
medalista Górskich Mistrzostw Polski w nordic walking. W ubiegłym roku zajmował miejsca 
na podium podczas prestiżowych zawodów w nordic walking i biegach ulicznych na różnych 
dystansach.

26. Piotr Michalski (SKŁ Górnik Sanok, łyżwiarstwo szybkie) - jest członkiem 
kadry narodowej sprinterów w łyżwiarstwie szybkim. Posiada mistrzowską klasę sportową na 
trzech dystansach.  W poprzednim sezonie  startował  w  mistrzostwach  świata  i  Pucharze 
Świata  juniorów.  W pucharze w klasyfikacji  końcowej  zajął  drugie  miejsca na 500 i  100 
metrów, a w Mistrzostwach Świata na dystansie 500 metrów był czwarty. W mistrzostwach 
Polski juniorów zdobył 6 złotych i 1 srebrny medal. W grudniu 2014 roku na Akademickich 
Mistrzostwach Świata w Ałmaty (Kazachstan) zdobył srebrny medal na 1000 metrów, a na 
500 metrów był czwarty. W marcu 2015 roku zajął 18. miejsce w wieloboju sprinterskim w 
łyżwiarskich mistrzostwach świata w sprincie w Astanie (Kazachstan). W obecnym sezonie, 
w grudniu 2015 roku na torze w Tomaszowie Mazowieckim zdobył dwa srebrne medale w 
biegach na 500 i 1000 metrów w mistrzostwach Polski seniorów. Na tych dystansach (500, 
1000 m) został dwukrotnym młodzieżowym mistrzem Polski.

27. Jason Missiaen (Ciarko PBS Bank STS Sanok, hokej) - kanadyjski hokeista, 
bramkarz  drużyny  sanockiej.  Od  2004  r.  do  2006  r.  występował  w  kanadyjskich  ligach 
juniorskich:  Great  Lakes  Junior  C  Hockey  League  (GLJCHL)  i  Western  Ontario  Hockey 
League (WOHL). Od 2006 r. do 2011 r. grał w rozgrywkach CHL, w tym pierwsze cztery lata 
w lidze OHL w barwach  Peterborough Petes  oraz rok w lidze QMJHL w barwach Baie-
Comeau  Drakkar.  W  międzyczasie,  w  drafcie  NHL  z  2008  roku,  został  wybrany  przez 
Montreal  Canadiens.  W  kolejnych  latach  od  2011  r.  do  2015  r.  grał  w  drużynach 
amerykańskich lig ECHL i AHL. W fazie play-off sezonu NHL (2013/2014) był w szerokim 
składzie klubu New York Rangers, a w edycji NHL (2013/2014) bywał w składzie meczowym 
tej  drużyny jako zastępca Henrika Lundqvista,  jednak nie zadebiutował  w lidze NHL.  Od 
października 2015 r. zawodnik klubu STS Sanok w rozgrywkach Polskiej Hokej Ligi.

28. Patryk Mrozowski (KKSz Urania MOSiR Krosno, szachy) - junior, czołowy 
zawodnik  Uranii.  Wielokrotny mistrz  Podkarpacia  i  aktualnie  najlepszy  junior  do lat  18 w 



szachach szybkich.  Posiada  I  kategorię  szachową,  zwycięzca  wielu  międzynarodowych  i 
ogólnopolskich  turniejów  szachowych.  Wraz  z  drużyną  KKSz  Urania  I  MOSiR  Krosno 
zwyciężył  w  Przygranicznej  Lidze  Szachowej  Polska  -  Słowacja.  Wielokrotny  finalista 
mistrzostw  Polski  juniorów.  Reprezentuje  agresywny  styl  gry,  potrafi  pokonać  silnych 
szachistów. Posiada tytuł Mistrza Beskidu Niskiego w szachach klasycznych.

