
SPORTOWCY (SPT)

1. David Bellego (KSM Krosno, żużel) - Francuz doskonale spisywał się w barwach krośnieńskiej drużyny na

torach  II  ligi.  Uzyskał  najlepszą  średnią  (2,203)  w  drużynie.  Razem ze  Swindon Robins  został  mistrzem

Wielkiej Brytanii, a także zdobył we włoskim Lonigo, brązowy medal mistrzostw Europy par.

2.  Gabriel  Bożek  (Krośnieński  Klub  Kyokushin  Karate,  karate) -  trenuje  5  lat  w  Krośnieńskim  Klubie

Kyokushin Karate w sekcji Jedlicze u sensei Ireneusza Kaszy. Studiuje wychowanie fizyczne w Państwowej

Wyższej  Szkole  Zawodowej  w Krośnie.  Jego największym sukcesem w 2017  roku było  zdobycie  złotego

medalu w kumite do 80 kg w Mistrzostwach Polski Młodzieżowców (18-21 lat) w Koszalinie. Był to zarazem

jego debiut w zawodach tej rangi.

3. Adrian Chodorowski  (KKSz  Urania MOSiR Krosno,  szachy) -  uczy się  w ZSP nr 5 w Krośnie  -  junior,

czołowy zawodnik i reprezentant KKSz Urania MOSiR Krosno. Posiada  II kategorię szachową, wielokrotny

finalista  mistrzostw  Polski  juniorów  w  szachach.  zwycięzca  wielu  turniejów  ogólnopolskich  i

międzynarodowych. Reprezentował Polskę w Drużynowych Mistrzostwach Europy w Rymanowie-Zdroju. Z

reprezentacją  ZSP  nr  5  w  Krośnie  zdobył  srebrny  medal  w  finale  wojewódzkim  Licealiady  w  szachach

drużynowych.  Wraz  z  Uranią  Krosno  zdobył  Puchar  Podkarpacia  w  szachach  klasycznych.  Reprezentuje

efektowny, atakujący styl gry.

4. Alan Ciborowski (KS Speed Jasło, narciarstwo biegowe i rolkarstwo) - trenuje od 12 lat, a ma zaledwie

17. Jest pięciokrotnym mistrzem Polski juniorów w narciarstwie biegowym i czterokrotnym w rolkarstwie

szybkim. W zawodach Pucharu Polski w Jakuszycach, Wiśle, Dusznikach, Ustrzykach Dolnych, Tomaszowie

Lubelskim i Zakopanem zdobył 7 złotych, 4 srebrne i 2 brązowe medale. Po ciężkim wypadku, który przerwał

mu na kilka miesięcy karierę,  wrócił  i  zdobył złoty medal w Pucharze Polski i  został zakwalifikowany do

reprezentacji  Polski  na  Puchar Europy FIS,  gdzie  16 grudnia  2017 r.  w Strbskim Plesie  zajął  wysokie  5.

miejsce. Sport to jego pasja i z tą dziedziną życia chciałby łączyć swoją przyszłość.

5. Przemysław Czado (Krosno Glass Karpaty PWSZ, siatkówka) - podstawowy zawodnik II-ligowej drużyny,

mocny  jej  punkt,  występujący  na  pozycji  przyjmującego.  Dobry  duch  drużyny,  waleczny  z  dużym

potencjałem sportowym, który przekłada się na efektowną i skuteczną grę. W minionym sezonie 2016/17

dotarł z drużyną do turnieju finałowego o awans do I ligi.

6. Aleksander Czerwiński (MKS MOSiR Jasło, siatkówka) - jeden z najbardziej zasłużonych dla jasielskiej

siatkówki, obecnie prezes klubu, nadal czyny zawodnik, reprezentant Polski oldbojów. Jest wielokrotnym

mistrzem Polski  w barwach  zespołu Professional  Warszawa oraz  mistrzem świata.  W 2017 roku zdobył



brązowy medal mistrzostw Polski, srebrny medal międzynarodowych mistrzostw Niemiec i złoty medal z

reprezentacją Polski podczas Światowych Igrzysk Mistrzów w Aucland (Nowa Zelandia), pokonując w finale

drużynę USA. Tam też sięgnął po złoty medal w plażowej piłce siatkowej.

