
Protokół Nr XXII 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 21 maja 2016 r.  

 

 

    A 100418, 

Posiedzenie odbyło się w sali widowiskowej Tułowickiego Ośrodka Kultury w Tułowicach i trwało 

od godz.1000 do godz.1140. Ustawowy skład Rady liczy 15 radnych, obecny skład Rady liczy 14 

radnych a w posiedzeniu udział wzięło  14 radnych  

Przewodniczący  Rady Gminy Frédéric Coppin otworzył obrady i stwierdził ich prawomocność. 

Przywitał przybyłych na Sesję: Posła na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pana Tomasza Kostusia, 

gości z Niemiec z Gminy Wendeburg, Zastępcę Burmistrza Panią Rosemarie Waldeck i całą 

delegację, gości z Czech z Gminy Bela pod Pradziadem, Starostę Pana Miroslawa Krużyk i całą 

delegację, Wójta Gminy Tułowice Pana Andrzeja Wesołowskiego, radnych Rady Gminy kadencji 

2014 - 2018 r. oraz radnych Rady Gminy kadencji 2002 - 2006 r. i pozostałych, obecnych i byłych 

kierowników i pracowników samorządowych, obecnych i byłych sołtysów, Nadleśniczego Pana 

Ryszarda Bojkowskiego, Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach Pana Adama Siwickiego i 

sygnalistów, przedsiębiorców działających na terenie naszej Gminy, Komendanta Gminnej 

Ochotniczej Straży Pożarnej Pana Michała Luty, mieszkańców i wszystkich pozostałych na tej sali. 

Przewodniczący  Rady Gminy Frédéric Coppin zaznaczył, że nie mogą zapomnieć o działaczach, 

którzy odeszli na zawsze a byli to: 

1.Pan Tomasz Olszewski, inicjator powstania  Gminy Tułowice i pierwszy Wójt Gminy, 

2. Pani Machecka Halina, 

3. Pani Kozakiewicz Barbara, 

4. Pani Jobczyk Cecylia, 

5. Pan Kuliński Stanisław, 

6. Pan Sulikowski Jan, 

7. Pan Golec Bolesław , były radny Rady Gminy Tułowice  kadencji 2002 – 2006, podczas której 

podpisano umowę  partnerską między gminami Tułowice i Wendeburg. 

Przewodniczący  Rady Gminy poprosił wszystkich o powstanie i uczczenie ich pamięci minutą 

ciszy. 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że  porządek obrad radni otrzymali wraz z 

zaproszeniem i materiałami na Sesję w dniu 13 maja br. Zapytał czy jest wniosek o zmianę 

porządku obrad. 

W związku z brakiem wniosków o zmianę porządku obrad uznał punkt 2  za przyjęty i przedstawił 

porządek obrad.. 

   1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

   2. Przedstawienie porządku obrad. 

   3. Zarys historyczny i prezentacja multimedialna wydarzeń dotyczących współpracy  

       z Gminą Wendeburg na przestrzeni ostatnich 10 lat 

   4. Wystąpienia okolicznościowe, 

   5. Podpisanie deklaracji woli dalszej współpracy Gminy Tułowice z Gmina Wendeburg, 

   6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjecie działań zmierzających  

      do nadania miejscowości Tułowice statusu miasta. 

   7. Zakończenie obrad. 

  Ad.  3. Zarys historyczny i prezentacja multimedialna wydarzeń dotyczących współpracy  

       z Gminą Wendeburg na przestrzeni ostatnich 10 lat 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin stwierdził, że to wielka radość, że dzisiaj 

możemy się spotkać  na 10-leciu partnerstwa  z Gminą Wendeburg.  
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Partnerstwo to spotkanie dwóch lub więcej miast  lub gmin, które zamierzają ogłosić chęć 

współpracy, skonfrontowania swoich problemów i budowania więzi przyjaźni. 

Te słowa ujawniają podstawowe wartości związane z partnerstwem, czyli przyjaźń i współpraca 

miedzy narodami. To instrument działający na rzecz porozumienia  i zgody.  

