
                                                            Protokół Nr XLV 

posiedzenia Rady Miejskiej w Tułowicach 

z dnia 6 stycznia 2018 r.  

 

Posiedzenie odbyło się w sali widowiskowej TOK w Tułowicach i trwało od godz.1500 do godz.1700. 

Ustawowy skład Rady liczy 15 radnych a w posiedzeniu udział wzięło 14 radnych (nieobecny był 

radny Zbigniew Paradowski – nieobecność usprawiedliwiona). 

Przewodniczący Rady Miejskiej Frèdèric Coppin przywitał zebranych:  

„Dzień dobry Państwu. Nazywam się Frèdèric Coppin, jestem Przewodniczącym Rady 

Miejskiej Tułowic. W dniu dzisiejszym mam przyjemność wraz z Wice Przewodniczącym 

Romanem Kopijem, w imieniu całej Rady, poprowadzić czterdziestą piątą Sesję, która jest 

zarazem pierwszą Sesją Rady Miejskiej. Zanim otworzę obrady, chciałbym powiedzieć kilka 

słów o dzisiejszej uroczystości. 

Pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku  rozpoczął się nowy etap dziejów Tułowic- 

zyskały status Miasta. Jestem dumny, że wraz z Burmistrzem, Radą Miejską i Mieszkańcami 

zaczęliśmy tworzyć nową historię naszej małej Ojczyzny. Burmistrz Andrzej Wesołowski 

powie za chwilę kilka słów o tym, dlaczego dążyliśmy do tego, by zostać miastem, ale zanim 

to nastąpi chciałbym życzyć wszystkim, aby Nowy Rok dwa tysiące osiemnasty  przyniósł 

wiele łask Bożych i ogrom pozytywnych zdarzeń każdemu z Państwa. Szczególne życzenia 

szybkiego powrotu do zdrowia przesyłam naszemu radnemu, który na pewno chciałby być 

dzisiaj z nami i świętować wspólny sukces. Wszystkiego dobrego! „ 

Następnie otworzył obrady i stwierdził ich prawomocność. Przywitał przybyłych na Sesję:  

Poprosił wszystkich o powstanie i został wykonany sygnał powitalny przez sygnalistów z Zespołu 

Szkół w Tułowicach. 

Frèdèric Coppin : „W Imieniu Wysokiej Rady ,witam  serdecznie zaproszonych Gości. 

Wysoka Rado, Panie Burmistrzu! 

Otwieram czterdziestą piątą Uroczystą Sesję Rady, a pierwszą Sesję Rady Miejskiej, w dniu 

6.01.2018r. 

Ustawowy skład Rady  Miejskiej Tułowic wynosi 15 radnych. Zgodnie z listą obecności , 

stwierdzam , że w sesji uczestniczy czternastu radnych, co stanowi kworum, przy którym 

Rada  może obradować i podejmować prawomocne uchwały.” 
Powitał : 

Posła Rzeczypospolitej Polskiej Tomasza Kostusia                                                               

Posła Rzeczypospolitej Polskiej Janusza Sanockiego 

Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Jerzego Czerwińskiego 

Senatora Rzeczypospolitej Polskiej Piotra Wacha  

Wojewodę Województwa Opolskiego Adriana Czubaka  

Członka Zarządu Województwa Opolskiego Szymona Ogłazę,  

Sekretarza Województwa Opolskiego Marzenę Kazin, w zastępstwie Starosty Powiatu Opolskiego 

Henryka Lakwy  

Wice Przewodniczącego Rady Gminy Łambinowice Grzegorza Fornalika, w zastępstwie Wójta Gminy 

Łambinowice Tomasza Karpińskiego 

Wójta Gminy Dąbrowa Marka Leja 

Wójta Gminy Komprachcice Leonarda Pietruszkę                                                         

Burmistrza Miasta Korfantów Janusza Wójcika 

Zastępcę Burmistrza Miasta Prószków Annę Wójcik, w zastępstwie Burmistrza Miasta Prószków 

Róży Malik                                                                        

żonę pierwszego Wójta Gminy Tułowice Tomasza Olszewskiego, Panią Marię Olszewską 

Burmistrza Miasta Tułowice Andrzeja Wesołowskiego 
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Wice Przewodniczącego Rady Miejskiej Tułowic Romana Kopija 

Radnych Rady Miejskiej Tułowic oraz byłych Radnych Gminy Tułowice 

Sekretarza Miasta Tułowice Wiesława Księskiego 

Skarbnika Miasta Tułowice Bożenę Gąskę 

obecnych oraz byłych Sołtysów 

Radcę Prawnego  Pana Tomasza Surmę 

Obecnych i byłych Kierowników, Dyrektorów i Pracowników jednostek 

Członków Komitetu Honorowego na rzecz uzyskania statusu miasta dla miejscowości Tułowice 

Nadleśniczego Ryszarda Bojkowskiego 

Dyrektora Zespołu Szkół w Tułowicach Adama Sinickiego  

Sygnalistów pod przewodnictwem Władysława Śmiechowskiego 

Osoby odznaczone tytułem zasłużonego i honorowego obywatela Gminy Tułowice   

Lokalnych przedsiębiorców 

Prezesa Kopalni Odkrywkowej Surowców Drogowych Tomasza Zawadzkiego 

Prezesa Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej Wydrowice Zbigniewa Kostarkiewicza 

Przedsiębiorców zaangażowanych w kulturalny rozwój Miasta Tułowice, którzy podczas sesji 

zaprezentują swoje projekty  

Panią Grażynę Krumeich oraz Pana Piotra Gerbera 

Komendanta Gminnej Ochotniczej Straży Pożarnej w Tułowicach Michała Luty 

Lokalnych pasjonatów historii i autorów książki o Tułowicach Państwa Elżbietę i Mariusza 

Woźniak 

Artystów oraz rodziców artystów  

Przedstawicieli mediów 

Mieszkańców i wszystkich przybyłych na naszą uroczystą sesję 
 

Ad.2. Przedstawienie porządku obrad.  

 

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

z zaproszeniem na Sesje 28 grudnia br.  

Zapytał czy jest wniosek o zmianę porządku obrad. W związku z brakiem zgłoszonych wniosków 

Przewodniczący Rady odczytał  porządek obrad Sesji:   

1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 

2. Przedstawienie porządku obrad. 

3. Wystąpienie Wojewody Województwa Opolskiego Pana Adriana Czubaka, 

4. Wystąpienie Burmistrza Miasta Tułowic Andrzeja Wesołowskiego i Przewodniczącego Rady  

     Miejskiej Frederica Coppin, 

5.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tułowice, 

6. Przedstawienie historii Tułowic przez Państwa Elżbietę i Mariusza Woźniak, 

7. Film promujący i ukazujący walory Miasta Tułowice, autorstwa Grzegorza Ludwy, 

8. Wystąpienia  okolicznościowe  osób  zaproszonych,  

9. Występy artystyczne pianisty Mateusza Paszkowskiego, akordeonisty Patryka Kuzdrowskiego  

     i wokalisty Jerzego Sadłonia,   

10. Zakończenie obrad. 
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Ad. 3. Wystąpienie Wojewody Województwa Opolskiego Pana Adriana Czubaka, 

„ Szanowni Parlamentarzyści, Panie Marszałku, przedstawiciele władz samorządowych, Panie 

Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Burmistrzowie, Wójtowie z naszego regionu, drodzy radni, 

przedstawiciele biznesu, świata kultury z Tułowic  i wielu jeszcze innych miejscowości, Drodzy 

Państwo a przede wszystkim Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący bardzo serdecznie dziękuje 

za  zaproszenie na tą pierwszą Sesję Rady Miejskiej w Tułowicach. Jestem niezmiernie dumny i 

szczęśliwy, że to mi przypadł ten zaszczyt, że mogę  w Tułowicach na tej szczególnej Radzie z 

Państwem przebywać i zwrócić się do Państwa oczywiście z życzeniami i gratulacjami. Pamiętam 

nasze pierwsze spotkanie z Panem Burmistrzem, z Panem Przewodniczącym kiedy spotkaliśmy 

się u mnie, rozmawialiśmy o całej procedurze administracyjnej dotyczącej zmiany statutu miasta, 

miejscowości Tułowice, tak chciałem powiedzieć ale stało się już miastem. Rozmawialiśmy o 

Tułowicach i muszę Państwu powiedzieć, że takiej wspaniałej promocji jaka była dla Tułowic, dla 

Państwa, osiągnięć Tułowic  dla mieszkańców, dla ludzi, którzy tu żyją i tworzą no to naprawdę 

gratuluję Panu Burmistrzowi, Panu Przewodniczącemu, bo słuchałem tego prawie nic się nie 

odzywając, tylko przyjmując to wszystko do wiadomości i wiedziałem na pewno, że jeżeli w taki 

sam sposób będzie przygotowany odpowiedni wniosek, który miałem zaszczyt opiniować, to 

wiedziałem na pewno, że cała procedura przejdzie bardzo pozytywnie, ale procedura, procedura 

