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Kandydatury zg³asza³y kluby sportowe. Zosta-

³y one zatwierdzone przez kapitu³ê plebiscytu,

która - zgodnie z regulaminem - mo¿e równie¿
zg³aszaæ sportowców i trenerów. W tym roku

nominowa³a ona w kategorii trenerów Wac³awa

Katana i Mariusza Zamirskiego oraz odrzuci³a

sportowców, którzy nie spe³niali wymogów re-

gulaminowych (nie mieli ukoñczonych 15 lat).

Organizatorami plebiscytu s¹ burmistrz Jas³a

Maria Kurowska, prezydent Krosna Piotr Przy-

tocki i burmistrz Sanoka Wojciech Blecharczyk

wspólnie z prezesem zarz¹du “Nowego Podkar-
pacia” Tadeuszem Wiêckiem.

Dziesiêciu najpopularniejszych sportowców i

trzech trenerów Podkarpackiego Trójmiasta zo-

stanie wybranych przez Czytelników “Nowego

Podkarpacia”. G³osowaæ bêdzie mo¿na do 12 lu-

tego (decyduje data stempla pocztowego) tylko

na oryginalnych kuponach drukowanych w na-

szym tygodniku oraz poprzez sms i tylko na za-

wodników i trenerów, których sylwetki wraz z zdjê-
ciami publikujemy poni¿ej. Szczegó³y w regula-

minie. Lista nominowanych jest te¿ dostêpna na

stronach internetowych “Nowego Podkarpacia”

oraz urzêdów miast w Jaœle, Kroœnie i Sanoku.

Natomiast internauci wybior¹ swojego najpo-

pularniejszego sportowca w g³osowaniu na Kro-

œnieñskim Portalu Internetowym Krosno24.pl.

Patronami medialnymi plebiscytu s¹ TVP Rze-
szów, Polskie Radio Rzeszów, Telewizja Obiek-

tyw, Kroœnieñski Portal Internetowy Krosno 24.pl

oraz “Nowe Podkarpacie”.

Wielkie nazwiska

I Plebiscyt na najpopularniejszych sportowców i trenerów
Podkarpackiego Trójmiasta – Jas³a, Krosna i Sanoka w 2009 roku

REGULAMIN
I Plebiscytu “Sportowiec i Trener

Podkarpackiego Trójmiasta” w 2009 roku

1. Plebiscyt organizuje Burmistrz Miasta Jas³a, Prezydent
Miasta Krosna, Burmistrz Miasta Sanoka, “Nowe Podkarpa-
cie” Sp. z o.o. pod patronatem medialnym TVP Rzeszów, Pol-
skiego Radia Rzeszów, Tygodnika Regionalnego “Nowe Pod-
karpacie”, Kroœnieñskiego Portalu Internetowego Krosno24.pl
i Telewizji “Obiektyw”.

2. Powo³uje siê Kapitu³ê Plebiscytu z³o¿on¹ z przedstawi-
cieli organizatorów:

-  Maria Kurowska – Burmistrz Miasta Jas³a
-  Piotr Przytocki - Prezydent Miasta Krosna
- Wojciech Blecharczyk – Burmistrz Miasta Sanoka
- Tadeusz Wiêcek - Prezes “Nowego Podkarpacia”
§ 1
1. Celem Plebiscytu jest wy³onienie dziesiêciu sportowców

i trzech trenerów, najpopularniejszych na terenie “Podkarpac-
kiego Trójmiasta” - Jas³a, Krosna i Sanoka w 2009 r.

2. Wyznacza siê tak¿e odrêbn¹ kategoriê plebiscytu na naj-
popularniejszego sportowca wœród internautów. W g³osowa-
niu mog¹ braæ udzia³ zarejestrowani u¿ytkownicy Kroœnieñskie-
go Portalu Internetowego Krosno24.pl. Internauci mog¹ oddaæ
tylko jeden g³os na wybranego sportowca.

3. Wy³onienie najpopularniejszych sportowców i trenerów
odbêdzie siê w formie g³osowania z listy kandydatów opubliko-
wanej na ³amach Tygodnika Regionalnego “Nowe Podkarpa-
cie” i jego stronie internetowej www.podkarpacie.media.pl

4. Ostateczn¹ listê kandydatów wytypowanych przez kluby
sportowe i stowarzyszenia zatwierdzi Kapitu³a Plebiscytu.

5. G³osowaæ mo¿na wy³¹cznie na kuponach oryginalnych dru-
kowanych w tygodniku “Nowe Podkarpacie”, poprzez sms-y oraz
na stronie www.krosno24.pl

6. Kupon prawid³owo wype³niony winien zawieraæ nazwi-
ska i imiona 10 ró¿nych zawodników i 3 ró¿nych trenerów wy-
typowanych z listy kandydatów og³oszonej w Tygodniku Re-
gionalnym “Nowe Podkarpacie” i na stronie www.podkarpa-
cie.media.pl  Niespe³nienie tego warunku spowoduje niewa¿-
noœæ oddanych g³osów.

Kupony przyjmowane bêd¹ wy³¹cznie drog¹ pocztow¹.
7. Zasady g³osowania poprzez sms.
Prawid³owy sms musi zawieraæ: prefiks, czyli litery SPT

(Sportowiec Podkarpackiego Trójmiasta), T (Trener Pod-
karpackiego Trójmiasta). Wpisujemy wiêc litery SPT i ko-
lejne cyfry, przedzielone przecinkami lub kropkami, przy-
porz¹dkowane poszczególnym sportowcom wed³ug usta-
lonej przez g³osuj¹cego kolejnoœci, nastêpnie wpisujemy
literê T i trzy cyfry podporz¹dkowane trenerom np. 5,7,3 -
wielkoœæ liter nie ma znaczenia.

W przypadku nie zag³osowania na 10 ró¿nych sportow-
ców oraz 3 trenerów g³os bêdzie niewa¿ny, podobnie jak w
g³osowaniu na kuponie wyciêtym z tygodnika. SMS wysy-
³amy na numer: 7136 (koszt sms-a: 1,22 z³ z VAT). Przyk³a-
dowy sms:

SPT7,30,21,11,6,9,13,18,17,8,T6,8,2
8. G³osowanie trwaæ bêdzie od 22 grudnia 2009 r. do 12

lutego 2010 r. (decyduje data stempla pocztowego).
§ 2
1.Kandydatów do plebiscytu (sportowca i trenera), którzy z

dniem 1 stycznia 2009 r. ukoñczyli 15 lat i mieli znacz¹ce osi¹-
gniêcia sportowe w 2009 r. mog³y zg³aszaæ:

- kluby sportowe i stowarzyszenia maj¹ce siedzibê na tere-
nie miast: Jas³a,  Krosna i Sanoka.

- Kapitu³a Plebiscytu.
Z jednej sekcji sportowej danego klubu mog³o byæ zg³oszo-

nych maksymalnie trzech zawodników i jeden trener.
§ 3
1. Zg³oszenie zawiera³o:
- krótk¹ charakterystykê, datê urodzenia oraz jego zgodê

na kandydowanie,
- zdjêcie(wraz ze zgod¹ na jego opublikowanie w zwi¹zku z

promocj¹ imprezy),
- adres kandydata i telefon kontaktowy (do wiadomoœci or-

ganizatora),
2. Kandydatury przyjmowali do 2 grudnia 2009 r. do godz.