Obecnie partnerstwo jest głęboko zakorzenione w zwyczajach kulturowych. Pozwala obywatelom, 

szczególnie młodym ludziom, spotkać się i budować trwałe przyjaźnie. 

Porozumienie różnych krajów i kultur obywateli, współpraca miedzy lokalnymi urzędnikami to siła, 

która kształtuje w dzisiejszej Europie gęstą sieć składającą się  z około siedemnastu tysięcy 

powiązań małych, średnich i dużych miast lub gmin. 

Ten rodzaj współpracy został uruchomiony 10 lat temu dzięki inicjatywie  ludzi, którzy wierzyli, ze 

się uda. Dziś możemy powiedzieć , że współpraca między6 Tułowicami a Wendeburgiem jest 

sukcesem. 

Następnie Dyrektor TOK Pani Helena Wojtasik przedstawiła zarys historyczny i prezentację  

wydarzeń dotyczących współpracy z Gminą Wendeburg na przestrzeni ostatnich 10 lat. 

 Poinformowała, że umowa partnerska pomiędzy Gminą Tułowice i Gminą Wendeburg została 

podpisana 6 maja 2006 r. w Wendeburdu, a 12  października 2006 r. w Tułowicach. Gminy były 

reprezentowane przez Wiesława Plewę - Wójta Gminy Tułowice i Hansa Petera Reiperta  - 

Burmistrza Gminy Wendeburg. 

Zaznaczyła, że także  maju 2006 r. została podpisana umowa partnerstwa pomiędzy powiatami : 

Opolskim i Peine. 

Prezentacja stanowi załącznik do niniejszego protokołu.  

Ad. 4. Wystąpienia okolicznościowe, 

Zastępca Burmistrza Wendeburg : 

„Szanowny Panie Wójcie Wesołowski, moje szanowne Panie i szanowni Panowie w pierwszym 

rzędzie przekazuję Wam serdeczne pozdrowienia od Rady Gminy Wendeburg i Pana Burmistrza 

Wendeburg, który bardzo żałuje, że nie może osobiście wziąć udziału w tak uroczystym dniu w 

Tułowicach. Te pozdrowienia łączę także z podziękowaniem za tak serdeczne zaproszenie. 

Pozwólcie mi, żebym mogła parę zdań dołączyć do tej,  takiej dużej  uroczystości. Postanowiliśmy, 

że będziemy mosty budować między mieszkańcami Tułowic i Wendeburga. To był nasz cel przed 

dziesięcioma latami, przy podpisaniu naszego partnerstwa  5 maja 2006 r. w Wendeburgu. Po 

dziesięciu latach mogę z przyjemnością stwierdzić po wielu spotkaniach i wymianach, ze ten cel 

osiągnęliśmy, i jeszcze więcej. Zdołaliśmy wylać, wybudować fundament, to podłoże naszej 

przyjaźni z mieszkańcami naszych Gmin. Przeszło 30 razy spotykały się w ostatnich latach grupy z 

naszych Gmin, np. sygnaliści, rolnicy, wychowawczynie, zespoły piłki nożnej. Przede wszystkim 

cieszę się z wymiany uczni szkół, którzy  ostatnio byli w Wendeburgu. Bardzo chętnie 

przyjeżdżaliśmy na dożynki i każdorazowo byliśmy zachwyceni Waszą gościnnością. Dla pana 

Burmistrza Hansa Petera Reiperta  i Gminy był to duży zaszczyt w czerwcu  2012 r. jak został 

Honorowym Członkiem Gminy Tułowice. 

Szanowny Panie Wesołowski 16 i 17 kwietnia 2016 r. mieliśmy zaszczyt Pana, Pana Małżonkę i 

radnych Gminy spotkać i ugościć w Wendeburgu. W czasie tej wizyty mieliśmy możliwość do 

intensywnych rozmów uzgodnienia dalszej współpracy partnerskiej. 

Patrząc na lata minione jestem pewna, że przyszłe lata będą takie same, pełne partnerskich spotkań, 

wymian, a tak ważne, żeby społeczeństwo Europy się zrozumiało i tolerowała a przede wszystkim 

mieszkańcy naszych Gmin. 

