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cji, jak oddalenie seniorów od 
swych rodzin i dotychczasowego 
środowiska, jak również ze wzglą
du na przewidywane wysokie środ
ki przeznaczone na budowę.

IV. Natomiast otrzymane informacje i 
materiały wskazują na dużą roz
bieżność zarówno co do traktowa
nia potrzeb emerytów i rencistów, 
jak i co do formy tych świadczeń

w poszczególnych izbach. Zebranie 
zasugerowało podjęcie przez Zjazd 
uchwały ukierunkowującej i ujed
nolicającej świadczenia dla eme
rytów i ich rodzin.

Za Komisję

adw. Mieczysław Drozdowicz 
adw. Władysław Doleźal

5.

III Ogólnopolskie Biegi Przełajowe Adwokatury 

(Grzcgorzewice, 11.X.1986 r.)

Już po raz trzeci w Grzegorzewi- 
cach rozegrane zostały Ogólnopolskie 
Biegi Przełajowa o Puchar Przechod
ni adwokata Witolda Bayera. Chociażl 
w tym samym dniu w kilku izbach 
odbywały się zgromadzenia (Łódź, Kra
ków, Toruń), to jednak liczba uczestni
ków była większa niż w ubiegłych la
tach. Dopisała wspaniała pogoda.

Bardzo zacięta i wyrównana w tym 
roku była rywalizacja drużynowa. 
Drużyny łódzka i warszawska uzyska
ły równą liczbę punktów’, jednakże w 
związku z tym, że Łódź zdobyła punk
ty w konkurencji otwartej, komisja 
sędziowska przyznała I miejsce Izbie 
łódzkiej. Warszawa zajęła II miejsce, 
Wrocław III, a Poznań IV miejsce. Ko
ledzy z Łodzi: Andrzej Wosiński, An
drzej Piotrowski i Jerzy Szczepaniak 
zwyciężyli już po raz trzeci i zgod
nie z Regulaminem Biegów otrzymali 
„Puchar adwokata Witolda Bayera” 
na własność.

Wśród Pań zwyciężyła kol. Teresa 
Hoffman (z Katowic), która jest tak
że mistrzynią Adwokatury w narciar
stwie. Drugie miejsce zajęła kol. Bar
bara Marcinkowska (z Poznania), a 
trzecią była kol. Lidia Zakrzewska (z 
Warszawy).

Panowie podzieleni byli na trzy 
grupy wiekowe. W grupie najmłodszej, 
mającej do pokonania najdłuższy dys
tans, zwyciężył kol. A. Wosiński, II

miejsce zajął kol. Wojciech Pawlak 
(z Poznania), trzecim zaś był kol. An
drzej Georg (z Bielska Białej). Kolej
ność w drugiej grupie przedstawia się 
następująco: I miejsce kol. Antoni Za
krzewski (Warszawa), II — kol. Piotr 
Rojek (Legnica), IH — kol. Andrzej 
Kujawa (Ciechanów). Rywalizację w 
grupie najstarszych kolegów wygrał 
kol. Andrzej Marcinkowski (Poznań) 
przed kol. Wiesławem Błasiakiem 
(Warszawa). W Biegach wzięły udział 
również dzieci w dwóch konkuren
cjach: dla dziewczynek i dla chłop
ców.

Dla Pań uczestniczących w Biegach 
upominki ufundowało Przedsiębior
stwo Zagraniczne „CATZY of PO- 
LAND”. Wszyscy otrzymali pamiątko
we dyplomy, a dzieci znaczki sporto
we.

V/ przeddzień Biegów miał się od
być w GTzegorzewieach turniej bry
dżowy. Był sędzia z PZBS-u, pudełka, 
karty, protokoły, ale z braku brydżys
tów turniej nie doszedł do skutku. Or
ganizatorzy zastanawiają się, czy w 
następnych latach przygotowywać tur
nieje brydżowe jako imprezę towarzy
szącą Biegom. Celem bowiem turnieju 
miało być uatrakcyjnienie pobytu w 
Grzegorzewicach dla tych Kolegów, 
którzy przyjeżdżają na Biegi o dzień 
lub dwa wcześniej. Natomiast nie ma 
wątpliwości co do tego, że Biegi Prze-
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również w Grzegorzewie ach. Zapra
szamy!

Przewodniczący Zespołu 
d/s Sportu NRA 

adw. Stanisław Rymar
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łajowe przyjęły się, zostały zaakcepto
wane i będą w przyszłości kontynuo
wane Następne Biegi odbędą się w 
1987 r. w drugą sobotę października,

1. W numerze 5—6 „Palestry” z 1986 r. w artykule Stanisława Kołodziejskiego, 
poświęconym wspomnieniu pośmiertnym o adw. Stanisławie Długopolskim, wkradły 
się na str. 95 dwa następujące błędy autorskie: w w i e r s z u  21 od góry zamiast 
„Heindrichowi Heinowi” powinno być „Heinrichowi Hamannowi”, a w w i e r 
s zu  4 od dołu (w przypisie: „Z literatury”) zamiast „Heidricha Heina” powinno 
być „Heinricha Hamanna”.

Na błędy te zwrócił uwagę adw. dr Adam Zajączkowski z Nowego Sącza.
2. W numerze 8 „Palestry” z 1986 r. prostuje się niniejszym — na prośbę au

tora — następujące błędy:
a) na str. 34 w w i e r s z u  7 od góry zamiast wyrazów „w dwudziestoleciu mię

dzywojennym” powinno być „w pierwszym dwudziestoleciu”,
b) na tej samej str. 34 w w i e r s z u  16 od góry zamiast wyrazu „Piastowskiej” 

powinno być „Krakowskiej”.
3. W tym samym 8 numerze „Palestry” z 1986 r. prostuje się także na str. 129 

(w kronice „Izby katowickiej”) w prawej szpalcie w w i e r s z u  5 od góry nastę
pujący błąd drukarski: zamiast wydrukowanego zwrotu „Reuckkehr unerwuenschat” 
powinno być „Rucckkehr unerwuenscht”.

Przepraszamy Czytelników za powyższe omyłki.

Redakcja Palestry

U

Na prośbę Wydawnictwa Prawniczego
Redakcja „Palestry” zamieszcza następujące:

S p r o s t o w a n i e

W książce pt. „Ustawa karna skarbowa oraz przepisy wykonawcze” (Warszawa 
1986) na str. 12 w art. 43 § 2 i art, 45 § 2 omyłkowo przestawiono wiersze 10 i 18 
od dołu.

Tak więc wiersz 10 od dołu powinien być wierszem 18 od dołu — i odwrotnie, 
a prawidłowo przepisy te powinny brzmieć:

Art. 43 — „§ 2. Karę dodatkową można orzec, jeżeli jest ona przewidziana 
w przepisie szczególnym.”

Art. 45 — „§ 2. Jeżeli w okresie przewidzianym w § 1 wszczęto postępowanie, 
karalność wykroczenia skarbowego ustaje z upływem lat 2 od jego popełnienia.”

Za pomyłkę tę, której nie można było poprawić w drodze erraty, Wydawnictwo 
przeprasza Czytelników.

Wydawnictwo Prawnicze


