
Protokół Nr XXXVI 

posiedzenia Rady Gminy Tułowice 

z dnia 20 maja 2017 r.  

 

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

godz.1000 do godz.1210. Ustawowy skład Rady liczy15 radnych, w posiedzeniu udział wzięło 

15 radnych. 

Przewodniczący Rady Gminy Frédéric Coppin: 

„Witam szczególnie przedstawicieli partnerskich gmin WENDENBURG z burmistrzem Gerd 

Albrecht oraz BELA pod PRADZIADEM z jego starostą Mirosławem Kruzikiem. 

Ta dzisiejsza wspaniała uroczystość związana jest z realizacją wspólnego programu 

finansowanego z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO w ramach 

realizacji programu  z zaprzyjaźnioną gminą Bela pod Pradziadem, pod nazwą „DZIĘKI 

PRZYJAŹNI SKAZANI NA SUKCES” Współpraca naszych gmin rozpoczęła się w czerwcu 

2005 r. czyli trwa połowę naszego 25- cio letniego okresu Samorządności Gminy Tułowice. W 

minionym czasie Naszej  12 letniej współpracy wykonaliśmy już projekt pod nazwą  „CUDZE 

CHWALICIE – SWEGO NIE ZNACIE” zakończony wydaniem pięknego przewodnika po 

naszych zaprzyjaźnionych gminach. Dzisiaj szczególnie cieszymy się, że możemy wspólnie 

świętować i cieszyć się Naszym dorobkiem który jest też pewnego rodzaju motywacją do pracy, 

by móc pochwalić się przed naszymi partnerami osiągnięciami Naszej gminy. Ta praca została 

udokumentowana w filmie, który Państwu będziemy dzisiaj chcieli zaprezentować. Jest to 

premiera tego  filmu  i zawarte w nim nasze sukcesy zostawiamy do Państwa oceny. Dzięki 

partnerstwu Naszych gmin wzajemnie uczymy się jak współpracować i korzystać z 

doświadczeń i pracy w samorządzie. 

Nasze gminy BELA pod PRADZIADEM i TUŁOWICE ściśle współpracują na niwie edukacji, 

prowadzimy liczne wymiany naszych uczniów Szkoły Podstawowej co pozwala już od 

najmłodszych lat poznawać tradycje i kulturę Naszych sąsiadów. Tradycyjnie odwiedzamy się 

na dożynkach gminnych gdzie czerpiemy wiele doświadczeń w poznawaniu obrzędów każdej 

z gmin. Wszystkie imprezy pozwalają na prowadzenie zawodów w których rywalizują z 

wielkim zaangażowaniem Nasze ochotnicze straże pożarne. Za tydzień będziemy wspólnie 

świętować sukcesy Naszych przyjaciół w gminie BELA pod PRADZIADEM. 

Myślę, że ta współpraca ma swoje wymierne sukcesy obu gmin i w przyszłości może pogłębi 

się o wspólne sukcesy gospodarcze dzięki programom  Unii Europejskiej.” 

Następnie Przewodniczący Rady Gminy Frédéric Coppin otworzył obrady i stwierdził ich 

prawomocność, przywitał sygnalistów ,( którzy wykonali sygnał powitania). 

Następnie przywitał zaproszonych gości:  

Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Piotra Wach,  

Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jerzego Czerwińskiego,  

Posła Rzeczypospolitej Polskiej Pana Tomasza Kostusia,  

Posła Rzeczypospolitej Polskiej Pana Janusza Sanockiego,  

Wicestarostę Opolskiego Panią Leonardę Płoszaj, 

Gości z Niemiec z Gminy Wendenburg na czele z burmistrzem Panem Gerd Albrecht i całą 

delegację,  

Gości z Czech z Bela pod Pradziadem na czele z jego starostą Panem Mirosławem Kruzikiem 

i całą delegację, 

Wójta Gminy Tułowice Pana Andrzeja Wesołowskiego, Wójtów, Burmistrzów i 

Przewodniczących Rad Gmin z Korfantowa, Łambinowic i Dąbrowy oraz byłego Wójta Gminy 