Chciałam jeszcze przypomnieć słowa byłego Burmistrza Hansa Petera Reiperta , kiedy przy 

założeniu partnerstwa między naszymi Gminami powiedział, a obecnie są one aktualne gdzie na 

świecie i w Europie ciągle trwają wojny. Hansa Petera Reipert powiedział – gdzie spotkanie jest, 

rośnie zrozumienie, gdzie zrozumienie jest, rośnie przyjaźń, gdzie przyjaźń jest, rośnie pokój . 

Z tą myślą cieszę się na nasze przyszłe spotkania i dziękuje uprzejmie za uwagę.” 
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Następnie wręczyła Panu Wójtowi i Radzie Gminy mały upominek z Wendeburg.   

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski: 

„ Panie Przewodniczący, Panie i Panowie radni, Panie Pośle,  zaproszeni goście z Niemiec i z 

czeskiej Beli pod Pradziadem, szanowni Państwo: wspomnę tylko ten wyjazd w 2012 r. do 

Wendeburg na ten sławetny mecz, myśmy już przegrywali do przerwy 3:0 ale przerwa pomogła i 

skończyło się naszym zwycięstwem, ku naszej uciesze i myśli, ze tak w czerwcu powinno też być. 

Natomiast ci młodzi chłopcy i tak samo On i Pan Duraj mieli możliwość być na pięknym obiekcie. 

Stadion Volkswagen- Arena jest w zasadzie takim kompleksem dużym, tam jest fabryka, muzeum , 

wszystko. Tam trzeba jeden dzień porządnie się uchodzić aby to wszystko ogarnąć, dzięki Panu 

Burmistrzowi mieli możliwość obejrzeć stadion i być w takich miejscach, gdzie nie maja dostępu 

nawet kibice Volkswagen- Arena , byli w szatni gości, w sali konferencyjnej, loży  wipów. Nie byli 

tylko w szatni gospodarzy i na murawie, jest to strefa zakazana.”  

Wójt Gminy Pan Andrzej Wesołowski stwierdził, ze w zasadzie już wszystko zostało  powiedziane 

ale podczas tej dzisiejszej uroczystości spotykamy się w tak szanownym gronie i jeszcze raz 

wszystkim podziękował, że przyszli na te uroczystość, na 10 rocznice podpisania umowy 

partnerskiej z Gminą Wendeburg. .  

„To partnerstwo zaczęło się dzięki  Staroście Powiatu Opolskiego Panu Henrykowi Lakwie, 

inicjatorowi podjęcia współpracy samorządów Gmin, członków Powiatu Opolskiego. 

% maja 2006 r. w Wendeburgu  partnerska umowę podpisał ówczesny Burmistrz Hans Peter 

Reiperta  i Wójt Gminy Tułowice Pan Wiesław Plewa. Strony zobowiązały się miedzy innymi do 

zainicjowania partnerskich kontaktów na płaszczyźnie administracji samorządowej, oświatowej, 

społecznej, kulturalnej i sportowej Dzisiaj możemy chyba wspólnie powiedzieć, ze zadania 

sformułowane w tym porozumieniu były realizowane bardzo efektywnie. Pozwólcie Państwo, ze 

wymienię chociażby kilka form tego współdziałania. Udział właśnie drużyn sportowych w 

wspólnych zawodach, spotkania i rzeczowe rozmowy urzędników i radnych, udział w edycjach  

corocznych Opolskiego Konkursu Sygnalistów Myśliwskich i przede wszystkim jak to było 

podkreślone współpraca szkół i jeszcze raz szkół, bo tych wymian już było pomiędzy szkołami 10. 

Tydzień temu właśnie nasze dzieci wróciły z wymiany z Wendeburga. 

