
BRACTWO KURKOWE MIASTA RYBNIKA

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW 
 12 marca 2021 - godzina 1730 w ZST w Rybniku

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU
z działalności w roku 2020

WSTĘP 
Poniższe sprawozdanie zawrze podsumowanie poprzedniego roku prac Zarządu.

DANE ORGANIZACYJNE
   1. Bractwo jest stowarzyszeniem zarejestrowanym w Krajowym Rejestrze Sądowym 
       pod numerem 0000013219, 
   2. Bractwo posiada status Organizacji Pożytku Publicznego.
   3. Bractwo jest zrzeszone w Zjednoczeniu Kurkowych Bractw Strzeleckich Rzeczpospolitej Polski,
       w Okręgu Śląskim Zjednoczenia, oraz jest członkiem Polskiego Związku Strzelectwa 
       Sportowego z licencją klubową nr LK-1068/2017
   4. Na strukturę Bractwa składają się:

- pierwsza drużyna strzelców czarnoprochowych
- drugi baon artylerii brackiej
- trzecia sekcja strzelców sportowych
- czwarta drużyna kuszników i łuczników
- piąty szwadron kawalerii zmotoryzowanej

   5. Siedziba Bractwa miesi się w Rybniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 5, w jednym 
       z pomieszczeń Zespołu Szkół Technicznych w Rybniku
   6. Bractwo posiada:

a/ strzelnicę polową w Jejkowicach przy ul. Za Koleją 62 /własność/
b/ strzelnicę pneumatyczną w Rybniku przy ul. Tadeusza Kościuszki 5 

              /pomieszczenie użyczone przez ZST/
c/ magazyn broni w Jejkowicach /pomieszczenie użyczone przez Urząd Gminy Jejkowice/
d/ insygnia brackie, w tym: sztandar, proporzec drużyny strzelców czarnoprochowych,

                pięć funkcyjnych łańcuchów i buzdygan hetmański.
   7. Zarząd Bractwa w okresie sprawozdawczym pracował w składzie:

Prezes Zarządu/Hetman Bractwa brat Robert BUGLA
Wiceprezes Zarządu/Mistrz Ceremoniału brat Lech GĘBORSKI

Wiceprezes Zarządu/Strażnik Honoru i Tradycji brat Józef KLINK
Skarbnik/Strażnik Skarbu brat Grzegorz PIKSA

Sekretarz Zarządu/Strażnik Pergaminu brat Marek KUREK
Członek Zarządu/Strażnik Broni brat Marek TWARDAWA

Członek Zarządu/Chorąży brat Piotr KUREK
Członek Zarządu/Członek Rady Starszych brat Marek SCHWEITZER



Poniżej przedstawiam Braciom wynik prac w poszczególnych działach. 

DZIAŁANIA STATUTOWE
to należyta dbałość o realizację statutowych imprez rybnickiego Bractwa, takich jak „walne 
Zebranie Członków”, „Strzelanie Królewskie”, „Intronizacja Króla Elekta”, to dbałość o kontynuację
autorskich imprez strzeleckich, takich jak: „Strzelanie na 100 Kroków Hetmańskich”, „O Nagrodę 
Królowej Pani”, „Rybnickie Spotkania Czarnoprochowe”, ”Królewski Turniej Karabinowy”.
Tradycją stają się również strzeleckie imprezy organizowane przez nasze Bractwo z broni 
współczesnych, takich choćby jak: „Karabin, Pistolet Praktyczny”, „Turniej Trzech Broni”, czy też 
„Turniej o Puchar Strzelmistrza” na których nasi członkowie zajmują wysokie miejsca w rankingu 
zawodników. Pomimo starań ze strony Zarządu jak i członków część z zaplanowanych imprez 
została odwołana, zaś część przeniesiona. 

SKŁAD OSOBOWY 
został powiększony o następujących członków Łukasza Szczygła, Tomasza 
Klameckiego....................................

