
Z nich wybieramy

TRENERZY (T)

1.  Damian  Ciborowski  (KS  Speed  Jasło,  narciarstwo  biegowe  i  pływanie) -  absolwent  Szkoły
Mistrzostwa Sportowego w Zakopanem oraz Akademii Wychowania Fizycznego w Krakowie. W latach
1991-1998 wielokrotny reprezentant i wielokrotny medalista mistrzostw Polski oraz Akademickiego
Pucharu Świata, uczestnik 3 uniwersjad. Od 1999 do 2002 roku trener Akademickiej Reprezentacji
Polski, doprowadził swoich zawodników do medali podczas uniwersjady i mistrzostw Polski seniorów
i juniorów. Od 16 lat jest trenerem w Klubie Sportowym Speed Jasło. W sezonie 2017/18 roku aż
ośmiu zawodników zdobyło medale mistrzostw Polski, a drużyna wywalczyła złoty medal w sztafecie
4 x 2 km. Łącznie jego podopieczni zdobyli 13 złotych medali mistrzostw Polski juniorów i 10 złotych
medali Pucharu Polski. Jest również nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2
w Jaśle,  gdzie  doprowadził  swoich podopiecznych do złotego medalu  indywidualnie  i  drużynowo
podczas Mistrzostw Polski SZS.

2. Przemysław Czarnecki (UKS Akademia Sportów Walki-Judo Jasło, judo) - od początku związany z
jasielskim judo, najpierw jako zawodnik, a następnie jako trener. Posiada uprawnienia trenera II klasy
i stopień 3 dan. W dotychczasowej karierze szkoleniowca udało mu się wychować wielu medalistów
mistrzostw  Polski,  Pucharu  Europy  i  Pucharu  Polski.  Jego  wychowankowie  systematycznie
powoływani są do kadr narodowych i reprezentują Polskę w najważniejszych turniejach w Europie.
Pracuje jako nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej w Dębowcu.

3. Jakub Heimroth (Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki Karpaty Krosno - Karpaty PWSZ Krosno
Glass, siatkówka) - związany z klubem od młodzika, był jednym z najlepszych zawodników w drużynie
Karpat, a obecnie pierwszy trener drużyny seniorów, która z powodzeniem występuje w rozgrywkach
II  ligi.  Prowadzona  przez  niego  drużyna  w  sezonach  2016/2017  i  2017/2018  wygrywała  część
zasadniczą  sezonu i  awansowała  do  -  odpowiednio  -  turnieju  finałowego (2017)  i  półfinałowego
(2018) o awans do I ligi, co należy uznać za duży sukces trenera i obu drużyn.

4. Bartosz Kilar (MKS MOSiR Jasło, siatkówka) - od kilku lat z powodzeniem prowadzi w jasielskim
klubie drużyny kadetów, juniorów i seniorów. W sezonie 2017/18 wprowadził drużynę seniorów do III
ligi, w której beniaminek radzi sobie całkiem dobrze.

5. Grzegorz Kudła (SKŁ Górnik Sanok, łyżwiarstwo szybkie) - to były zawodnik sanockiego klubu. Po
ukończeniu  studiów rozpoczął  pracę w szkolnictwie,  jest  nauczycielem wychowania  fizycznego w
szkole podstawowej. Ukończył kurs trenerski na AWF w Krakowie i jest trenerem II klasy łyżwiarstwa
szybkiego.  Od  wielu  lat  trenuje  najmłodszych  adeptów  tej  dyscypliny  sportu.  Wychował  wiele
zawodniczek  i  zawodników  m.  in.  Marcela  Drwięgę,  Konrada  Radwańskiego,  Piotra  Nałęckiego,
Szymona  Zegarowicza,  Adriana  Nalepkę  i  wielu  innych.  Jego  zawodnicy  to  wielokrotni  medaliści
mistrzostw  Polski  młodzików  i  juniorów.  Piotr  Nałęcki  oraz  Szymon  Zegarowicz  są  jednymi  z
najlepszych juniorów w kadrze Polski.  W 2018 roku podczas Ogólnopolskiej  Olimpiady Młodzieży
Piotr Nałęcki zdobył 7 złotych i  1 brązowy medal, a Szymon Zegarowicz i  Adrian Nalepka -  złote.
Często jest powoływany przez Polski  Związek Łyżwiarstwa Szybkiego, jako trener do prowadzenia
kadry  juniorów  i  dzieci  na  zawodach  Viking  Race  w  Heerenveen.  Piotr  Nałęcki  czterokrotnie
reprezentował Polskę na międzynarodowych zawodach Viking Race (nieoficjalne mistrzostwa Europy
dzieci i młodzieży) w Heerenveen, które wygrał w 2014 roku. Dodatkowo zdobył 3 złote, 3 srebrne
oraz  4  brązowe  medale  w  tych  zawodach.  Oprócz  niego  sanocki  klub  na  tych  zawodach
reprezentowali także: Maciej Biega, Piotr Michalski, Marcel Drwięga, Konrad Radwański, Kamil Popko
i Szymon Zegarowicz. Jest wyróżniającym się trenerem i wychowawcą młodzieży.



