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iusz CZECH 
Prnjekt 

Uchwała NR ............... 
Iskiej w Tarnowskich Górach 

z dnia ................... 

W 
	nadania 1azwy rondu ulicznemu w mie ście Tarnowskie Góry 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. i i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z pó źn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1, art. 8 i 
art. 13 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o og łaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych 
aktów prawnych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), na wniosek Burmistrza Miasta Tarnowskie Góry 

Rada Miejska w Tarnowskich Górach 
uchwala: 

* 1. Nadać  nazwę  „Rondo im. Bractwa Kurkowego" rondu ulicznemu położonemu w Tarnowskich 
Górach - Dzielnicy Śródmieście - Centrum, u zbiegu powiatowych dróg publicznych 
ulicy Henryka Sienkiewicza, ulicy Jana Styczy ńskiego oraz ulicy Powstańców Siąskich 
w Tarnowskich Górach (działki nr 286/146, nr 283/59, nr 775/70, nr 5565146, nr 2670/68, nr 4843/71 
i nr 5316/143, obręb Tarnowskie Góry - arkusz mapy 1). 

2. Schematyczny szkic sytuacyjny ronda zawiera za łącznik. 

3. Wykonanie uchwa ły powierza się  Burmistrzowi Miasta Tarnowskie Góry. 

* 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej og łoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Ś ląskiego. 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Adrian Wolnik 

Naczinik 
Wydziahi Urhanisyk i Mina 

Bartosz Skawi ń ski f Sprawdzono pod względem 
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Załącznik Nr 1 do uchwa ły Nr 
Rady Miejskiej w Tarnowskich Górach 
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UZASADNIENIE 

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach jest wa żną  i trwale wpisan ą  w historię  
Tamowskich Gór organizacj ą . 

Idea nazwania ronda imieniem tej organizacji zyska ła liczne poparcie spo łeczne i instytucjonalne. 
Popieraj ący to m.in:  Tarnogórskie Ko ło Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, Towarzystwo Przyjació ł  
Dzieci (oddział  Miejski w Tarnowskich Górach), Towarzystwo Sportowe „GWAREK" Tarnowskie Góry, 
Terenowa Sekcja NSZZ „ Solidarność  Powiatu Tarnogórskiego", Automobilklub Tarnogórski i wiele 
innych. 

Początki tarnogórskiego Bractwa Strzeleckiego si ęgaj ą  końca osiemnastego stulecia. Ju ż  na przełomie 
XVIII i XIX w. organizacja rozpocz ęła tworzenie kompleksu strzeleckiego, który przez ponad 100 lat s łużył  
mieszkańcom Tamowskich Gór i okolic, jako miejsce rekreacji, spotkali towarzyskich i kulturalnych. Ponad 
200 lat temu, 16 VII 1804 r., wmurowano kamie ń  węgielny pod budowę  siedziby brackiej. 
W 1904 r. oddano do u żytku nowoczesną  strzelnicę, po której pozosta ła Hala Strzelecka przy obecnej 
ul. Kościuszki 5. Ten jedyny zachowany budynek po organizacji wpisano do rejestru zabytków 
województwa śląskiego. 

Powstanie Bractwa 

Geneza organizacji jest zwi ązana z wydarzeniami politycznymi XVIII w. W wyniku wojen ś ląskich 
prawie cały region znalazł  się  pod panowaniem pruskim. Nowe w ładze w celu utrwalenia w ładzy na dopiero 
co zdobytym terytorium, osiedla ły tu weteranów. Niejednokrotnie to im powierzano funkcje urz ędnicze. 
Mieli oni pozostawać  w gotowości bojowej i szkolić  w celach prewencyjnych innych obywateli. 
W Tarnowskich Górach tego typu ćwiczenia organizowano już  w latach 70. XVIII w. Pierwsze, 
poświadczone źródłowo, odbywały się  na terenie P łuczek, gdzie w 1858 roku powstanie huta żelaza 
(obecnie teren Fabryki Maszyn „Tagor" S. A.). 

Na przełomie XVIII i XIX w. organizacja przenios ła działalność  na północne przedmieście Tarnowskich 
Gór - Blaszynę, gdzie zaczął  powstawać  kompleks strzelecki. Z rynku prowadzi ła do niego, istniej ąca do 
dziś, ul. Strzelecka Pocz ątkowo turnieje odbywa ły się  pod szopą  należącą  do syndyka Poska. W latach 
1804 - 1805 na jej miejscu oddano do u żytku strzelnic ę  z murowaną  izbą . Równolegle budowano piętrową  
siedzibę  Bractwa, ostatecznie uko ńczoną  w 1809 r. Obydwa obiekty stanowi ły jedną  całość , dlatego 
nazywano je strzelnicą, zaś  w okresie późniejszym Domem Strzeleckim. 