15.00 pisemnie, zgodnie z  § 3 ust. 1 organizatorzy:
- Urz¹d Miasta w Jaœle, ul. Rynek 12 – Jerzy Raus – In-

spektor ds. Sportu i Turystyki
- Urz¹d Miasta Sanoka, ul. Rynek 1 – Wojciech Pajestka –

Zastêpca Naczelnika Wydzia³u Promocji
- Urz¹d Miasta Krosna, ul. Lwowska 28 a – Grzegorz Pó³-

ch³opek - Zastêpca Naczelnika Wydzia³u Promocji
Zg³oszenia po tym terminie nie by³y uwzglêdniane.
3. Kapitu³a Plebiscytu po zweryfikowaniu zg³oszeñ pod k¹-

tem zgodnoœci z regulaminem zatwierdzi³a listê kandydatów,
któr¹ publikujemy na ³amach tygodnika i w internecie.

4. Finaliœci otrzymaj¹ okolicznoœciowe statuetki podczas uro-
czystego zakoñczenia plebiscytu.

5. Pierwszy uroczysty fina³ “Sportowca i Trenera Podkar-
packiego Trójmiasta” odbêdzie siê w Hali Sportowo-Widowi-
skowej MOSiR w Kroœnie, zaœ w nastêpnych latach fina³y od-
bywaæ siê bêd¹ na przemian w ka¿dym mieœcie organizato-
rów.

6. Organizatorzy zastrzegaj¹ sobie mo¿liwoœæ ostatecznej
interpretacji regulaminu na najpopularniejszego sportowca i tre-
nera.

Po raz pierwszy nasi Czytelnicy wybior¹ dziesiêciu naj-
popularniejszych sportowców i trzech trenerów Pod-
karpackiego Trójmiasta – Jas³a, Krosna i Sanoka. Dzi-
siaj rozpoczynamy plebi-
scyt, który – mamy tak¹
nadziejê – zadomowi siê
na sta³e i bêdzie nie tylko
polem do rywalizacji spor-
towców z trzech najwiêk-
szych miast rdzennego
Podkarpacia, ale te¿
p³aszczyzn¹ do wspó³pra-
cy klubów. O miano naj-
popularniejszych ubiega
siê 45 sportowców i 16
trenerów, reprezentuj¹-
cych 17 klubów i 13 dys-
cyplin sportowych.
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Sportowcy (SPT)
Dariusz Bernacki (JKS Czarni 1910 Jas³o, pi³ka

no¿na) – kapitan najlepszej dru¿yny w V lidze, uni-
wersalny zawodnik, graj¹cy najczêœciej w obronie,
s³yn¹cy z bardzo mocnych, precyzyjnych strza³ów z
dystansu, postrach bramkarzy. Ostoja najlepszej de-
fensywy w V lidze (jedna stracona bramka). 35 – let-
ni zawodnik gra³ tak¿e w Izolatorze Boguchwa³a,
Karpatach Krosno, Polonii Przemyœl, Stali Sanok i
Rzemieœlniku Pilzno. (1)

Maciej Biega (SK£ Górnik Sanok, ³y¿wiarstwo
szybkie) - student pierwszego roku Akademii Wy-
chowania Fizycznego w Krakowie. Posiada mistrzow-
sk¹ klasê sportow¹, jest cz³onkiem kadry narodowej
w ³y¿wiarstwie szybkim, w grupie sprinterskiej. Srebr-
ny medalista mistrzostw Polski w wieloboju sprinter-
skim oraz w biegu dru¿ynowym w sezonie 2008/2009
oraz wicemistrz Polski na dystansie 500 m i w biegu
dru¿ynowym w sezonie 2009/2010. Mistrzostwa ze
wzglêdu na przygotowania do Zimowych Igrzysk
Olimpijskich odby³y siê w paŸdzierniku 2009 r. W
ubieg³ym sezonie oraz aktualnie startuje w Pucharze Œwiata na dystan-
sie 500 m. Ma 20 lat. (2)

Arkadiusz Borczyk (Automobilklub Ma³opolski
w Kroœnie, sekcja wyœcigów górskich) - do Automo-
bilklubu Ma³opolskiego w Kroœnie nale¿y od 2006 r.
Jest studentem IV roku Politechniki Rzeszowskiej na
kierunku mechanika i budowa maszyn. Swoj¹ karie-
rê sportow¹ rozpocz¹³ w 2008 roku, zajmuj¹c w swojej
klasie na koniec sezonu drugie miejsce. W 2009 roku
wywalczy³  tytu³ mistrza Polski w Samochodowych
Wyœcigach Górskich w klasie HS- 1600. Ma 22 lata,
mieszka w Sanoku. (3)

Marcin Borowczyk (MKS Stal Sanok, pi³ka no¿-
na) – zawodnik o ponadprzeciêtnych umiejêtno-
œciach, graj¹cy na pozycji pomocnika. S³ynie z za-
skakuj¹cych i bardzo precyzyjnych strza³ów miêdzy
innymi z dystansu, o czym przekonali siê bramkarze
Widzewa £ódŸ i Legii Warszawa w rozgrywkach
Pucharu Polski. Najlepszy strzelec (7 goli) dru¿yny
w rundzie jesiennej sezonu 2009/10 na boiskach III
ligi. Gra³ wczeœniej w Wiœle Kraków i Szczakowian-
ce Jaworzno. Od kilku sezonów w orbicie zainteresowañ klubów z I ligi
i ekstraklasy. Ma 24 lata. (4)

Bart³omiej Buczek (KS Karpaty Krosno, pi³ka
no¿na) – wychowanek LKS Zarszyn, nastêpnie gra³
w juniorach Karpat Krosno, wróci³ do Zarszyna. Dwa
sezony wystêpowa³ w Galicji Cisna. Od stycznia 2008
r. ponownie w Karpatach Krosno, z którymi awanso-
wa³ do III ligi. Uniwersalny zawodnik, mog¹cy graæ
zarówno defensywnego lub ofensywnego napastni-
ka, a tak¿e w ataku. W rundzie jesiennej sezonu 2009/
10 wyst¹pi³ we wszystkich 15 meczach, ale tylko w

piêciu zagra³ od 1 do 90 minuty. Zdoby³ 2 gole. (5)
Dawid Dryja (MKS MOSiR Jas³o, siatkówka) –

wychowanek UKS MOSiR Jas³o, obecnie uczeñ dru-
giej klasy liceum Szko³y Mistrzostwa Sportowego w
Spale. Reprezentant Polski kadetów, br¹zowy me-
dalista XIV Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w
Miliczu (2008), gdzie zosta³ najlepszym œrodkowym.
Z³oty medalista XV Ogólnopolskiej Olimpiady M³o-
dziezy w Skar¿ysku – Kamiennej (2009). Ponadto:
1. miejsce z reprezentacj¹ Polski kadetów na turnie-
ju EEVZA w Baranowiczach na Bia³orusi (2008), 1.
miejsce na Olimpijskim Festiwalu M³odzie¿y Europy w Tampere (Fin-
landia, 2009), 4. miejsce w Mistrzostwach Europy kadetów w Rotterda-
mie (Holandia, 2009) oraz 11. miejsce w mistrzostwach œwiata kadetów
w Jesolo-Bassano del Grappa (W³ochy, 2009). Ma 17 lat. (6)