7.  Hubert  Demkowicz  (Ciarko  KH 58  Sanok,  hokej) -  wychowanek  sanockiego  hokeja,  absolwent  SMS

Sosnowiec, od 2013 roku w barwach klubów z Sanoka. W 2014 roku zdobył złoty medal mistrzostw Polski w

hokeju na lodzie z Ciarko PBS Bank KH Sanok. W sezonie 2017/2018 roku reprezentuje Ciarko Klub Hokejowy

58 Sanok, grający w II lidze słowackiej.

8.  Seweryn  Dubis  (Krośnieński  Klub  Biegacza  MOSiR,  lekkoatletyka)  -  bardzo  utalentowany  zawodnik

młodego pokolenia, brązowy medalista halowych mistrzostw Polski juniorów w Toruniu, brązowy medalista

międzynarodowego  mityngu  Beskidian  Cup  w  Bielsku  Białej  na  dystansie  400  metrów.  Zawodnik

przymierzany do sztafety 4 x 400 metrów na mistrzostwa Europy. Student I roku Uniwersytetu Kardynała

Wyszyńskiego w Warszawie.

9. Mariusz Fierlej  (KSM Krosno, żużel) -  krajowy lider II-ligowej drużyny. Doskonale radził  sobie przede

wszystkim na własnym torze.  Jego jazdę uwielbiają kibice Wilków. W meczach ligowych uzyskał średnią

biegową 1,738. Niestety sezon zakończył pechowo. W wyniku upadku doznał złamania kości udowej.

10. Dominik Gazda (KKSz Urania MOSiR Krosno, szachy) - uczy się w Gimnazjum nr 4 w Krośnie - junior,

czołowy zawodnik i  reprezentant KKSz Urania MOSiR Krosno. Posiada I kategorię szachową, wielokrotny

finalista  mistrzostw  Polski  juniorów,  zwycięzca  wielu  turniejów  międzynarodowych  i  ogólnopolskich.

Reprezentował  Polskę  w  Drużynowych  Mistrzostwach  Europy  w  Rymanowie-Zdroju.  Z  reprezentacją

Gimnazjum nr 4 w Krośnie zdobył brązowy medal w finale wojewódzkim w szachach drużynowych. Wraz z

Uranią Krosno zdobył Puchar Podkarpacia w szachach klasycznych. Reprezentuje pozycyjny styl gry, potrafi

pokonać mistrzów szachowych.

11. Tomasz Głód (TSV Sanok, siatkówka) - 26-letni libero drużyny I-ligowej, a już ze sporym doświadczeniem

gry w PlusLidze w barwach Asseco Resovii. To czołowy zawodnik I ligi na pozycji libero. Z Resovią zagrał także

w Lidze Mistrzów. W 2010 r. był powołany do kadry B reprezentacji Polski, a rok później do kadry Polski

juniorów na turniej eliminacyjny do mistrzostw świata w Sofii.  Grał w I-ligowych drużynach MKS Będzin

(2012/13), Avii Świdnik (2013/14) oraz w II-ligowym SMS Neobus Raf-Mar Niebylec (2015/16). Od sezonu

2016/17 jest zawodnikiem TSV. W debiutanckim sezonie w I lidze sanocka drużyna zajęła wysokie 5. miejsce.

Jego  dotychczasowe  osiągnięcia  to:  mistrzostwo  Polski  kadetów  (2009),  mistrzostwo  Ogólnopolskiej

Olimpiady  Młodzieży  z  reprezentacją  Podkarpacia  (2009),  wicemistrzostwo  Polski  juniorów  (2010),

mistrzostwo Młodej  Ligi  (2010),  akademickie mistrzostwo Polski  (2012)  oraz 5.  miejsce w akademickich



mistrzostwach Europy (2013).

12. Eva Jurkova (KSTS MOSiR Karpaty Krosno, tenis stołowy) - reprezentantka Słowacji seniorek, czołowa

zawodniczka I ligi kobiet, grająca na pierwszym stole. Jej bilans gier to 18 wygranych i 0 porażek. Aktualnie

drużyna krośnieńska zajmuje 3. miejsce w I lidze ze stratą 1 punktu do lidera. W mistrzostwach Słowacji w

2017 roku w Bratysławie zdobyła trzy  złote medale w grze pojedynczej,  deblowej  i  mieszanej.  Grała  w

mistrzostwach  świata  i  Europy.  Trzeci  sezon  reprezentuje  barwy  KSTS  MOSIR  Karpaty  Krosno.

