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PięknaNadia biega
i pływa namedal

–Z jakimi nadziejami sporto-
wymi przyjechała Pani
doMszanyDolnej?
– Chcę poprawić swój do-

robek medalowy. Do tej pory
zdobyłam na olimpiadzie no-
tarialnej pięć medali.
–W jakich konkurencjach się
Pani specjalizuje?
– W biegach oraz pływa-

niu. Jeszcze nie zdecydowa-
łam, na jakich dystansach tu
wystartuję, zależeć to będzie
od frekwencji na poszczegól-
nych dystansachwobudyscy-
plinach.
– Zajmuje się Pani zawodowo
sportem?
– Nie, czasem dla zdrowia

biegam i pływam. Od dziesię-
ciu lat pracuję jako asesor
w Czelabińsku i mając sporo
obowiązków zawodowych nie
mamczasu, aby zajmować się
sportem na poważnie. Sport
uprawiam tylkowweekendy,
choć do startuwMszanieDol-
nej trochę się przygotowywa-
łam.
– Która to Pani sportowawi-
zytawnaszymkraju?
– Jestem tu trzeci raz

i prawdęmówiąc niemogłam
się tego przyjazdu doczekać.
Impreza jest zawszewspania-
le zorganizowana,można od-
począć i spotkać wielu znajo-

mych. W tym roku tylko po-
goda nie dopisała, w latach
poprzednich cały czas świe-
ciło słońce.
– Reprezentacja Rosji przyje-
chała doMszanyDolnej bar-
dzo liczna...
– Chcielibyśmy zdobyć jak

najwięcej medali (śmiech).
– Jaki będziewynikmeczu
Polska – Rosja podczas Euro?
–Wiadomo, że chciałabym,

aby wygrała Rosja, ale praw-
dę mówiąc nie interesuję się
bardzo futbolem. Na Euro
niech wygra po porostu naj-
lepsza drużyna. Tu,
w Mszanie Dolnej, kibicuję
swoim kolegom piłkarzom.
Mają mocny zespół, przynaj-
mniej tak sami twierdzą.

ROZMOWA zNADIĄ
WOŁKOWĄ,czołowązawod-
niczką reprezentacji Rosji.

(PAN)

NadiaWołkowa
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Zyga i Janek: dwaj
przyjaciele z boiska

–Panowie, cowasskłoniło
doprzyjazdudoMszanyDol-
nej?
Anczok: – Tomój drugi po-

byt na olimpiadzie. Przed ro-

kiem,kiedyżegnałemsię zwa-
mi, stwierdziłem, żeczułemsię
tutaj jakwbajce.Dzisiaj przy-
witał nas deszcz, ale atmosfe-
ra jest taka sama.
Banaś: –NamówiłmnieZy-

ga.Wartomuwierzyć: rzeczy-
wiście, oddychamwspaniałym
powietrzem i czekam na tur-
niej pilkarski.Uważam,że tego
rodzaju imprezywspaniale in-
tegrują środowiskozawodowe.
Są ponadto okazją do spraw-
dzenia swych charakterów.

GOŚCIE.Przed laty tworzyli
niezapomnianydlakibicówre-
prezentacyjnyduet. Zygmunt
Anczokgrałna lewej obronie,
JanBanaś imponował jakona-
pastnik.Obydwajbyli piłkarze
Polonii Bytom iGórnikaZabrze
sągośćmihonorowymiolim-
piady.