Drodzy Państwo a życie w gminie, życie w mieście to zupełnie inne realia. Tam gdzie czuć i 

widać tą wspólnotę, bo przecież gmina to wspólnota, tam gdzie to widać, tam gdzie wszystkie 

sprawy toczą się wokół ludzi, wokół ich potrzeb, wokół ich wizji i wokół również ich problemów, 

to też jest bardzo ważne, to jestem przekonany, że ta wspólnota daje sobie radę. Da sobie radę ze 

wszystkim, z tymi nieraz ciężkimi rzeczami ale również z tymi dobrymi. Dzisiaj Drodzy Państwo 

z wielką radością możemy oficjalnie na dzisiejszej Sesji Rady Miejskiej w Tułowicach, wiem, że 

szampany strzeliły i fajerwerki 1 stycznia br., widziałem film z tej zabawy karnawałowej, również 

gratuluję i mam nadzieję, że jak te fajerwerki bardzo hucznie to miasto, miasto Tułowice będzie 

się nadal pięknie rozwijać. Doskonale znamy historię wielu takich małych miejscowości jak 

Tułowice, nie tylko w naszym regionie ale w naszej całej ojczyźnie. Pamiętamy te ciężkie czasy 

tego przeobrażenia ustrojowego, które wiele miejscowości w Polsce dotknęło, kiedyś stałe 

miejsca pracy okazały się już miejscami, które zanikły i na to miejsce należało stworzyć coś 

nowego ale tradycja w Tułowicach pozostała. Z informacji, które posiadam, ten przemysł, ta 

tradycja ceramiki nadal funkcjonuje, tak, że mam nadzieję, że to będzie się wszystko pięknie 

Drodzy Państwo nadal rozwijać, za nami  baner na którym jest napisane „małe miasto, duże 

możliwości”. Szanowny Panie Przewodniczący , Panie Burmistrzu jak się spotkamy za kilka lat to 

będzie już baner „ duże miasto i jeszcze większe możliwości” i tego rozwoju Drodzy Państwo 

Wam szczególnie życzę, niech ten rok 2018, niech od tego 1 stycznia, od tej uroczystej Rady 

Miejskiej miasto Tułowice wraz z całą Gminą, wraz z całym naszym regionem wspaniale się 

rozwija. Niech ten zaszczyt, które miasto Tułowice otrzyma dla mieszkańców niech będzie 

dobrym wyznacznikiem do dalszych Państwa sukcesów i tych lasów i tej ceramiki i wielu, wielu 

innych kwestii i tych społecznych i tych gospodarczych, kulturalnych, bo oczywiście miałem już 

zaszczyt poznać wspaniałe stroje ludowe, które przywitały nas wszystkich przy wejściu, więc owe 

łączenie tradycji z nowoczesnością  będą Tułowicom towarzyszyć przez następne dni, tygodnie, 

lata aby Drodzy Państwo czuliście się  tutaj we własnej lokalnej wspólnocie ludźmi bardzo 

szczęśliwymi. Drodzy Państwo pod te szczęście w związku z tym, że jesteśmy na początki 

bieżącego roku chciałem Państwu życzyć aby to szczęście tak naprawdę takie wielkie, dużo 

zdrowia, dużo wytrwałości w tym co Państwo robicie, aby ta służba dla mieszkańców, służba dla 

ojczyzny sprawiała Państwu ogromną satysfakcję, bo nie trzeba wielkich nagród, wielkich 

odznaczeń, niesamowite jest to, kiedy wśród nas spotykamy ludzi, dla których służymy a oni nam 

się po prostu odwdzięczają  tym co najpiękniejsze, uśmiechem i słowem dziękuję. 
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To sprawia największą satysfakcję, sam już doznałem takiego zaszczytu, doznałem takich 

wzruszeń, że to słowo „Dziękuję” jest najpiękniejsza nagrodą za służbę dla innych ludzi. Państwo 

nie pracujecie, wszyscy Państwo których tu wymienił Pan przewodniczący, wszystkich Państwa 

przywitał, czy przedsiębiorców, czy samorządowców, Państwo służycie swoją działalnością, 

swoja wizją, swoją aktywnością służycie społeczeństwu i tej aktywności, tej wspaniałej 

przyszłości dla Tułowic życzę Państwu z całego serca. Mam nadzieję, że tak dostojni Goście, 

którzy dzisiaj zaszczycili swoją obecnością to dzisiejsze spotkanie, Parlamentarzyści, Pan 

Marszałek, moja skromna osoba, to dowód dla Państwa, dla państwa Pracy, dla Państwa 

zaangażowania ale również ten prognostyk na przyszłość, że jesteśmy z Państwem i również My 

za pośrednictwem Państwa chcemy służyć Waszym mieszkańcom. 

Jeszcze raz serdecznie gratuluję i życzę wielu, wielu sukcesów na następne lata Tułowic. 

Dziękuję.” 

Burmistrz Tułowic Andrzej Wesołowski: 

„Szanowni Państwo, witam serdecznie wszystkich ale pamiętam ten pierwszy wyjazd, tutaj Pan 

Nadleśniczy w mundurze, był Proboszcz, Przewodniczący Rady, pojechaliśmy z Panem 

Wojewodą właśnie porozmawiać, że Tułowice będą szły w tym kierunku żeby być miastem. 

Proszę Państwa ja spoglądałem na zegarek, ja wiem, że każdy tutaj jak z naszych tutaj 

parlamentarzystów ma ograniczony czas ale wychodząc od Pana Wojewody spojrzałem – godzina 

dziesięć minut ale byłem dumny, że polowe rozmawialiśmy o sporcie Panie Wojewodo, wiem, że 

sport też łączy czasami ponad, tak jak na świecie ponad podziałami. Mówię to słowo >Dziękuję< 

w imieniu mieszkańców. Dziękuje bardzo za to poparcie, tak samo jak tutaj dziękuje wszystkim 

parlamentarzystom, którzy gdzieś tam też, bo są parlamentarzyści, którzy pochodzą z naszej 

Gminy , tutaj chociażby Pan Senator, też jest blisko, nie odmówi  mimo obowiązków i wszyscy 

tutaj. Proszę Państwa ta obecność to świadczy o tym, że w zasadzie większość Państwa była tez 

na 25-leciu kilka miesięcy temu i tutaj na ręce Pana Wojewody chcę złożyć coś, co właśnie 

kojarzy się z Tułowicami, chociażby tą namiastkę tego, co tu robiono i po co poprzedni 

właściciele ściągali tutaj zacnych ludzi. Dziękuje.  

Wojewoda Opolski Pan Adrian Czubak zwrócił się do Burmistrza Tułowic: 

„Panie Burmistrzu, ja nie wiem czy to jest przypadek Szanowni państwo, że mogę powiedzieć od 

początku, od kiedy pełnie ta zaszczytną funkcję, przez gabinet Wojewody Opolskiego przewinęło 

się wielu znakomitych  gości, oczywiście parlamentarzyści, samorządowcy z województwa 

opolskiego ale również wielu konsuli i ambasadorów, wielu gości zagranicznych, ministrów, 

premierów i Drodzy Państwo tak jakoś z Panią Wojewodą zawsze szczycimy się tym, że możemy 

przekazać na pamiątkę tego pierwszego spotkania  dla tak wspaniałych i wybitnych osobistości,  

co my zawsze przekazujemy, właśnie przekazujemy porcelanę Drodzy Państwo, tą filiżaneczkę, 

jesteśmy dumni i zawsze się chwalimy Drodzy Państwo, że Opolszczyzna to wspaniały i 

cudowny region, zawsze powtarzam, ze mamy wszystko prócz dostępu do morza ale to się tez 

jakoś da powolutku załatwić, ale jako jakiś prezent, pamiątkę ze spotkania z Wojewodą 

przekazujemy właśnie filiżankę i też się chwalimy Drodzy Państwo, że mamy taka miejscowość 

na Opolszczyźnie jak Tułowice, która słynęła, słynie i będzie słynąć z tych wspaniałych 

wyrobów. Tak, ze to chyba nie przypadek, to można sprawdzić u każdego, kto u nas był, zawsze 

taki prezent wspaniały dajemy, ta filiżaneczkę, bo tam ktoś pije ta herbatę bądź ta kawę i z tej 

filiżanki sobie zawsze to pije.  

Następnie wręczył Panu Burmistrzowi szklaną statuetkę na pamiątkę dzisiejszego spotkania i 

tego, że mógł w tym dniu tutaj być. Jeszcze raz pogratulował . 