Grzegorz Duda (Automobilklub Ma³opolski w
Kroœnie, sekcja wyœcigów górskich) – w Automobil-
klubie Ma³opolskim startuje od 1999 r. Najwiêksze
sukcesy: mistrz Polski Rajdowego Pucharu Polskie-
go Zwi¹zku Motorowego, wicemistrz Polski klasyfi-
kacji generalnej Grupy N w Górskich Samochodo-
wych Mistrzostwach Polski (2001), mistrz Polski kla-
syfikacji generalnej Grupy N w Górskich Samocho-
dowych Mistrzostwach Polski (2002), wicemistrz

Polski klasyfikacji generalnej Grupy N w Górskich Samochodowych
Mistrzostwach Polski (2004), wicemistrz Polski klasyfikacji generalnej
Grupy A w Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski (2005),
wicemistrz Polski klasyfikacji generalnej w Górskich Samochodowych
Mistrzostwach Polski (2005), mistrz klasyfikacji generalnej Grupy A w
Górskich Samochodowych Mistrzostwach - „Miêdzynarodowy Puchar
Trzech Kopców” (2005), wicemistrz klasyfikacji generalnej w Górskich
Samochodowych Mistrzostwach „Miêdzynarodowy - Puchar Trzech
Kopców” (2005), wicemistrz Polski klasyfikacji generalnej Grupy A w
Górskich Samochodowych Mistrzostwach Polski (2006), mistrz Polski
klasyfikacji generalnej Grupy A w Górskich Samochodowych Mistrzo-
stwach Polski (2007, 2008, 2009). Ma 32 lata. Mieszka w Ryglicach. (7)

Tomasz Dziobek (JKS Czarni 1910 Jas³o, pi³ka
no¿na) – podstawowy zawodnik dru¿yny lideruj¹cej
na pó³metku rozgrywek w V lidze. Zdoby³ w rundzie
jesiennej 8 goli. Najczêœciej gra na obronie lub w dru-
giej linii. Jego poprzednie kluby to: Nafta Jas³o, Cra-
covia, Igloopol Dêbica, Galicja Cisna, Stal Sanok i
Rzemieœlnik Pilzno. Ma 27 lat. (8)

Micha³ El¿bieciak (Automo-
bilklub Ma³opolski w Kroœnie, sek-
cja rajdów samochodowych) - kierowca rajdowy, z
Automobilklubem Ma³opolskim w Kroœnie zwi¹zany
jest od 2006 r. i w tym te¿ roku zacz¹³ startowaæ w
Rajdowym Pucharze Polski, odnosz¹c pierwsze suk-
cesy. Najwa¿niejsze to: mistrzostwo grupy N-0
(2007), tytu³ mistrzów Œl¹ska w klasie N-0 (2007), 3.
miejsce w klasyfikacji generalnej Rajdu Rzeszow-

skiego (2008), 4. miejsce w klasyfikacji generalnej Rajdu Magurskiego
(2008), 2. miejsce w klasyfikacji generalnej oraz zwyciêstwo w klasie
Rajdu Rzeszowskiego (2009), mistrzostwo markowej klasy ASTRA w
Rajdowym Pucharze Polski (2009), 4. miejsce w klasyfikacji generalnej
Rajdowego Pucharu Polski 2009 r. Samochody: fiat cinquecento, fiat
seicento abarth, opel astra GSI. Ma 23 lata. Mieszka w Lachowicach
ko³o Suchej Beskidzkiej. (9)

Katarzyna Feruœ (Kroœnieñski Klub Kyokushin
Karate) – najwiêksze sukcesy sportowe w 2009 roku:
5. miejsce w kumite w VI Pucharze Polski m³odzi-
ków i juniorów m³odszych w Kroœnie, 5. miejsce w
kumite w VI Mistrzostwach Polski juniorów m³odszych
w Kielcach, 2. miejsce w kata w XI Mistrzostwach
Podkarpacia dzieci i m³odzie¿y w Jaœle, 1. miejsce w
kata i 3. miejsce w kumite w mistrzostwach makrore-
gionu po³udniowego w £añcucie. Ma 17 lat, jest
uczennic¹ drugiej klasy II LO w Kroœnie. Karate kyokushin trenuje od
2001 roku. (10)

Robert Floras (KSTS Kontap OVB MOSiR Kro-
sno, tenis sto³owy) – utalentowany zawodnik wystê-
powa³ w I – ligowej dru¿ynie z Krosna w sezonie
2008/09, obecnie jest pingpongist¹ ekstraklasowej
Bogorii Grodzisk Mazowiecki, pochodzi ze Stalowej
Woli. Najwiêksze sukcesy: z³ote medale w singlu i
mikœcie z Magdalen¹ Szczerkowsk¹ oraz br¹zowy
w deblu z Kamilem Chojnowskim w Ogólnopolskiej
Olimpiadzie M³odzie¿y kadetów w Dobrzeniu Wiel-
kim (2007), br¹zowy medal w Polish Youth Open w

grze pojedynczej kadetów (Cetniewo 2007), br¹zowy medal w Mistrzo-
stwach Europy kadetów w Bratys³awie (2007) w mikœcie z Magdalen¹
Szczerkowsk¹, æwieræfinalista w singlu i deblu w parze z Nesorem Wa-
sylkowskim, srebrny medal w Mistrzostwach Europy juniorów w Pradze
(2009) w deblu z parze z Piotrem Chodorskim. Jest cz³onkiem kadry
narodowej Polski seniorów. (11)

Josef Franc (KSM Krosno, ¿u¿el) - „Pepe” Franc
po kilkuletniej przerwie wróci³ do Krosna i by³ moc-
nym punktem dru¿yny w II lidze. Doœwiadczony, 30 -
letni Czech to ponadto reprezentant swojego kraju,
a tak¿e jego aktualny wicemistrz w jeŸdzie indywidu-
alnej. Dobra jazda poskutkowa³a tym, ¿e kierownic-
two klubu postanowi³o zwi¹zaæ siê kontraktem z nim
równie¿ na przysz³y sezon. (12)

Tomasz Gadza³a (KSS Kar-
paty Krosno, siatkówka) – jeden
ze skuteczniejszych zawodników II – ligowej dru¿y-
ny w ka¿dym meczu, s³yn¹cy z dynamicznych ata-
ków. Gra na pozycji przyjmuj¹cego i atakuj¹cego. W
kroœnieñskim klubie drugi sezon. Ma 25 lat. (13)

Kamil Garbacik (UKS MOSiR
Jas³o, judo) – uczeñ sportowego
LO w Zespole Szkó³ w Trzcinicy.

