
 IX OGÓLNOPOLSKA BIESIADA   
 KURATORÓW SĄDOWYCH 

 
L U B L I N  

6 - 8 września 2013 r. 
 
 
 
 
 

       Kuratorzy Sądu Rejonowego Lublin –Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku zapraszają        
     Brać Kuratorską na  spotkanie z tradycją i kulturą Ziemi Lubelskiej. 

   W programie nie zabraknie atrakcji, które powinny zadowolić wszystkich.   
   Żeby się o tym przekonać, trzeba po prostu przyjechać 

    i poznać piękne zakątki Lublina i okolic. 
                                             

                                                                          Zakwaterowanie w Hotelu  Korona                             
                     w Zemborzycach Tereszyńskich,         
                     usytuowanym  na terenie bujnego                  
                     ogrodu, w spokojnej okolicy   
                     na obrzeżach Lublina. 

   Zemborzyce Tereszyńskie 97 A 
                          Tel. 81 503 20 02 

Zainteresowani mogą skorzystać z indywidualnej rezerwacji miejsc na wcześniejszą noc (za pośrednictwem 
organizatorów). 
Dojazd  z dworca PKP: autobus MPK nr 28 do ul. Zana (ZUS), przesiadka w autobus nr 78 (godz. odjazdów: 
6.18, 8.14, 10.04, 10.53, 12.32, 14.20, 16.10, 18.10, 19.55, 21.31). 
Dojazd  z dworca PKS: autobus nr 10 z Al. Tysiąclecia do Al. Kraśnickiej (Szpital Wojewódzki), przesiadka 
w autobus nr 28 (godz. odjazdów: 6.28, 8.25, 10.15, 11.04, 12.43, 14.31, 16.21, 18.21, 20.06, 21.42). 
Po wcześniejszym uzgodnieniu istnieje możliwość dowozu z dworców do hotelu. 
 

Całkowity koszt uczestnictwa w Biesiadzie wynosi 560,- zł (w tym ubezpieczenie).  
Wpłaty zaliczki w kwocie 300,- zł należy dokonać do dnia 31 marca 2013 roku   

na nr rachunku w BPH  
25 1060 0076 0000 3130 0029 4888  

podając w tytule przelewu „Biesiada”, a jako odbiorcę wskazując Ewę Cichocką. 
 Pozostała kwota (260,-zł) winna wpłynąć do dnia 31 lipca 2013 roku. 

 
Zgłoszenie udziału w Biesiadzie, zawierające następujące dane:  

imię i nazwisko, data i miejsce urodzenia, PESEL, adres zamieszkania, nazwa sądu, 
numer telefonu kontaktowego,  

należy przesłać na adres e-mail: biesiada9@wp.pl po dokonaniu pierwszej wpłaty. 
 

Dla zainteresowanych istnieje możliwość uczestniczenia tylko w wybranych punktach 
programu Biesiady. 



 
PROGRAM IMPREZY 

 
DZIEŃ I:  06 września 2013 r. (piątek) 
- do godziny 13.00 - przyjazd i zakwaterowanie uczestników 
13.30 – 14.30 - obiad 
14.30 – 17.00 - wyjazd do Skansenu – zwiedzanie Muzeum Wsi Lubelskiej 
 (jednego z największych w Polsce), gdzie można obejrzeć wiele zabytków architektury 
drewnianej i murowanej z Podlasia, Polesia Lubelskiego, Powiśla, Roztocza oraz Wyżyny 
Lubelskiej i Nadbuża, a także poznać życie we dworze oraz małym miasteczku. 
 
19.00 – biesiada grillowa „Po lubelsku i z przytupem” – oberki, mazurki i nie tylko  
(mile widziane elementy strojów regionalnych).  
 
DZIEŃ II:  07 września 2013 r. (sobota) 
8.00 – 9.00 - śniadanie 
9.15 – 13.00 - wyjazd nad Zalew Zemborzycki – szukanie skarbu w kniejach Dąbrowy 
13.30 – 14.30 - obiad 
 
14.30 – 19.00 – wyjazd do Lublina - spacer zaułkami Starego Miasta   
„Szlakiem lubelskich legend”,  w tym czas na indywidualne wędrówki 
 
20.30 - uroczysta kolacja. 
 
 
DZIEŃ III: 08 września 2013 r. (niedziela) 
8.00 – 9.00 – śniadanie 
9.15 – 13.00 – wyjazd do Kozłówki – zwiedzanie Muzeum Zamoyskich  
(zespół pałacowo-parkowy, powozownia, muzeum socrealizmu)  
 
13.30 – 14.30 - obiad i pożegnanie uczestników. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Szczegółowych informacji udziela kurator II Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej                    

S.R. Lublin-Wschód – Ewa Cichocka – tel. 81 46 48 923 lub 607 704 498. 
 

Ilość miejsc ograniczona do 120 osób. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. 
 

Z A P R A S Z A M Y 