Ad. 4. Wystąpienie Burmistrza Miasta Tułowic Andrzeja Wesołowskiego  

            Przewodniczącego Rady Miejskiej Frederica Coppin, 

Burmistrz Tułowic Andrzej Wesołowski: 
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„Szanowni zgromadzeni,  tutaj Pan Przewodniczący już wszystkich przywitał ale ja chcę jeszcze 

raz bardzo, bardzo wszystkich tutaj serdecznie przywitać, z  mojej lewej i prawej strony, tutaj 

Szanowną Wysoką Radę Miejską  siedzącą wraz z naszymi Sołtysami, mieszkańcami, 

mieszkańcami nie tylko Tułowic ale i całej Gminy. Chylę czoło  Drodzy Państwo w dniu 

dzisiejszym przed tą historyczną chwilą, bo kilka dni temu stała się rzecz takowa, że marzenia się 

spełniają, może ktoś mówić, że ktoś był wizjonerem ale proszę mi wierzyć, tutaj myślę, że jeszcze 

dzisiaj padnie słowo, że to  poprzedni właściciele około  dwóch wieków temu właśnie Erst  Von 

Frankenberg gdy na licytacji w Raciborzu nabywał włości Tułowickie w pierwszych słowach do 

swojej żony powiedział trzy magiczne słowa > mam najpiękniejszą żonę na świecie, która 

urodziła mi piękne dziecko i nabyłem najpiękniejsze włości na świecie <. To Frankenbergowie 

przyjechali tutaj z Wrocławia i wówczas w zasadzie, oczywiście ta historia jest długo, długo 

wcześniej, bo w ubiegłym roku obchodziliśmy taką datę pisana 570-lecie datowania Parafii, 

kościoła, oczywiście ten kościół był w innym  miejscu, tutaj mieszkańcy wiedzą, gdzie  to jest na 

rogu ul. 1 Maja, to był kościół drewniany, on w pewnym momencie spłonął ale to właśnie 

Tułowice były tak małą osadą, że to ci mieszkańcy, Frankenbergowie pozwolili im chodzić do 

kościoła tutaj do swojego. Ale w pewnym momencie, Ci ludzie chodzili, chodzili i właściciele 

pomyśleli tak, ze przestana chodzić jak im wybudujemy ten kościół murowany i ten kościół został 

wybudowany i jest do dzisiaj. Chyle czoło przed wszystkimi tutaj mieszkańcami Tułowic i całej 

Gminy, którzy wzięli udział w konsultacjach, bo ta zgoda, przyzwolenie społeczne na to, dało 

glejt nam Drodzy Państwo na starania się tutaj za pośrednictwem służb Pana Wojewody i za tą 

opinie pozytywną jeszcze raz dziękuję i wsparcie tutaj naszych posłów i senatorów Ziemi 

Opolskiej, którzy myślę, że też gdzieś swoje słówko w kuluarach na ul. Wiejskiej jeśli trzeba 

było, to dopowiedzieli ale wiadomo było, ta opinia tutaj była bardzo kluczowa. Lipiec ubiegłego 

roku, decyzja tutaj Rady Ministrów pozytywna, dla nas to jest historia. Historię piszemy wszyscy. 

Jeszcze raz wielkie podziękowania dla tych, którzy na jakimkolwiek etapie, czy to mieszkańcom 

przede wszystkim, bo to oni brali udział w konsultacjach, opowiedzieli się  za, dla Komitetu 

Honorowego, dla wszystkich radnych przede wszystkim za tą uchwałę intencyjną, a jakie były 

początki to myślę  zobaczymy tutaj, tego spotkania  informalnego nie chce zdradzać tutaj Drodzy 

Państwo tajemnicy. Wierzę, że to jest szansa na rozwój tej małej miejscowości tak jak Pan 

Wojewoda powiedział, to zawsze tak mówiono, że z wiosek uciekano do miast, nie o to chodzi 

Drodzy Państwo, tu jest szansa, prestiż. Na początku 20 wieku Tułowice podwoiło swoją ilość 

mieszkańców tutaj ściąganych do zakładów, do fabryki.  Tu już przed wojną charakter tej 

miejscowości był miejski. Wczoraj wracając z jednej z miejscowości, Pan mnie spotkał, 

pogratulował, poznał bo na pewnym etapie żeśmy gdzieś w piłkę grali, to było dawno ale to była 

prawda, on jeżdżąc tutaj przejeżdżając do pracy pięć razy w tygodniu, on zawsze mówił, że dla 

każdego to było małe miasteczko, mała miejscowość.  

Jeszcze raz wszystkiego dobrego, korzystając z okazji, że to jest okres noworoczny pozwolę sobie 

Państwu złożyć życzenia te noworoczne. W dniu dzisiejszym, a to nie przypadek Drodzy 

państwo, ze dzisiaj jest święto Trzech Króli, trzej Królowie tez przyszli żeby pokłon złożyć. Ja 

chylę tutaj przed Państwem, że Państwo tutaj znaleźli czas i miejsce żeby się tutaj pojawić w tej 

małej miejscowości, bo to jest  historia, którą my nawet chociażby tutaj dzisiejsza Sesja Drodzy 

Państwo piszemy. Wszystkiego dobrego, spełnienia marzeń zarówno tych w sferze prywatnej  ale 

też tych zawodowych, dużo zdrowia, zdrowia i zdrowia. Dziękuję bardzo” 

Przewodniczący Rady Miejskiej Frèdèric Coppin: 

Teraz omówię przebieg najważniejszych etapów  procedury prawnej na drodze do uzyskania 

statusu Miasta.  

Etap pierwszy , Czternastego kwietnia dwa tysiące szesnastego roku  
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(14 04 2016) odbyło się spotkania z Radnymi , Wójtem, Sekretarzem Korfantowa panem 

Jarosławem Szewczykiem, Burmistrzem Prószkowa panią Różą Malik i Prezesem, Związku Gmin 

Śląska Opolskiego Czesławem Tomalikiem  . Miała wówczas miejsce pierwsza rozmowa, w 

której inne gminy podzieliły się swoimi doświadczeniami na temat tego, jak zyskać status miasta. 

Na końcu spotkania Wójt wpadł na pomysł, aby  wraz z radnymi złożyć podpisy na serwetce 

papierowej, która miała symbolizować początek starań o bycie miastem. Serwetka została 

zachowana, jako pamiątka tego zdarzenia. 

Etap Drugi, Dwudziestego pierwszego maja  dwa tysiące szesnastego roku  

(21-05-2016),  w trakcie dwudziestej drugiej sesji Rady Gminy z okazji dwudziestej piątej 

rocznicy powstania gminy, została podpisana uchwala nr 109/16, w sprawie wyrażenia zgody na 

podjęcie działań zmierzających do nadania miejscowości Tułowice statusu miasta. 

Etap trzeci, 30 listopada 2016 roku został powołany Komitet honorowy na rzecz uzyskania 

statusu miasta dla miejscowości Tułowice, w składzie: wtedy Pan Wójt, Ja ( Frèdèric Coppin) , 

Pan Roman Kopij, Pani Urszula Kosińska-Bardon, Pani Helena Wojtasik, Ksiądz Proboszcz 

Norbert Niestrój, Pan Ryszard Bojkowski, Pan Stanisław Dembiczak, Pan Leszek Krzak, Pan 

Adam Sinicki, Pan Henryk Gałkowski, Pan Andrzej Pater, Pani Monika Matusik, Pan Waldemar 

Bogon, Pani Marianna Mierzwiak, Pani Halina Krawczyk, Pani Agnieszka zawadzka i Pan 

Andrzej Reszka. 

Dziękuję Wam za wsparcie bo to Wasza opinia pomogła podjąć mieszkańcom dobrą decyzję. 

Etap czwarty, Czternastego grudnia dwa tysiące szesnastego roku (14-12-2016) miało miejsce 

spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami Tułowic z udziałem Wójta Gminy Tułowice, 

Przewodniczącego Rady Gminy Tułowice oraz członkami Komitetu Honorowego w sprawie 

omówienia procedur dotyczących nadania status miasta  

Etap piąty, Dwudziestego Trzeciego marca dwa tysiące siedemnastego roku (23-03-2017) , w 

trakcie trzydziestej trzeciej sesji(33) , Rada Gminy wprowadziła uchwałę nr 179/17, w sprawie 

wyrażenia opinii  na temat wystąpienia z wnioskiem o nadanie statusu miasta miejscowości 

Tułowice . Na podstawie uchwały Rada Gminy wystosowała  do Ministerstwa Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, za pośrednictwem Wojewody Opolskiego, wniosek o wydanie 

rozporządzenia przez Radę Ministrów, w sprawie nadania miejscowości Tułowice statusu miasta i 

ustalenie granic miasta. 