Judo trenuje od 10 lat. Posiada 2 kyu (niebieski pas).
Najwiêksze sukcesy: 7. miejsce w Ogólnopolskiej Olim-
piadzie M³odzie¿y w Kielcach, 2. miejsce w œwiato-
wym rankingowym turnieju judo w USA, 7. miejsce w
miêdzynarodowym turnieju judo kategorii C w Grazu
(Austria), powo³anie do reprezentacji Polski na Puchar
Europy juniorów m³odszych w Szczyrku. (14)

Konrad Gonet (KS Karpaty Krosno, pi³ka no¿-
na) – wychowanek Kotwicy Korczyna, w pi³kê no¿n¹
gra od 14 roku ¿ycia. Gra³ w Aspolu Jasio³ce Œwie-
rzowa. Od 2005 roku w Kroœniance-Karpatach. Z kro-
œnieñsk¹ dru¿yn¹ awansowa³ do IV i III ligi. Gra na
pozycji obroñcy. Bardzo pewny i mocny punkt trze-
cioligowej dru¿yny. W rundzie jesiennej sezonu 2009/
10 zagra³ we wszystkich 15 meczach od 1 do 90
minuty. (15)

Kenneth Hansen (KSM Krosno, ¿u¿el) - w mi-
nionym sezonie 22 – letni Duñczyk wielokrotnie roz-
pala³ serca kroœnieñskich kibiców do czerwonoœci,
przeprowadzaj¹c skuteczne ataki na torze ¿u¿lowym
przy ul. Legionów. W dziewiêciu meczach KSM Kro-
sno w 2009 r. zdoby³ 71 punktów, 14 bonusów i uzy-
ska³ œredni¹ biegow¹ 2,073. Najbardziej efektownie
i skutecznie je¿d¿¹cy zawodnik KSM Krosno posta-
nowi³ zwi¹zaæ siê z kroœnieñskim klubem równie¿ na
przysz³y sezon. W 2009 roku zaliczy³ epizod w elitar-
nym cyklu Grand Prix, a tak¿e z powodzeniem startowa³ na Wyspach
Brytyjskich w barwach Peterborough Panthers. (16)

Agnieszka Jamróg (UKS MOSiR Jas³o, judo) –
18 – letnia zawodniczka, uczennica klasy matural-
nej w Zespole Szkó³ nr 4 w Jaœle. Od 9 lat trenuje
pod okiem Przemys³awa Czarneckiego. Najwiêksze
osi¹gniêcia: 2. i dwa razy 3. miejsca w miêdzynaro-
dowych zawodach juniorek w kategorii wagowej 52
kg w West Warwick (USA, 2009), 5. miejsce w Pu-
charze Polski juniorek (52 kg) w Olsztynie (2008), 2.
miejsce w Pucharze Polski juniorek m³odszych (48
kg) w £odzi (2007), 5. miejsce w mistrzostwach Pol-

ski juniorek m³odszych (48 kg) w Opolu (2007), 3. miejsce w miêdzyna-
rodowym turnieju juniorek m³odszych (48 kg) w Grazu (Austria, 2007),
3. miejsce w miêdzynarodowym turnieju juniorek m³odszych (48 kg) w
Libercu (Czechy, 2007), 2. miejsce w Pucharze Polski juniorek m³od-
szych (48 kg) w Rybniku (2006), 3. miejsce w turnieju Nadziei Olimpij-
skich Dzieci i M³odzików (48 kg) w Bytomiu (2005). (17)

Tomasz Jerzak (Nafta Krosno, strzelectwo) -
mistrz województwa w konkurencjach: karabin pneu-
matyczny 60 strza³ów i karabin sportowy 60 strza-
³ów le¿¹c, aktualny rekordzista województwa junio-
rów w KPN60 (573 punkty na 600 mo¿liwych). Br¹-
zowy medalista Mistrzostw Polski juniorów w kara-
binie pneumatycznym 60, pi¹te miejsce w KSP3x20
(trzy postawy). Wygra³ Memoria³ Olimpijski w Kra-
kowie i Puchar Ziemi Miêdzyrzeckiej (zawody szcze-
bla centralnego) oraz wojewódzki Puchar Jesieni w
Lublinie. Startowa³ w miêdzynarodowym Kaliber Cup

w Bia³ymstoku. Od czterech sezonów najlepszy zawodnik w klubie, od
dwóch, najlepszy junior w województwie. Cz³onek drugiej dru¿yny szkol-
nej w województwie (II LO w Kroœnie). Od paŸdziernika studiuje dzien-
nikarstwo w Lublinie. Ma 19 lat. (18)

Krzysztof Kalinowski (KKK MOSiR Krosno,
koszykówka) – najbardziej doœwiadczony zawodnik
kroœnieñskiego zespo³u, jego filar, bezsprzecznie
najlepszy rozgrywaj¹cy KKK. W poprzednim sezo-
nie prowadzi³ zespó³ od zwyciêstwa do zwyciêstwa,
co pozwoli³o zaj¹æ bardzo wysokie 2. miejsce w I
lidze. Charyzmatyczny, solidnie pracuje na swoje
wyniki. W Kroœnie od 2007 r. Poprzednie jego kluby:
Instal Bia³ystok (1993 – 1997), Astoria Bydgoszcz

(1997 – 1998), SKS Starogard Gdañski (1998 – 2001), Instal Bia³ystok
(2001 – 2002), Zastal Zielona Góra (2002 – 2003), Polpak Œwiecie (2003
– 2005), Kager Gdynia (2005 – 2006), Polonia Przemyœl (2006 – 2007).
Ma 33 lata. (19)

Pawe³ Kasprzyk (JKS Czarni 1910 Jas³o, pi³ka
no¿na) – ikona jasielskiego klubu, jeden z najlepszych
napastników. Mimo 41 lat utrzymuje siê nadal w wy-
sokiej formie. Gra³ równie¿ w Karpatach Krosno i Wi-
s³oce Dêbica. (20)

Justyna Kopeæ (KSS Karpa-
ty Krosno, siatkówka) – rozgrywa-
j¹ca II –ligowej dru¿yny, od jej dys-
pozycji i precyzji zale¿y powodze-
nie dru¿yny w ataku. Podstawowa zawodniczka i
mocny punkt dru¿yny. 21 – letnia studentka kroœnieñ-
skiej PWSZ. (21)

Mateusz Kowalczyk (KSM
Krosno, ¿u¿el) - jedno z najwiêk-

szych objawieñ w dru¿ynie KSM Krosno i najlepszy
polski m³odzie¿owiec w drugiej lidze. Jako jedyny ¿u¿-
lowiec z tych rozgrywek awansowa³ do presti¿owe-
go fina³u M³odzie¿owych Indywidualnych Mistrzostw
Polski. Ponadto przez ca³y sezon ten 20 - latek by³
bardzo silnym punktem kroœnieñskiego zespo³u. (22)

Robert Ksi¹¿kiewicz (KSS
Karpaty Krosno, siatkówka) – wy-
chowanek klubu, podstawowy za-
wodnik, mocny punkt i dobry duch II – ligowej dru¿y-
ny, gra na pozycji œrodkowego. Student PWSZ w
Kroœnie. Ma 21 lat. (23)