(DW)

JanoMarusyn
(Słowacja), nota-
riusz
zPreszowa:
– To jużmoja szó-
staolimpiada.
Tymrazemwy-
stępuję tylko
wdrużynie futbo-
lowej swegokraju. Cieszę się, że
znowu tutaj goszczę.Atmosfera
jest jak zwykleniepowtarzalna.
Pogoda trochęniedopisuje, ale
ktoby się tymprzejmował. Je-
stempełenpodziwudlaorgani-
zacji imprezy. Chciałbymzdobyć
jakiś krążek.Niebędzie to jed-
nak łatwe, bowiemrywale, co
potwierdziła dzisiaj drużyna
zWarszawy, prezentująwysokie
umiejętności. Na razie awanso-
waliśmydopółfinału,wktórym
losnas zetknąłwłaśnie zWar-
szawą.
MarekSzabo (Czechy), nota-
riuszzPragi:
–Debiutujęw tej imprezie imoje
pierwszewraże-
nie jest bardzopo-
zytywne.
Przedpodróżą
doPolski słysza-
łempochlebne
opinie oolimpia-
dzie, ale
rzeczywstość
przerosłamojeoczekiwania. Im-
ponujeprzedewszystkimorgani-
zacja. Onicniemusimysięmar-
twić,wszystkomamypodsunię-
tepodnos. Zamierzamwystarto-
waćwkonkurencjach
lekkoatletycznych:wsztafecie4
razy 100m,wpchnięciu kulą,
skokuwdal iwzwyżorazwbiegu
na 100m.

(DW)

Po raz jedenasty Czesław
Szynalik z Mszany Dolnej za-
prosił do swojego miasta za-
wodniczki i zawodników z ca-
łejEuropy, abywspólnie rywa-
lizowaćwolimpiadzienotarial-
nej.Zrokunarokchętnych jest
corazwięcej. –Roktemudotarł
donas jedenreprezentantTur-
cji. W tym roku przyjechała
do nas cała ekipa z tego kraju
– mówi pomysłodawca i orga-
nizator imprezy Czesław
Szynalik.
Każde państwo wystawia

do rywalizacji dowolną liczbę
uczestników.Warunek jest je-
den, uczestnikmusi być nota-
riuszem lub asesorem, aby zo-
stać dopuszczonymdo startu.
Chętnych nie brakuje, bo or-
ganizacja zawodów jest wzo-
rowa.Wprogramie zawodów
są turnieje w grach zespoło-
wych, jak piłka nożna, koszy-
kówka i siatkówka oraz indy-
widualnych: lekkoatletyka,
brydż, szachy, pływanie i te-
nis ziemny.

Uroczystość otwarcia olim-
piadystorpedowaładeszczowa
pogoda, ale i tak było podnio-
śle i okazale. Specjalnymi goś-
ćmibyliwybitni reprezentanci
Polski Jan Banaś i Zygmunt
Anczok, którzy dzielili się
z uczestnikami wspomnienia-
mizudziałuwigrzyskacholim-
pijskich i nie tylko. Olimpiadę
otworzył prezes Krakowskiej
IzbyNotarialnejKrzysztofMaj
w asyście Barbary Dziwisz
z Urzędu Marszałkowskiego,
prezesa Krajowej Rady Nota-
riuszyTomaszaJanika, preze-
sa Sądu Rejonowego w Lima-
nowej Piotra Pałkowskiego,
wicestarosty limanowskiego
Franciszka Dziedziny, prze-
wodniczącego Rady Miasta
Mszana Dolna Adama Malca,
burmistrzaMszanyDolnejTa-
deuszaFilipiaka,wójtaMszany
BolesławaŻaby izastępcywój-
ta gminy Niedźwiedź Marka
Mąkowskiego.
Nastarciestanęłyreprezen-

tacje sześciu państw: Węgier,

Słowacji, Czech, Rosji, Ukrai-
ny iPolski.Naszkraj reprezen-
towały drużyny z jedenastu
miast: Warszawy, Wrocławia,
Poznania, Katowic, Gdańska,
Łodzi, Krakowa, Lublina, Bia-
łegostoku, Rzeszowa oraz
Szczecina. – Zawsze chętnie
przyjeżdżam do Mszany Dol-
nej.Podziwiamśrodowiskono-
tariuszy, które jest zmobilizo-
wane i chętnie uprawia sport.
Wiadomo, żenajbardziej obser-
wuję turniej piłkarski, niektó-
rzy zawodnicy prezentują cał-
kiem niezły poziom – powie-
działZygmuntAnczok,mistrz
olimpijski zMonachiumz1972
roku.
Dziś na stadionieTurbacza

MszanaDolnaorazwmiejsco-
wej hali sportowej odbędą się
finałowemecze turniejów pił-
karskiego, siatkarskiego i ko-
szykarskiego oraz ciąg dalszy
konkurencji lekkoatletycz-
nych. Emocji na pewnonie za-
braknie.

