
V Ogólnopolski i XIII Izby Adwokackiej w Lublinie  
rajd rowerowy „Zwierzyniec 2012”.  

           
Lublin, dnia 12 kwietnia 2011 r. 

 
      Szanowni  
      Koleżanki i Koledzy Adwokaci 
      i aplikanci adwokaccy  
 
 Adwokat Stanisław Estreich - Przewodniczący Komisji Integracji Środowiskowej, 
Sportu, Turystyki i Wypoczynku NRA oraz Dziekan ORA w Lublinie adwokat Piotr 
Sendecki i Organizatorzy – Komandor adwokat Krzysztof Pękalski, adwokat Cezary Lipko 
oraz adwokat Paweł Suskiewicz zapraszają w dniach od 7 do 10 czerwca 2012 roku na 
szkolenie adwokackie połączone z V Ogólnopolskim i XIII Izby Adwokackiej w Lublinie 
rajdem rowerowym „Zwierzyniec 2012”. 
 Zakwaterowanie uczestników w hotelach „Sonata”, „Telimena” oraz „Anna”  
w Zwierzyńcu – perle Roztocza położonego w bezpośrednim sąsiedztwie Roztoczańskiego 
Parku Narodowego. 
 Hotele oferują pokoje w standardzie hotelu trzygwiazdkowego ze śniadaniem  
w formie bufetu szwedzkiego.  
  Zakwaterowanie do poszczególnych hoteli i pokojów będzie dokonywane tylko przez 
organizatorów w zależności od ilości zgłoszonych uczestników.  
 Zgłoszenia wraz z dokonanymi wpłatami należy przesłać adwokatowi Pawłowi 
Suskiewiczowi /Kancelaria Adwokacka w Biłgoraju, ul. Lubelska 5, kod 23-400, tel./fax 
84 686-25-29, kom.:728-828-995, e-mail: kasp@vp.pl/, pocztą, faksem, najdogodniej  
e-mailem, wypełniając kartę zgłoszenia. 
 Koszt uczestnictwa w imprezie wynosi 550 zł od osoby /dzieci do lat 3 gratis/, dla 
aplikantów adwokackich 500 zł /os. i obejmuje:  
- zakwaterowanie w w/w hotelach ze śniadaniami w formie bufetu, 
- dwie kolacje grillowe, w tym jedną z udziałem zespołu muzycznego, 
- uroczysty bal Dziekańsko-Komandorski z udziałem zespołu muzycznego,  
- wyżywienie na trasie rowerowej w piątek i sobotę w formie kuchni polowej, 
- transport uczestników i rowerów z tras rowerowych w piątek i sobotę dla osób, które 

będą chciały skrócić trasę, 
- spływ kajakowy na trasie nr 5, 
- ubezpieczenie NNW,  
- udział w szkoleniu zawodowym, 
- pamiątki z rajdu /czapeczki, koszulki etc./ 

Wpłatę należy dokonać na wyodrębnione konto Adwokata Pawła Suskiewicza – Bank 
PKO BP 1. Oddział w Biłgoraju nr 21 1020 5385 0000 9502 0095 1822 z dopiskiem 
„Zwierzyniec 2012” do dnia 1 czerwca 2012 roku. 
 Istnieje możliwość przyjazdu i udziału w rajdzie i szkoleniu bez zakwaterowania  
w hotelu, z uczestnictwem tylko w Balu „Dziekańsko-Komandorskim”, kolacjach grillowych 
i trasach rowerowych. Wpisowe wynosi w takim wypadku 300 zł od osoby /dzieci do lat 3 
gratis/. 

Gospodarze Rajdu i szkolenia zawodowego gwarantują uczestnikom piękne 
krajobrazy, miły i przyjazny klimat, bardzo dobry standard, znakomite warunki do 
odpoczynku, aktywnego wypoczynku i uprawiania innych sportów niż kolarstwo a nadto 
udział w szkoleniu zawodowym. 
 Przebieg poszczególnych odcinków i tras rowerowych może ulec zmianie  
w zależności od warunków pogodowych i szczegółowo będzie przedstawiony przy 
inauguracji rajdu.   

Serdecznie zapraszamy! 
 

/-/ Adw. Piotr Sendecki      /-/ Adw. Stanisław Estreich 



V Ogólnopolski i XIII Izby Adwokackiej w Lublinie  
rajd rowerowy „Zwierzyniec 2012”.  

 
PROGRAM V Ogólnopolskiego i XIII Izby Adwokackiej w  Lublinie rajdu 
rowerowego „Zwierzyniec 2012”: 
 
1.  dnia 7 czerwca 2012 roku (czwartek) „Bo że Ciało”  
godz. 13:00  przybywanie uczestników rajdu i seminarium  
godz. 15:00 trasa rowerowa nr 1 
godz. 16:00 trasa rowerowa nr 2 
godz. 17:00 trasa rowerowa nr 3 
godz. 19:00 kolacja – wspólne grillowanie – tradycyjnie mile widziane 

oryginalne i regionalne smakołyki serwowane przez uczestników 
(np. sery, oscypki, wędliny, śledzie, smalce, ogórki małosolne, 
piróg gryczany i inne specjały, w tym nalewki) 