Patryk £aba (MKS MOSiR
Jas³o, siatkówka) – wychowanek
UKS MOSiR Jas³o, w latach
2007-09 wypo¿yczony do AKS

Resovia (by³ podstawowym zawodnikiem w II – ligo-
wej dru¿ynie). Br¹zowy medalista XIV Ogólnopolskiej
Olimpiady M³odzie¿y w Miliczu (2008). Powróci³ do
Jas³a i jest podstawowym i wyró¿niaj¹cym siê za-
wodnikiem III – ligowej dru¿yny. Jest uczniem trze-
ciej klasy I LO w Jaœle. Ma 18 lat. (24)

Magdalena Machowska (KSS Karpaty Krosno,
siatkówka) – podstawowa zawodniczka, bêd¹ca
mocnym punktem II – ligowej dru¿yny. Wystêpuje
na pozycji przyjmuj¹cej, skuteczna tak¿e w ataku.
Ma 21 lat i studiuje w kroœnieñskiej PWSZ. (25)

Krzysztof Marcinowski
(KSTS Kontap OVB MOSiR Kro-
sno, tenis sto³owy) – kapitan i czo-
³owy zawodnik I – ligowej dru¿y-

ny KSTS, w której gra pierwszy sezon (2009/10). To
d³ugoletni pingpongista Baæ-Pol Cash&Carry AZS
Politechniki Rzeszowskiej, w sezonie 2008/09 repre-
zentowa³ barwy I – ligowej dru¿yny Dawid Trefl Opti-
ma Zamoœæ Tarnogród. Ma 36 lat. Mieszka w Rze-
szowie. (26)

Maciej Mermer (KH Sanok, hokej) – napastnik (177
cm wzrostu, 78 kg wagi), aktualny reprezentant Polski,
powo³any na listopadowe zgrupowanie kadry na dwu-
mecz z Ukrain¹. W poprzednim sezonie uplasowa³ siê
w czo³ówce klasyfikacji asystentów ekstraklasy (11 goli,
29 asyst). Wychowanek klubu, na dobre i na z³e zwi¹-
zany z sanockim hokejem. Ma 31 lat. (27)

Konrad Mucha (MKS MOSiR
Jas³o, siatkówka) – wychowanek
UKS MOSiR Jas³o, obecnie uczeñ

I klasy liceum w Szkole Mistrzostwa Sportowego w
Spale. Reprezentant Polski kadetów. Z dru¿yn¹ naro-
dow¹ zajmowa³ 3. miejsce w XIX turnieju Nadziei Olim-
pijskich w Spale (2008), gdzie otrzyma³ indywidualne
wyró¿nienie oraz 2. miejsce w turnieju mini kadetów
EEVZA we W³adys³awowie (2008). Ma 16 lat. (28)

Marcin Niezgoda (KKB MOSiR Krosno, lekko-
atletyka) - najwa¿niejsze wyniki w 2009 roku: br¹zo-
wy medal w mistrzostwach Polski w biegach górskich,
udzia³ w mistrzostwach œwiata w biegach górskich w
Campodolino (W³ochy), gdzie w kwalifikacji dru¿y-
nowej zaj¹³ 6. miejsce. Ponadto na bie¿ni jeden z
lepszych przeszkodowców w kategorii juniorów. Fi-
nalista mistrzostw Polski w biegach na prze³aj. (29)

Dariusz Oczkowicz (KKK MOSiR Krosno, koszykówka) – wychowa-
nek Glimaru Gorlice (1999 – 2003), póŸniej gra³ w Polo-
nii Przemyœl (2003 – 2004), a od 2004 r. w MOSiR
Krosno. Jest – oprócz £ukasza Puœcizny – najd³u¿ej
graj¹cym zawodnikiem w kroœnieñskiej dru¿ynie. Bar-
dzo skuteczny w rzutach, tak¿e za 3 punkty. Mówi siê o
nim, ¿e prezentuje najlepszy balans cia³em wœród ca³ej
I ligi. W grze jeden na jeden nie ma sobie równych. Od
samego pocz¹tku w Kroœnie prezentuje równ¹ formê.
Ma 28 lat. Mieszka w Gorlicach. (30)

Szymon Piêkoœ (Automobilklub Ma³opolski w
Kroœnie, sekcja wyœcigów górskich) - do Automobil-
klubu Ma³opolskiego w Kroœnie nale¿y od 2000 r.
Swoj¹ przygodê ze sportami samochodowymi roz-
pocz¹³ w 2000 r. startuj¹c w KJS. Od 2002 roku star-
tuje w Górskich Samochodowych Mistrzostwach
Polski odnosz¹c sukcesy. Rok 2008 i 2009 to rów-
nie¿ starty w Rajdowym Pucharze Polski. W 2009r
w klasie N-2000 wywalczy³ tytu³ Mistrza Polski w Gór-
skich Samochodowych Mistrzostwach Polski. Ma 28

lat. Mieszka w Jedliczu. (31)
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Piotr Pluta (KKK MOSiR Krosno, koszykówka)
– jeden z najlepszych zawodników w I lidze, zdo-
bywca wielu punktów w ka¿dym meczu dla kroœnieñ-
skiej dru¿yny, w której gra trzeci sezon. Pochodzi z
Rudy Œl¹skiej, gdzie gra³ w tamtejszej Pogoni. Wy-
stêpowa³ tak¿e w Czarnych S³upsk, szwedzkiej dru-
¿ynie Ockelbo Basket, Turowie Zgorzelec (srebrny
medal MP) i Sportino Inowroc³aw. Mocnym jego atu-
tem s¹ rzuty zza linii 6,25 m. W poprzednim sezonie

2008/09 mia³ bardzo du¿y wk³ad w rewelacyjn¹ grê beniaminka na za-
pleczu ekstraklasy (2. miejsce). Ma 28 lat. (32)

Bogus³aw R¹pa³a (KH Sanok, hokej) - wystê-
puje na pozycji obroñcy (176 cm wzrostu, wa¿y 87
kg). Wychowanek klubu. Regularnie broni barw sa-
nockiego klubu. Twardy, waleczny zawodnik. Tam
gdzie inni nie wsadz¹ kija, sanoczanin potrafi wsa-
dziæ g³owê. Nigdy nie odpuszcza, przez co w 4 sezo-
nach z rzêdu mia³ najwiêksz¹ iloœæ kar w ekstrakla-
sie. Ma 28 lat. (33)

Lucyna Reptak (KSS Karpa-
ty Krosno, siatkówka) – dobry
duch dru¿yny, w poprzednich sezonach graj¹ca jako
libero, w tym z koniecznoœci – ze wzglêdu na kontu-
zje kole¿anek – na pozycji œrodkowej i radzi sobie
bardzo dobrze. Podstawowa zawodniczka i mocny
punkt dru¿yny. Ma 22 lata i studiuje w kroœnieñskiej
PWSZ. (34)

