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Z życia Izb Adwokackich

Z okazji 50. rocznicy powstania Zespołu w dniu 24 maja br. zorganizowano uroczyste zebranie Zespołu z udziałem adwokatów seniorów, aplikantów adwokackich oraz członków ORA w Rzeszowie.
Długoletni członek Zespołu adw. Jan Ochała przedstawił zarys historii Zespołu,
kreśląc jego dokonania i przybliżając sylwetki założycieli Zespołu, a także jego działalność na przestrzeni 50-ciu lat.
Dziekan Rady Adwokackiej dr Piotr Blajer przedstawił treść uchwały ORA z 24
maja br., która stwierdza m.in., że: „Zespół Adwokacki Nr 3 w Rzeszowie w ciągu
swojej 50-letniej działalności dobrze zasłużył się Adwokaturze Polskiej. Koleżanki i
Koledzy Adwokaci tego Zespołu wykonywali i wykonują bardzo dobrze swoje czynności. W swojej pracy zawsze kierowali się zasadami etyki i godności wykonywania
trudnego zawodu adwokackiego. W tym Zespole pracowało i pracuje wielu wybitnych i znanych adwokatów, którzy wykształcili także dużą ilość aplikantów”.
Zespół Adwokacki Nr 3 otrzymał w darze od ORA piękny wiszący zegar, który
ma odmierzać czas następnego jubileuszu, zaś od aplikantów adwokackich zestaw
filiżanek do kawy.
Zebranie upłynęło w miłej atmosferze, przy stole zastawionym przez Cafe Bazylia.
PRZYWRÓCENIE SĄDU OKRĘGOWEGO W PRZEMYŚLU
Od 1 maja br. ponownie działa w Przemyślu Sąd Okręgowy, zlikwidowany w
2000 r. przez ówczesną minister sprawiedliwości Hannę Suchocką. Po tej decyzji w
Przemyślu funkcjonował Ośrodek Zamiejscowy Sądu Okręgowego w Krośnie. Po
licznych protestach środowisk prawniczych, samorządowych, a także interpelacjach polityków z dniem 1 maja br. Sąd Okręgowy powrócił do Przemyśla.
Należy nadmienić, iż przemyskie środowisko adwokackie przez cały czas aktywnie występowało o przywrócenie Sądu Okręgowego, podkreślając zarówno potrzeby miejscowej społeczności w tym zakresie, jak i względy historyczne oraz dobre
wyniki pracy Sądu.
Należy cieszyć się, że i ten głos był słyszalny, a Sąd powrócił na swoje miejsce.
Z tablicy wmurowanej w gmach Sądu wynika, że został on wykonany w latach
1937–1938, kiedy prezydentem Rzeczypospolitej Polskiej był prof. dr Ignacy Mościcki, marszałkiem Polski Edward Rydz-Śmigły, a ministrem sprawiedliwości Witold Grabowski.
W ten sposób, do Przemyśla powróciła instytucja potrzebna zarówno mieszkańcom, jak i podkreślająca rangę środowisk prawniczych w mieście o długoletnich
tradycjach nie tylko prawniczych.
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