Najskuteczniejsza zawodniczka I ligi kobiet w sezonie 2016/2017.

13.  Konrad Kaczmarski  (Ekoball  Stal  Sanok,  piłka nożna) -  20-letni  wychowanek klubu Ekoball,  boczny

obrońca, przeszedł przez wszystkie szczeble szkolenia w klubie. Obecnie podstawowy zawodnik linii obrony

drużyny seniorów Geo-Eko Ekoball-Stal Sanok. Na boisku nieustępliwy, dynamiczny i  przebojowy. Oprócz

doskonałej gry obronnej świetnie spisuje się w akcjach ofensywnych, często wpisując się na listę strzelców.

Awsansował sezon po sezonie z drużyną z klasy A do okręgowej (2015/16), a następnie do IV ligi (2016/17).

Beniaminek spisuje  się  dobrze  na  czwartoligowych  boiskach  i  w obecnym sezonie  2017/18  zajmuje  po

rundzie jesiennej 8.  miejsce z dorobkiem 25 punktów (7 zwycięstw, 4 remisy, 6 porażek, bramki 23-17).

Wystąpił we wszystkich 17 meczach w pełnym wymiarze czasowym 90 minut. W sumie na boiskach IV ligi

spędził 1530 minut i zdobył 3 bramki.

14. Michał Kamiński (Klub Sportowy Budo Krosno, karate) -  mistrz Polski juniorów karate kyokushin w

Koszalinie (2017),  brązowy medalista Mistrzostw Europy w Roskilde (Dania) w 2017 roku. Interesuje się

muzyką, filmem i sportem.

15. Dominika Kieraś (Klub Sportowy Budo Krosno, karate) - mistrzyni Europy w kata juniorek w Roskilde

(Dania) w 2017 roku, brązowa medalistka mistrzostw Polski juniorek karate kyokushin w Koszalinie (2017).

Interesuje się wizażem, stylizacją, literaturą science - fiction oraz fantasy.

16. Jakub Kosiek (Krosno Glass Karpaty PWSZ, siatkówka) - wychowanek klubu i kapitan II-ligowej drużyny,

występujący na pozycji rozgrywającego. Powrócił do macierzystego klubu po kilku latach gry w AZS AGH

Kraków (2012-15) i TSV Sanok (2015/16). Waleczny, ambitny, grający w każdym meczu do końca. To dzięki

jego dobrej  grze i  kierowaniu zespołem drużyna w poprzednim sezonie 2016/17 dotarła do finałowego

turnieju o awans do I ligi, a w obecnym sezonie 2017/18 jest liderem rozgrywek.

17. Iwona Krochmal (Krosno Glass Karpaty AZS PWSZ MOSiR, siatkówka) - najskuteczniejsza zawodniczka

w I-ligowej drużynie, do której wróciła po jednym sezonie gry w Proximie Krakowie. Ma najdłuższy staż w

zespole,  z  którym  świętowała  przed  pięcioma  laty  awans  do  I  ligi,  wtedy  pod  panieńskim  nazwiskiem



Grzegorczyk. Gra na pozycji atakującej. Od jej skuteczności w dużym stopniu zależy wynik meczu.

18. Piotr Krzanowski (Ekoball Stal Sanok, piłka nożna) - doświadczony bramkarz, przez długie lata związany

ze Stalą Sanok. Po zawirowaniach w klubie i  wycofaniem drużyny seniorów z rozgrywek ligowych bronił

bramki przemyskiej  Polonii,  z  którą to wywalczył  awans do III  ligi.  Jako jeden z nielicznych zawodników

występujących w III-ligowej Stali zdecydował się na powrót do Sanoka i włączenie się w odbudowę sanockiej

piłki seniorskiej. W sezonie 2016/17 awansował z drużyną z klasy okręgowej do IV ligi. Bardzo mocny punkt

zespołu trenera Roberta Ząbkiewicza. Ma wielki wkład w wspomniany awans. Zasłynął z serii 17 meczów bez

straty gola (15 w klasie okręgowej i dwa w IV lidze). Był niepokonany przez 1548 minut w meczach ligowych.