Kiedy przed 10 laty wspólnie postanowiliśmy nadać współpracy wymiar bardziej oficjalny, nikt 

chyba nie przypuszczał, że w tak niedługim czasie uda się aż tyle osiągnąć. Trudno wymienić 

wszystkich, którzy ze strony Wendeburga  przyczynili się do tego ale naprawdę warto wspomnieć o 

byłym Burmistrzu Panu Hansowi Peterowi Reipertowi, któremu należą się ukłony, bo to on był 

pierwszy i obecnemu Burmistrzowi Gminy Wendeburg Panu Gardowi Albrecht, i przede 

wszystkim życzę mu przede wszystkim  dużo, dużo zdrowia, i Pani Lucynie, która zawsze była   w 

trudnych sytuacjach i musi tu podkreślić, że na nią można zawsze liczyć. Dziękuje Pani Lucyno. 

Podziękowania kieruję również do samorządowców z Tułowic, radnych Gminy kadencji 2006 – 

2010, 2010 – 2014, i radnych obecnej kadencji, byłemu Wójtowi Gminy Tułowice oraz 

kierownikom wszystkich jednostek pomocniczych. W owym dziesięcioleciu poznaliśmy co mamy 

wspólnego i co nas przede wszystkim łączy. „Przyjaźń jest jak mała ojczyzna” – powiedział kiedyś 

poeta. Podoba mi się to porównanie, bo kiedy samorządowcy  i mieszkańcy Wendeburga 

przyjeżdżają do nas , to czuja się jak u siebie, i proszę mi wierzyć, że  miałem przyjemność być tam 

i tak samo się czuję, kiedy my tam przyjeżdżamy i myślę, ze Państwo kiedy tu przyjeżdżacie tez tak 

samo się czujecie. Dziękuje bardzo.” 

Następnie głos zabrał Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij, który 

poinformował, że  Pana Wiesław Plewa, który niestety nie mógł być obecny na Sesji ale  przekazał 

list, który za chwile odczyta. Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij 

zaznaczył, że Pan Wiesław Plewa był pierwszym jak gdyby działaczem samorządowym, który 

rozpoczął tą wspaniałą współpracę z Gminą Wendeburg, ma nadzieję, ze obecny Wójt i Rada  będą  

tę inicjatywę z wzajemnością kontynuować.  
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Następnie Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij odczytał list Pana Wiesława 

Plewy: 

„ Szanowni Goście, szanowni mieszkańcy Gminy Tułowice  podpisanie umów partnerskich z 

Gminą bela  pod Pradziadem  w 2005 r. i  Gminą Wendeburg w 2006 r. to nowy rozdział w historii 

naszych społeczności. To wówczas podjęliśmy pracę nad wspólnym poznaniem naszej historii, 

dorobku przez wielokrotną wymianę ludzi, którzy poznawali kraj naszych sąsiadów i uczestniczyli 

w ważnych wydarzeniach u naszych nowych przyjaciół. Po każdej stronie granicy byli ludzie, 

którzy nie szczędzili trudu, by wzajemne  kontakty mogły się rozwijać nie tylko na szczeblu 

samorządowym ale i prywatnie. Wielu z nas poznało ciekawych ludzi, zawarło trwałe przyjaźnie. 

Z okazji rocznic tych pierwszych wspólnych decyzji składam wszystkim, którzy przez kolejne lata 

pomagali to organizować serdeczne podziękowanie i życzę aby kolejne pokolenia znajdowały w 

naszych zaprzyjaźnionych Gminach wiele wspólnych celów i szczere przyjaźnie.  

Dziękuje za zaproszenie i jednocześnie przepraszam, ze nie mogłem osobiście uczestniczyć.” 

Podpisał – Wiesław Plewa. 

Starosta Beli pod Pradziadem Pan Jarosław Krużyk : 

W imieniu swoim oraz przybyłej naszej delegacji pragnę serdecznie podziękować Panu Wójtowi 

oraz wszystkim radnym za to, że zostaliśmy na tak dostojną uroczystość zaproszeni, było nam 

bardzo miło i serdecznie za to dziękujemy. 

