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II. Z ŻYCIA IZB ADWOKACKICH
Izba

1. Dnia 16 listopada 1985 r. odbyło
się w Okręgowej Radzie Adwokac
kiej w Bielsku-Białej uroczyste posie
dzenie, na którym wręczono adwokatom-członkom Izby bielskiej Medale
40-lecia Polski Ludowej. Na uroczys
tość tę przybył wicewojewoda biełstki
dr Jan Wałach oraz z-ca kierownika
Wydziału Społeczno-Prawnego
KW
PZPR tow. Zbigniew Uchto. Uroczys
tość otworzył dziekan adw. dr Jerzy
Sieklucki, który przywitał obecnych i
zwrócił uwagę na znaczenie aktu wrę
czenia odznaczeń. Dziekan złożył od
znaczonym gratulacje i życzenia sukce
sów w dalszej pracy i powodzenia w
życiu osobistym.
Następnie — na prośbę dziekana —
wicewojewoda bielski dr Jan Wałach
dokonał aktu wręczenia odznaczonym
wspomnianych Medali nadanych im
przez Radę Państwa.
W imieniu odznaczonych zabrali
głos adw. Stanisław Płonka i adw.
Henryk Szczurek, którzy złożyli po
dziękowania Radzie Państwa na ręce
wicewojewody
jako przedstawiciela
najwyższych organów Państwa, za
pewniając o gotowości wszystkich od
znaczonych do dalszej pracy dla dobra
społeczeństwa i społeczności zawodo
wej.
W „Palestrze” <nr 9 z 1985 r. wy
mieniono adwokatów
odznaczonych
Medalem 40-lecia Polski Ludowej,
m. in. również z terenu Izby bielskiej.
2. Przedstawiciel palestry cieszyń
skiej zawiadomił o uroczystym spot
kaniu członków Zespołu Adwokackie
go w Cieszynie, jakie się odbyło w dniu
Izba

N o w y l o k a l b i u r o w y Ze połu A d w o k a c k i e g o w Sta
rogardzie
Gdańskim.
Godna
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27 grudnia 1985 r. Spotkanie to na
stąpiło na tradycyjnym dorocznym wie
czorze towarzyskim na zakończenie mi
jającego roku. Miało ono wyjątkowo
uroczysty charakter, uczczono bowiem
wtedy 70-rocznicę urodzin zasłużonego
działacza samo rządowego i społeczne
go adw. Jerzego Siekluckiego, wielo
letniego kierownika Zespołu Adwokac
kiego w Cieszynie, a od 10 lat dzie
kana Rady Adwokackiej w Bielsku-Białej. Spotkanie urozmaicił występ
Zespołu
muzycznego
Cieszyńskiego
Centrum Kultury oraz recytacje uczennic Zespołu Szkół Zawodowych
w Cieszynie. Udział w spotkaniu
wzięła także delegacja Zarządu Koła
Cieszyn ZBoWiD. Solenizantowi zło
żono serdeczne życzenia zdrowia, po
myślności, dalszych lat aktywnego ży
cia oraz wręczono mu okolicznościowe
upominki. Pogodna atmosfera spotka
nia potwierdziła więź, jaka zawsze
łączyła cieszyńskich prawników.
3.
Dnia 17 grudnia 1985 r. w Klu
bie Adwokata przy ORA w Bielsku-Białej odbyło się spotkanie Kolegów-emerytów. w którym uczestniczył
również wicedziekan Okręgowej Rady
Radców Prawnych adw. Emil Berendowicz. Na spotkaniu tym emerytowa
ny dyrektor NBP mgr Teofil Gołę
biowski wyświetlił przezrocza wyjątko
wo piękne. Przedstawił w nich nie tyl
ko same widoki krajobrazowe, ale tak
że bogatą roślinność tatrzańską. Wie
czór ten przy herbatce i ciastkach upłynął w bardzo milej atmosferze.
dr Filip Rosengarten
gdańska
odnotowania jest częściowa poprawa
sytuacji lokalowej zespołów adwokac
kich Izby gdańskiej. Wprawdzie do-
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tyczy to tylko jednego Zespołu, ale
poprawa jest znaczna. W okresie
1980—1984 został zbudowany w Staro
gardzie z funduszów Rady Adwokac
kiej loikal biurowy dla miejscowego
Zespołu. Lokal ten mieści się w od
dzielnym segmencie nowo wybudowa
nego trzykondygnacyjnego budynku
w centrum miasta przy ul. Buczka 21
w odległości około 100 m od gmachu
sądu.
Dotychczas Zespół Adwokacki w
Starogardzie Gdańskim był w bardzo
trudnych
warunkach
lokalowych.
Mieścił się bowiem w gmachu sądu
2 małych pokojach. Ze względu na
potrzeby lokalowe sądu Zespół musiał
opuścić
zajmowane
pomieszczenie.
Otrzymanie innego lokalu było wów
czas niemożliwe. Powstała więc myśl
budowy własnego lokalu. Po wielu kło
potliwych staraniach związanych z za
łatwieniem sprawy lokalizacji, projek
tu budynku, materiałów budowlanych,
wykonawcy itp. przystąpiono latem
1980 r. do budowy. Trudności zaopa
trzeniowe w materiały budowlane po
ważnie zahamowały tok robót, jednak
że po ich przezwyciężeniu, a potem
dzięki podłączeniu budynku do cen
tralnego ogrzewania można było jesienią 1982 r. prowadzić roboty w okre
sie zimy, by z kolei na wiosnę 1983 r.
przystąpić do wyposażenia lokalu.
W październiku 1983 r. Zespół prze