Tułowice, żonę pierwszego Wójta Gminy Tułowice – świętej pamięci Tomasza Olszewskiego, 

radnych kadencji 2014-2018 i pozostałych, obecnych i byłych Dyrektorów i Kierowników i 

pracowników samorządowych, obecnych i byłych sołtysów, Proboszcza Parafii 



Tułowice Księdza Norberta Niestrój, Nadleśniczego Pana Ryszarda Bojkowskiego, Dyrektora 

Zespolu Szkół w Tułowicach Pana Adama Sinickiego i sygnalistów, przedsiębiorców 

działających na terenie naszej Gminy, przedstawicieli banków, Komendanta OSP Pana Michała 

Lutego, inicjatorów powstania naszej Gminy, osoby odznaczone tytułami „Zasłużony dla 

Gminy Tułowice” i „Honorowy Obywatel Gminy Tułowice”, mieszkańców, przedstawicieli 

mediów i wszystkich przybyłych na nasza uroczysta Sesję. 

 

Ad. 2. Przedstawienie porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy przypomniał, że propozycję porządku obrad radni otrzymali wraz 

z materiałami na Sesję w dniu 11 maja br. 

Zapytał czy są propozycje w sprawie zmiany porządku obrad. 

W związku z brakiem zgłoszonych wniosków w sprawie zmiany porządku obrad 

Przewodniczący Rady Gminy przedstawił przygotowany porządek obrad:  

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania pośmiertnie tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Tułowice” 

4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Tułowice” 

5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Honorowy Obywatel Gminy Tułowice” 

6. Pokaz filmu promującego Gminę Tułowice, 

7. Wystąpienia okolicznościowe, 

8. Zakończenie obrad. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij jeszcze raz wszystkich przywitał, 

stwierdził, że nie będzie już wymieniał wszystkich po kolei bo by to za długo trwało ale 

niemniej bardzo się cieszą, że po transformacji Tułowic mają również tak międzynarodowe 

grono, bo nawet nasz Przewodniczący z dalekiej Francji tutaj przyjechał, zaaklimatyzował się 

w Tułowicach i działa tutaj na niwie samorządu Tułowickiego.  

Zaznaczył, że to dzisiejsze święto, ta nasza wspólna inicjatywa z Gminą Bela pod Pradziadem 

też ma tę swoją kulminację, że te osoby, które przyczyniły się do rozwoju Tułowic, powstania 

Gminy Tułowice, że bez nich też nie byłoby tych zasług, są to osoby dla nas bardzo ważne, 

które wniosły swój wkład, udział w rozwój naszej Gminy i na rozwój tych sukcesów, które 

dzisiaj chcemy razem, wspólnie świętować. Rada Gminy opracowała Regulamin nadawania 

tytułów „Honorowy Obywatel Gminy” i „Zasłużony dla Gminy Tułowice” , dzisiaj Rada 

Gminy będzie podejmowała uchwały i będą te osoby tutaj honorować i upamiętniać ich 

wkład, jaki włożyli do rozwoju Tułowic. Następnie odczytał wyciąg z Regulaminu aby 

przybliżyć na czym to polega. 

„Honorowy Obywatel Gminy Tułowice. Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Tułowice” jest 

wyrazem najwyższego uznania. Nadawany jest osobom szczególnie zasłużonym dla Gminy, 

jej rozwoju, ratowania pamiątek kultury narodowej, popularyzacji wiedzy o Gminie i jej 

historii, których działalność przyczyniła się do wzrostu promocji gminy w dziedzinie życia 

społecznego, politycznego i gospodarczego lub nauki, kultury, sportu. Tytuł jest nadawany 

wybitnym osobistościom zgodnie z ustaleniami zawartymi w niniejszym regulaminie. 

Tytuł „Honorowy Obywatel Gminy Tułowice” może być nadawany obywatelom polskim i 

cudzoziemcom. Osobie wyróżnionej tytułem „Honorowy Obywatel Gminy Tułowice” 

przysługuje prawo do używania tego tytułu, uczestniczenia we wszystkich sesjach rady 

Gminy oraz uroczystościach i imprezach gminnych w charakterze gościa honorowego. 