Rok temu świętowaliśmy 10-lecie podpisania umowy partnerskiej pomiędzy Czechami i Polska i 

już wtedy żeśmy wypróbowali jak można takie uroczystości naprawdę świętować i też była to 

bardzo udana uroczystość. 

Życzę Państwu następnych bardzo owocnych 10 lat i mam nadzieję, że za 10 lat w tym samym 

składzie, dobrym zdrowiu, życzę Państwu też radości w każdym dniu, się za 10 lat spotkamy.” 

Następnie przekazał tak jak delegacja z Niemiec  malutkie upominki. 

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Tomasz Kostuś. 

Szanowny Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Panie Wójcie, zaproszeni Goście, drogie 

delegacje z Niemiec i z Czech mam dzisiaj wielki zaszczyt, wielka przyjemność, nie jako członek 

Zarządu, Wicemarszałek jak mnie Państwo pamiętacie  ale jako Poseł na Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej na tej pięknej wspaniałej uroczystości wystąpić. To dla mnie nie tylko obowiązek ale 

również wielki zaszczyt, bo uczestniczę na uroczystej Sesji, na której Państwo dokonujecie 

podsumowania  tego co zrobiliście, tego co robicie i tego co zrobić zamierzacie w rozwijaniu, 

pielęgnowaniu współpracy polsko – niemieckiej, współpracy na poziomie dwóch Gmin 

partnerskich Tułowice i Wendeburg. Bardzo się cieszę ponieważ  to jest dobry moment, to jest 

dobry czas żeby podkreślić, że współpraca na poziomie Polski i Niemiec ma wymiar strategiczny 

pomimo bolesnych doświadczeń z historii nasze narody, nasze państwa współpracują nie tylko 

politycznie ale i gospodarczo na najwyższym poziomie. Bardzo się cieszę, że ten poziom 

przechodzi również na ten poziom lokalny, na ten poziom współpracy Gmin. Warto przy tej okazji 

przypomnieć, że nasze województwo Opolskie, nasz region od lat, dokładnie od roku 1997 

współpracuje z Landem  Rheinland-Pfalz, współpracuje z partnerem Niemieckim, z którym co roku 

realizujemy kilkadziesiąt różnego rodzaju projektów zarówno politycznych, zarówno kulturalnych, 

medycznych, rolniczych jak i gospodarczych, czego przykładem są dni, które wspólnie 

obchodzimy, są podróże studyjne, są obozy specjalne dla młodzieży w których pielęgnujemy te 

relacje polsko – Niemieckie, wreszcie najlepszym tego przykładem są wizyty najważniejszych 

polityków tego Landu jakim  był na przykład Premier Landu Kurt Bek czy Prezydent doktor 

Joachim Medres. Co prawda Gmina Wendeburg nie leży w Landzie Rheinland-Pfalz   a w Dolnej 

Saksonii to niemniej jednak Państwo pięknie wzbogacacie tą współpracę lokalną, ta współpracę  

międzynarodową, tą współpracę w której sieciujemy te nasze relacje w tym przypadku na poziomie 

dwóch partnerskich Gmin. 
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Przy tej okazji chciałem bardzo serdecznie pogratulować tej inicjatywy, bo to jest tak jak 

powiedziałem czas nie tylko refleksji, podsumowań ale przede wszystkim czas w którym Państwo 

będziecie się zastanawiać nad kolejnym rozdziałem, nad kolejnymi dziesięcioma latami w których 

będziecie chcieli tę współpracę zintensyfikować, będziecie chcieli na pewno dodać tam nowe 

elementy, nowe komponenty i tego bardzo zarówno Panu Wójtowi, Panu Przewodniczącemu i 

wszystkim Państwu bardzo serdecznie życzę.  

Chciałbym również przy tej okazji życzyć tego, by kolejne Państwa inicjatywy, by kolejne Państwa 

projekty budowały tutaj jak wspomniała Pani Burmistrz, te mosty pomiędzy naszymi narodami. 

Życzę tym samym takiej konsekwencji, takiej determinacji, Panie Wójcie, Panie Przewodniczący, 

by te wszystkie plany i zamierzenia  na kolejne 10 lat się zrealizowały. 