29. Aleksander Nabożny (JKS Czarni 1910 Jasło, piłka nożna) - wychowanek 
klubu, najlepszy młodzieżowiec w drużynie seniorów (IV liga w sezonie 2014/15, V liga w 
sezonie  2015/16).  Solidny  obrońca,  wyróżniający  się  na  boisku  wicelidera  rozgrywek  w 
obecnym sezonie. Ma 20 lat.

30. Dawid Nguyen Quang (Jasielski Klub Kyokushin Karate, karate) - w 2015 
roku  wywalczył  brązowy  medal  w  mistrzostwach  Polski  młodzieżowców.  Uczestnik 
mistrzostw świata. Jego trenerem jest shihan Tadeusz Krygowski.

31.  Joanna Nocula  (UKS Akademia Sportów Walki  -  Judo Jasło,  judo) - 
uczennica  I  Liceum  Ogólnokształcącego  w Jaśle.  Judo  trenuje  od  7  lat.  Jej  największe 
sukcesy to: 1. miejsce w mistrzostwach Polski młodziczek, 1. miejsce w Pucharze Świata w 
Gyor  (Węgry),  1.  miejsce  w  międzstanowym  turnieju  w  USA,  1.  miejsce  w  otwartym 
Pucharze Polski. Jest członkinią kadry narodowej Polski.

32. Dariusz Oczkowicz (KKK MOSiR Miasto Szkła Krosno, koszykówka) - 
wychowanek Glimaru Gorlice. W Krośnie występuje nieprzerwanie od 2004 r.  Gra na pozycji 
rzucającego obrońcy i  na tej pozycji  jest  jednym z najlepszych zawodników w I  lidze.  W 
ubiegłym  sezonie  został  wybrany  do  najlepszej  piątki  rozgrywek  I  ligi.  Obecnie  jest 
kapitanem drużyny. Jego wzrost to 182 cm. Ma 34 lata.

33. Szymon Pałka (AZS PWSZ Karpaty KHS Krosno, siatkówka) - podstawowy 
zawodnik  II  -  ligowej  drużyny,  jej  mocny  punkt,  waleczny,  ambitny.  Gra  na  pozycji 
przyjmującego. Mierzy 192 cm wzrostu. Ma 21 lat.

34.  Dawid  Romerowicz  (Ekoball  Stal  Sanok,  piłka  nożna) -  mocny  punkt 
drużyny, rozegrał większość meczów w pełnym wymiarze czasowym. Król asyst i zdobywca 
9 bramek w rundzie jesiennej  sezonu 2015/16 na boiskach klasy A.  Jego rajdy prawym 
skrzydłem można porównać do rajdów Arjena Robena, jednak ilość skutecznych ostatnich 
podań  stawia  skrzydłowego  w  o  wiele  lepszym  świetle,  gdyż  nazbierał  ich  w  rundzie 
jesiennej kilkanaście, będąc zdecydowanym liderem, jeśli chodzi o tą klasyfikację. Do asyst 
dołożył 9 goli, co w kanadyjskiej klasyfikacji daje mu pierwsze miejsce w drużynie. Ma 30 lat.

35. Paweł Rusin (TSV Mansard TransGaz Travel Sanok, siatkówka) - gra na 
pozycji  przyjmującego  w  drużynie  lidera  II  ligi.  Przygodę  z  siatkówką  rozpoczął  w 
Sędziszowie Małopolskim, grał potem w Błękitnych Ropczyce. Zarówno w ubiegłym jak i w 
obecnym sezonie stanowi o sile zespołu z Sanoka, w znacznym stopniu przyczyniając się do 
wywalczenia  w  sezonie  2014/2015  pierwszego  miejsca  w  grupie  VI  drugiej  ligi  oraz  3. 
miejsca w półfinale o wejście do pierwszej ligi. Ma 23 lata.

36.  Mateusz  Skrabalak  (Ciarko  PBS  Bank  STS  Sanok,  hokej) -  bramkarz 
drużyny,  wychowanek  STS  Sanok.  Reprezentant  Polski  do  lat  20.  W  ekstralidze 
zadebiutował  w  sezonie  2012/2013.  Na  najwyższym  szczeblu  rozgrywek  rozegrał  27 
spotkań, w których bronił ze skutecznością 0,88 proc.