Maciej Rohan (Kroœnieñski
Klub Kyokushin Karate) – naj-

wiêksze sukcesy sportowe w 2009 roku: 1. miejsce
w kata i 1. miejsce w kumite w VI Pucharze Polski
m³odzików i juniorów m³odszych w Kroœnie (najlep-
szy zawodnik tych zawodów), 6. miejsce w kumite w
VI mistrzostwach Polski juniorów m³odszych w ra-
mach Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie¿y w Kiel-
cach, 1. miejsce w kata i 2. miejsce w kumite w XI
mistrzostwach Podkarpacia dzieci i m³odzie¿y w Ja-
œle, 1. miejsce w kata w mistrzostwach makroregionu po³udniowego w
£ancucie. Ma 17 lat, jest uczniem drugiej klasy II LO w Kroœnie. Karate
trenuje od 2000 r. Jest stypendyst¹ prezydenta Krosna. Najpopularniej-
szy sportowiec Krosna w 2008 r. (35)

Wiktoria Sajdak (UKS MOSiR Jas³o, judo) – 16
– letnia zawodniczka, uczennica II LO w Jaœle. Judo
trenuje od 10 lat. Posiada obecnie 2 kyu. Najwiêk-
sze osi¹gniêcia: 1. miejsce w mistrzostwach Polski
w Pile (2006), 2. miejsce w miêdzynarodowym tur-
nieju w Austrii (2007), 1. miejsce w miêdzynarodo-
wych zawodach w Rzeszowie (2006), 2. miejsce w
miêdzynarodowym turnieju z okazji Œwiêta Niepod-
leg³oœci w Kroœnie (2008). (36)

Mariusz Sumara (MKS Stal
Sanok, pi³ka no¿na) - filar obrony III – ligowej dru¿yny,
z któr¹ zwi¹zany jest od dzieciêcych lat. Obrona pod
jego wodz¹ dwukrotnie powstrzyma³a m.in. Legiê War-
szawa w rozgrywkach Pucharu Polski. Imponuje za-
wsze wysok¹ form¹, bardzo pewnymi interwencjami
zarówno na bocznej obronie jaki na pozycji stopera,
trudny do miniêcia przez napastników zespo³ów ry-
wali sanoczan. Jeden z najlepszych obroñców III ligi.
W rundzie jesiennej sezonu 2009/10 wyst¹pi³ we
wszystkich 15 meczach, graj¹c od 1 do 90 minuty. Ma 31 lat. (37)

Jerzy Sypieñ (Polski Zwi¹zek Niewidomych –
ko³o w Jaœle, strzelectwo laserowe) – ma 43 lata, od
9 lat jest osob¹ niewidom¹, a od 2007 r. uprawia
strzelectwo laserowe. Wtedy te¿ zdoby³ mistrzostwo
Polski. W 2008 roku zwyciê¿a³ w turnieju “O puchar
Podkarpacia”, ogólnopolskim turnieju o puchar Zie-
mi Przemyskiej, w kategorii pistolet w pó³fina³ach III
mistrzostw Polski (dru¿ynowo i indywidualnie), za-
wodach z okazji 90. rocznicy odzyskania niepodle-
g³oœci, w pucharze Ziemi Przemyskiej oraz w roz-

grywkach miêdzyklubowych. Natomiast w 2009 roku wygra³ miêdzyna-
rodowe mistrzostwa o Puchar Polski w Radkowie, w pó³fina³ach mi-
strzostw Polski (pistolet, karabin) w Sielpi oraz w kategorii pistolet i w
dwuboju (pistolet, karabin) w mistrzostwach Polski w Przemyœlu. (38)

Krzysztof Szymañski (KS Karpaty Krosno, pi³-
ka no¿na) – najskuteczniejszy zawodnik dru¿yny w
rundzie jesiennej (5 goli) w III lidze. W Karpatach
wystêpuje od obecnego sezonu 2009/10. Wycho-
wanek Stali Rzeszów. Przed przejœciem do Karpat
gra³ w Orle Przeworsk. Piêciokrotny reprezentant
Polski w futsalu. (39)

Martin Vozdecký (KH Sanok,
hokej) – Czech urodzony w Zli-
nie. Wystêpuje na pozycji prawoskrzyd³owego na-
pastnika (180 cm wzrostu, wa¿y 86 kg). W wieku 21
lat zadebiutowa³ w ekstralidze czeskiej. W barwach
HC Vestin rozegra³ 14 spotkañ, zdobywaj¹c gola i
notuj¹c asystê. W trakcie trwaj¹cego sezonu hoke-
jowego zasili³ szeregi Ciarko KH Sanok od razu pod-
bijaj¹c serca sanockich kibiców i staj¹c siê ich ulu-
bieñcem. Ma 31 lat. (40)

Bart³omiej W¹troba (Automobilklub Ma³opolski
w Kroœnie, sekcja rajdów samochodowych) - pilot Mi-
cha³a El¿bieciaka, w Automobilklubie Ma³opolskim
w Kroœnie od 2007 r. i od tego roku równie¿ pilot
Micha³a El¿bieciaka. Najwa¿niejsze sukcesy to: mi-
strzostwo grupy N-0 (2007), tytu³ mistrzów Œl¹ska w
klasie N-0 (2007), 3. miejsce w klasyfikacji general-
nej Rajdu Rzeszowskiego (2008), 4. miejsce w kla-
syfikacji generalnej Rajdu Magurskiego (2008), 2.
miejsce w klasyfikacji generalnej oraz zwyciêstwo w klasie Rajdu Rze-
szowskiego (2009), mistrzostwo markowej klasy ASTRA w Rajdowym

Pucharze Polski (2009), 4. miejsce w klasyfikacji ge-
neralnej Rajdowego Pucharu Polski (2009). Ma 26
lat. Mieszka w Jordanowie. (41)

Marek Wêgrzyn (MKS Stal Sanok, pi³ka no¿na)
- kapitan i filar sanockiej dru¿yny, od dzieciêcych lat
zwi¹zany z sanockim klubie. To od niego w g³ównej
mierze zale¿y dyspozycja Stali Sanok. Prawdziwy
wojownik na boisku, a zarazem re¿yser gry zespo³u.
Nie ma dla niego straconych pi³ek. Wydatnie przy-
czyni³ siê do awansu dru¿yny do III ligi w sezonie

2008/09. W rundzie jesiennej sezonu 2009/10 na boiskach III ligi wyst¹-
pi³ we wszystkich 15 meczach. Gdyby nie kontuzja w ostatnim spotka-
niu z rezerwami Górnika £êczna, to zagra³by w pe³nym wymiarze cza-
sowym we wszystkich meczach (zabrak³o mu 45 minut). Ma 31 lat. (42)

Miros³aw Wilk (KSS Karpaty Krosno, siatków-
ka) – od kilku sezonów podstawowy zawodnik II –
ligowej dru¿yny, graj¹cy jako libero. Jego atutem jest
du¿e doœwiadczenie. Ma 30 lat. (43)