Cieszę się również, ze w tej współpracy międzynarodowej Gminy Tułowice uczestniczą również 

Czesi z kraju Ołomunieckiego, z którym również współpracujemy jako  województwo od bardzo 

wielu lat. Nasze podróże studyjne, wizyty, również te gospodarcze z Czechami świadczą  o tym, że 

są one dla nas  bardzo ważne, bardzo strategiczne, cieszę się, że ta współpraca Gminy Tułowice w 

tym trójkącie Niemiecko Czeskim się rozwija. Nie przedłużając, ponieważ moi tutaj poprzednicy 

również korzystali z tłumaczenia, to nieco wydłużyło, za chwile będzie zwiedzanie, za chwile 

uroczysty obiad, nie chciałbym tutaj niepotrzebnie tego czasu przedłużać ale pozwólcie Państwo, ze 

chciałbym wręczyć taki okolicznościowy grawerton w którym gratuluje tej owocnej, wieloletniej, 

10-letniej współpracy pomiędzy Gminami. Życzę oczywiście kolejnych sukcesów. Przekazuję też 

listy gratulacyjne na ręce Pana Wójta i Pani Zastępcy Burmistrza. „ 

Pan Ryszard Bojkowski – Nadleśniczy Nadleśnictwa Tułowice 

Panie Pośle, wysoka Rado, szanowni goście z Niemiec i z Czech pozwólcie parę słów od leśników. 

Nie będę przedłużał, mówił krótko. Chce podkreślić, że Gmina Tułowice oprócz porcelany również 

posiada taki jeden element znaczący a mianowicie lesistość, nie wiem czy wszyscy wiedzą, ze 70% 

powierzchni Gminy zajmują lasy. Są to piękne lasy Opolszczyzny i chcę powiedzieć, ze my leśnicy 

również mamy nawiązane kontakty partnerskie współpracy z leśnikami z Niemiec. Kilka 

nadleśnictw z Opolszczyzny podpisało taka umowę już w 1995 r. z leśnikami z Niemiec. Bardzo 

często się odwiedzamy i wymieniamy. 

Chciałbym serdecznie pogratulować tej wspaniałej współpracy partnerskiej i myślę, ze przy 

kolejnych wizytach, przy kolejnych grupach, które będą tutaj przybywały również zagościcie do 

naszych pięknych lasów Tułowickich, dlatego chciałbym zaprosić już  dzisiaj do odwiedzenia 

naszych lasów. Aby przybliżyć naszym gościom te walory i to co warte jest tutaj obejrzenia  chce 

wręczyć gościom drobne upominki w trzech językach dotyczące kuchni opartej o produkty leśnie 

Wszystkiego dobrego , Darz Bór.  

Pan Leszek Krzak: 

Będę mówił krótko ponieważ czas jest ograniczony, ale nie byłbym Leszkiem Krzakiem gdybym 

tego nie powiedział.  

Już nie będę mówić o swoim wieku, bo mam określone lata ale jestem jednym z tych, którzy w 

pewnym momencie po 22 latach nieobecności na mapie administracyjnej gmin, przede wszystkim 

Tomasz Olszewski nieżyjący już,  Andrzej Pater, Staszek Dembiczak, Engelbert Latta, Cecylia 

Jobczyk i ja, byliśmy tymi, którzy dokonali tego, że dzisiaj możemy się spotkać w takim gronie. 

Byliśmy tylko sołectwem, a sołectwo ma inne właściwości niż gmina. 