W 1829 r. przeprowadzono gruntowny remont siedziby brackiej ze strzelnic ą  oraz uporządkowano 
obejście. W 1839 r. ówczesny król bracki, kupiec Joseph J. Sobtzick (Sobczik) ufundowa ł  wykonanie znaku 
towarzystwa nad wej ściem do siedziby organizacji, a rok pó źniej zmodernizowano jej wnętrza. W końcu 
dziewiętnastego stulecia we wspomnianym obiekcie znajdowa ły się  m.in.: restauracja, gospoda, sala 
bilardowa, toalety. Od pó łnocy przylegały natomiast trybuny s łużące obserwacji zawodów, zlikwidowane po 
1904 r. W latach 40. XIX stulecia rozpocz ęto również  intensywne zadrzewianie kompleksu, co 
zaowocowało powstaniem parku 

W dziewiętnastym stuleciu powsta ły również  zabudowania s łużące rekreacji i spotkaniom towarzyskim, 
która służyła mieszkańcom miasta do 1943 r. Pod koniec wojny w domu Bractwa mieszkali robotnicy 
pracuj ący przy rozbudowie węzła kolejowego w Tarnowskich Górach. Po 1945 r. organizacji nie pozwolono 
prowadzi ć  dalszej działalności, a jej majątek upaństwowiono. Siedzibę  towarzystwa wraz z innymi 
zabudowaniami Parku Strzeleckiego przekazano Fabryce Maszyn Zjednoczenia Przemys łu Kotlarskiego 
(później Sląskie Zakłady Przemysłowe, obecnie Zak łady Aparatury Chemicznej „Chemet"), a po kilku 
latach dokonano ich rozbiórki. Dawny Park Strzelecki utrwali ł  się  w powszechnie używanej nazwie jako 
„Małpi Gaj". Przetrwa ł  jedynie budynek strzelnicy, która po wytyczeniu w 1916 r. Moltkestrasse (obecnie 
ul. Tadeusza Ko ściuszki) była oddzielona od reszty kompleksu strzeleckiego. 

Współczesne Kurkowe Bractwo Strzeleckie Tarnowskich Górach 

Ideę  odrodzenia Bractwa Strzeleckiego w Tarnowskich Górach powzi ęto w latach 90. XX wieku. Nowa 
organizacja wpisana zosta ła do rejestru stowarzyszeń  w listopadzie 1997 r. Ju ż  w 1998 r. odby ło się  
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pierwsze, po wielu latach przerwy, strzelanie o tytu ł  Króla Kurkowego. Do innych ważnych zawodów, 
połączonych zgodnie z tradycj ą  z organizacj ą  pikników bądź  festynów, zaliczyć  należy strzelanie: o tytu ł  
Srebrnego Gwarka i Szabl ę  Hetmańską. Obydwa te turnieje odbywaj ą  się  we wrześniu podczas 
Dni Tarnogórskich Gwarków. Bractwo organizuje równie ż  strzelania rodzinne. 

Organizacja włącza się  chętnie w różnego rodzaju inicjatywy. Przyk ładem tego może być  współpraca 
z instytucjami kultury, która zaowocowa ła wieloma ciekawymi realjzacjrni. Wspólnie z Muzeum 
w Tarnowskich Górach oraz Muzeum Historycznym Miasta Krakowa Odd ł  Celestat (fili ąjmująca się  
badaniem ruchu brackiego w Polsce) od 2002 r. organizowane by ły co roku imprezy, maj ące na celu 
popularyzację  wiedzy o tarnogórskim Bractwie. Najwa żniejsza z nich to ekspozycja Bractwo Strzeleckie 
z Tarnowskich Gór, która prezentowana by ła w Krakowie i Tarnowskich Górach. Do efektu tych dzia łań  
zaliczyć  należy wpisanie tarnogórskiej Hali Strzeleckiej do rejestru zabytków województwa śląskiego, o 
czym już  wspomniano. 

Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach wspó łdziała w promocji naszego regionu, 
uczestnicząc w imprezach lokalnych i ogólnopolskich. Organizacja wspomaga tak że inicjatywy 
charytatywne oraz maj ące na celu popularyzacj ę  wiedzy o mieście i regionie oraz kultywowanie dawnej 
tradycji. Przykładem tego może być  fundowanie nagród w różnych konkursach. Bractwo wspar ło między 
innymi Turniej wiedzy o regionie organizowany przez Instytut Tarnogórski i Muzeum. W ubieg łym roku 
ufundowano także nagrodę  na VI Edycję  konkursu na najciekawsz ą  szopkę  bożonarodzeniową . Bractwo 
widoczne jest również  na różnego rodzaju imprezach organizowanych przez Starostwo Powiatowe i Urz ąd 
Miejski w Tarnowskich Górach. Cz łonkowie bractwa czynnie uczestnicz ą  w pochodzie podczas Dni 
Tarnogórskich Gwarków, który przemierza ulice naszego miasta. Bior ą  w nim także udział  licznie 
przybywaj ący na zaproszenie organizacji Bracia z ca łego kraju, a bywa, że i z zagranicy. Wspomagaj ą  oni 
miejscową  konfaternię  w palbie z armat i różnego rodzaju broni na czarny proch, co spotyka si ę  ze 
spontaniczną  reakcj ą  widzów. 

Od chwili swego powstania Kurkowe Bractwo Strzeleckie w Tarnowskich Górach jest cz łonkiem 
Zjednoczenia Kurkowych Bractw Strzeleckich RP oraz obchodz ącego swoje 10-1ecie Okręgu ś ląskiego. 
W ostatnich latach organizacja przyst ąpiła do Europejskiego Stowarzyszenia Historycznych Bractw 
Strzeleckich (EGS). 

Proponowana nazwa ronda została pozytywnie zaopiniowana przez Rad ę  ds. nazewnictwa ulic i placów 
w mieście Tarnowskie Góry. 

Biorąc pod uwagę  tło historyczne, jak i pozytywny wizerunek organizacji, który od wieków towarzyszy 
życiu tarnogórzan, podj ęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 

Naczelnik 
Wyd) ą u lrbaxjjstyj i Mienia 

Bartosz Skawj ńskj 
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