Serię przerwał dopiero Marcin Tur z Sokoła Nisko w 83. minucie meczu (3-1 dla Ekoballu), rozegranego 23

sierpnia 2017 r.  Przed Marcinem Turem pokonał bramkarza Ekoballu 26 marca 2017 r.  Bartosz Łuczka z

Górnika Strachocina. W obecnym sezonie 2017/18 na boiskach IV ligi wystąpił w 13 meczach (1170 minut).

Drużyna zajmuje po rundzie jesiennej 8. miejsce z dorobkiem 25 punktów (7 zwycięstw, 4 remisy, 6 porażek,

bramki 23-17).

19.  Damian Kulig  (JKS Czarni  1910 Jasło,  piłka nożna) -  najskuteczniejszy  zawodnik  drużyny w rundzie

jesiennej obecnego sezonu 2017/18. Na boiskach V ligi zdobył 11 bramek, co daje mu miejsce w ścisłej

czołówce najlepszych strzelców klasy okręgowej na półmetku rozgrywek. Od wielu lat związany z jasielskim

klubem. Był w drużynie, która w sezonie 2011/12 awansowała do III ligi. Jako bardzo młody zawodnik na tym

szczeblu grał niewiele. Po spadku do IV ligi, w sezonie 2013/14 strzelił 9 goli, w następnym 2014/15 tylko

jednego, a po kolejnym spadku do V ligi w sezonie 2015/16 miał na swoim koncie 15 trafień. Po awansie do

IV ligi, w sezonie 2016/17 zdobył 5 goli. W obecnym sezonie od jego skuteczności w dużym stopniu zależeć

będzie czy Czarni po jednym sezonie wrócą do IV ligi.

20. Marcin Kuliga (Krośnieński Klub Biegacza MOSiR, lekkoatletyka) - członek kadry narodowej seniorów w

biegu na dystansie 800 metrów, kandydat na Igrzyska Olimpijskie w Tokio (2020 r.), wielokrotny medalista

mistrzostw Polski w hali i na otwartym stadionie. W tym sezonie już w kategorii młodzieżowców czwarty

zawodnik  mistrzostw Polski  w Suwałkach  w biegu na 800  metrów.  Medalista  Akademickich Mistrzostw

Polski. Członek Teamu New Balance dla najbardziej uzdolnionych zawodników młodego pokolenia. Student

drugiego roku Uniwersytetu Rzeszowskiego.

21. Tomasz Kusior (TSV Sanok, siatkówka) - gra na pozycji środkowego w I -ligowej drużynie, mierzy 207 cm

wzrostu, waży 100 kg, jego zasięg w ataku wynosi 355 cm, a zasięg w bloku 335 cm. Jest wychowankiem

TSV, do którego powrócił po kilku sezonach gry w Resovii Rzeszów (2006-2010), Wisłoku Strzyżów (2010-

2013) i Błękitnych Ropczyce (2013-2014). Od 2014 roku jest zawodnikiem TSV, z którym w sezonie 2015/16

awansował do I ligi. W minionym sezonie 2016/17 sanocka drużyna, prowadzona przez trenera Krzysztofa



Frączka,  jako beniaminek zajęła  wysokie  5.  miejsce  w I  lidze.  W obecnym sezonie  2017/18 sanoczanie

walczą o awans do play-offów. W latach 2008-2009 grał w reprezentacji  Polski B. W sezonie 2008/2009

zdobył  srebrny,  a  w 2009/2010  -  brązowy medal  mistrzostw Polski  z  drużyną  Resovii.  W 2008  roku w

barwach Asseco Resovii zajął 4. miejsce w turnieju Final Four Challenge Cup rozgrywanym w Rzeszowie.

Natomiast w 2012 roku został złotym medalistą Akademickich Mistrzostw Polski w barwach Uniwersytetu

Rzeszowskiego.

22. Kamil  Mastaj  (Jasielski  Klub Kyokushin Karate, karate) -  to był  udany 2017 rok dla podopiecznego

shihana Tadeusza Krygowskiego. Podczas 44. Mistrzostw Polski  Karate Kyokushin w Sosnowcu wywalczył

srebrny medal w kategorii do 90 kg. Także z srebrnym medalem wrócił z mistrzostw Europy seniorów w

niemieckim Ahlbec (w pobliżu Świnoujścia). To już trzeci medal w mistrzostwach naszego kontynentu, ale

ciągle do kolekcji brakuje mu złota. W 2015 roku został wicemistrzem Europy, a w 2016 r. zdobył brązowy

medal w ME w Papendal (Holandia). Dwukrotny (2016, 2017) akademicki mistrz Polski. W 2015 roku był

mistrzem Polski młodzieżowców do 21 lat.