37. Paula Słonecka (AZS PWSZ Karpaty MOSiR KHS Krosno, siatkówka) - 
podstawowa zawodniczka I - ligowej drużyny, od jej postawy na boisku często zależy wynik 



meczu, mimo, iż siatkówka to gra zespołowa. Jest kapitanem drużyny, jej mocnym punktem i 
dobrym duchem. Gra na pozycji przyjmującej. Mierzy 179 cm wzrostu. Ma 23 lata.

38. Agnieszka Sobczyk (UKS Akademia Sportów Walki - Judo Jasło, judo) - 
od 19 lat  trenuje judo,  posiada czarny pas (1 dan),  jest  instruktorką samoobrony i  judo. 
Zawodniczka  mieszanych  sztuk  walk.  W  2015  roku  wygrała  Puchar  Polski  MMA  w 
Sochaczewie. Ma 25 lat.

39. Mariusz Stępień (KS Karpaty Krosno, piłka nożna) - jeden z najjaśniejszych 
punktów krośnieńskich Karpat w rundzie jesiennej obecnego sezonu 2015/16 na boiskach III 
ligi w grupie lubelsko - podkarpackiej. W drużynie biało-niebieskich zadebiutował w meczu 
drugiej  kolejki  sezonu  z  Motorem Lublin.  Od  tego  czasu  nieprzerwanie  królował  miedzy 
słupkami. Wystąpił w 18 meczach, na boisku spędził 1620 minut. Na swoim koncie zaliczył 7 
występów bez straty bramki.  Najmocniejsze jego strony to przede wszystkim refleks oraz 
solidna gra na przedpolu. Wady? Ma jedną - nie jest lubiany przez przeciwników. Przygodę z 
piłką rozpoczynał w juniorskich drużynach LKS Skidzyń, Górnika Brzeszcze, Unii Oświęcim i 
Gwarka  Zabrze.  W  tym  ostatnim  klubie  zadebiutował  w  piłce  seniorskiej,  a  następnie 
przeniósł się do Rakowa Częstochowa, w którym spędził ostatnie cztery sezony. Ma 23 lata.

40. Przemysław Szkatuła (KS Karpaty Krosno, piłka nożna) - wychowanek Odry 
Wodzisław. Grał także w I-ligowej Polonii Bytom, w której był podstawowym zawodnikiem. W 
poprzednim sezonie wywalczył awans do I ligi z Rozwojem Katowice. Zagrał w 26 meczach 
Rozwoju na boiskach II ligi i strzelił jedną bramkę. „Szkati” to zdecydowanie najmocniejszy 
punkt krośnieńskiej drużyny w rundzie jesiennej obecnego sezonu 2015/16. Swoją dobrą grą 
w defensywie, dynamicznymi rajdami oraz precyzyjnie bitymi stałymi fragmentami gry zwrócił 
uwagę klubów z wyższych lig. Również kibice Karpat docenili dobrą grę byłego zawodnika 
Rozwoju  Katowice  i  trzykrotnie  wybierali  go  graczem meczu.  Głosami  kibiców został  on 
również uznany najlepszym zawodnikiem rundy jesiennej w całej drużynie Karpat Krosno. W 
rundzie  jesiennej  dla  Karpat  zdobył  4  bramki,  wszystkie  niespotykanej  na  III  -  ligowych 
stadionach urody. Ma 23 lata.

41. Nikoleta Weis (UKS Piętnastka Krosno, judo) -  utalentowana zawodniczka 
trenera  Mirosława  Nowickiego.  Jej  największe  sukcesy  w  2015  roku  to:  1.  miejsce  w 
międzynarodowym turnieju  w Arad (Rumunia),  2.  miejsce w międzynarodowym turnieju z 
okazji  Narodowego  Święta  Niepodległości  w  Krośnie.  Jest  wicemistrzynią  województwa 
podkarpackiego. Zajęła 7. miejsce w mistrzostwach Polski  juniorek młodszych w Luboniu. 
Startuje w kategorii do 57 kilogramów.