Zasłużony dla Gminy Tułowice: Tytuł „Zasłużony dla  Gminy Tułowice” jest wyrazem 

najwyższego uznania. Nadawany jest za wybitne zasługi dla rozwoju gminy i tworzenia 

wspólnego dobra mieszkańcom Gminy i osobom nie będącym mieszkańcami Gminy, 

organizacjom, stowarzyszeniom i instytucjom, które w sposób widoczny i niepodważalny 



przyczyniły się do zaspokojenia zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej, szczególnie 

zasłużyły się Gminie, przyczyniając się do jej rozwoju, pomnażania dobrobytu lub 

popularyzowania osiągnięć.  

Tytuł „ Zasłużony dla Gminy Tułowice” może być nadawany obywatelom polskim i 

cudzoziemcom. Tytuł ten może być nadawany pośmiertnie. 

Osobie wyróżnionej tytułem „ Zasłużony dla Gminy Tułowice” przysługuje prawo używania 

tego tytułu. 

 

Ad 3. Podjęcie uchwały w sprawie nadania pośmiertnie tytułu ,,Zasłużony dla Gminy 

Tułowice”  

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij odczytał skierowany do Kapituły 

wniosek o nadanie tytułu oraz projekt uchwały w sprawie nadania pośmiertnie 

tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Tułowice”  

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie, w 

wyniku którego jednogłośnie (15 głosów za, brak głosów  przeciwnych i brak 

wstrzymujących się od głosowania,)  podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXXVI/192/17. 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin poinformował, że akt nadania „Zasłużony 

dla Gminy Tułowice” dla śp. Eugeniusza Kwiatkowskiego będzie przekazany dla córki, która 

mieszka we Francji. 

 

Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy Tułowice” 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij odczytał wnioski skierowane do 

Kapituły o nadanie tytułów oraz projekt uchwały  w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla 

Gminy Tułowice” 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie, w 

wyniku którego jednogłośnie (15 głosów za, brak głosów przeciwnych i brak wstrzymujących 

się od głosowania,) podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXXVI/193/17. 

Tytuły ,,Zasłużony dla Gminy Tułowice” zostały przyznane Pani Jadwidze Kiraga, Panu 

Wincentemu Olszewskiemu i Panu Stanisławowi Dembiczakowi. 

Przewodniczący Rady Gminy odczytał akty nadania i wraz z Wójtem Gminy wręczyli je 

odznaczonym: Pani Jadwidze Kiraga i Panu Wincentemu Olszewskiemu. Pan Stanisław 

Dembiczak nie był obecny na Sesji. 

 

Ad. 5. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Honorowy Obywatel Gminy 

Tułowice” 

 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij odczytał wnioski skierowane do 

Kapituły o nadanie tytułów oraz projekt uchwały w sprawie nadania tytułu ,, Honorowy 

Obywatel Gminy Tułowice” 

Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady Gminy zarządził głosowanie, w 

wyniku którego jednogłośnie (15 głosów za, brak głosów  przeciwnych i brak wstrzymujących 

się od głosowania,) podjęto w tej sprawie Uchwałę Nr XXXVI/194/17. 

Tytuły ,,Honorowy Obywatel Gminy Tułowice” zostały przyznane: Panu Stanisławowi 

Suchodolskiemu, Pani Elżbiecie Woźniak i Panu Mariuszowi Woźniak. Przewodniczący Rady 

Gminy odczytał akty nadania i wraz z Wójtem Gminy wręczyli je odznaczonym. 

Pan Stanisław Suchodolski podziękował za wyróżnienie. 

 

 



Ad. 6. Pokaz filmu promującego Gminę Tułowice, 

 

Przewodniczący Rady Gminy Pan Frederic Coppin: - za co warto kochać Tułowice? 

Odpowiedzią na to pytanie niech będzie film, który z pewnością pokaże, że warto kochać naszą 

wioskę, a wkrótce nasze małe miasteczko. Myślę, że niejednemu z Państwa zakręci się łza w 

oku, a nasi goście będą pod wrażeniem walorów naszej małej, wielkiej ojczyzny. 

