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r»

mtu na cele budownictwa mieszkaniowego .Jeżeli bowiem działka (nie zabudona lub zabudowana) jest nieruchomością nabytą uprzednio od Państwa lub nie:homością dawniej oddaną przez terenowy organ administracji państwowej w ukowanie wieczyste, to będą mogły być w stosunku do niej zastosowane przepisy
nawie pierwokupu na rzecz Państwa niezależnie od tego, na jakim obszarze jest
Łożona i jakim kolorem jest oznaczona w miejscowym planie zagospodarowania
'.estrzennego. Różne przesłanki zatem przesądzają o dopuszczalności stosowania
iwa pierwokupu w razie sprzedaży nieruchomości położonej na obszarze przedzianym na cele rekreacyjne.
Stefan Mizera

OYATKI

1.
IV Ogólnopolski Plener Adwokatów Plastyków „NIECHORZE 85”
W dniach od 19 do 29 maja 1985 r. odbył się w Ośrodku Wypoczynkowym Okręwej Rady Adwokackiej w Szczecinie czwarty plener członków Klubu Adwokatów
astyków „Niechorze 85”.
Klub został powołany formalnie na wniosek zainteresowanych jako jednostka
ganizacyjna Ośrodka Badawczego Adwokatury w początkach 1985 roku i ma za'ierdzony regulamin.
W plenerze udział wzięli adw. adw.: K. Krzymowski, W. Klott, H. Zawadzki,
. Lewandowska, A. Mikulińska-Korczyńska, J. Jaworski, E. Krzywonos, W. Peda,
Juszko i J. Piosicki. Koszty noclegów poniosła Okręgowa Rada Adwokacka
Szczecinie, natomiast koszty wyżywienia pokryte zostały z funduszy przyznanych
i działalność Klubu przez Ośrodek Badawczy Adwokatury.
Koleżeńskie spotkanie upłynęło w serdecznej i miłej atmosferze. Pogoda sprzyła w tym roku uczestnikom pleneru. Adwokaci-plastycy oddali do dyspozycji
środka Badawczego Adwokatury 26 prac (prace olejne i akwarelowe), prosząc
przekazanie ich do Muzeum Adwokatury w Warszawie.
odio. Jerzy Piosicki
2.
Biegi przełajowe adwokatury
W Grzegorzewicach odbyły się w dniu 12 października 1985 r. II Ogólnopolskie
iegi Przełajowe Adwokatury o „Puchar Przechodni adwokata Witolda Bayera”.
Puchar przywieziony został z Łodzi przez ubiegłorocznych zwycięzców Biegów —
rużynę Izby łódzkiej i po ponownym zwycięstwie kolegów z Łodzi wrócił do porzedniego swego miejsca, tj. siedziby Okręgowej Rady Adwokackiej w Łodzi. Zgodie z regulaminem biegów, do zdobycia „Pucharu” na własność wystarczą trzy
olejne zwycięstwa.