23.  Marcin  Michalec  (Krośnieński  Klub  Biegacza  MOSiR,  nordic  walking)  -  czołowy zawodnik  Polski  w

nordic walking, wielokrotny mistrz Polski i rekordzista świata na dystansie maratońskim. Jego największe

sukcesy w 2017 roku to: mistrzostwo Polski w maratonie nordic walking (rekord świata i Polski - 4 godziny,

34  minuty  i  23sekundy-  mistrzostwo  i  pobity  rekord  trzeci  raz  z  rzędu  8  kwietnia  2017  w  Jastrowie);

mistrzostwo Polski w górskim maratonie nordic walking (rekord trasy 4 godziny, 49 minut i  11 sekund -

własny  rekord  poprawiony  o  5  sekund  z  2016  roku  -  4  listopada  2017  w miejscowości  Radziechowy);

mistrzostwo Polski (w kategorii) i wicemistrzostwo Polski (open) w biathlonowym nordic walking (16 lipca

2017 w Kościelisku); 1. miejsce w Pucharze Polski NW- nieoficjalnie najlepszy czas na 10 km nw w Polsce

(rekord Polski - 57 minut i 56 sekund, 3 czerwca 2017 w Kolbuszowej), 1. miejsce w cyklu „Perły Małopolski

2017” na średnim dystansie nordic walking.

24. Piotr Michalski (SKŁ Górnik Sanok, łyżwiarstwo szybkie) - reprezentant Polski, uzyskał prawo startu w

biegach na 500 i 1000 metrów w tegorocznych Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w PyeongChang (Korea

Południowa),  wychowanek  sanockiego  klubu,  w  którego  w  barwach  startuje  od  10  roku  życia.  Zdobył

medale i tytuły mistrza Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. Największe sukcesy odniósł w 2017

roku. W dniach 8-10 grudniach w Salt Lake City wygrał grupę B i zakwalifikował się do startu w Pucharze

Świata na 500 m w grupie A, gdzie występuje 20 najlepszych zawodników globu. Tam też uzyskał czas o 0,06

sekundy gorszy od rekordu Polski Artura Wasia na 500 m. Ukoronowaniem ubiegłorocznych występów 23-

letniego panczenisty był start w hali lodowej w Tomaszowie Mazowieckim 16 - 17 grudnia, gdzie zdobył

mistrzostwo Polski w wieloboju sprinterskim. Wwygrał wszystkie biegi i pokonał Sebastiana Kłosińskiego z

Orła Elbląg  i mistrza Polski z poprzedniego roku Artura Nogala z warszawskiej Legii. Jest również rekordzistą



Polski wieloboju sprinterskim. Wynik 138.245 pkt. uzyskał w mistrzostwach świata w Calgary w lutym 2017 r.

25.  Aleksandra  Mikołajewska (Krosno Glass  Karpaty  AZS PWSZ MOSiR,  siatkówka)  -  kapitan I-ligowej

drużyny  i  jej  podstawowa  zawodniczka,  występuje  na  pozycji  rozgrywającej,  mocny  punkt  zespołu  w

poprzednim sezonie, jedna z filarów „karpatek”. Obecny sezon 2017/18 jest jej trzecim w barwach Karpat.

Wcześniej grała w UKS Orzeł Malbork, SMS PZPS Sosnowiec i PKCh PWSZ Tarnów.

26.  Alicja  Muszańska  (UKS  Akademia  Sportów  Walki-Judo  Jasło,  judo) -  trenuje  od  4  lat,  dwukrotna

wicemistrzyni Polski (2014, 2015) w kategorii master, mistrzyni Polski (2016, 2017) masters, zajęła 2. miejsce

w Pucharze Polski. Judo jest jej pasją i sposobem na życie.

