
KOMUNIKAT ORGANIZATORÓW: 
 

 
Kuratorzy Sądu Rejonowego w Zielonej Górze zapraszają Brać Kuratorską na 
spotkanie z tradycją oraz kulturą Ziemi Lubuskiej. W programie XII Ogólnopolskiej 
Biesiady Kuratorów Sądowych nie zabraknie punktów programu, które zadowolą 
zarówno koneserów, jak i miłośników aktywnego wypoczynku. Przewidziane przez 
nas atrakcje bez wątpienia dostarczą wspaniałych wrażeń, które pozostaną  
w pamięci na długo. 
 
Zakwaterowanie zaplanowano w Wojewódzkim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji imienia Zbigniewa 
Majewskiego w Drzonkowie   
     
WOSiR 
66-004 Zielona Góra 
ul. Drzonków-Olimpijska 20  
Tel. (68) 321 43 12/77 
www.drzonkow.pl 
   
 
Istnieje możliwość rezerwacji miejsc, na noc poprzedzającą, jak i po ukończeniu 
biesiady (rezerwacji dokonuje się za pośrednictwem organizatorów, opłata za 
dodatkowy nocleg ze śniadaniem wynosi 80 zł).  

Dojazd do Ośrodka z Dworców PKP i PKS autobusem MZK linii nr 30.  
Komunikat dla kierowców: zjedźcie z S3 na węźle Racula, następnie kierujcie 

się na Raculę i Drzonków. 
 
Dla osób zainteresowanych proponujemy również indywidualnie zgłoszony udział  
w wybranej części biesiady tj.:   

• uczestnictwo w kolacji grillowej - 60zł/os.,   
• uczestnictwo w uroczystej kolacji - 160zł/os..   
(Osoby korzystające z w/w form uczestnictwa w Biesiadzie 

nie zostaną objęte ubezpieczeniem NNW). 
 
 

 
Szczegółowych informacji  dotyczących planowanej imprezy udzielą organizatorzy:   
Jarosław Łada – 661 984 068 
Edwin Pasławski – 605 592 503 
 
 
 



Ilość miejsc ograniczona jest do 110 osób. O uczestnictwie decyduje kolejność 
zapisów. Całkowity koszt biesiady wynosi 600zł/os.. Pierwszej wpłaty w kwocie 300zł 
oraz rezerwacji dodatkowych noclegów, a także zgłoszeń udziału w poszczególnych 
częściach biesiady, prosimy dokonywać do dnia 31 marca 2016, natomiast 
pozostałych wpłat (drugiej raty oraz wpłat za udział w kolacji/biesiadzie grillowej) do 
końca lipca 2016. Dodatkowe noclegi będą rozliczane indywidualnie. 
 
Dane dotyczące przelewu: 
Nr konta: 61 1240 2018 1111 0010 1039 3971 
Odbiorca: Edwin Pasławski 
Tytuł wpłaty: Biesiada 2016 oraz imię i nazwisko uczestnika. 
 
Zainteresowanych prosimy o wysłanie, dostępnego na stronie 
internetowej, formularza pod adres mailowy: biesiada2016@vp.pl 
 
PLAN BIESIADY 
 
Dzień pierwszy 09.09.2016 r.  
 
Godz. 15.00 - zakwaterowanie uczestników  
Godz. 14.00 - 16.00 - obiad 
Godz. 17.00 - 19.00 – odnowa biologiczna (basen, sauna, jacuzzi)  
Godz. 20.00 - biesiada grillowa z akcentem kulturalnym pod hasłem „Zielono Mi” 

(właściwe akcenty kolorystyczne mile widziane) 
 
Dzień drugi 10.09.2016 r. 
 
Godz. 8.00 - 09.00 - śniadanie 
Godz. 09.30 – wyjazd z ośrodka 
Godz. 11.00 – 14.30 – „Lubię nietoperze”, czyli zwiedzanie MRU  
(uwaga: panująca tam temperatura nie przekracza 10°C!) 
Godz. 16.00 - 18.00 – udział w Jarmarku Winobraniowym, powrót do ośrodka 
Godz. 19.45 – wyjazd na uroczystą kolację  
Godz. 20.00 -  „Żar tropików”, czyli party pod palmami (stroje jasne i przewiewne) 
Godz. 3.00 – powrót autokarami do ośrodka 
 
Dzień trzeci 11.09.2016 r. 

 
Godz. 8.00 - 10.00 - śniadanie 
Godz. 10.30 - wyjazd z ośrodka  
Godz. 11.00 - 13.00 - zwiedzanie Lubuskiego Centrum 
Winiarstwa w Zaborze  
Godz. 14.00 - obiad w ośrodku 
Godz. 15.00 - pożegnanie uczestników Biesiady 
 

 
Do zobaczenia w Zielonej Górze! 

mailto:biesiada2016@vp.pl