 
2. dnia 8 czerwca 2012 roku (pi ątek)  
godz. 8:00  śniadanie 
godz. 9:00  odprawa i wyjazd na trasę nr 4  
godz. 13:00 poczęstunek z kuchni polowej na trasie, 
godz. 16:00  przypuszczalne przybycie do hotelu 
godz. 16:30 wykład, 
godz. 18:00 wspólne kibicowanie polskiej reprezentacji podczas meczu 

otwarcia „Euro 2012”  
godz. 20:00 Bal Dziekańsko-Komandorski z udziałem zespołu muzycznego 
 
 
3.  dnia 9 czerwca 2012 roku (sobota)  
godz. 8:00  śniadanie 
godz. 9:00 odprawa i wyjazd na trasę nr 5  
godz. 13:00  poczęstunek z kuchni polowej na trasie  
godz. 16:00  przypuszczalne przybycie do hotelu 
godz. 19:00 kolacja grillowa z udziałem zespołu rockowo-bluesowego „Sami 

Swoi” z Józefowa  
 
4. dnia 10 czerwca 2012 roku (niedziela)  

 
godz. 8:00  śniadanie 
godz. 9:00  odprawa i wyjazd na trasę nr 6  
godz. 13:00  przypuszczalne przybycie do hotelu 
godz. 14:00-16:00  pożegnanie uczestników. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



V Ogólnopolski i XIII Izby Adwokackiej w Lublinie  
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TRASY V Ogólnopolskiego i XIII Izby Adwokackiej w L ublinie rajdu rowerowego 
„Zwierzyniec 2012”: 
 
Nr 1 „Józefów” dnia 7 czerwca 2012 roku (czwartek) „Bo że Ciało”  
godz. 15:00 Baza „Hotel Sonata” w Zwierzyńcu – Florianka - Górecko Stare – 
Górecko Kościelne - /krótki pobyt w ośrodku nad rzeką Szum, zwiedzanie Kapliczki 
na wodzie, alei dębów i kościoła parafialnego/ - Józefów – Józefów Roztoczański – 
Zwierzyniec  
- prowadzi adwokat Cezary Lipko  
 
Nr 2 „Majdan Kasztela ński” dnia 7 czerwca 2012 roku (czwartek) „Bo że Ciało”  
godz. 16:00 Baza „Hotel Sonata” w Zwierzyńcu– Florianka - Górecko Stare – Majdan 
Kasztelański – Józefów Roztoczański – Zwierzyniec  
- prowadzi adwokat Andrzej Chadaj 
 
Nr 3 „Florianka” dnia 7 czerwca 2012 roku (czwartek ) „Bo że Ciało”  
godz. 17:00 Baza „Hotel Sonata” w Zwierzyńcu – Florianka - Zwierzyniec  
- prowadzi adwokat Krzysztof Pękalski  
 
Nr 4 „Wola Mała” dnia 8 czerwca 2012 roku (pi ątek)  
godz. 9:00  Baza „Hotel Sonata” w  Zwierzyńcu – Sochy /zwiedzanie miejsc pamięci 
narodowej/ - Szozdy - Tereszpol – Bukownica – Wola Mała - Zwierzyniec 
 
Nr 5 „Nad Wieprzem” dnia 9 czerwca 2012 roku (sobot a) 
godz. 9:00 Baza „Hotel Sonata” w  Zwierzyńcu – Obrocz – Kosobudy – Wojda – 
Bondyrz – Guciów – Zwierzyniec  
 
Nr 6 „Gajówka” dnia 10 czerwca 2012 roku (niedziela ) 
godz. 9:00 Baza „„Hotel Sonata” w Zwierzyńcu – Wywłoczka /postój w restauracji 
„Gajówka” – Panasówka - Lipowiec - Zwierzyniec    
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Uwagi: 
- Organizatorzy przewidują podstawienie autobusu dla skrócenia trasy nr 4 i 5 odpowiednio  

w Woli Małej i Obroczy. 
- Dla chętnych /prosimy o zaznaczenie tej informacji w zgłoszeniu/ proponujemy udział  

w spływie kajakowym /na trasie nr 5/ po rzece Wieprz. Po zakończeniu spływu organizatorzy 
przewiozą uczestników do bazy rajdu, po wcześniejszym przewiezieniu rowerów. 

- Jest możliwość zakupu u organizatorów mapy Roztocza, prosimy o zaznaczenie tej opcji  
w formularzu zgłoszeniowym /koszt ok. 10 zł za szt./. 

- Część tras biegnie po drogach szutrowych i gruntowych /zalecane opony terenowe/. 
- Dla pieszych wyznaczone będą trasy m.in. do Florianki oraz na Bukową Górę i do Soch. Ich 

dokładny opis zostanie przedstawiony przez przewodnika. 
- Bazą wypadową dla wszystkich tras będzie Hotel Sonata, gdzie odbędzie się też bal 

Dziekańsko-Komandorski i wspólne kibicowanie polskiej reprezentacji. 
- Kolacje grillowe /w czwartek i sobotę/ odbędą się na zarezerwowanym tylko dla uczestników 

patio przy muzeum Roztoczańskiego Parku Narodowego w Zwierzyńcu w odległości ok. 300 
m. od każdego z hoteli.  

 
/Organizatorzy/.  
 