27. Joanna Nocula (UKS Akademia Sportów Walki-Judo Jasło, judo) - trenuje od 10 lat w jasielskim klubie,

jej największe osiągnięcia to: 1. miejsce w mistrzostwach Polski młodziczek w Bochni, 1. miejsce w Pucharze

Europy juniorek w Gyor i 1. miejsce w akademickich mistrzostwach Polski juniorek w Gliwicach.

28. Natalia Nocula (UKS Akademia Sportów Walki-Judo Jasło, judo) - trenuje od 10 lat w jasielskim klubie

pod okiem trenera Przemysława Czarneckiego. Jej największe osiągnięcie to 3. miejsce w Pucharze Europy

młodziczek w Gyor, 2. miejsce w mistrzostwach Polski kadetek i 1. miejsce w akademickich mistrzostwach

Polski juniorek w Gliwicach. Interesuje się również akrobatyką sportową.

29.  Dariusz  Oczkowicz  (KKK  MOSiR  Miasto  Szkła  Krosno,  koszykówka) -  kapitan  drużyny,  36-letni

wychowanek Glimaru Gorlice. W krośnieńskim klubie występuje nieprzerwanie od 2004 roku. Gra na pozycji

rzucającego obrońcy. W sezonie 2014/15 został wybrany przez trenerów MVP pierwszoligowych rozgrywek,

a  także  zawodnikiem pierwszej  piątki  I  ligi.  Ikona  krośnieńskiej  koszykówki.  Miał  bardzo  duży  wkład  w

historyczny awans w sezonie 2015/16 do ekstraklasy. Beniaminek z Krosna zajął w debiutanckim sezonie w

PLK 12. miejsce z bilansem 15 zwycięstw i 17 porażek. W inauguracyjnym sezonie na najwyższym szczeblu

rozgrywek rozegrał 32 mecze zdobywając średnio 5,9 punktów. Drużyna pozostawiła po sobie bardzo dobre

wrażenie i była o krok od awansu do fazy play-off. Miasto Szkła wystąpiło również w turnieju finałowym

Pucharu Polski.  Czterokrotny zwycięzca plebiscytu Podkarpackiego Trójmiasta -  Jasła,  Krosna i  Sanoka w

latach w 2009, 2012, 2013 i 2016 roku. W obecnym sezonie 2017/18 kapitan dzielnie wspiera w trudnych

chwilach zespół. Kibice nie wyobrażają sobie „Szklanego Teamu” bez popularnego „Orki”.

30. Kryspin Paradysz (Krośnieński Klub Kyokushin Karate, karate) - w krośnieńskim klubie trenuje 12 lat u

shihana Romana Woźniaka, studiuje ekonomię w Krakowie.  Największe sukcesy 19-letnigo zawodnika w

2017 roku to: 1. miejsce w kata seniorów na Mistrzostwach Makroregionu Południowego w Przeworsku, 1.

miejsce  w kumite  do 65 kg  i  3.  miejsce  w kata  na  Mistrzostwach Polski  Młodzieżowców (18-21 lat)  w



Koszalinie. W 2016 roku był w kadrze narodowej karate kyokushin. Rok 2016 był także udany dla niego. Zajął

2.  miejsce  w kumite  i  5.  miejsce  w kata  w XXVII  Mistrzostwach Polski  Młodzieżowców (Szczecinek),  1.

miejsce  w  kata  w  VI  Międzynarodowym  Turnieju  Galizia  Cup  (Leżajsk),  1.  miejsce  w  kata  w  IV

Międzynarodowym  Turnieju  Tataria  Cup  (Nowa  Sarzyna),  5.  miejsce  w  kata  i  6.  miejsce  w  kumite  w

Mistrzostwach  Europy  Juniorów  (Warna,  Bułgaria),  1.  miejsce  w  kumite  i  1.  miejsce  w  kata  w  XVIII

Mistrzostwach  Podkarpacia  (Jasło),  2.  miejsce  w  kata  w  V  Piaseczyńskim  Turnieju  IKO  Mazovia  Cup

(Piaseczno).

31.  Hubert  Piwowarczyk  (Krosno  Glass  Karpaty  PWSZ,  siatkówka) -  podstawowy  zawodnik  II-ligowej

drużyny, jej mocny punkt. Bardzo skuteczny w grze na siatce, w bloku i ataku. Występował w drużynie, która

w poprzednim sezonie 2016/17 dotarła do turnieju finałowego o awans do I ligi. Gra na pozycji środkowego.

