
Program 

 

obchodów jubileuszowych 25-lecia reaktywacji Okręgu Śląskiego ZKBS RP 

wraz z intronizacją Króla Kurkowego AD 2021 KBS Pszczyna 

 

Patronat honorowy: 

- Marszałek Województwa Śląskiego 

- Starosta pszczyński 

- Burmistrz Pszczyny 

 

Sobota 21 sierpnia od godz. 16.00 witamy gości na strzelnicy ul. Katowicka 79 

 

- integracyjne spotkanie biesiadne z oprawą muzyczną ( bez mundurów) 

- cena uczestnictwa za wieczór 80 zł/ osoby 

- za gości zaproszonych imiennie płaci zamawiający / Okręg  lub Bractwo / 

- wszyscy zainteresowani biesiadą do 10.08 do godz. 24.00 deklarują udział i 

wpłacają 80 zł jako potwierdzenie uczestnictwa, zgłoszenie uczestnictwa tylko i 

wyłącznie na stronie www.zapisy.ubux.pl 

 

organizator zapewnia: 

- oprawę muzyczną do ostatniego bawiącego się uczestnika 

- gorący posiłek na powitanie 

- kawa, herbata, ciasta, piwo lane 

- ok. godz. 19.00 grill na bogato z profesjonalną obsługą 

 

Niedziela 22 sierpnia 

 

-godz. 8.30 - zbiórka na parkingu przy ul. Dworcowej obok banku ING , 

                       / Bractwa proszone są wystawienie pocztów sztandarowych/ 

-godz. 8.45 – przemarsz z orkiestrą ulicami Pszczyny, 

-godz. 9.00 – rynek, część oficjalna obchodów 25-lecia reaktywacji okręgu 

-godz. 10.00 – intronizacja nowej rady królewskiej KBS Pszczyna 

                            / gratulacje będą przyjmowane na strzelnicy/ 

-godz. 10.20 – przemarsz do kościoła Wszystkich Świętych 

-godz. 10.30 – Msza Św. 

 I  intencja za Braci Okręgu Śl. i ich rodziny  

oraz za zmarłych 

                                II  intencja za nową radę królewską KBS Pszczyna 

-godz. 11.40 – zdjęcie pamiątkowe na schodach zamku 

-godz. 11.50 – powrót ulicami miasta na parking i przejazd na strzelnicę 

 

-godz. 12.00 – strzelnica ul. Katowicka 79 

                      - przekąska powitalna, piwo lane, napoje , na obiekcie strzelnicy 

 

http://www.zapisy.ubux.pl/


- godz. 12.30 – otwarcie zawodów, początek strzelań, 

                      - składanie gratulacji dla nowej rady królewskiej 

 

- godz. 13.00 – początek wydawania obiadów w restauracji obok strzelnicy 

                      - strzelanie do tarczy pamiątkowej dla gości honorowych - tarcza      

„25-lecia reaktywacji Okręgu Śląskiego” - fundator Kurkowe Bractwo  

Strzeleckie Tarnowskie Góry, tarcza pozostanie w siedzibie okręgu śląskiego 

 

program strzelań / z obserwatorem PZSS/ : 

1. Tarcza 100-lecia III Powstania Śląskiego – patronat Marszałka 

2. Tarcza Starosty pszczyńskiego – nagroda statuetka żubra 

3. Tarcza Burmistrza – nagroda „ ławeczka z Daisy” 

4. Tarcza 25-lecia reaktywacji Okręgu Śląskiego 

5. Kur 

  

* konkurencje 1-4  z eliminacjami, 10 najlepszych strzelców w finale 

* finał konkurencji 2 i 3 z broni czarnoprochowej / pistolet i karabin/ 

* darowizna łączna za wszystkie konkurencje 100 zł 

* uczestnicy zawodów – obiad w cenie 

* uczestnicy nie strzelający – obiad 20 zł 

 

- godz. 18.00 - zakończenie zawodów, ogłoszenie wyników i wręczenie nagród 

                                   
                                            

Siostry i Bracia chcący wziąć udział w Biesiadzie w dniu 21 sierpnia, ze względów 
organizacyjnych do 10 sierpnia do godz. 2400 zobowiązani są do zgłoszenia uczestnictwa 

na stronie www.zapisy.ubux.pl. W Biesiadzie mogą uczestniczyć również osoby 
towarzyszące. 

Odpłatę za gości honorowych zapraszanych przez poszczególne Bractwa czy Okręg w 
wysokości 80 zł/osoba uiszcza również do 10 sierpnia zapraszające Bractwo lub Okręg.  

Wpłata na konto Nr : 15 1050 1315 1000 0090 7634 0224 

 

ZAPRASZAMY  DO  PSZCZYNY   
 
 
 
 

http://www.zapisy.ubux.pl/