Etap szósty, Dwudziestego dziewiątego marca dwa tysiące siedemnastego roku (29 03 2017) 

delegacja, w składzie z Wójtem Andrzejem Wesołowskim, Przewodniczącym Rady Gminy 

Frederikiem Coppin, Zastępcą Przewodniczącego Rady Gminy Romanem Kopijem oraz 

Sekretarzem Gminy Wiesławem Księskim, złożyła w Urzędzie Wojewódzkim komplet 

dokumentów niezbędnych do uzyskania statusu miasta przez Tułowice. 

Etap siódmy, Dwudziestego ósmego kwietnia dwa tysiące siedemnastego roku (28 04 2017) , 

Wojewoda Opolski Adrian Czubak wysłał do Rady Gminy pozytywną opinię dotyczącą wniosku 

Rady Gminy o nadanie Tułowicom statusu miasta.  

Etap ósmy, w okresie od maja do lipca dwa tysiące siedemnastego roku(od 5 do 7 2017) , 

powstawał projekt rozporządzenia Rady Ministrów, w sprawie ustalenia granic niektórych gmin i 

miast, nadania niektórym miejscowościom statusu miasta, zmiany nazwy gmin oraz siedzib władz 

niektórych gmin , który jest umieszczony w Rządowym Centrum Legislacji, pod numerem 

RD251.  

Etap dziewiąty, Dwudziestego szóstego lipca dwa tysiące siedemnastego roku  

(26 07 2017) , rozporządzenie z dnia dwudziestego czwartego lipca (24 07 2017), stanowiące że z 

dniem pierwszego stycznia dwa tysiące osiemnastego roku (1.01.2018) nadaje się status miasta 

miejscowościom: TUŁOWICE, Józefów nad Wisłą, Otyń, Chełmiec, Sanniki, Wiślica, Łagów, i  
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Radoszyce, zostało opublikowane w dzienniku ustaw Rzeczy Pospolitej Polskiej, pod pozycją 

1427. 

Dążenie do uzyskania praw miejskich wymagało bardzo dużo pracy i ogromnej motywacji nie 

tylko Wójta i Radnych i Komitetu, ale także pracowników urzędu. Nie sposób wymienić każdego 

z osobna, ale szczególnie chcę podziękować Sekretarzowi Wiesławowi Księskiemu, za 

skrupulatne przygotowanie wniosku, który był kluczowym etapem do sukcesu. Pragnę również 

podziękować wszystkim, którzy wspierali nasz wniosek poprzez interpelacje oraz rozmowy na 

wyższym szczeblu. Dziękuję.  

Wynikiem starań stał się fakt, że jesteśmy miastem.  W imieniu Rady Miejskiej, wraz z 

Wiceprzewodniczącym  Rady Romanem Kopijem, który jest inicjatorem pomysłu i autorem 

projektu, pragniemy przekazać klucz symbolizujący otwarcie bramy do Miasta Tułowice. Za 

bramą czeka nas droga do rozwoju, droga do nowych perspektyw, droga do realizacji marzeń 

naszych Mieszkańców.  

Przewodniczący Rady poprosił wszystkich o powstanie a sygnalistów  o wykonanie sygnału. 

Następnie głos zabrał Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej w Tułowicach Pan Roman 

Kopij : 

„Proszę Państwa w imieniu Rady chcemy wręczyć ten symboliczny klucz do bram naszego 

wspaniałego miasta Tułowice, z naszym nieodłącznym symbolem tych trzech cegieł, jest to 

pewien symbol ale mam nadzieję, że te trzy cegły niech sprawią żeby nasze Tułowice zawsze się 

rozwijały, żeby Pan Burmistrz miał nowa energię, nową siłę, żeby rozwijać Tułowice a my 

będziemy Go w tym  wspierać, myślę, że Tułowiczanie zasłużyli na  ten nowy rozwój 

ekonomiczny, intelektualny, tak, że życzymy Panie Burmistrzu dużo sił, my będziemy wspierać 

żeby Tułowice się naprawdę dalej rozwijały. 

Wręczono Panu Burmistrzowi Andrzejowi Wesołowskiemu  klucz do miasta Tułowice. 

Burmistrz Andrzej Wesołowski: 

„Drodzy Państwo jest to rzeczywiście wydarzenie  dziejowe, uczestniczymy w tym wszyscy, ta 

zmiana, ja tylko dopowiem, ze o herbie Tułowickim jeśli ktoś jeszcze nie wie a myślę , że 

Państwo wszyscy wiedzą, to w drugiej części już tam na ulicy Szkolnej będzie historia tego herbu. 

Dziękuję bardzo. To jest tak jak powtarzam, na nowo się narodzić. Ja to tak traktuję, Drodzy 

Państwo dla mnie jest to niesamowite przeżycie, doświadczenie jako osoby. Powiem szczerze, 

jestem głęboko wzruszony i powiem tylko tyle, tak jak moja pierwsza praca w Tułowicach, 

przyjechałem 25 lat temu i pierwszy włodarz Gminy wówczas Pan Olszewski, 25 lat miałem 

wtedy i drodzy Państwo podszedł do mnie, on tez był młodym człowiekiem, jak Gmina 

powstawała to było całkiem inaczej bo wtedy tworząc Gminę  tak jak na polu ugoru było, trzeba 

było wszystko uprawiać, dzisiaj jest dużo łatwiej, i powiedział do mnie >do pracy<. Dla mnie ten 

klucz to daje taką siłę Drodzy Państwo, glejt i przyzwolenie tutaj na najbliższy okres pracy, bo to 

jest służba Drodzy Państwo, praca to jest służba. Niezmiernie wielki, wielkie dzięki Drodzy 

Państwo za ten symboliczny klucz. Dziękuje bardzo.” 

Ad.5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tułowice 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin poinformował, że Statut Miasta, to 

dokument, który określa szereg przepisów dotyczących zakresu działania oraz zadań miasta. 

Zawiera przepisy dotyczące organizacji wewnętrznej Rady i jej Komisji, pracy Burmistrza, ale 

także jednostek pomocniczych i organizacyjnych. Propozycje zmian w statucie zostały 

opracowane w sierpniu ubiegłego roku przez Komisję Statutową, na czele z Przewodniczącym 

Komisji Panem Janem Bojkowskim i przekazane do analizy Radcy Prawnemu. Zmiany dotyczą 

zmiany statusu z Gminy Tułowice na Miasto Tułowice oraz pracy Rady Miejskiej.  

Przewodniczący Rady zwrócił się z prośbą do Wiceprzewodniczącego Rady o odczytanie 

projektu uchwały. 
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Wiceprzewodniczący Rady odczytał projekt uchwały. 

Wobec braku  zgłoszeń do dyskusji Przewodniczący Rady  zarządził głosowanie, w wyniku którego 

przy 14 głosach za, braku głosów  przeciwnych i braku wstrzymujących się od głosowania  podjęto  

uchwałę Nr XLV/229/18 w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Tułowice.  

Ad.6. Przedstawienie historii Tułowic przez Państwa Elżbietę i Mariusza Woźniak. 

Przewodniczący Rady Miejskiej poprosił o zabranie głosu przez Państwa Elżbietę i Mariusza 

Woźniak. 
Pan Mariusz Woźniak przywitał zebranych i zaprosił na krótką wycieczkę po zakamarkach 

tułowickiej historii, którą następnie przedstawił w formie prezentacji. 

Po zakończeniu prezentacji Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin podziękował 

Państwu Elżbiecie i Mariuszowi Woźniak. 

„Dziękuję, że dzielicie się Państwo  cenną wiedzą na temat historii Tułowic. Przyczynia się to do 

promowania naszego Miasta wśród mieszkańców i nie tylko. „ 

Następnie Przewodniczący Rady powitał przybyłego na Sesję Posła Rzeczypospolitej Polskiej 

Janusza Sanockiego. 

Ad.7. Film promujący i ukazujący walory Miasta Tułowice, autorstwa Grzegorza Ludwy, 

Przewodniczący Rady Miejskiej: Za co warto kochać Tułowice? Odpowiedzią na to pytanie 

niech będzie film, który z pewnością pokaże, że warto kochać nasze małe miasteczko. Myślę, że 

mieszkańców ogarnie duma, a nasi goście będą pod wrażeniem walorów naszej małej, wielkiej 

Ojczyzny.Ten film został już wyświetlony podczas uroczystej sesji z okazji dwudziestopięciolecia 

Gminy Tułowice, ale jest swego rodzaju wizytówką i nie może go zabraknąć podczas dzisiejszej 

uroczystości. W mojej opinii, jako mieszkańca Tułowic, można go oglądać bez końca. 

Następnie został wyświetlony film promujący i ukazujący walory Miasta Tułowice, autorstwa 

Grzegorza Ludwy. 