UMUNDUROWANIE
to wizytówka naszej organizacji, jest wizualnym elementem przynależności do Bractwa i daje 
czytelny znak spójności formy z treścią.  Przykładamy do umundurowania Braci wielką wagę, 
szczególnie dotyczy to sposobu zachowania i noszenia munduru.
W rybnickim Bractwie obowiązują dwa rodzaje umundurowania, galowe i polowe. Galowe posiada
braci i tyleż samo polowe. 
Mundur rybnickiego Bractwa, jest powszechnie uznany za jeden z najciekawszych w Polsce.

SIEDZIBA
niezmiennie mieści się w Rybniku, przy ul. Tadeusza Kościuszki 5. Sekretariat czynny jest 
w czwartki w godzinach 17:00 do 19:00, w czasie wolnym od obostrzeń sanitarnych.

INWESTYCJE
to w roku 2020

1. Po niekorzystnym dla Bractwa werdykcie Sądu w sprawie ustanowienia służebności drigi 
poprzez zasiedzenie. Sięgnęliśmy po rozwiązanie ostateczne – ustanowienie drogi 
koniecznej, do tej pory odbyły się dwie rozprawy, wyznaczony został biegły sądowy, 
sprawa nadal jest w toku.

2. Kontynuowano prace na strzelnicy kulowej mające na celu gruntowny remont oraz 
przygotowanie obiektu do rozbudowy o niezbędne elementy takie jak kulochwyt dolny, 
zadaszenie, budowa osi 100m. Prace te posuwają się naprzód czego dowodem jest 
wzniesienie kulochwytu, wstawienia nowej bramy, przygotowanie miejsca do budowy osi 
poprzez przeniesienie kontenera, jesienią zainstalowany został monitoring w celu 
podniesienia bezpieczeństwa.

3. Zostały poczynione kroki w celu doprowadzenia mediów do strzelnicy. W tym celu Bractwo 
wystąpiło do Tauron z wnioskiem o określenie warunków przyłącza. Przyłącz energetyczny
wyceniony został na kwotę 9500zł. Jesienią wywiercona została studnia, z której za 
pomocą hydroforu mamy dostęp do bieżącej wody.



WSPÓŁPRACA
W minionym roku z racji pandemii odwołane zostały imprezy na których zwykle bywał nasz 
poczet sztandarowy, oraz nasza delegacja.

MARKETING I INFORMACJA

W związku z nadejściem koronawirusa i towarzyszącej temu zjawisku dezorganizacji, Brat Lech 
Gęborski przedstawił projekt wsparcia dla Ratowników. Zarząd zorganizował zbiórkę pieniędzy 
na zakup potrzebnego sprzętu Rybnickim Ratownikom Medycznym. Akcja nosi tytuł „Na ratunek 
ratownikom” do tej pory udało zebrać się około 7tys zł, co wystarczyło na zakup wysokiej klasy 
termometrów. Zawiązana została również współpraca z stowarzyszeniem „Siedemnastka”

PODSUMOWANIE 
Stowarzyszenie coraz bardziej jest rozpoznawalne wśród zwykłych obywateli dzięki swojej 
działalności kulturalno-sportowej.
Chwilami prace nie osiągnęły zakładanego rozmachu, ze względu na braki 
chętnych/zainteresowanych pomocą. Na wyróżnienie jednak zasługują bracia Marek Harczuk, 
Łukasz Woś, Robert Zbroja, Piotr Prauza, Aleksander Rduch, Zbigniew Czakon, Stanisław 
Darłowski, Krystian Kowacz, Marek Kurek, Piotr Kurek, Lech Gęborski, Marek Twardawa, Józef 
Klink, Grzegorz Piksa, Marek Schweitzer ,Grzegorz Omyła, Florian Ostroch, za co serdecznie im 
dziękuję i zachęcam wszystkich do aktywnej współpracy. 

Nie należy być zadowolonym do końca ze swojej pracy, ale to, co zdarzyło się w naszym Bractwie 
w poprzednim, trudnym, roku, rokuje na jeszcze większy postęp i dalszy rozwój Bractwa w 
patriotycznej służbie na rzecz społeczności miasta i całej Ziemi Rybnickiej.

sprawozdanie przygotował

 Hetman Bractwa

brat Robert Bugla

sporządzono w Rybniku, 10.03.2021r
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