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TRENERZY (T)

Damian Ciborowski (Klub Sportowy Speed Jasło, pływanie) - w latach 1991 - 98 wielokrotny reprezentant i medalista 
mistrzostw Polski, uczestnik trzech Uniwersjad, od 1999 do 2002 roku trener Akademickiej Reprezentacji Polski, 
doprowadził swoich zawodników do medali podczas Uniwersjady i mistrzostw Polski seniorów i juniorów. Od 10 lat jest 
trenerem w KS Speed Jasło. Jego podopieczni zdobyli medale podczas Międzynarodowych Mistrzostw Pływackich w 
Berlinie, Stropkovie, Bardejovie i wielu imprezach ogólnopolskich. Sam jest wzorem do naśladowania przez swoich 
podopiecznych ponieważ bierze czynny udział w zawodach na całym świecie i jest organizatorem ogólnopolskich i wielu 
regionalnych imprez sportowych. Nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej nr 2 w Jaśle. Ma 39 lat. - (1)
Przemysław Czarnecki (UKS Akademia Sportów Walki - Judo Jasło, judo) - absolwent wychowania fizycznego 
Uniwersytetu Rzeszowskiego, trener judo oraz instruktor samoobrony. Od ponad 20 lat związany z jasielskim judo, 
początkowo jako zawodnik, a następnie jako szkoleniowiec. Obecnie trener w klubie UKS ASW-Judo Jasło oraz nauczyciel 
wychowania fizycznego w Publicznym Gimnazjum w Dębowcu. Praca szkoleniowa i zaangażowanie sprawiły, że klub UKS 
ASW-Judo Jasło jest liczącym się na Podkarpaciu ośrodkiem judo. Podczas kilkuletniej pracy z młodzieżą udało mu się 
wychować medalistów mistrzostw Polski, Pucharu Polski, Pucharu Świata i zawodników powoływanych do kadry narodowej 
na turnieje międzynarodowe. W 2012 roku jego podopieczni znajdowali się na czołowych miejscach w rankingach w naszym 
kraju. Ma 29 lat. - (2)
Marcin Ćwikła (Ciarko PBS Bank KH Sanok, hokej) - były hokeista sanockiego klubu i reprezentacji Polski, a obecnie 
drugi trener mistrzów Polski i zdobywców Pucharu Polski. Zbiera pierwsze trenerskie szlify w seniorskim hokeju. - (3)
Mateusz Gliwa (MKS MOSiR Jasło, siatkówka) - trener grupy naborowej i drużyny młodzików zajmującej czołową lokatę 
w lidze podkarpackiej. Podstawowy zawodnik zespołu grającego w III lidze seniorów. Ma 25 lat. - (4)
Robert Hap (JKS Czarni 1910 Jasło, piłka nożna) - były zawodnik jasielskich klubów - Nafty i Rafinerii Czarnych. W 
sezonie 2011/12 - po 18 latach gry w IV i V lidze - wprowadził drużynę seniorów Czarnych do III ligi, w której jasielski 
zespół po rundzie jesiennej sezonu 2012/13 zajmuje 10. miejsce. Wcześniej prowadził kadrę Podkarpackiego Związku Piłki 
Nożnej  juniorów. Z powodzeniem trenował także drużynę juniorów Czarnych grającą w I lidze podkarpackiej. Nauczyciel 
wychowania fizycznego. Ma 39 lat. - (5)
Wacław Katan (Krośnieński Klub Biegacza MOSiR, lekkoatletyka) - pasjonat i propagator biegania masowego, wciąż 
czynny zawodnik (od ponad 40 lat) i trener, pracujący z sukcesami z młodzieżą. Przebiegł w swoim życiu ponad 140 tysięcy 
kilometrów czyli okrążył kulę ziemską 3,5 razy. Najpopularniejszy trener w III plebiscycie Podkarpackiego Trójmiasta w 
2011 roku. - (6)
Marian Lorenc (KKSZ Urania MOSiR Krosno, szachy) - trener II - ligowej drużyny juniorów KKSz Urania MOSiR 
Krosno. Prowadzona przez niego drużyna (podstawowy skład to juniorzy) zajęła 4. miejsce w II lidze seniorów w Chotowej 
(2012). Ma 50 lat. - (7)
Janusz Maculski (KSTS MOSIR Karpaty Krosno, tenis stołowy) - od pięciu lat prowadzi I drużynę KSTS. Aktualnie w 
rozgrywkach II ligi zespół zajmuje 1. miejsce w tabeli. Zawodnicy odnoszą duże sukcesy w mistrzostwach ogólnopolskich i 
wojewódzkich. Ma 60 lat. - (8)
Marcin Maculski (Ósemka Krosno, piłka nożna) - od 5 lat prowadzi zajęcia z drużyną piłkarską dziewcząt w SP nr 8 w 
Krośnie. Szkoli również grupy najmłodsze w Szkółce Piłkarskiej Beniaminek Krosno. Sukcesy trenerskie w 2012 roku: 5. 
miejsce drużyny dziewcząt Gwiazda 8 Krosno w finale ogólnopolskim Pucharu Orlika Premiera Donalda Tuska w 
Warszawie, 1. miejsce w finale wojewódzkim turnieju im. Marka Wielgusa drużyny U-11. - (9)
Grzegorz Mitoraj (Jasielski Klub Kyokushin Karate, karate) - prowadzeni przez trenera zawodnicy w 2012 roku 
zdobywali medale w mistrzostwach Polski i Europy oraz w Pucharze Polski karate kyokushin. To także aktualny mistrz 
Europy IKO Sosai w konkurencji kata. Ma 41 lat. - (10)
Dusan Radović (KKK PBS Bank Efir Energy MOSiR Krosno, koszykówka) - bardzo wymagający, pracowity i ambitny 
trener, bezgranicznie oddany koszykówce. Prowadzone przez Serba zespoły grają bardzo mądrą i waleczną koszykówkę. W 
Krośnie jest drugi sezon. Ma 40 lat. - (11)
Grzegorz Raus (Szkółka Piłkarska Beniaminek Krosno, MOSiR Krosno, piłka nożna) - założyciel i trener Szkółki 
Piłkarskiej Beniaminek Krosno. Jego największe trenerskie sukcesy w 2012 r. to: 5. miejsce w finale krajowym w Warszawie 
o Puchar Orlika Premiera Donalda Tuska oraz awans Beniaminka do grona 100 szkółek w Polsce objętych programem Ajaxu 
Amsterdam. Ponadto Beniaminek w 2012 roku wygrywał szereg turniejów ogólnopolskich, m.in.: DAP Football Festiwal i 
Intersport Cup Kraków. Ma 31 lat. - (12)
Dominik Stanisławczyk (KSS PWSZ Karpaty MOSiR Krosno, siatkówka) - Od sezonu 2011/12 pierwszy trener drużyny 
kobiet PWSZ Karpaty MOSiR Krosno. Osiągnięte wyniki to: 3. miejsce w rozgrywkach II ligi kobiet w sezonie 2011/12, 
złoty medal w Akademickich Mistrzostwach Polski w 2012 roku. Ma 27 lat. - (13)