42. Anna Winter (KKSz Urania MOSiR Krosno, szachy) - uczy się w Gimnazjum 
nr  3  w  Krośnie,  utalentowana  szachistka  młodego  pokolenia,  Mistrzyni  Podkarpacia  w 
kategorii  seniorek w szachach błyskawicznych,  członek składu podstawowego II  -  ligowej 
drużyny Uranii.  W mistrzostwach Polski  szkół  w Dąbkach zdobyła 1.  miejsce w kategorii 
szkół  podstawowych.  Posiada  I  kategorię  szachową  i  tytuł  mistrzyni  Krosna w szachach 
klasycznych.

43. Artur Wójtowicz (JKS Czarni 1910 Jasło, piłka nożna) - najlepszy zawodnik 
drużyny  juniorów  młodszych,  która  zdobyła  w  sezonie  2014/15  wicemistrzostwo 
Podkarpacia. Trener Ryszard Skuba daje mu szansę gry także w drużynie seniorów w V 
lidze. Gra na pozycji pomocnika. Ma 17 lat.

44.  Dariusz  Wyka  (KKK  MOSiR  Miasto  Szkła  Krosno,  koszykówka) - 
wychowanek  Polonii  Przemyśl.  Występował  ponadto  w  Zniczu  Jarosław,  UMKS  Kielce, 
Siarce Tarnobrzeg. W krośnieńskiej drużynie gra trzeci i jest podstawowym zawodnikiem I - 



ligowej  drużyny.   Gra na pozycji  silnego  skrzydłowego  lub centra.  Jego gra  jest  bardzo 
widowiskowa gdyż jego specjalnością są bloki i wsady do kosza. Wzrost 209 cm. Ma 24 lata.

TRENERZY (T)

1. Michał Baran (KKK MOSiR Miasto Szkła Krosno, koszykówka) - od 2012 
roku  jest  trenerem  I  klasy,  ukończył  także  w  2013  roku  dwuletnią  Akademię  Trenerów 
organizowaną przez Polski  Związek Koszykówki.  Rodowity  krośnianin.  Przez kilka lat  był 
koszykarzem krośnieńskiej  drużyny,  a  od 2007  roku pracował  jako asystent  trenera.  Od 
sierpnia 2014 roku został pierwszym trenerem i wraz z drużyną zdobył brązowy medal I ligi w 
poprzednim sezonie 2014/15. W pierwszej rundzie obecnego sezonu krośnieńska drużyna 
trenowana przez niego jest liderem rozgrywek. Ma 33 lata.

2. Przemysław Czarnecki (UKS Akademia Sportów Walki - Judo Jasło, judo) 
- trener II klasy, od ponad 20 lat związany z jasielskim judo. Jako zawodnik zdobywał medale 
w  mistrzostwach  Polski,  teraz  jako  trener  szkoli  młodzież  startująca  z  powodzeniem  w 
najważniejszych turniejach w kraju i za granicą, z których przywozi medale. Obecnie pracuje 
jako nauczyciel wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum w Dębowcu. Ma 33 lata.

3.  Jakub  Heimroth  (AZS  PWSZ  Karpaty  KHS  Krosno,  siatkówka) -  w 
Karpatach jako zawodnik grał od juniora, jeszcze do niedawna znakomity siatkarz drużyny 
grającej w II lidze, a od pięciu lat asystent trenera Krzysztofa Frączka. Po rezygnacji tego 
ostatniego po zakończeniu sezonu 2013/14, został pierwszym trenerem drużyny seniorów. 
Prowadzi drużynę drugi sezon. W obecnym 2015/16 drużyna zalicza się do ścisłej czołówki 
w VI grupie II ligi.

