
Każda miejscowość w Polsce
chlubi się organizacją dużych
ogólnopolskich imprez sporto-
wych. Mszana łączona jest od
pięciu lat z Olimpiadą Notarialną,
która gromadzi czołówkę krajo-

wych notariuszy. – Jest to wspa-
niała inicjatywa – podkreślał pod-
czas zorganizowanej w dniach
18–21 maja V Olimpiady Notarial-
nej Jacek Wojdyło, prezes Krajo-
wej Izby Notarialnej. Zachwyca
nas zarówno bardzo przyjazna,
gościnna atmosfera panująca w
Mszanie dolnej, jak i klimat sa-

mych zawodów, które sprzyjają
zdrowej, oparte o zasady fair play
rywalizacji sportowej.

Pomysłodawcą i animatorem
olimpiad jest mszański rejent
Czesław Szynalik, człowiek ob-

darzony wielką energię, którą
wykazuje na wielu polach swych
zainteresowań, uczestnicząc w
licznych przedsięwzięciach sa-
morządowych, podróżując po
świecie i fotografując. W V Olim-
piadzie uczestniczyli nie tylko
przedstawiciele 11 Krajowych
Izb Notarialnych, ale również

notariusze z Rosji, Słowacji oraz
Ukrainy. Szczególna atmosfera
zmagań udzieliła się nawet do-
świadczonemu olimpijczykowi
Tomaszowi Sikorze, który
stwierdził: – Przyznam się, że

kiedy dokonywałem zapalenia
znicza, trochę trzęsły mi się z
wrażenia ręce. Spotkał mnie na-
prawdę ogromny zaszczyt. Urze-
kające były również występy
miejscowych dzieciaków. Wy-
jeżdżam, ale krótka wizyta w
Mszanie Dolnej na długo zosta-
nie mi w pamięci.

Zachwycony był również mo-
skiewski notariusz Władymir Ko-
sołapow. – Do Polski przybyłem
po raz pierwszy i jestem zachwy-
cony – powiedział. Bardzo podo-
ba mi się miejsce w którym poło-
żony jest wasz stadiom im. Jana
Ciszewskiego. Wokół rozpoście-
rają się malownicze góry i blisko
jest do pięknego Krakowa.

Organizatorzy Olimpiady No-
tarialnej nie ukrywają, że bar-
dzo chcieliby, aby rozwijała się

ona z każdym rokiem, co stanie
się możliwe z chwilą, gdy udzie-
lający gościny zawodnikom KS
„Turbacz” uzyska lepsze warun-
ki do działalności poprzez więk-
szy zakres samodzielności i dłu-
goletnią dzierżawę budynku
klubowego.

(M)

Prowadzona przez trenera
Jana Srokę drużyna juniorów
Klubu Sportowego „Turbacz”

jest chlubą Mszany Dolnej, w
aktualnej turze rozgrywek
znajduje się na drugim miejscu

w tabeli. – Młodzież mamy
bardzo zdolną trzeba jej jed-
nak poświęcać sporo czasu –

podkreśla trener. Bardzo boli
mnie, że tylko jej część jest ak-
tywna. Mieszkam na osiedlu,
które kiedyś nazywane było
„Manhattanem” i obserwuję,
że coraz więcej młodzieży pro-
wadzi pasywny tryb życia, al-
bo wybiera chodzenie po re-
stauracjach. Naszym celem
jest dalszy rozwój klubu i
stworzenie bardzo dobrej bazy
sportowej.

KS „Turbacz” jest drugim
domem dla prezesa honorowe-
go tego klubu – Stanisława
Dziętły, b. radnego i działacza
gospodarczego. – Naszym ma-
rzeniem jest doprowadzenie
do tego, aby teren wraz z
obiektem KS „Turbacz” został
przekazany klubowi w dzier-
żawę na co najmniej 30 lat, co
dałoby możliwość stworzenia
odpowiednich warunków do
podejmowania innych drużyn
i rozwoju naszych trzech sek-
cji: piłkarskiej, tenisa stołowe-
go tae–kwondo – podkreśla
Stanisław Dziętło. Tym bar-
dziej, że na naszym klubowym
stadionie im. Jana Ciszewskie-
go odbyło się do tej pory pięć
kolejnych edycji ogólnopol-
skich Olimpiad Notarialnych,
które z każdym rokiem nabie-
raja międzynarodowego zna-
czenia. Ostatnio uczestniczyli
w nim przedstawiciele UE oraz
Sankt Petersburga, Moskwy i
Kijowa. Zależy nam na tym,
abyśmy nie musieli się wsty-
dzić przed zagranicznymi go-
śćmi.

Stanisław Dziętło, choć sam
nie uprawia sportu jest pasjo-
natem KS „Turbacz”, angażu-
jąc w rozwój klubu – z czego
jest powszechnie w Mszanie
Dolnej znany – nie tylko wła-
sny czas, ale i środki. – Klub
powstał w roku 1953 i ma za
sobą piękną historię. Byłoby
wspaniale, gdyby sprostał wy-
zwaniom współczesności i stał
się miejscem atrakcyjnym rów-
nież dla tych, którzy swą uwa-
gę koncentrują dziś na interne-
cie i telewizji. (JM)

KS „Turbacz”

Klub pełen inicjatywy

Olimpiady notarialne w Mszanie Dolnej

Przyjazne miejsca

DRUŻYNA JUNIORÓW Stoją od lewej: Prezes Stanisław Dziętło, Łukasz Łabuz, Paweł Pustelnik, An-
toni Dawid, Michał Skolarus, Adam Aleksandrowicz, Grzegorz Nowak, Piotr Kunecki, Mateusz Zabo-
rowski, Dariusz Koral, trener Jan Sroka. W dolnym rzędzie od lewej: Rafał Lekki, Karol Dziedzina, Pa-
weł Skwarczek, Kamil Wacławik, Dominik Plezia i Bartłomiej Zaborowski.

DRUŻYNA TRAMPKARZY Na zdjęciu od góry: trener Grzegorz Szynalik, Kamil Wacławik, Grzegorz
Knapczyk, Sylwek Skwarczek, Kamil Szura, Paweł Łabuz, Tomek Jamróz, Sylwek Surówka, Marek
Szczypka, Michał Wątor, Norbert Sopata, Maciej Żak, Adrian Kruk, Krzysiek Piekarczyk,. W rzędzie dol-
nym: Piotr Potaczek, Konrad Kurek, Dominik Malec, Darek Koral, Tomek Piekarczyk, Szymon Skowro-
nek, Grzegorz Kościelniak, Jakub Hornik, Hubert Kurek, Norbert Zieliński i Michał Nawieśniak.

Sport w Mszanie Dolnej4 Gazeta Mszańska

Sławni goście 
KS „Turbacz”

Powitanie uczestników V Olimpiady Notarialnej

Bokser, olimpijczyk Jerzy Kulej (trzeci z lewej)

Znakomity biegacz Marian Woronin

Znicz olimpijski zapala olimpijczyk Tomasz Sikora

Grzegorz Lato z humorem rozmawiał z miłośnikami piłki nożnej

Jan Tomaszewski (w środku), Czesław Szynalik i honorowy
prezes Izby Notarialnej w Krakowie Władysław Knuplerz