32. Jakub Procanin (MKS MOSiR Jasło, siatkówka) - wychowanek jasielskiego klubu, mimo młodego wieku

(21  lat)  ma  już  bardzo  duże  doświadczenie  jako  zawodnik.  Grał  w  II-ligowym  Neobusie  Niebylec  i  był

zawodnikiem I-ligowego TSV Sanok. Karierę sportową musiał przerwać na chwilę z powodu bardzo poważnej

choroby,  jednak nie  poddał  się  i  jak  tylko  mógł  najszybciej  wrócił  do  sportu i  macierzystego  klubu.  W

obecnym  sezonie  2017/18  jest  kapitanem  drużyny  liderującej  po  pierwszej  części  sezonu  w  IV  lidze

podkarpackiej. Jej celem jest awans do III, a w następnym etapie do II ligi.

33. Dawid Nguyen Quang (Jasielski Klub Kyokushin Karate, karate) - wicemistrz Polski młodzieżowców w

kumite do 65 kilogramów. Srebrny medal wywalczył w grudniowych zawodach w Koszalinie. W 2017 roku

zdobył  także  dwa brązowe medale  -  w kata  i  kumite  do 65 kg  -  w Akademickich Mistrzostwach Polski

Kyokushin w Krakowie.  Jest  dwukrotnym (2015 i  2016 r.  w Szczecinku)  brązowym medalistą mistrzostw

Polski młodzieżowców w kumite do 65 kg. Uczestniczył w mistrzostwach świata. Jego trenerem jest shihan

Tadeusz Krygowski.

34. Kamil Rościński (Samuraj Sanok, kicboxing) - to był bardzo udany 2017 rok dla zawodnika sanockiego

klubu.  Jego  największe  osiągnięcia  w  kicboxing  K1  low  kick  to:  brązowy  medal  mistrzostw  świata  w

Budapeszcie, mistrzostwo Polski w Nowym Targu i zdobycie Pucharu Polski w Kobyłce. W minionych latach

także odnosił wiele sukcesów. Był mistrzem Polski low kick (2013 r.), mistrzem Polski K1 (2013), zdobywcą

Pucharu Polski K1 (2013), wicemistrzem Europy (2013), mistrzem Polski low kick (2014), mistrzem Polski low

kick (2015), wicemistrzem Europy (2015) i brązowym medalistą mistrzostw Polski K1 (2016).

35. Paweł Rusin (TSV Sanok, siatkówka) -  gra na pozycji  przyjmującego w I-ligowej drużynie. Miał duży

wkład w historyczny awans zespołu w sezonie 2015/16 do I ligi. W debiutanckim sezonie na parkietach I ligi

sanocka drużyna zajęła wysokie 5. miejsce. Zawodnik - jak na siatkarza - niewysokiego wzrostu, ale za to



wielkiego serca. Słynie z bardzo wysokiego wyskoku. Obecny sezon 2017/18 jest piątym tego zawodnika w

sanockim  klubie.  Przygodę  z  siatkówką  rozpoczynał  w  Sędziszowie  Małopolskim,  grał  później  także  w

Błękitnych Ropczyce. 

36. Patryk Sawulski (Miejskie Stowarzyszenie Sportowe Gryf Sanok, podnoszenie ciężarów)  -  najlepszy

zawodnik klubu, w 2017 roku wygrał wszystkie zawody o mistrzostwo okręgu w każdej kategorii wiekowej, a

w finałach Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży uplasował się na 6. miejscu. Wśród zawodników, którzy go

wyprzedzili, był tylko jeden z tego samego rocznika, co rokuje bardzo dobry start w tegorocznych finałach

OOM. W ostatnich zawodach, które odbyły się 17 grudnia 2017 roku, uzyskał bardzo dobry rezultat - 239 kg

w dwuboju. Jest to jego rekord życiowy, a jednocześnie wypełnia minimum na II klasę sportową, co w wieku

16 lat jest wysokim osiągnięciem. Ponadto zawodnik ten jest zdyscyplinowanym, sumiennie wykonującym

plany treningowe, a także nie stwarza kłopotów wychowawczych w szkole.