4.  Wacław  Katan  (Krośnieński  Klub  Biegacza  MOSiR,  lekkoatletyka) - 
niestrudzony pasjonat i propagator biegania masowego, wciąż czynny zawodnik (od ponad 
40  lat)  i  trener,  pracujący  z  sukcesami  z  młodzieżą.  Wychowawca  wielu  zawodniczek  i 
zawodników,  startujących  w  biegach  ulicznych,  przełajowych  i  górskich,  zdobywających 
medale  w zawodach  rangi  mistrzowskiej.  Zawodnicy  Klubu  Biegacza  MOSiR Krosno we 
wszystkich  kategoriach  wiekowych  (dzieci,  młodzicy,  juniorzy  młodsi,  juniorzy,  seniorzy) 
zdobyli w 2015 roku 39 medali.

5. Piotr Kot (Ekoball Stal Sanok, piłka nożna) - trener piłki nożnej I klasy UEFA A. 
Jest  trenerem koordynatorem  22  grup dziecięcych  i  młodzieżowych  w Ekoballu  Sanok  i 
jednocześnie  szkoleniowcem  drużyny  juniorów  starszych  KS  Ekoball,  która  aktualnie 
prowadzi  w  rozgrywkach  I  Ligi  Podkarpackiej  juniorów  starszych,  walcząc  o  awans  do 
Centralnej  Ligi  Juniorów.  Piotr  Kot  jako  wieloletni  trener  Stali  Sanok,  jest  głównym 
inicjatorem  reaktywacji  drużyny  seniorów  pod  szyldem  EKOBALL-STAL  Sanok,  która  w 
bieżącym sezonie wystartowała w klasie „A”, mając na półmetku rozgrywek aż 10 punktów 
przewagi nad drugim zespołem. Z tym trenerem w klubie wiążą ogromne plany, szczególnie 
mając  na celu  sukcesywnie  planowane  awanse  seniorów do II  lub  nawet  I  ligi,  bazując 
głównie na wychowankach Ekoballu  oraz grę juniorów starszych na szczeblu centralnym. 
Jego profesjonalizm działania, bogaty warsztat trenerski i podejście do młodzieży, a także 
przejmująca  skromność i  profesjonalizm działania  połączone  z wiedzą,  umiejętnościami  i 
doświadczeniem, są gwarantem nieuchronnego sukcesu piłki nożnej w Sanoku. Piotr Kot jest 
znakomitym  fachowcem,  przepełnionym  pasją  do  piłki  nożnej,  dobrym  pedagogiem,  z 
poczuciem humoru, sprawiedliwym, obiektywnym i niezwykle pracowitym trenerem, dającym 
swoją postawą wzór do naśladowania. Ma 44 lata.

6. Ireneusz Kwieciński (KSM Krosno, żużel) - krośnieńskich żużlowców prowadzi 
już  od 2009 roku.  Jest  jednym z najdłużej  pracującym szkoleniowcem w polskich  ligach 



żużlowych. W sezonie 2015 jego drużyna awansowała do play-off rozgrywek Polskiej 2. Ligi 
Żużlowej. Ma 41 lat.

7.  Marian Lorenc (KKSz Urania MOSiR Krosno,  szachy) -  trener  II  -  ligowej 
drużyny  juniorów  KKSz  Urania  MOSiR  Krosno.  Jego  podopieczna  Anna  Krzysztyńska 
reprezentowała Polskę w Mistrzostwach Europy juniorek w Porec (Chorwacja) w 2015 roku. 
Wychowawca  wielu  młodych  utytułowanych  szachistów.  Były  reprezentant  I  -  ligowych 
Karpat Krosno. Zwycięzca wielu turniejów międzynarodowych i ogólnopolskich. Posiada tytuł 
kandydata na mistrza szachowego, były mistrz Podkarpacia w szachach szybkich. Ma 53 
lata.

