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Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH

IZBA OLSZTYŃSKA

– ORA w Olsztynie tradycyjnie w ostatnią sobotę karnawału zorganizowała
1 marca 2003 r. Bal Adwokata w restauracji Villa Pallas w Olsztynie, w którym
udział wzięli liczni adwokaci naszej Izby oraz przedstawiciele wszystkich zawodów
prawniczych.

– Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie oraz Wojskowa Prokuratura Garnizo-
nowa w Olsztynie 12 kwietnia 2003 r. zorganizowała Mistrzostwa Warmii i Mazur
w piłce siatkowej mężczyzn. Mistrzostwa wygrała drużyna Sądu Okręgowego w
Olsztynie, która poniosła jedynie jedną porażkę – z drużyną adwokatów.

– ORA w Olsztynie zorganizowała 26 kwietnia 2003 r. w Ośrodku Rządowym w
Łańsku Ogólnoizbowe Szkolenie na temat zmian w ustawodawstwie karnym. Szko-
lenie przeprowadził SSN Feliks Tarnowski.

– 10 maja 2003 r. ORA w Olsztynie organizuje mecz piłki nożnej na stadionie
WARMII w Olsztynie pomiędzy drużyną sędziów i adwokatów.

– 24 maja 2003 r. reprezentacja piłkarzy adwokatów weźmie udział w turnieju
piłki nożnej w Ostródzie, który organizuje Sąd Rejonowy w Ostródzie i Prokuratura
Rejonowa w Ostródzie. W turnieju wezmą udział reprezentacje prawników z okrę-
gu elbląskiego.

– ORA w Olsztynie organizuje 12–15 czerwca 2003 r. w Iławie XV Ogólnopolski
Rejs Żeglarski Adwokatów im. adw. Marii Budzanowskiej po Jezioraku. Serdecznie
zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w tym Rejsie. Organizatorzy szczegól-
nie pozdrawiają i zapraszają zwycięzców regat z ubiegłego roku adw. Jerzego Mi-

stanie palestry, ale także na pracy sądów oraz, co może najważniejsze – na intere-
sach obywateli, których ważne interesy życiowe nie będą odpowiednio chronione.

Adwokatura jest przeciwna sięganiu po mechanizmy podyktowane doraźną po-
trzebą, lekceważące historyczne uwarunkowania, wypracowane przez dziesięciole-
cia tradycje samorządowe, a także pozbawione zupełnie spójnej koncepcji – co jest
tematem przekraczającym ramy odpowiedzi na opublikowany artykuł.

Szkoda, że tak szanowany tytuł jak „Polityka” sięga po schematyczne ujęcia pre-
zentowanego tematu.

W przygotowaniu konferencja prasowa z datą wyznaczoną na dzień 3 czerwca
2003 dotycząca miejsca adwokatury polskiej w krajach Unii Europejskiej.

Ag. Met.
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chalewskiego i adw. Wojciecha Derezińskiego oraz szczególnie pozdrawiamy sym-
patyczną ekipę z Bydgoszczy. Tegoroczny Rejs zbiegł się z 15. rocznicą śmierci pa-
tronki naszego Rejsu Pani Prezes NRA adw. Marii Budzanowskiej, która wielokrot-
nie uczestniczyła w naszym Rejsie.

– 28 czerwca 2003 r. ORA w Olsztynie wraz z Sądem Rejonowym w Iławie oraz
TKKF w Iławie organizuje VIII Międzywojewódzki Piknik Sportowy Prawników, na
który zaprasza wszystkich chętnych. Piknik odbędzie się w Iławie o godz. 10.00 na
obiektach TKKF ul. Kościuszki.

– ORA w Olsztynie informuje, iż we wrześniu br. planuje zorganizowanie IV
Ogólnopolskiego Pikniku Golfowego dla prawników „TOGA-GOLF” w Naterkach
k/Olsztyna.

Bliższych informacji o powyższych imprezach udziela Biuro Rady ORA
tel.: 89 527-34-45.

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej
adw. Andrzej Kozielski