Ad.8. Wystąpienia  okolicznościowe  osób  zaproszonych,  

Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że z okazji dzisiejszej otrzymali list gratulacyjny 

od Burmistrza Gogolina.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Miejskiej Pan Roman Kopij odczytał list gratulacyjny. 

Następnie Przewodniczący Rady Miejskiej poinformował, że teraz głos zabiorą Goście, którzy 

wyrazili chęć przemówienia. 

Poseł Rzeczypospolitej Polskiej Tomasz Kostuś: 

Szanowni Państwo, Drodzy zaproszeni Goście, Panowie Senatorowie, Panie Pośle, Panie 

Wojewodo, Panie Marszałku, Drodzy Samorządowcy: po pierwsze chciałbym bardzo serdecznie 

podziękować organizatorom, Panu Przewodniczącemu, Radzie miasta, Panu Burmistrzowi za 

zaproszenie. To dla mnie wielki zaszczyt, to dla mnie wielka przyjemność wzięcia udziału w tak 

ważnej, historycznej dla mieszkańców Tułowic chwili. Bo oto otwieramy nowy rozdział w 

historii Tułowic, jest to moment nie tylko bardzo ważny dla Tułowic, dla Gminy, dla jej 

mieszkańców  ale również dla Powiatu jak i dla całego województwa.  Przy tej okazji chciałbym 

bardzo serdecznie pogratulować gospodarzowi miasta Panu Burmistrzowi za jego determinację, 

za jego poświecenie, za jego wkład by ten strategiczny cel dla mieszkańców Tułowic jak i całej 

Gminy Tułowice został zrealizowany. 

Panie Burmistrzu, każdy projekt ma swojego lidera a bez wątpienia bez Pana poświecenia nie 

udałoby się tak szybko tego celu zrealizować.  

Po drugie wreszcie chciałbym bardzo serdecznie pogratulować  tej współpracy na poziomie 

administracji gminnej, powiatowej, na poziomie administracji wojewódzkiej i chciałbym 

pogratulować administracji rządowej Panu Wojewodzie, za to, że tak sprawnie, za to, że tak 

szybko udało się ten projekt zrealizować.  
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To również okazja by pogratulować  za dobrą, modelową współpracę, bez której nie byłaby 

możliwa realizacja dużych, ważnych projektów  na przykład infrastrukturalnych. Ja dzisiaj 

jechałem drogą wojewódzką 405 i z satysfakcją i z radością zobaczyłem, przekonałem się, ze w 

końcu tak długo oczekiwana inwestycja, o której wielokrotnie mówiliśmy , patrzę tutaj na Pana 

Burmistrza, na Pana Przewodniczącego, która przez lata była przygotowywana, w końcu 

doczekała się realizacji, nie tylko na odcinku niemodlińskim ale również na odcinku tułowickim. 

Bardzo się cieszę, że ten projekt infrastrukturalny, za chwilę pewnie będzie o tym Pan Marszałek 

mówić, nie chciałbym mu tego zabierać, w tym wymiarze infrastruktury kolejowej również 

doczekała się realizacji i ten projekt strategiczny, który łączy Opole z Nysą przez właśnie 

Tułowice za chwilę będzie realizowany. 

Chciałbym pogratulować, podziękować Panu Przewodniczącemu jak i całej Radzie za to, że 

wspierała Burmistrza, za to, że szybko i sprawnie procedowała, przygotowywała odpowiednie 

uchwały, za to przede wszystkim, że udało się Państwu wspólnie osiągnąć taki spokój społeczny, 

udało się  wypracować taką modelową współpracę i nikt nie kwestionował tego bardzo ważnego 

dla Państwa projektu. 

Za to chciałbym Państwu bardzo serdecznie podziękować.  

Szanowni Państwo jest to tak jak powiedziałem historyczny moment, moment dziejowy. Od 1 

stycznia 2018 roku Pan Burmistrz, Pan Przewodniczący, cała Rada miasta, piszecie nowy rozdział 

historii Tułowic.  

Chciałbym przy tej okazji podkreślić, że nadanie praw miejskich to nie jest gwarancja sukcesu, 

chciałbym podkreślić , że to jest wielka szansa i od Państwa zaangażowania, od Państwa pracy 

będzie zależeć czy tą szansę wykorzystacie. Wiedząc o tym  ile w ostatnim czasie zrobiliście, 

czego ten piękny film jest przykładem, który doskonale opisał jak Tułowice zmieniły się w 

ostatnim czasie jestem absolutnie przekonany, że te wszystkie cele, zamierzenia będą 

zrealizowane. 

Szanowni Państwo nie przedłużając ze względu na ograniczone możliwości czasowe, ze względu 

na to, że bardzo wielu jeszcze będzie chciało głos zabrać by pogratulować, by podziękować 

chciałbym na końcu życzyć dużo radości, dużo miłości, realizacji celów i zamierzeń, życzę 

mieszkańcom Tułowic tego aby ten rok był lepszy od tego mijającego. By te piękne hasło 

promocyjne i te zamierzenia o których mówił Pan Burmistrz i Pan Przewodniczący zostały 

zrealizowane.  

Bardzo dziękuję.  

Następnie przekazał Panu Burmistrzowi list gratulacyjny w dowód uznania za szczególne  

zaangażowanie i wkład w uzyskanie praw miejskich Gminy Tułowice, życząc  by wszelkie 

przedsięwzięcia służące rozkwitowi miejscowości  znajdowały swój szczęśliwy finał w postaci 

inwestycji, rozwoju przedsiębiorczości i jeszcze lepszej jakości życia mieszkańców. 

Senator Rzeczypospolitej Polskiej Pan Piotr Wach. 

Panie Burmistrzu, Wysoka Rado, Panie  Przewodniczący Rady granuluje tego sukcesu, dostojni 

Goście z Panem Wojewodą z  Parlamentarzystami, gratuluje tego sukcesu, to jest to, co się będzie 

powtarzało we wszystkich przemówieniach. Chciałbym powiedzieć coś, co jeszcze nie padło 

wcześniej a mianowicie ten film oraz wcześniejsza historyczna prezentacja pokazuje związek i 

ciągłość miedzy przeszłością a tym, co się dzieje dzisiaj, wyjątkowo dobrze Państwo to 

skonstruowali, tą narracje w bardzo umiejętny sposób. Od najdawniejszych czasów to co, wysiłek 

ludzki przekłada się na to, co się dzieje w dniu dzisiejszym i to co Państwo zrobili, a mianowicie 

rozwijając w ostatnim okresie to miasto jednocześnie budując  konsensus społeczny, spokój 

społeczny a jednocześnie poparcie sąsiadów. Proszę zwrócić uwagę, że to jest przykład takiej 

transformacji, której można zazdrościć ale nie wywołała negatywnych reakcji. Tego Państwu 

należy serdecznie pogratulować. Ten sukces, który Państwo dzisiaj odnosicie świętujemy  
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wszyscy razem a właściwie różne wymiary, również ogólnopolskie. Ten wymiar ogólnopolski to 

nie tylko to, że Rada Ministrów zajęła się Tułowicami i w Rozporządzeniu  wśród siedmiu 

miejscowości awansowała Tułowice ale to również jest to, że właściwie Polska jest krajem 

rozwijającym się, że stopień urbanizacji kraju wzrasta, co oczywiście w wymiarze lokalnym może 

nie ma takiego znaczenia ale generalnie rzecz biorąc świadczy o rozwoju kraju, a dla Państwa 

chyba ważniejsze jest to, jak ten sukces zostanie przetworzony na rezultaty tutaj miejscowe. W 

jakim stopniu to cały czas następowało, ta historia była pokazana w filmie ale teraz te szanse się 

zwiększają i te szanse powinny dać możliwości, zatrzymanie młodzieży, która się tutaj uczy, 

która tutaj chodzi również do Technikum i tej, która studiuje w uczelniach pobliskich opolskich 

ale i krajowych, będzie chciała tu pracować i będzie miała miejsce do pracy tutaj. Tego Państwu 

życzę, by ta ciągłość historyczna, która 1 stycznia tego roku dostała skoku jakościowego przekuła 

się w taki ciągły skok cywilizacyjny i rozwojowy. Wszystkiego dobrego Panie Burmistrzu, 

Wysoka Rado, wszyscy mieszkańcy, niech wam się szczęści w przyszłości. 