8.  Mirosław  Nowicki  (UKS  Piętnastka  Krosno,  judo) -  trener  brązowych 
medalistów mistrzostw Polski juniorek i juniorów młodszych - Aleksandry Gaj, Aghajayana 
Gurgena, Jagody Guni oraz młodziczki Marii Łętkowskiej (srebro). Prowadzi judo w Krośnie 
od  1989  roku.  Najpierw  w Igloopolu  Miejsce  Piastowe,  który  przeniósł  pod  nazwą  MKS 
Crosno do Szkoły Podstawowej nr 15 w Krośnie, gdzie pracuje jako nauczyciel wychowania 
fizycznego.  W  1995  roku  założył  Uczniowski  Klub  Sportowy  „Piętnastka”.  Jego 
wychowankowie - dziewczęta i chłopcy zdobywają medale w turniejach międzynarodowych, 
Pucharze  Polski,  mistrzostwach  Polski  oraz  Pucharze  Europy.  Organizuje  turnieje 
wojewódzkie  oraz  do  2000  roku  turnieje  międzynarodowe.  Nawiązał  współpracę  na 
zasadach  wymiany  międzyszkolnej  z  Ukrainą,  Rumunią,  Węgrami,  Słowacją,  Czechami, 
Serbią i Białorusią. Jest trenerem II klasy judo oraz posiadaczem stopnia mistrzowskiego IV 
dan.

9. Czesław Owczarek (KS Karpaty Krosno, piłka nożna) - były zawodnik m.in. 
Olimpii Poznań, Sokoła Pniewy, Warty Poznań i Amici Wronki (rozegrał na pozycji bocznego 
obrońcy 80 meczów w najwyższej  klasie  rozgrywkowej  w wyżej  wymienionych  klubach  i 
zdobył jedną bramkę w barwach Amici) oraz Pogoni Stawiszyn, Włókniarza Kalisz, Piasta 
Nowa  Ruda,  Śląska  Wrocław,  Aluminium Konin,  KP Konin,  Lecha Poznań,  Odry  Opole, 
Sparty  Oborniki.  Największym  sukcesem w jego  dotychczasowej  karierze  trenerskiej  był 
awans z Jarotą Jarocin (prowadził tą drużynę od 2006 r.) do II ligi w sezonie 2007/08. W 
grudniu  2011  roku  przestał  prowadzić  Jarotę  i  został  asystentem  trenera  Jarosława 
Araszkiewicza w I-ligowej Warcie Poznań, gdzie od kwietnia 2012 r. był pierwszym trenerem 
Warty  (do  końca 2012  r.).  Od stycznia  2013  r.  został  trenerem III-ligowej  Polonii  Środa 
Wielkopolska. Po objęciu przez Mariusza Rumaka Zawiszy Bydgoszcz, został jesienią 2014 
r. jego asystentem. Po spadku Zawiszy z ekstraklasy,  w lipcu 2015 r. klub z Bydgoszczy 
rozwiązał z nim umowę. Od 19 sierpnia 2015 r. trener III-ligowych Karpat Krosno. Pod jego 
wodzą biało-niebiescy zdobyli 30 punktów w 16 meczach. Preferuje szybką i kombinacyjną 
grę. Posiada licencję trenerską UEFA Pro. Ma 45 lat.

10.  Piotr  Podpora  (TSV  Mansard  TransGaz  Travel  Sanok,  siatkówka) - 
Długoletni  siatkarz  m.in.  Resovii  Rzeszów.  W  swojej  karierze  trenerskiej  z  sukcesami 
prowadził drużyny Błękitnych Ropczyce i Wisłoka Strzyżów. Od sezonu 2014/15 pracuje w 
Sanoku.  Trener  młodego  pokolenia,  co  roku  z  każdą  prowadzoną  przez  siebie  drużyną 
walczył o wysokie cele, wielokrotnie grając w półfinałach czy finałach o awans do wyższych 
klas rozgrywkowych. W poprzednim sezonie z TSV dotarł do turnieju półfinałowego o awans 
do I ligi. W tym sezonie sanocka drużyna lideruje w II lidze. Ma 37 lat.