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij przedstawił pokrótce historię 

Tułowic: 

Pierwsza  wzmianka o naszych Tułowicach pochodzi z 1447 (570 lat temu ) od tego czasu trwa 

rozwój Tułowic, dzięki  pracy i wizji wielu właścicieli tych ziem. Największy rozwój Tułowic 

rozpoczął się od 1817r czyli 200 lat temu. Na terenie posiadłości ówczesnych właścicieli 

Państwa Tułowice działały 3 huty żelaza, młyn, cegielnie, dobrze rozwinięty przemysł 

drzewny. W każdym obecnym sołectwie gminy Tułowice znajdowały się dobrze prosperujące 

folwarki. Największym zwrotem w tej historii było zainicjowanie przez ówczesnego 

właściciela Tułowic Ercharda Szlegelmilch produkcji ceramiki i wbudowanie zakładów 

porcelany, produkowanej do 1945 roku. Produkcja porcelany stała się wizytówką Tułowic i 

znana była niemal na całym świecie. Dzięki temu Tułowice zyskały na rozwoju infrastruktury 

drogowej i kolejowej, powstał pierwszy telegraf, co pozwoliło tu ściągać kupców z wielu 

państw  świata po piękne wyroby z porcelany. Po wojnie tradycje ceramiki Tułowickiej przejęła 

nowa upaństwowiona produkcja porcelitu stołowego. Do 1975r Tułowice były Gromadzką 

Radą i miały wpływ na swoją samodzielność terytorialną. 

W następnych latach po reformie państwa polskiego wprowadzono centralizację zarządzania  

i nowe podziały administracyjne, włączając Tułowice do gminy Niemodlin jako sołectwo. 

Jednakże dzięki kadrze kierowniczej fabryki porcelitu, wybudowano nowy - nowoczesny 

zakład porcelitu w którym zatrudniano ponad 1500 osób. Tułowice zyskały nowe oblicze  

i rozwój budownictwa mieszkaniowego, powstały budynki wielorodzinne i obiekty 

towarzyszące: nowe przedszkole, ,żłobek, rozbudowano szkołę podstawową i rozwinięto 

nauczanie ponad podstawowe w Technikum Leśnym, kształcącym wyspecjalizowanych 

pracowników lasów państwowych. 25 lat temu grupa inicjatywna pod egidą rady sołeckiej 

postanowiła zawalczyć o dorobek naszych przodków i odłączyć Tułowice od gminy Niemodlin. 

Determinacja ówczesnej rady sołeckiej  o własną  samorządność gminy Tułowice (Naszą małą 

ojczyznę) zakończyła się sukcesem. Rozpoczął się nowy rozdział w historii i życiu Tułowic. 

Rozpoczęliśmy od podstaw budowę samorządu tułowickiego popartą wieloma sukcesami oraz 

wieloma problemami związanymi z upadłością naszej tradycji ceramicznej – zakładów 

porcelitu stołowego. Determinacja kolejnych władz samorządowych oraz ludzi  

z prywatną inicjatywą pozwoliło na obszarze byłego zakładu Porcelitu powołać podstrefę 

Starachowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej. Spowodowało to napływ kapitału 

zagranicznego oraz krajowego i zagospodarowanie upadłego „Porcelitu Tułowice”. Tradycje 

ceramiki tułowickiej przejęły prywatne rodzinne firmy działające na terenie byłego zakładu 

porcelitu. Okres 25 lecia samorządu tułowickiego i zapału wielu osób oraz władz 

samorządowych przyczynił się do dalszego rozwoju Tułowic. Obecne władze samorządowe 

rozpoczęły inicjatywę  w nadaniu dla Tułowic praw miejskich. Te 570 lat historii i pracy wielu 

pokoleń pozwala z dumą spojrzeć na Nasze Tułowice i zobowiązuje nas do dbałości  

o dorobek naszych przodków i dalszy rozwój Tułowic. 

Następnie wyświetlono film o Tułowicach. 

 

Ad. 7. Wystąpienia okolicznościowe, 

 

Przewodniczący Rady Gminy poinformował, że na dzisiejszą uroczystość zaproszony został 

również Wojewoda Opolski Adrian Czubak, Marszalek Województwa Opolskiego Andrzej 



Buła, Pani Burmistrz Gminy Niemodlin Dorota Koncewicz. Niestety z przyczyn od nich 

niezależnych nie mogli przybyć ale przekazali  listy gratulacyjne.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy Pan Roman Kopij odczytał otrzymane listy 

gratulacyjne. 