Marszałek Szymon Ogłaza 

Panie Wojewodo, Panowie Parlamentarzyści, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, Wysoka 

Rado to rzeczywiście duży zaszczyt być tutaj dzisiaj, bo tu dzieje się historia, to już zostało 

dzisiaj powiedziane. Drugi raz pierwszej Sesji Rady Miejskiej nie będzie i to duża przyjemność 

móc uczestniczyć w tym wydarzeniu, duża przyjemność również dlatego, że my dzisiaj mamy tak 

naprawdę do czynienia z  triumfem woli, znaczy czy ktoś kiedyś wymyślił, że Tułowice mogą 

stać się miastem, była wizja, która została przedstawiona grupie, która stała się Komitetem 

Honorowym, zdołała uzyskać aprobatę mieszkańców i w tej atmosferze aprobaty udało się 

przekonać najpierw Pana Wojewodę  a następnie Radę Ministrów Rzeczypospolitej, że warto. 

Tego serdecznie gratuluję i dziękuję za te wolę, która się pojawiła, bo oto dzięki temu, jako 

przedstawiciel samorządu województwa mogę przywitać trzydzieste szóste miasto województwa 

opolskiego. 

Następnie odczytał list gratulacyjny, który na ręce Pana Burmistrza skierował Marszałek 

Województwa Andrzej Buła oraz przekazał na pamiątkę tego wydarzenia obraz Wieży 

Piastowskiej – symbol ponad tysiącletniej tradycji i władzy regionalnej naszej wspólnoty 

regionalnej, która w tym miejscu, właśnie na Ostrówku w Opolu się wyraża. 

Pan Marszałek Szymon Ogłaza stwierdził, że przekazuje to na ręce Pana Burmistrza aby 

pamiętać, że miasto owszem ale jednak w województwie opolskim. Natomiast również, żeby te 

aspiracje, bo nie ma się co oszukiwać, ze jest ta wola o której mówił, była emanacją pewnych 

ambicji i aspiracji, aby te aspiracje być może któregoś z Panów doprowadziły właśnie w to 

miejsce na Ostrówek do Opola. 

Wójt Gminy Dąbrowa Pan Marek Leja 

Drodzy Państwo, Panie Burmistrzu, Panie Przewodniczący, cała Wysoka Rado,  przeszliście do 

historii, to nie podlega żadnej dyskusji. Tak jak tu pięknie dzisiaj była opowiedziana ta historia 

Tułowic, to wy też dzisiaj się w niej zapisaliście i będziecie we wszystkich annałach i będzie to 

bardzo dobrze o was świadczyć, ze na taki krok się zdecydowaliście, ale Ja życzę Państwu, żeby 

ten sukces przekuł się na dobro przede wszystkim Waszych mieszkańców, żeby oni z tego 

skorzystali, żeby ten standard życia również przez to, ze zostali mieszkańcami miasta wzrósł. 

Pragnę potwierdzić słowa Pana profesora Wacha, bo chciałem to właśnie powiedzieć, tylko jak 

ktoś mówi na końcu, to potem jest zawsze gorzej, że to jest ze wszystkich transformacji ta 

szczególna, najlepsza, bo nikogo nie krzywdzi, bo to, ze z wioski staliście się miastem po prostu 

jest pozytywne w każdym względzie, nie ma dzielenia, rozdzielenia, nie ma zmiany granic co w 

wielu przypadkach kończy się po prostu gdzieś tam zadrami, które później przez wiele, wiele lat 

maja miejsce, a ta transformacja jest absolutnie, absolutnie pozytywna. Myślę, że na tym 

zakończy już Pan Burmistrz, bo jak dobrze patrzyłem na ta historię, to było jeszcze coś takiego  
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jak Państwo stanowe Tułowice i tam była taka miejscowość Siedliska, która należy teraz do 

Gminy Dąbrowa i tam pozostanie.  

Wszystkiego dobrego Wam życzę, dużo zdrowia, powodzenia. 

Burmistrz Korfantowa Pan Janusz Wójcik 

Szanowni Posłowie, Senatorowie, Panie Wojewodo, Panie Marszałku. Panie Burmistrzu, Panie 

Przewodniczący, Wysoka Rado, Szanowni Goście i oczywiście mieszkańcy, Mi jest troszkę 

łatwiej bo jestem sąsiadem a z Tułowicami jestem związany okrutnie, Mój ojciec przez wiele lat 

był Prezesem GS-u i budował Tułowiczankę, różne  inne rzeczy, budowane były te Tułowice 

przez ręce mojego ojca. Mój brat chodził do Technikum Leśnego, uczył tutaj jeszcze mój 

serdeczny kolega Ryszard Bojkowski, moje dziewczyny chodziły do Liceum Ogólnokształcącego 

do Pana Dyrektora Adama Sinickiego, czyli powiazania są duże, pierwsza moja dziewczyna była 

z Ligoty Tułowickiej, tak, że mam dużo wspólnego z Tułowicami. Teraz kolejne wspólne rzeczy, 

Pan Burmistrz Andrzeju mój kochany spotkaliśmy się niechcący na imprezie integracyjnej, jako 

wieloletni Dyrektor Komunalki, Zakładu Komunalnego w Korfantowie z Tadeuszem Cwynarem 

moim serdecznym kolegą, mieszkańcem Korfantowa zrobiliśmy takie spotkanie integracyjne 

pracownicze i tam wymienialiśmy się różnymi spostrzeżeniami i oczywiście twoi pracownicy 

mieli żal, że u mnie za dużo zarabiali wtedy, ale oczywiście wszystko się kończyło po meczach 

piłkarskich, przy ognisku i tam później już wszystko elegancko było. Tam poznałem Cię pierwszy 

raz już chyba z 20 lat temu, i pamiętam jak zostałeś Wójtem , byłeś u mnie i zapytałeś >Janusz a 

co ty sądzisz o mieście<, powiedziałem > słuchaj, mamy wspólną historię , Korfantów w tym 

roku obchodzi 25-lecie odzyskania praw miejskich, Korfantów przez wiele lat był miastem ale ta 

stagnacja powojenna Go troszeczkę zniszczyła i po prostu w tym roku obchodzimy 25 lecie. 

Powiedziałem Andrzej  to jest najlepszy pomysł i naprawdę gratuluje Tobie, wszystkim Wam 

Państwu, bo to jest prestiż, tu już nie chodzi że jest Wójt a teraz Burmistrz i teraz do Niego mogę 

spokojnie przyjechać jak równy z równym porozmawiać, oczywiście w formie żartów, trzymam 

Cię za słowo, że nie będziesz sięgał po moje wioski, a powiem, że Gmina Korfantów ma ich 24 to 

jak weźmiesz jedna to tam nie biednieję, gorzej jakbym ja zabrał Tobie ze trzy wioski, to byś 

został sam. Oczywiście ja też Ci deklaruję, że nie będę niczego zabierał. 

Dzisiaj jest piękny dzień, życzę wszystkiego najlepszego a Tobie Andrzeju jeszcze jednej rzeczy 

szczególnej życzę, rok wyborczy, no nie daj Boże klęska, 10 miesięcy Burmistrzem tragedia, 

zostań wiele lat. 

Burmistrz Korfantowa Pan Janusz Wójcik przekazał na ręce Pana Przewodniczącego list  

gratulacyjny od Gminy Korfantów a na ręce Pani Skarbnik Gminy przekazał kwiaty. 

Pan Leszek Krzak 

Chciałem powiedzieć przede wszystkim Szanowni Goście, że jestem, moje serce jest 

zachwycone, rozpromienione i to jest wielka radość w moim sercu, że mam możliwość 

uczestniczenia w tak wspaniałym uczestnictwie moich przyjaciół, kolegów. Chciałem powiedzieć, 

że jestem jednym ze sprawców tego, że dzisiaj jesteśmy na tej Sali. Mówię o tym dlatego, że 26, 

24 lat temu czterdziesto, pięć dziesięciolatkowie byli tak zdeterminowani, że zrobili wszystko 

żeby się jak najszybciej oderwać z Gminy Niemodlin, nie to, że nie lubimy Niemodlina, 

absolutnie nie ale po prostu byliśmy tylko trzydziestym trzecim sołectwem, trzydziestym trzecim 

kołem Gminy Niemodlińskiej, a trzydzieste trzecie koło to już wiadomo o co chodzi. 