Korzystając z obecności Pana Posła chciałem powiedzieć, że my mamy szczęście do Posłów, bo w 

tym momencie kiedy tworzyliśmy Gminę Tułowice, to mieliśmy swojego Posła Tułowiczanina 

Stanisława Suchodolskiego, który nas wsparł swoją wiedzą  i który nam w pewnym momencie 

pomógł to, że mieliśmy możliwość wyodrębnienia się  na samodzielną Gminę. Ja jestem całym 

sercem związany z Tułowicami, od 68 lat jestem Tułowiczaninem i kocham tą nasza małą ojczyznę,  

mówię to z  serca , nie z  umysłu. Urodziłem się w Żywcu i tam mieszkałem do 12 roku życia, 

jestem góralem ale nietypowym, bo nie lubię piwa i nie lubię zimy. 
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Panie Pośle i kochani moi przyjaciele, moim marzeniem jest to, że Tułowice będą miastem i Pana 

prorocze słowa „Panie  Burmistrzu” mówią o tym, że Pan Bóg może da, że to się spełni, bo to jest 

moje marzenie. Wszyscy mówią o tym, bo jesteśmy miejscowością szczególną, kiedyś mieliśmy 

tylko 2300 mieszkańców, dzięki porcelitowi rozwinęliśmy się do dzisiejszej liczby mieszkańców 

4300. Spełniamy wszystkie warunki, jesteśmy wspaniale uzbrojeni, mamy gazyfikację, 

zwodociągowanie Tułowice, mamy oczyszczalnię ścieków, stacje uzdatniania wody, telefonizacje, 

mamy wszystkie media, które są właściwością miast. Nie mamy jedynie rynku ale w Ameryce tez 

nie ma rynków a sa miasta. Zwrócił się do Pana Posła aby wsparł Tułowice w tych staraniach. 

Pan Leszek Krzak zaznaczył, ze tez był uczestnikiem podpisania porozumienia, zawsze mówił że 

byłoby dobrze gdybyśmy mieli przyjaciół zza granicy.  

Podziękował wszystkim i życzył wszystkiego dobrego.  

Ad.5. Podpisanie deklaracji woli dalszej współpracy Gminy Tułowice z Gmina Wendeburg, 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij zaznaczył, że, jako włodarze Gminy 

Rada Gminy wraz z Panem Wójtem zebrali w te wszystkie piękne słowa, które dzisiaj padły i będą 

się starać aby te wszystkie słowa przeobrazić w czyny i tą współpracę z Gmina Wendeburg 

podtrzymywać, kontynuować i ma nadzieje, że przyszłe pokolenia również taka tradycje będą 

podtrzymywać.   

Następnie odczytał deklarację woli dalszej współpracy , która zostanie podpisana. 

Wystąpili sygnaliści a następnie odegrano Hymn Niemiecki i Hymn Polski. 

Wójt Gminy Tułowice Pan Andrzej Wesołowski i Zastępca Burmistrza Wendeburga Pani  

Rosemarie Waldeck podpisali  odczytane porozumienie. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin stwierdził, że deklaracja woli dalszej 

współpracy Gminy Tułowice z Gminą Wendeburg została podpisana. 

 Ad. 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na podjecie działań zmierzających  

      do nadania miejscowości Tułowice statusu miasta. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin stwierdził, że podjecie uchwały jest pierwszym 

krokiem, który pozwala Wójtowi na rozpoczęcie działań  i przystąpienie do opracowywania planu 

konsultacji społecznych. 

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Roman Kopij zaznaczył, że ma w sumie taką prywatną 

satysfakcję, że zaczynał tutaj pracę w Gminie Tułowice jako radny pierwszej kadencji , gdy Gmina 

powstała. Dzisiaj mamy też ten dzień taki historyczny, kiedy chcemy zainicjować powstanie miasta 

Tułowice. Stwierdził, że Pan Leszek Krzak bardzo pięknie to powiedział i myśli, że starczy nam 

determinacji i sił żebyśmy potrafili  nasze społeczeństwo przekonać do tego, że jest to piękna 

inicjatywa i to miasto w Tułowicach pewnie będzie uświetniało dalsze pokolenia. 

Następnie odczytał uzasadnienie do projektu uchwały oraz projekt uchwały. 

Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej Pan Tomasz Kostuś stwierdził, że co prawda miał w 

trakcie uroczystości wyjechać z uwagi na to, że o godz. 12 na Górze Świętej Anny rozpoczynają się 

uroczystości związane z 95 rocznicą III Powstania Śląskiego. Zaznaczył, że od wielu lat co roku 

tam jeździ ale  kiedy się dowiedział, że Rada będzie procesować tak ważna uchwałę, powiedziałby, 

że historyczna dla Tułowic, dla społeczności lokalnej, to postanowił zostać i nie żałuje. 