Następnie gratulacje z okazji 25 - lecia Gminy złożyli: 

Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Piotr Wach, 

Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Jerzy Czerwiński, 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Pan Janusz Sanocki, 

Wicestarosta Opolski Pani Leonarda Płoszaj odczytała list Starosty Opolskiego Henryka 

Lakwy oraz pogratulowała wszystkim odznaczonym na dzisiejszej Sesji. 

Wójt Gminy Dabrowa  Pan Marek Leja. 

Wójt Gminy Komprachcice Pan Leonard Pietruszka,  

Przewodniczący Rady Gminy Łambinowice Pan Jarosław Gawlik, który odczytał także  list 

gratulacyjny  Burmistrza Korfantowa Pana Janusza Wójcika,  

Przewodniczący Rady Gminy Korfantów  Pan Ryszard Duś, który odczytał także  list 

gratulacyjny  Wójta Gminy Łambinowice Pana Tomasz Karpińskiego, 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Tułowice Pan Ryszard Bojkowski,  

Prezes Kopalni Odkrywkowych w Niemodlinie Pan Tomasz Zawadzki,  

Pan Wincenty Olszewski,  

Pan Leszek Krzak, 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Pan Paweł Grabowski, 

Burmistrz Wendenburga Pan Gerd Albrecht, 

Starosta Beli pod Pradziadem  Pan Mirosław Kruzik, 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Pan Tomasz Kostuś,  

Na zakończenie głos zabrał Wójt Gminy Tułowice Pan Andrzej Wesołowski, który 

podziękował Panom Senatorom i Panom Posłom za wsparcie w staraniach o nadanie statusu 

miasta dla Tułowic. Poinformował o inwestycjach jakie są planowane do wykonania w 

najbliższym czasie w naszej Gminie. Za to, że dzisiaj tak jest, że dobrze jest w Gminie Tułowice 

podziękował wszystkim poprzednim włodarzom tej ziemi, Wójtom, radnym i mieszkańcom, bo 

to dzięki nim, ich staraniom i determinacji mamy, to co mamy. Stwierdził, że małe też może 

być piękne. Życzył wszystkim dużo zdrowia. Stwierdził też, że był Komitet Honorowy w 

sprawie starania się o miasteczko ale to co zrobił w tej sprawie Proboszcz naszej Parafii, to 

chyli czoło, bo zrobił więcej niż Wójt i radni, bo wprost namawiał, żeby iść w tym kierunku.. 

Stwierdził, że to oceni historia za dwadzieścia, dwadzieścia pięć lat, bo to co robią teraz to robią 

dla przyszłych pokoleń. Zaprosił wszystkich do Tułowic i stwierdził, ze chodzi nam tylko o 

rozwój naszej małej Tułowickiej społeczności. 

 

Ad.8. Zakończenie obrad. 

 

Przewodniczący Rady Gminy podziękował wszystkim za przybycie, a w szczególności dla: 

Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Piotra Wach,  

Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Pana Jerzego Czerwińskiego,  

Posła Rzeczypospolitej Polskiej Pana Tomasza Kostusia,  

Posła Rzeczypospolitej Polskiej Pana Janusza Sanockiego,  

Posła Rzeczypospolitej Polskiej Pana Pawła Grabowskiego. 

Podziękował dla Wicestarosty Opolskiego Pani Leonardy Płoszaj, 

Burmistrzów Wójtów, i Przewodniczących Rad Gmin z sąsiednich Gmin. 

Podziękował dla Gości z Niemiec z Gminy Wendenburg na czele z burmistrzem Panem Gerd 

Albrecht oraz Gości z Czech z Bela pod Pradziadem na czele z jego starostą Panem Mirosławem 

Kruzikiem. 



Podziękował sygnalistom oraz osobom zaangażowanym w przygotowanie Sali obrad . 

Podziękował też Pani Janie Księskiej za pomoc w tłumaczeniu. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął obrady 

XXXVI Sesji Rady Gminy. 

 

 

Protokołowała:      Przewodniczący Rady Gminy 

Teresa Cybuchowska – Balwierz     Frédéric Coppin 