Był stół i było trzydziestu trzech uczestników stołu, wtedy byliśmy miejscowością, która wnosiła 

duże podatki na rzecz Niemodlina, ale przy takim stole wiadomo, że Tułowice sobie dadzą radę, 

oni nie muszą wszystkiego mieć bo oni sobie poradzą i też taka prawda była, że dawaliśmy sobie 

radę. Mieszkańcy wybrali, że wtedy nie kto inny, mamy szczęście do Andrzejów musimy 

powiedzieć, bo pierwszym Andrzejem, to był nasz przyjaciel Andrzej Pater, On był  
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Przewodniczącym Rady Sołeckiej, tu jest uczestniczący. Andrzejem, który wieńczy nasze dzieło 

to jest właśnie nasz Andrzej Wesołowski, człowiek na te czasy, bo gdyby nie było jego osoby to 

powiem szczerze, to to by nie wyszło po prostu, bo taka jest prawda. Za to Panie Burmistrzu 

Andrzeju za to dbanie, za to wsłuchiwanie się  w ludzi, bo to nie jest człowiek, który tam trzyma 

paragrafy w kieszeni, on po prostu słucha to co mówią ludzie, słucha podpowiedzi a jednocześnie 

realizuje a tym obrazem jest między innymi nawet ta piękna remiza strażacka , do Opola jak się 

jedzie przez województwo, przez Polskę widzi się różne remizy w różnym stopniu urody 

natomiast nasza remiza jest można powiedzieć pokazowa. Jest tam nawet mieszkanie na wypadek 

jak by się komuś jakaś krzywda działa ale oby tego nie było. Chciałem powiedzieć, jak już kiedyś 

zaznaczyłem nie jesteśmy pośrednią miejscowością, nie jesteśmy  absolutnie wcale małym 

miastem, bo 4.200 mieszkańców to nie jest coś małego, bo Korfantów ilu ma  1900 czy 2000 

mieszkańców, Prószków, wielki ukłon dla pani Burmistrz. To jest taki ślad przyjaźni miasta 

Niemodlin, Tułowice, Korfantów, Biała Prudnicka i Prudnik, to jest szlak przyszłości. Chciałem 

powiedzieć, że my Tułowiczanie, to znaczy z kogo jesteśmy dumni, to znaczy z kogo ja osobiście 

jestem dumny, to z naszych ludzi, z tego potencjału, który mamy, z tych ludzi dwudziestopięcio, 

czterdziestoletnich, to jest nasz potencjał, to są ludzie bardzo wysoko wykształceni, mamy tutaj 

wielu doktorów różnych specjalności, mamy tez jedynego profesora akademickiego Panie 

profesorze Wach, Piotra Kownackiego- profesora akademickiego, który wywodzi się z Tułowic, 

w tej chwili jest na emeryturze i z tego też jesteśmy dumni, powiem szczerze, bo to jest prawda. 

Mamy tez również pierwszego absolwenta po Kościuszce Akademii Wojskowej w West Point w 

Stanach Zjednoczonych  - Jarosława Jędrzejewskiego. Jesteśmy dumni z tego, że on jest naszym 

Tułowiczaninem. Mamy wśród Tułowiczan wielu wspaniałych ludzi młodych a wynikiem tego 

jest to nowe osiedle, które widzieliśmy na tym filmie, to jest właśnie wynikiem tych młodych 

ludzi, jada na zachód, zarabiają, budują się i to jest nasz potencjał. Chciałem powiedzieć, że 

Tułowice, która miejscowość gdzieś w obrębie ma stację uzdatniania wody, ma oczyszczalnię 

ścieków, ma gaz, gazyfikacja nastąpiła w wyniku ruchu społecznego, to Pan Wincenty Olszewski 

budował społecznie tą oczyszczalnię. Ale chciałbym jeszcze tutaj w tym momencie wrócić do 

naszego wspaniałego przyjaciela Tomka Olszewskiego, mamy szczęście do imion do Andrzejów, 

mamy szczęście również do Tomaszów, trzeba przyznać. Tomek Olszewski był pierwszym 

właśnie Wójtem Tułowic. To nasza determinacja, nasze spotkania w wielu miejscach, nasze idee , 

marzenia spełniały się i to, że on był tym Wójtem, to musimy wziąć pod uwagę to, ze kiedyś w 

Tułowicach było tylko ileś tam ulic a teraz to mamy 44 i wszystkie są wyasfaltowane, 

wybrukowane a przedtem były szutrowe, normalne ulice, do Kościoła to się w gumiakach szło 

ulicą Kościelną, bo taka była prawda. Chciałbym w tym momencie oddać wielki hołd dla naszego 

przyjaciela Tomka Olszewskiego, który w tej chwili tam z zaświatów patrzy na nas i cieszy się, ze 

my po prostu jesteśmy w tym stanie w jakim jesteśmy i prosiłbym szanownych zebranych żeby 

Tomkowi oddać ten hołd w postaci naszego minutowego milczenia. - Oddano hołd  minuta ciszy.- 

Pan Leszek Krzak: mamy tez dużo Stanisławów, bo mamy i Staszka Dembiczaka i Staszka 

Suchodolskiego… już kończę ale jedno słowo powiem: 7 stycznia 1957 r, z mama przyjechałem 

do Tułowic. Jutro będzie 61 lat jak tutaj mieszkam i powiem szczerze, to pierwsze moje 

mieszkanko było właśnie w tym budynku, takie małe pokoiki  dwa na dwa trzydzieści, tu była 

taka koza tradycyjna, oczywiście jako dwunastoletni chłopak tu ogrzewałem ta kozą, tutaj miałem 

szczęście, że zaglądałem tak zboku na te filmy, które tu leciały w tej Sali, a to było pierwsze kino 

panoramiczne w Tułowicach, w Tułowicach pierwsze kino panoramiczne na Opolszczyźnie. 

Chciałbym oddać jeszcze hołd inżynierowi Eugeniuszowi Kwiatkowskiemu, bo to za jego 

przyczyną ten rozwój Tułowic nastąpił, bo prawda była taka, ze ten nowoczesny zakład Porcelitu 

właśnie powstał za jego czasów, to osiedle 6 budynków naszych zakładowych, 8 budynków  
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Spółdzielni, to jest 4.200 mieszkańców. Przepraszam za to, że mówię, bo ja mógłbym całą noc 

gadać , ale gratuluję i jestem szczęśliwy, że w tym miejscu mogę do Was coś powiedzieć. Szczęść 

Boże na to nasze miasto. 

Nadleśniczy Nadleśnictwa Tułowice Pan  Ryszard Bojkowski: Panowie parlamentarzyści, 

Panie Wojewodo, Panie Marszałku, Drogi Burmistrzu Andrzeju, Wysoka Rado, Szanowni Goście 

zapewniam, że ja nie przekroczę tego limitu czasowego jak mój poprzednik, nas leśników 

dyscyplina obowiązuje w każdym momencie. Chciałbym Panu Burmistrzowi serdecznie 

podziękować i pogratulować, to wspaniały czas, myślę, że to taka, ten dzień dzisiejszy to taka 

cezura, pewien interwał czasowy od którego historia będzie pisana już na nowo. Ja proszę 

Państwa jestem rodowitym Tułowiczaninem i od zawsze swój los, swoją ścieżkę zawodową 

związałem z tym zielonym kolorem, który tak tu dominował w filmie, w tej historii, mam na 

myśli te piękne otaczające nas lasy – Bory Niemodlińskie. Nie sposób, żeby w imieniu leśników 

tułowickich w tak podniosłym dniu, przy tej okazji na Pana Panie Burmistrzu ręce złożyć 

podziękowania za dotychczasową współpracę, którą uważam układa się nam w sposób wręcz 

modelowy, chcę podkreślić, że w ubiegłym roku zrealizowaliśmy wspólną inwestycję właśnie z 

Gmina Tułowice a to dopuszcza nowe Zarządzenie naszego Dyrektora Generalnego, które 

funkcjonuje już od dwóch lat, mianowicie zbudowaliśmy wspólnie oświetlenie na takim trakcie 

spacerowym przy ulicy Parkowej, to jest około 800 metrów pięknie oświetlonej trasy takiej 

spacerowo-rekreacyjnej. Składając te podziękowania za ta współpracę chcę jednocześnie 

zapewnić, że zrobimy wszystko aby ta współpraca układała się nadal w sposób dla nas bardzo 

korzystny i przede wszystkim aby ona służyła mieszkańcom i życzę Panie Burmistrzu aby ten 

fakt, że Tułowice stały się miastem był inspiracją, był takim zaczynem do podjęcia kolejnych 

działań, kolejnych decyzji realizowanych dla wspólnych celów takich, które będą służyły nam 

wszystkim, mieszkańcom Tułowic. Pragnę na koniec złożyć na Pana ręce taki skromny upominek, 

to jest taka plakieta niejako symbolizująca tę gminę, bo miasto Tułowice będzie czwartym 

miastem w zasięgu Nadleśnictwa  naszego Tułowice, to tej pory  mieliśmy trzy a mianowicie 

Korfantów, Niemodlin, Grodków, teraz do tej pięknej liczby dojdą Tułowice, ale na tej plakiecie 

są dwa symbole widoczne tej Gminy, bo to dalej pozostanie gmina leśna, a mianowicie las, 

symbol Tułowic – trzy cegły, symbol lasów państwowych. Wszystkiego dobrego na tej Waszej 

nowej drodze, niech Wam się darzy jak najlepiej, Darz Bór. 