Poinformował, ze na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, które gwarantuje 

mu prawo zabrania głosu w każdym momencie, w każdej chwili podczas sesji, chciałby z tego 

prawa skorzystać i zadeklarować, że chciałby ten proces, tę ideę, ten pomysł wspierać. Zwrócił się 

do Pana Przewodniczącego i do Pana Wójta, że taką deklarację składa. Zaznaczył, ze jest to jedna z 

najważniejszych uchwał kierunkowych dla Państwa, to uchwała, która może w niedalekiej 

przyszłości zmienić, odmienić oblicze Tułowic i bardzo się cieszy, ze w tej szczególnej chwili, w 

tym historycznym momencie może uczestniczyć. Raz jeszcze zadeklarował zaangażowanie, pełne 

wsparcie  oraz pomoc Opolskiego Zespołu Parlamentarnego, tj. takiej grupy ponadpolitycznej 

składającej się posłów i wielu ugrupowań i partii politycznych. Zaznaczył, że dzielą ich ogromne  
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różnice jeżeli chodzi o obszar polityczny, obszar ideologiczny, tutaj zgody nie ma, te różnice wręcz 

eskalują. Zaznaczył jednak, ze w sprawach regionalnych, w sprawach rozwoju, w sprawach 

dotyczących najważniejszych projektów współdziałają razem, razem pracują, czego dowodem są 

liczne spotkania dzięki którym udało im się już kilkakrotnie spotkać w ministrami, gdzie mówili o 

naszych obwodnicach, gdzie mówili o naszych najważniejszych projektach wpisanych do kontraktu 

terytorialnego. Innymi słowy działają politycznie, ponadpolitycznie, bez względu na dzielące ich 

różnice i myśli, że ten pomysł, ta idea, ta uchwała, by w niedalekiej przyszłości Tułowice miały 

prawa miejskie jest warta takiego politycznego wsparcia i takie wsparcie deklaruje. 

Poinformował, ze decyzję o nadaniu praw miejskich podejmuje Rada Ministrów. Zaznaczył, ze 

osobiście deklaruje a koledzy, sadzi, ze nie odmówią, by ten proces poszedł szybko, by ten proces 

poszedł sprawnie, by jak najszybciej taka decyzja była sformalizowana. 

Wobec braku  dalszych zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie 

uchwały .  W wyniku przeprowadzonego głosowania  radni jednogłośnie (14 głosów za)  podjęli w 

tej sprawie Uchwałę Nr XXII/109/16 .                                                                                                                    

Ad.7. Zakończenie obrad. 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin serdecznie podziękował wszystkim za 

przybycie, szczególnie Panu  Posłowi Tomaszowi Kostusiowi i gościom z Niemiec i z Czech. 

Złożył również serdeczne podziękowania sygnalistom oraz osobom zaangażowanym w 

przygotowanie sali obrad.  

Podziękował także Pani Janie Ksiąskiej za pomoc w tłumaczeniu . 

Zaprosił do obejrzenia wystawy fotograficznej przedstawiającej 10 lat współpracy z Gminą 

Wendeburg i poinformował, ze w najbliższych dniach wystawa zostanie przeniesiona  do budynku 

Tułowickiego Ośrodka Kultury, aby wszyscy mieszkańcy mogli obejrzeć na zdjęciach efekty 

współpracy. 

W imieniu Pana piotra Gerbera zaprosił również do zwiedzania starego biurowca zakładu Porcelitu 

obecnie adoptowanego na muzeum ceramiki. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady XXII 

Sesji Rady Gminy. 

Na zakończenie obrad sygnaliści odegrali sygnał pożegnania.           

 

 

  Protokołowała:                    Przewodniczący 

                                                                                                                            Rady Gminy 

   Teresa Cybuchowska - Balwierz                    Frédéric Coppin 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