6. Sebastian Kuśtek (UKS Akademia Sportów Walki-Judo Jasło,  kickboxing) -  instruktor Polskiego
Związku Kickboxingu, pracuje z młodzieżą w jasielskim klubie od 2016 roku z dużymi sukcesami w
walkach amatorskich jak  i  zawodowych.  Na co dzień pracuje  jako ratownik  medyczny w Szpitalu
Wojewódzkim nr 2 w Rzeszowie.

7. Marian Lorenc (KKSz Urania MOSiR Krosno) -  trener klubowy, jego podopieczni: Anna Winter,
Adrian  Chodorowski,  Mateusz  Kosztyła,  Dominik  Gazda,  Kacper  Guzik,  Bartosz  Rudecki,  Mateusz
Jaszczuk  reprezentowali  Polskę  na  Drużynowych  Mistrzostwach  Europy  Juniorów  w  Rymanowie-
Zdroju.  Wychowawca  wielu  młodych  utytułowanych  szachistów.  Prowadzi  Krośnieńską  Akademię
Szachową,  były  reprezentant  I-ligowych  Karpat  Krosno.  Wraz  z  Uranią  Krosno  zdobył  Puchar
Podkarpacia w szachach klasycznych i awansował do III DMP ligi seniorów. Zwycięzca wielu turniejów
międzynarodowych i  ogólnopolskich. Posiada tytuł  kandydata na mistrza szachowego, były mistrz
Podkarpacia w szachach szybkich.

8.  Janusz  Maculski  (KSTS  MOSiR  Karpaty  Krosno,  tenis  stołowy) -  trener  ekstraligowej  drużyny
kobiet. W ciągu czterech lat zespół awansował z II ligi do ekstraklasy, po barażu z Dojlidy Białystok,
wygrywając  na  wyjeździe  7-3  i  remisując  5-5  we  własnej  hali.  Organizator  wielu  imprez
ogólnopolskich m.in. Grand Prix i mistrzostw Polski w tenisie stołowym.

9. Michał Radwański (UKS Niedźwiadki MOSiR Sanok, hokej) - trener II klasy , absolwent AWF w
Katowicach, rodowity sanoczanin, który grał jako hokeista w Podhalu Nowy Targ, Cracovii Kraków i
Ciarko  PBS  Sanok.  Z  tymi  drużynami  zdobywał  mistrzostwo  oraz  Puchar  Polski.  Wielokrotny
reprezentant Polski we wszystkich kategoriach wiekowych. Od 2013 roku pracuje jako trener grup
młodzieżowych  w  UKS  Niedźwiadki  MOSiR  Sanok.  Największym  sukcesem  szkoleniowym  było
zdobycie 4. miejsca w mistrzostwach Polski w kategorii żaka starszego. W obecnym sezonie prowadzi
drużynę młodzików, która zajmuje pierwsze miejsce w lidze Małopolskiego Związku Hokeja na Lodzie.
Prowadzi kadrę Południa do lat 14 oraz jest trenerem w ośrodkach szkolenia hokeja na lodzie.

10. Dominik Stanisławczyk (Krośnieńskie Stowarzyszenie Siatkówki Karpaty Krosno - Karpaty PWSZ
MOSiR Krosno Glass, siatkówka) - krośnianin, od kilku sezonów z powodzeniem prowadzi I-ligową
drużynę Karpat. Pracownik PWSZ Krosno, z którą zdobył cztery razy z rzędu Akademickie Mistrzostwo
Polski. Po jednym sezonie 2017/18 pracy w I-ligowej Wiśle Warszawa, powrócił do Krosna i Karpat.

11.  Roman  Woźniak  (Krośnieński  Klub  Kyokushin  Karate,  karate) -  absolwent  AWF  Wrocław.
Posiada 5 dan, karate trenuje od 1976 roku. Trener II klasy karate, instruktor samoobrony i boksu.
Treningi karate kyokushin prowadzi w Krośnieńskim Klubie Kyokushin Karate od 1980 roku. Prezes
Krośnieńskiego Klubu Kyokushin Karate, prezes Podkarpackiego Okręgowego Związku Karate i trener
- koordynator kadry wojewódzkiej młodzików. Odznaczony srebrnym krzyżem zasługi nadanym przez
Prezydenta RP Andrzeja Dudę w 2017 roku. Jego podopieczni zdobyli  w 2018 roku: 1. miejsce w
Polsce we współzawodnictwie sportowym MSiT na 76 sklasyfikowanych klubów karate kyokushin,
drużynowe wicemistrzostwo Polski młodzieżowców w Ełku (drugi raz z rzędu), 3. miejsce drużynowo
w Pucharze Polski w Szczecinku (5 medali indywidualnie i tytuł najlepszego zawodnika), 1. miejsce
drużynowo  w  Mistrzostwach  Makroregionu  Południowego  i  Międzywojewódzkich  Mistrzostw
Młodzików w Krośnie, złoty i dwa brązowe medale w Pucharze Europy w Kiszyniowie (Mołdawia).


