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wych. Już obecnie możemy zaprosić w okresie Bożego Ciała w 1998 r.
do Warszawy.
XIX M istrzostwa Tenisowe zapiszą się w historii imprez sportowych
Adwokatury także z tego powodu, że uczestnicy postanowili dla
uczczenia pamięci zmarłego nagle, a ogromnie przez wszystkich
łubianego kol. Janusza Flaszy - znakomitego tenisisty, ostatnio wice
dziekana ORA w Szczecinie - nadać jego imię turniejowi rodzinnemu,
w którym Janusz brał udział ze swym synem.
Komitet Organizacyjny M istrzostw został wsparty finansowo przez
firmy Nokia Poland, TW K „Sportina” - oficjalnego dystrybutora
NIKE, KL Poligrafia i Navimor Int.

Stanisław Rymar

■ Z życia Izb
► W dniach 9, 10 maja 1997 r. (pisemny) oraz w dniu 17 maja (ustny)
w Okręgowej Radzie Adwokackiej w Białymstoku, przed Komisją
Egzam inacyjną powołaną przez Radę, odbył się egzamin adwokacki.
Do egzaminu przystąpiły ogółem 4 osoby, w tym:
- troje aplikantów adwokackich Izby Białostockiej,
- jeden aplikant Izby Warszawskiej.
Egzamin z wynikiem pozytywnym złożyły 4 osoby, w tym trzy
z wynikiem bardzo dobrym, jedna z wynikiem dobrym.
Egzamin z wynikiem bardzo dobrym złożyli:
- apl. ad w. Agnieszka Krakowka-Gorska,
- apl. adw. Ewa Krętowska,
- apl. adw. Jacek Kozioł.
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► W dniu 7 czerwca 1997 r. w Iławie odbył się II Piknik Sportowy
Prawników woj. olsztyńskiego.
Gościnnie wystąpiły również reprezentacje woj. toruńskiego i elbląs
kiego.

225

Kronika Adwokatury

W imprezie udział wzięło ok. 100 osób, zaś organizatorami jej była
Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie i Prezes Sądu Rejonowego
w Iławie Jerzy Skuza.
Zawody przeprowadzono w trzech konkurencjach: piłka siatkowa,
zawody wędkarskie oraz tenis stołowy.
Pierwsze miejsce w turnieju piłki siatkowej zajęła reprezentacja Sądu
Wojewódzkiego w Olsztynie, na czele z kapitanem Zespołu Sędzią
Ryszardem Nienartowiczem, zawody wędkarskie bezapelacyjnie wy
grał Prezes Sądu W ojewódzkiego w Olsztynie, Romuald Czem iecki,
zaś turniej tenisa stołowego wygrał adw. Jacek Klonowski. Zawody
przebiegały w bardzo miłej atmosferze.
Firmy iławskie „A nim ex” , „Ekodrób” , Spółdzielnia M leczarska
zapewniały uczestnikom bezpłatnie swoje wyroby, serwując podczas
imprezy indyki wędzone, wyroby drobiarskie, ciasta i jogurty.
W ieczorem uczestnicy Pikniku spotkali się przy ognisku, a następnie
do białego rana bawiono się na dyskotece.
Okręgowa Rada Adwokacka w Olsztynie zamierza kontynuować
imprezę w następnych latach, na którą zaprasza chętnych.
Już teraz zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w zimowym
turnieju siatkarskim w Olsztynie.

Andrzej Kozielski
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