Aleksandra Zaj¹c (Jasielski
Klub Kyokushin Karate, karate) –
utalentowana 19 – letnia zawod-
niczka trenuje od 10 lat pod okiem
sensei Tadeusza Krygowskiego.
Jej najwiêksze osi¹gniêcia to: 1. miejsce w miêdzyna-
rodowych mistrzostwach Austrii (Wiedeñ 2008), 1. miej-
sce w ogólnopolskim turnieju karate w Tarnowie (2008),
2. miejsce w mistrzostwach województwa podkarpac-

kiego w Jaœle (2009) oraz 3. miejsce w mistrzostwach
Polski po³udniowej w £ancucie (2009). (44)

Pawe³ Zima (KKB MOSiR Krosno, lekkoatlety-
ka) - jeden z najlepszych biegaczy na ulicy w Polsce
po³udniowej. Dwukrotny reprezentant Polski w mi-
strzostwach œwiata w biegach górskich seniorów w
Szwajcarii i W³oszech. Czwarty zawodnik mistrzostw
Polski seniorów w biegach górskich. Finalista mi-
strzostw Polski w biegach na prze³aj. (45)

Trenerzy (T)
Damian Ciborowski (KS Speed Jas³o, p³ywa-

nie) – od piêciu lat szkoli m³odzie¿ w klubie i dopro-
wadzi³ zawodników do medali podczas miêdzynaro-
dowych mistrzostw dzieci w Berlinie oraz fina³ów mi-
strzostw Polski. Sam jest wzorem do naœladowania
przez swoich podopiecznych. Bierze czynny udzia³
w zawodach na ca³ym œwiecie, jest organizatorem
ogólnopolskich i regionalnych imprez sportowych.
Bardzo lubiany wœród zawodników i rodziców. Jest
nauczycielem wychowania fizycznego w Szkole

Podstawowej nr 2 w Jaœle. (1)
Przemys³aw Czarnecki (UKS MOSiR Jas³o,

judo) – absolwent wychowania fizycznego Uniwer-
sytetu Rzeszowskiego. Od pocz¹tku kariery trener-
skiej zwi¹zany z UKS MOSiR Jas³o. Podczas kilku-
letniej pracy z m³odzie¿¹ uda³o mu siê wychowaæ
medalistów mistrzostw Polski, Pucharu Polski i za-
wodników powo³ywanych do kadry narodowej na tur-
nieje miêdzynarodowe. Jego wychowankami s¹ m.in.
Agnieszka Jamróg, Kamil Garbacik, Bart³omiej Gar-
bacik, Agnieszka Sobczyk, Klaudia Kud³aty czy Sara Kowalczyk. (2)

Marek Drwiêga (SK£ Górnik Sanok, ³y¿wiarstwo
szybkie) – absolwent AWF w Warszawie, trener II
klasy w ³y¿wiarstwie szybkim. W SK£ Górnik jest
trenerem od ponad 20 lat. W tym okresie osi¹ga³
bardzo dobre wyniki, miêdzy innymi trenowa³ Kata-
rzynê Wójcick¹, dwukrotn¹ uczestniczkê Zimowych
Igrzysk Olimpijskich, a zawodnicy przez niego szko-
leni zdobyli wiele medali w mistrzostwach Polski we
wszystkich kategoriach wiekowych. W sezonie po-
przednim trenowa³ m. in. 5 - krotnego medalistê Ogól-

nopolskiej Olimpiady M³odzie¿y Mateusza Chabkê oraz medalistê mi-
strzostw Polski w biegu dru¿ynowym Roberta Kustrê. Sprawowa³ nad-
zór trenerski ze strony klubu nad zawodnikiem kadry narodowej, meda-
list¹ mistrzostw Polski Maciejem Bieg¹. Jest trenerem kadry wojewódz-
kiej juniorów przygotowuj¹cej siê do Ogólnopolskiej Olimpiady M³odzie-
¿y i mistrzostw Polski juniorów. Ma 47 lat. (3)

Krzysztof Fr¹czek (KSS Karpaty Krosno, siat-
kówka) – z klubem zwi¹zany od juniora, wystêpowa³
z dru¿yn¹ walcz¹c¹ w 2000 r. o I ligê. Jako trener z
dru¿yn¹ kadetów w 2004 r. awansowa³ do pó³fina-
³ów mistrzostw Polski, a z seniorami w sezonie 2004/
05 do II ligi. Prowadzi zespó³ w II lidze pi¹ty sezon. W
poprzednim sezonie 2008/09 dru¿yna zajê³a 3. miej-
sce w II lidze. Absolwent AWF w Krakowie. (4)

Piotr Hajduk (KS Karpaty
Krosno, pi³ka no¿na) – zawodnik Karpat Krosno
(1991-2002), SMS Kraków (1998-2000), Resovii
Rzeszów (2002-2005) i ponownie Karpat (po kontu-
zji od sezonu 2009/10). Graj¹cy trener bramkarzy w
III – ligowych Karpatach. Szkoli m³odzie¿ we wszyst-
kich grupach wiekowych w Karpatach MOSiR Kro-
sno. Zajmuje siê tak¿e bramkarzami w IV – ligowym
Partyzancie Mal Bud Targowiska. Obecnie jest w trak-
cie robienia kursu trenera II klasy. Sukcesy sporto-

we: br¹zowy medal Mistrzostw Polski Kadry Makroregionów - Ma³opol-
ska (1998), dwukrotnie 4. miejsce w Mistrzostwach Polski Makroregio-
nów – Ma³opolska (1996, 1997), mistrzostwo makroregionu z reprezen-
tacj¹ województwa kroœnieñskiego (1996), konsultacje kadry Polski U-
16, U-17 (trener Antoni Szymanowski), najlepszy bramkarz turnieju pi³-
karskiego szkó³ mistrzostwa sportowego w Zabrzu (2000), 4. miejsce w
plebiscycie na najpopularniejszego sportowca Krosna (2001). (5)

Jerzy Huæko (KH Sanok, hokej) – trener grup m³o-
dzie¿owych, trener kadry wojewódzkiej. Zdoby³ dwa
br¹zowe medale w mistrzostwach Polski ¿aków w No-
wym Targu (2000 r.) i w Sanoku (2009 r.). Dwa razy
wygra³ s³owack¹ II ligê ¿aków w 2008 i 2009 r. Ponadto
zaj¹³ 4. miejsce z juniorami m³odszymi w Ogólnopol-
skiej Spartakiadzie M³odzie¿y w Sosnowcu. (6)

Wac³aw Katan (KKB MOSiR
Krosno, lekkoatletyka) – bezgra-
nicznie oddany bieganiu, od wie-
lu lat zawodnik i trener, wychowawca wielu zawodni-
czek i zawodników, startuj¹cych w biegach ulicznych,
prze³ajowych i górskich. Propaga-
tor biegania masowego, odnosz¹-
cy sukcesy w wyczynowym spo-
rcie w pracy z m³odzie¿¹. (7)

Ireneusz Kwieciñski (KSM
Krosno, ¿u¿el) – udany, debiutancki sezon w roli tre-
nera, 35 – letniego by³ego zawodnika kroœnieñskie-
go klubu. Najm³odszy szkoleniowiec w ca³ej lidze zaj¹³
z dru¿yn¹ „wilków” wysokie, trzecie miejsce na ko-
niec drugoligowych rozgrywek. Jego fachowoœæ da³a

siê zauwa¿yæ przede wszystkim w przygotowaniu toru, który by³ wiel-
kim atutem kroœnian, a tak¿e w dobrej atmosferze, któr¹ potrafi³ stwo-
rzy³ wokó³ zawodników. (8)