37.  Bartosz  Sieradzki  (Ekoball  Stal  Sanok,  piłka nożna) -  kapitan beniaminka IV ligi,  wychowanek Stali

Sanok. Podczas studiów w Krakowie grał w Orle Piaski Wielkie. Wrócił  do Sanoka i w sezonie 2016/17 z

Ekoballem awansował  z  klasy  okręgowej  do IV ligi.  Drużyna w V lidze  odniosła  26 zwycięstw,  2 mecze

zremisowała i tylko 2 przegrała. W rundzie wiosennej 2017 nie przegrali żadnego meczu (14 zwycięstw i

remis) i nie stracili gola. Zasłynęli z serii 21 meczów z rzędu bez porażki. Na boiskach klasy okręgowej strzelił

8 bramek. Runda jesienna obecnego sezonu 2017/18 była udana dla 24-letniego ofensywnego pomocnika

(grającego także na pozycji napastnika). Wystąpił w 17 meczach, z czego 11 rozegrał w pełnym wymiarze

czasowym. W sumie na boisku przebywał 1492 minuty i zdobył 6 goli (najskuteczniejszy w drużynie). Zespół

sanockiego beniaminka zajmuje po rundzie jesiennej 8. miejsce z dorobkiem 25 punktów (7 zwycięstw, 4

remisy, 6 porażek, bramki 23-17). Ofensywnie grający zawodnik, nękający obrońców, waleczny, imponujący

mocnym strzałem. Jest synem Janusza Sieradzkiego, jednego z legendarnych piłkarzy Stali Sanok.

38.  Kinga  Stronias  (Krosno Glass  Karpaty  AZS PWSZ MOSiR,  siatkówka)  -  podstawowa zawodniczka  I-

ligowej drużyny, występująca na pozycji  przyjmującej.  Znana jest ze skuteczności  w ataku. Mocny punkt

drużyny, jedna z najlepszych siatkarek, waleczna w każdym meczu. Dobry duch drużyny.

39. Filip Szeller (Klub Sportowy Budo Krosno, karate) -  wicemistrz Europy w kata seniorów w Roskilde

(Dania) w 2017 roku, srebrny medalista Pucharu Polski we Wrocławiu (2017). Był także mistrzem Polski i

młodzieżowym mistrzem Europy (2016). Interesuje się muzyką, motoryzacją i sportem.

40.  Kacper  Waśko  (MKS  MOSiR  Jasło,  siatkówka) -  wychowanek  klubu,  od  lat  występuje  na  pozycji

atakującego. Potrafi  pogodzić studia na Politechnice Krakowskiej ze sportem i  rozgrywkami ligowymi. W

obecnym sezonie wykazuje ogromną skuteczność jako atakujący i blokujący. Jego atutem jest także mocna



zagrywka.  Drużyna  jasielska  po  pierwszej  rundzie  obecnego  sezonu  2017/18  jest  liderem  w  IV  lidze

podkarpackiej.

41. Anna Winter (KKSz Urania MOSiR Krosno, szachy) -  uczy się w ZSP nr 5 w Krośnie -  utalentowana

szachistka młodego pokolenia, finalistka mistrzostw Polski juniorów do lat 18, członek składu podstawowego

drużyny  KKSz  Urania  MOSiR  Krosno.  Reprezentowała  Polskę  na  Drużynowych  Mistrzostwach  Europy  w

Rymanowie-Zdroju. W finale wojewódzkim Licealiady wraz z ZSP nr 5 w Krośnie zdobyła srebrny medal.

Posiada I  kategorię szachową i  tytuł  mistrzyni  Krosna w szachach klasycznych na 2017 r.  Wraz z Uranią

Krosno zdobyła Puchar Podkarpacia w szachach klasycznych.

42. Karol Wiśniewski (KSTS MOSiR Karpaty Krosno, tenis stołowy)  - wychowanek krośnieńskiego klubu,

reprezentant Polski  juniorów, czołowy zawodnik II  ligi  mężczyzn.  Aktualny bilans gier:  10 wygranych i  0

porażek.  Zespół  KSTS  MOSIR  Karpaty  Krosno  zajmuje  aktualne  2.  miejce  w  II-ligowych  rozgrywkach  (6

wygranych, 0 porażek). W 2016 w mistrzostwach Polski juniorów zdobył brązowy medal w grze deblowej.

Aktualnie jest w ścisłej czołówce Polski w kategorii juniorów. Czołowy zawodnik województwa w kategorii

seniorów.