11. Ryszard Skuba (JKS Czarni 1910 Jasło, piłka nożna) - były piłkarz Czarnych, 
od kilku sezonów z powodzeniem trenujący drużyny młodzieżowe w jasielskim klubie.  W 
sezonie 2012/13 zdobył wicemistrzostwo w Podkarpackiej Lidze trampkarzy starszych, a w 
sezonie  2014/15  drużyna  juniorów  młodszych  Czarnych  została  wicemistrzem  I  Ligi 
Podkarpackiej w tej kategorii wiekowej. W tym sezonie 2015/16 prowadzi drużynę seniorów 
Czarnych w V lidze. W rundzie jesiennej nie przegrali meczu (10 zwycięstw, 5 remisów) i 



zajmują  na  półmetku  rozgrywek  2.  miejsce.  Jest  absolwentem  Akademii  Wychowania 
Fizycznego w Krakowie, posiada licencję trenera II klasy. Ma 45 lat.

12. Janusz Sokołowski  (Jasielskie Stowarzyszenie Sportowe - Akademia 
Piłkarska Jasło, piłka nożna) -  od wielu lat  pracuje z młodymi piłkarzami.  Obecnie 
prowadzi  drużynę  młodzika  młodszego  w  Akademii  Piłkarskiej  Jasło  (jest  tez  jednym  z 
założycieli AP). W pracy trenera wykazuje się sumiennością, rzetelnością, pracowitością, ma 
bardzo dobry kontakt z zespołem, potrafi umiejętnie zarządzać czasem własnym jak i swoich 
zawodników. Rok 2015 obfitował w sporo sukcesów, które osiągnęła drużyna prowadzona 
przez  Janusza  Sokołowskiego.  Największym  osiągnięciem  było  zakwalifikowanie  się  do 
ścisłego finału Ogólnopolskiego Turnieju Deichmanna, w którym wystąpiły 32 drużyny z całej 
Polski.  AP  Jasło  zajęła  21.  miejsce,  co  jest  sporym  sukcesem  z  uwagi  na  fakt,  że  w 
eliminacjach wzięło udział około 600 zespołów z całego kraju. Ma 48 lat.

13.  Dominik  Stanisławczyk  (AZS  PWSZ  Karpaty  MOSiR  KHS  Krosno, 
siatkówka) -  trener  młodego  pokolenia,  II  klasy  piłki  siatkowej,  absolwent  AWF  w 
Krakowie. Pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego w Państwowej Wyższej Szkole 
Zawodowej w Krośnie. Z Karpatami związany od kadeta. Od sezonu 2011/12 pierwszy trener 
drużyny kobiet Karpat. Z powodzeniem prowadził drużynę w II lidze, zajmując 3. miejsce w 
sezonie 2011/12, a w sezonie 2012/13 - 2. miejsce po części zasadniczej sezonu (potem 
wygrały półfinał o awans do I ligi, a w turnieju finałowym zajęły 3. miejsce). Zdobył z drużyną 
złote medale w Akademickich Mistrzostwach Polski w 2012 i 2013 roku. W debiutanckim 
sezonie 2013/14 w I lidze siatkarki zajęły 3. miejsce po części zasadniczej, przegrały dopiero 
finał play-off z AZS KSZO Ostrowiec Świętokrzyski. Walczyły o Orlen Ligę w barażu z Naftą 
Piła  (przegrały  3  mecze)  oraz  w  dodatkowym  turnieju  barażowym  w Bydgoszczy,  gdzie 
zajęły 3. miejsce i nie awansowały. Po dużych zmianach personalnych i osłabieniu drużyny, 
w sezonie 2014/15 drużyna utrzymała się w I lidze. W obecnym sezonie 2015/16, mimo, iż 
niewielu dawało szanse drużynie na utrzymanie, „karpatki” zaliczają się do ścisłej czołówki w 
I lidze.


