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KOMUNIKATY
» -  „SKILEX” w Polsce!

W dniach 26.01 - 2.02. 1992 roku w Obersdorfie w Niemczech odbędzie się 
kolejny kongres narciarski SKILEX.
W miejscu, w którym przeprowadzony będzie kongres, spotkali się 
21.09.1991 delegaci SKILEX INTERNATIONAL celem omówienia szczegó
łów organizacyjnych.
Potwierdzono decyzję o organiazcji następnego kongresu w Polsce. Delegaci 
z Polski, którymi byli Ryszard Porzycki i Stanisław Rymar zaproponowali, by 
kongres odbył się w Szczyrku w drugiej połowie 1993 roku.
Zwracamy się do wszystkich Koleżanek i Kolegów, którzy mogą pomóc przy 
organizacji Kongresu, by zgłaszali siędo Komitetu Organizacyjnego SKILEX 
93, którego tymczasową siedzibą jest Ośrodek Badawczy Adwokatury - Al. 
Ujazdowskie 49, tel. 21-44-12.

Nakładem „Wydawnictwa Prawniczego” ukaże się w sprzedaży praca nauko
wa adwokata dr Juliusza Leszczyńskiego pt. „Zabójstwa na tle seksualnym 
w Polsce”. Orientacyjna cena około 30.000,- zł. Praca zawiera wyniki badań 
empirycznych autora oraz bogatą literaturę polską i obcą, dotyczącą przestę
pczości seksualnej i problematyki z nią związaną. Ze względu na niski nakład 
pracy uprasza się o kierowanie zamówień do „Wydawnictwa Prawniczego” 
w Warszawie, ul. Wiśniowa Nr 50 (kod 02-520) lub do adw. dr Juliusza Lesz
czyńskiego, Łódź ul. Przemysłowa Nr 18 m. 58 (kod 91-704). Praca ukaże się 
w III kwartale 1991 r. Jest to rozprawa habilitacyjna autora.

W najbliższym czasie ukaże się przygotowana w Katedrze Postępowania Kar
nego UJ książka pt. „Proces karny a polityka karna”. Ze względu na sposób 
wydania (poza funkcjonującymi dotychczas wydawnictwami) sami musimy 
zająć się dystrybucją tej pracy. Nakład będzie uzależniony od ilości wcześniej
szych zamówień. Inne możliwości nabycia książki w przyszłości będą najpra
wdopodobniej znacznie ograniczone.
Ewentualne zamówienia z podaniem ilości egzemplarzy, określeniem sposo
bu płatności oraz miejsca dostawy prosimy kierować pod adresem:
AP-H „Exartim” Kraków, ul. Westerplatte 13 I p.

Na rynku wydawniczym ukazało się nowe pismo pt. „Orzecznictwo Sądów 
Apelacyjnych” wydawane w cyklu miesięcznym. Jest ono adresowane do 
wszystkich tych, którzy w codziennej pracy korzystają z orzecznictwa sądo
wego. Jak wiadomo od 1990 roku istnieją w Polsce sądy apelacyjne, które 
przyjęły funkcje rewizyjne Sądu Najwyższego. Właśnie sądy apelacyjne wy
dają orzeczenia, które stanowią wskazówkę dla właściwej praktyki organów 
stosujących prawo. Miesięcznik obejmuje najciekawsze i zarazem mające du
że znaczenie dla praktyki wymiaru sprawiedliwości orzeczenia z zakresu pra
wa karnego, cywilnego oraz pracy i ubezpieczeń społecznych.
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„O.S.A” jest dostępne w prenumeracie. Cena jednego egzemplarza wynosi 
20.000,-zł. Zainteresowani mogą składać zamówienia na adres: „Altar” 00- 
975 Warszawa 12, skrytka pocztowa 73 z równoczesnym dokonaniem wpłaty 
na konto: Bank Handlowo-Kredytowy SA Oddział w Warszawie 480004- 
300982-136.
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