PAWEŁPANUŚ

Impreza godna podziwu
WYDARZENIE.WczorajwMszanieDolnej rozpoczęła sięXIOlimpiadaNotarialna,wktórej
wystartowało ponad 400 zawodniczek i zawodnikówz sześciu krajów.Dziś kolejny dzień rywalizacji.

ZygmuntAnczok, były reprezentantPolskiwpiłcenożnej, zapala
zniczolimpijski
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Wygrała
wszystko

Ukrainka była zdecydowanie
najlepszązawodniczkąturnieju
kobiet, wygrywając wszystkie
mecze.Najbardziejzaciętymecz
stoczyła z Bożeną Tomaszew-
ską zWrocławia. –Zrobiłam je-
den błąd, który kosztowałmnie
zwycięstwo–powiedziałapome-
czuTomaszewska.Kokhanwy-
grałajeszczezMarzannąKowal-
czyk ze Szczecina oraz Zytą
Tertel z Białegostoku.

SZACHY.Reprezentantka
UkrainyGannaKokhanwygra-
ławszystkiemeczeturniejusza-
chowego,zdobywającpierwszy
medaldlaswojegokraju.

(PAN)

GannaKokhanzUkrainy

F
O
T
.D
A
N
IE
L
W
E
IM
E
R

MSZANA DOLNA

XI OLIMPIADA NOTARIALNA

RadonyiDenes
(Węgry), nota-
riuszzBuda-
pesztu:
–Jestemwswojej
ekipie człowie-
kiem-orkiestrą:
kierownikiem, le-
karzem, zawodni-
kiem.Todlamnie jużpiątaolim-
piada.Najwyżej cenię sobiewy-
walczeniewub.r. drugiegomiej-
scamojej narodowej
reprezentacjiwklasyfikacji ge-
neralnej. Poza tymzdobywałem
złotemedalewzespole koszy-
karskimorazwsztafecie4 razy
100m.Tymrazemskupię się
naudzialewekipach futbolowej
i koszykarskiej orazwystępie
wturnieju tenisa stołowego.
VictoriaSharikova ,notariusz
zSanktPetersburga:
–Jestemniezmiernie szczęśli-
wa, żemogłamtutaj przyjechać.
Debiutujęnaolimpiadzie, ale już
pierwszechwile pobytu
wMszanieDolnej
utwierdzają
wprzekonaniu, że
czekająmnie
wtymurokliwym
miejscunieza-
pomnianechwile.
Mogępoznaćno-
wych ludzi oraz
spróbowaćswoich siłwsporto-
wej rywalizacji.Wmoimprzy-
padkubędą tokonkurencje lek-
koatletyczne, a konkretnie biegi
na 1500, 400 i 100m.Trudnomi
oceniać swoje szanse, bowiem
nie znammożliwości rywalek.
Alemamnadzieję, żedoRosji nie
powrócębezchoćby jednego
medalu.

(DW)
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Rozpoczęli do przegranej pod siatką
Po raz pierwszyw pełnym składzie przyjechała pod Lubogo-
szcz reprezentacja Turcji. Na początek nasi goście znad Bo-
sforu ulegli pod siatką Słowacji 0:2. Halil Kose, notariusz ze
Stambułu powiedział, że jest pełen podziwu dla organizacji
imprezy, na konkretną ocenę przyjdzie czas. (DW)