Marian Lorenc (KKSz Urania Krosno, szachy)
– osi¹gniêcia: I i II miejsce dwóch zespo³ów w Mi-
strzostwach Dru¿ynowych Podkarpacia Juniorów
(Mielec 2009), II liga juniorów (£uków 2009), 5. miej-
sce w III lidze seniorów (podstawowy sk³ad – junio-
rzy) - Lesko 2009, juniorzy: Krystian Ka³wik, Mate-
usz Ka³wik, Gabriela Mrozowska, Jan Drabek, An-
gelika W³adyka awansowali do fina³ów mistrzostw
Polski, 1. miejsce w licealiadzie wojewódzkiej I LO
Krosno, dwa srebrne medale Mateusza i Krystiana
Ka³wików w Indywidualnych Mistrzostwach Polski Szkó³ Podstawo-
wych (D¹bki 2009). (9)

Janusz Maculski (KSTS Kontap OVB MOSiR
Krosno, tenis sto³owy) – drugi sezon prowadzi dru-
¿ynê, która w debiutanckim sezonie 2008/09 w I li-
dze zajê³a 4. miejsce. Du¿y wk³ad w ten sukces mia³
Robert Floras. (10)

Robert Podkulski (JKS Czar-
ni 1910 Jas³o, pi³ka no¿na) – tre-
ner (38 lat) dru¿yny trampkarzy
m³odszych, którzy po rundzie je-
siennej sezonu 2009/10 zajmuj¹

1. miejsce w podkarpackiej lidze. Dru¿yna trampka-
rzy wygra³a miêdzynarodowy turniej “Italia Cup 2009”
w Agropoli we W³oszech. (11)

Ryszard Pytlowany (1959 –
2009), (MKS Stal Sanok, pi³ka
no¿na) - wieloletni wychowawca i trener pi³karskiej
m³odzie¿y. Podj¹³ siê pracy ze swoj¹ ukochan¹ dru-
¿yn¹ gdy ta by³a w potrzebie, wyprowadzi³ j¹ z kryzy-
su i by³ z ni¹ do koñca swoich dni. Zmar³ nagle w
drodze do domu po powrocie z meczu ze Stal¹ Kra-
œnik. Rozegra³ w roli trenera III – ligowej Stali dwa
mecze i nie przegra³. Natomiast przegra³ ze œmier-
ci¹. (12)

Marzena Solska (KSS Karpaty Krosno, siatków-
ka) – graj¹ca, 33 – letnia trenerka II – ligowej dru¿y-
ny, autorka najwiêkszego sukcesu w historii kobie-
cej siatkówki w Kroœnie – awansu w sezonie 2007/
08 do II ligi. W poprzednim sezonie dru¿yna utrzy-
ma³a siê, a w obecnym walczy o awans do I ligi. Li-
derka zespo³u. (13)

Leszek Wierzgacz (MKS
MOSiR Jas³o, siatkówka) – jako
szkoleniowiec pracowa³ w jasiel-
skich klubach: Liwocz, Czarni, MKS MOS, UKS
MOSiR i MKS MOSiR od 1976 r. Ten 63 – letni tre-
ner zawsze zajmowa³ siê szkoleniem m³odzie¿y.
Zawodnicy z jasielskich klubów byli powo³ywani do
kadr wojewódzkich w kategoriach m³odzika i kadeta
oraz centralnego szkolenia juniorów PZPS (Dariusz

Paj¹k, Wojciech Sêd³ak). Kwalifikacje do SMS PZPS w Rzeszowie i
Spale uzyska³o 6 zawodników – aktualnie Dawid Dryja i Konrad Mucha.
Z dru¿ynami m³odzików i kadetów awansowa³ do æwieræfina³ów mi-
strzostw Polski. Z zespo³ami seniorów cztery razy awansowa³ do æwieræ-
fina³ów oraz raz do pó³fina³u o wejœcie do II ligi. Zawodnicy, z którymi
pracowa³, póŸniej z powodzeniem grali w ligowych zespo³ach m.in. Je-
rzy £aba, Dariusz Paj¹k i Wojciech Sêd³ak. (14)

Roman WoŸniak (Kroœnieñski Klub Kyokushin
Karate) – od 1980 r. prowadzi sekcjê karate kyoku-
shin w Kroœnie. Absolwent AWF we Wroc³awiu. Pre-
zes Podkarpackiego Okrêgowego Zwi¹zku Karate
w Rzeszowie i trener koordynator kadry wojewódz-
kiej m³odzików. Jego zawodnicy zajêli 2. miejsce
dru¿ynowo w VI Pucharze Polski m³odzików i junio-
rów m³odszych w Kroœnie i zdobyli 3 z³ote medale
indywidualnie. Karolina Szczepañska zosta³a mi-
strzyni¹ Austrii. Kroœnieñski klub czwarty raz z rzêdu zdoby³ dru¿yno-
we mistrzostwo Podkarpacia. Jego podopieczni wywalczyli trzy me-
dale w mistrzostwach makroregionu po³udniowego oraz zajêli cztery

miejsca punktowane w Ogólnopolskiej Olimpiadzie
M³odzie¿y w Kielcach w 2009 r. (15)

Mariusz Zamirski (KKK MOSiR Krosno, koszy-
kówka) – w sezonie 2008/09 odniós³ z dru¿yn¹ ko-
szykarzy debiutuj¹c¹ w I lidze najwiêkszy sukces w
historii tej dyscypliny sportu w Kroœnie, zajmuj¹c w
klasyfikacji generalnej 2. miejsce. Rewelacyjny be-
niaminek przegra³ po piêciu meczach w æwieræfina-
le play off walkê o ekstraklasê ze Stal¹ Stalowa
Wola. (16)

ZASADY G£OSOWANIA

SMS-ami

do 12 lutego 2010 do godz. 24.00

Prawid³owy sms musi zawieraæ: prefiks, czyli litery SPT
(Sportowiec Podkarpackiego Trójmiasta), T (Trener Podkar-
packiego Trójmiasta). Wpisujemy wiêc litery SPT i kolejne
cyfry, przedzielone przecinkami lub kropkami, przyporz¹d-
kowane poszczególnym sportowcom wed³ug ustalonej przez
g³osuj¹cego kolejnoœci, nastêpnie wpisujemy literê T i trzy
cyfry podporz¹dkowane trenerom np. 5,7,3 - wielkoœæ liter
nie ma znaczenia.

W przypadku nie zag³osowania na 10 ró¿nych sportow-
ców oraz 3 trenerów g³os bêdzie niewa¿ny, podobnie jak w
g³osowaniu na kuponie wyciêtym z tygodnika. SMS wysy³a-
my na numer:

7136 (koszt sms-a: 1,22 z³ z VAT).

Przyk³adowy sms:

SPT7,30,21,11,6,9,13,18,17,8,T6,8,2