Nr 3 (339)

prowadził się do nowego lokalu, a
później nastąpiło uroczyste, oficjalne
otwarcie lokalu.
Lokal zajmuje cały segment bu
dynku o trzech kondygnacjach. Łączna
powierzchnia użytkowa wynosi 192 m2Jest też do dyspozycji piwnica, w któ
rej urządzono archiwum, a obok bu
dynku znajduje się podwórze do użyt
ku właścicieli poszczególnych segmen
tów. Wszystkie instalacje — z wyjąt
kiem instalacji gazowej — zostały do
prowadzone i sprawnie działają. Ogól
ny koszt budowy wyniósł w zaokrągle
niu 3.000.000 zł. W kwocie tej mieści
się również koszt wyposażenia lokalu
wartości 902.000 zł.
Wielce zasłużonym przy budowie
nowego lokalu w Starogardzie Gdań
skim był ówczesny kierownik Zespołu
(obecnie pozostaje na emeryturze)
adw. Feliks Piechowski, inicjator i
realizator budowy. Adw. F. Piechow
ski poniósł wszystkie trudy budowy,,
poczynając od załatwienia spraw praw
nych związanych z lokalizacją — po
przez sprawy zaopatrzeniowe i tech
niczne budowy — aż do wyposażenia
całego lokalu. Godzi się nadmienić o
życzliwym stosunku do sprawy budo
wy ówczesnego naczelnika miasta w
Starogardzie Gdańskim, a obecnie wi
cewojewody gdańskiego S. Milewskie
go.
adw. A. Walicki
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U r o c z y s t o ś c i w d n i u 7.XII.
1985 r. z w i ą z a n e z 4 0 - l e c i e m
Toruńskiej
Izby
Adwokac
k i e j . Okręgowa Rada Adwokacka
w Toruniu została powołana przez Mi
nistra Sprawiedliwości w dniu 6.XI.
1945 r. i w związku z tym zaplanowa
no, by jubileuszowa uroczystość odbyła
się w dniu 9X1.1985 r. Jednakże w
toku dość intensywnych przygotowań
termin ten, jako mało realny, postano
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wiono przesunąć na dzień 7 grudnia
1985 r.
Uroczystości rozpoczęły się w Sali
Mieszczańskiej Ratusza Staromiejskie
go. Witając gości i koleżanki oraz ko
legów, adw. Zygmunt P u b a n c, wi
cedziekan ORA, stwierdził, że na wstę
pie zmuszony jest z ogromnym żalem
poinformować, iż nie uczestniczy w
spotkaniu z powodu choroby dziekan
Rady adw. Wiktor Kalka, który do