Pan Piotr Gerber Proszę Państwa obiecano mi 10, 12 minut, nie wiem czy to dalej ta obietnica 

jest prawdziwa. Aby jak najwięcej treści przenieść przygotowałem nie tylko wypowiedź ale  także 

trochę przeźroczy. Ponieważ to jest Rada więc chciałbym wrócić do tej konwencji Rady, choć już 

atmosfera jest już taka radosna i wspaniała ale jeżeli możemy jeszcze troszeczkę zjechać z ta 

atmosferą  i poprosić o trochę uwagi. Ja nie jestem rodowitym Tułowiczaninem, jestem 

rodowitym Wrocławianinem ale przede wszystkim całe swoje życie zawodowe zajmuję się 

ochroną zabytków, przede wszystkim dziedzictwa przemysłowego i z tego punku widzenia 

chciałbym podzielić się różnymi refleksjami, powiedzieć Państwu w jak ważnym miejscu 

jesteśmy i dla mnie Tułowice zawsze były miastem,  w pewnym momencie nawet  nie 

wiedziałem, że to jest wioska, zawsze mi się wydawało, że to jest miasto. Ta celebracja jest 

bardzo ważna ale w moim sercu Tułowice są zawsze miastem, zawsze nim były i teraz chciałbym 

pokazać to, że przemysł budował ta miejscowość to oczywiście marzy nam się by ten przemysł 

nadal nowoczesny był aktywny, ale tez to, co ten przemysł po sobie zostawił jest bardzo ważne 

dla Tułowic. Chciałbym o tym parę słów.  

Następnie Pan Piotr Gerber przedstawił parę przeźroczy reklamujących swoja działalność.  

Pan Piotr Gerber: ja tylko powiem, że od 2007 roku chronimy dziedzictwo przemysłowe 

własnymi rękami w postaci tej Fundacji o której Państwo mówiliście uratowaliśmy  
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lokomotywownię w Jaworzynie Śląskim. To tez taka niewielka miejscowość, dzięki temu 

muzeum kolejnictwa tam powstał hotel, restauracja i parę barów. 70 tysięcy ludzi przyjeżdża do 

tego muzeum w ciągu roku. Jeżdżą parowozy, tymi parowozami jeździmy daleko, bo po całym 

dolnym śląsku, myślę, że niedługo także przyjedziemy tu, do Tułowic. ( pokazał parowóz we 

Wrocławiu). Następny uratowany obiekt to zabytkowa walcownia cynku w Katowicach, w której 

uczyniliśmy od zeszłego roku muzeum hutnictwa cynku. Kiedyś był to zdewastowany obiekt, 

który teraz służy ludziom ( pokazał zdjęcia tego obiektu) 

Budowane niedaleko Świdnicy w Piotrowicach muzeum techniki rolniczej w XVI wiecznym 

obiekcie będziemy mówili o tym jak technika zmieniała ten świat rolniczy ( zdjęcia obiektu) 

Pokazujemy także te stare i nowoczesne technologie. 

Następny projekt, to , tak naprawdę spod noża buldożera wyjęliśmy wspaniały, nowoczesny w 

latach trzydziestych młyn w Dzierżoniowie Śląskim w którym będziemy chcieli mówić o historii  

młynarstwa.  

Chciałbym powiedzieć parę słów o Tułowicach. Tułowice maja wszelkie cechy i miały cechy 

miastotwórcze, wiec jest ta baza mieszkaniowa, jest zaopatrzenie, jest administracja, są miejsca 

pracy, jest ochrona zdrowia, jest edukacja, jest kultura i to  było tak naprawdę zawsze tak 

wspaniałe, w tej prezentacji historycznej była o tym mowa jak przemysł zaczął zmieniać tą 

miejscowość, jak w pewnym momencie ta przestrzeń została zajmowana przez przemysł, ale 

także to, co ten przemysł budował. Te czynniki rozwoju jakie mamy dla Tułowic bardzo istotne i 

do wykorzystania, to jest przyroda, rekreacja, sport, odpoczynek. O tym była tez mowa w filmie i 

Państwa przemówieniach, więc trochę to skrócę, oczywiście jest fantastyczna komunikacja, ta 

dzisiaj remontowana ale także to, że jesteśmy blisko autostrady, to wielka szansa.  Potencjalne 

miejsca pracy, Ja mówię oczywiście cały czas w kontekście tego dziedzictwa przemysłowego i 

oczywiście zabytki, które tutaj są, zabytki przemysłowe ale także inne, o nich była mowa, one są 

chronione, one są też często niedostrzeżone i to jest też, wydaje mi się wielka część przyszłej 

historii Tułowic, aby te obiekty niedostrzeżone były bardziej pracujące dla Tułowic.  

Jak Ja widzę bariery rozwoju z którymi teraz trzeba będzie się zmierzyć, jesteśmy na Radzie więc 

tak chciałbym aby tez trochę porozmawiać o przyszłości, to na pewno ochrona środowiska, która 

jest przed nami, bo jesteśmy bardzo, bardzo w miejscu pełnym lasów i zieleni ale musimy o to 

bardzo zadbać, ochrona przyrody, ochrona krajobrazu, ochrona zabytków.  Tego, czego bardzo 

brakuje w Tułowicach, już rozmawiałem z panem Burmistrzem, przestrzeni wspólnej, nie mamy 

rynku a każde miasto musi mieć rynek, wydaje mi się, musimy zrobić ten rynek, jak najszybciej, 

może taki trochę przemysłowy, może inny ale potrzebny nam rynek. To będzie nas różniło od tak 

naprawdę wioski.  

Następnie Pan Piotr Gerber przedstawił  w formie prezentacji  zabytki  jakie znajdują się w 

Tułowicach oraz przedstawił postęp prac nad tworzeniem  muzeum porcelany w Tułowicach. 

 Na zakończenie swojej prezentacji Pan Piotr Gerber pokazał zdjęcie  komina fabrycznego w 

Tułowicach na którym został wykonany napis. Ten napis jest prezentem dla Tułowic z okazji 

uzyskania praw miejskich. 

Wójt Gminy Komprachcice Leonard Pietruszka: 

Szanowni Państwo moje obawy, że jednak Gmina Tułowice to już tak lekko przykryła czapką te 

Komprachcice ale mam nadzieje, że tak nie jest. Szanowni parlamentarzyści, Panie Wojewodo, 

Panie Marszałku, Drodzy koledzy samorządowcy, Szanowni Państwo, Wysoka Rado, Panie 

Burmistrzu, Panie Przewodniczący najpiękniej to już dzisiaj nie mogę życzeń złożyć  i gratulacji, 

ponieważ to już zostało wszystko powiedziane. Bo tak, jak pięknie już dzisiaj, tutaj kilkakrotnie 

brzmiały życzenia dla nowego miasta, to już nie da rady tego pobić. Nie da rady też dłużej 

mówić, tez już były długie przemowy, jedyne co zostało, to być tym, który może ewentualnie 

powiedzieć najkrócej. Dlatego też w imieniu swoim, w imieniu każdego z mieszkańców z osobna,  
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wszystkich razem sąsiedniej Gminy Komprachcice życzę, by Tułowice były tym właśnie 

pięknym, nowym miastem a Komprachcice już otoczone miastem Prószków, miastem Tułowice 

rozumiem, że po części miastem Niemodlin wiec rozumiem, że teraz kolej na Dąbrowę, tak, 

żebyśmy jako Komprachcice byli w środku. 

Szanowni Państwo wszystkiego dobrego od Gminy Komprachcice. 

Sekretarz Województwa Opolskiego Marzena Kazin, Szanowni Państwo w zastępstwie Pana 

Starosty  chciałam przywitać czwarte miasto w powiecie Opolskim, życzyć samych sukcesów, 

rozwoju, piękne otoczenie jest, wspaniali ludzie są, wiec szczęścia, pomyślności dla 

mieszkańców, dla włodarzy. Wszystkiego najlepszego. 

Wice Przewodniczącego Rady Gminy Łambinowice Grzegorza Fornalik: Proszę Państwa Ja 

tez bardzo krótko, w imieniu  Wójta  Łambinowic  Pana Tomasza Karpińskiego, 

Przewodniczącego Rady, całej rady oraz mieszkańców, zwłaszcza mieszkańców, Ja też składam 

tutaj  najlepsze życzenia oczywiście tutaj na ręce Pana Burmistrza i Pana Przewodniczącego. 

Bardzo króciutko chciałbym powiedzieć, cieszę się, że przyczyniliśmy się do powstania Gminy 

dwadzieścia pięć lat temu, mam nadzieję, że to był ten zalążek, który dał sukces teraz, dnia 

dzisiejszego, od 1 stycznia bardziej jak dnia dzisiejszego, gratuluję oczywiście i myślę, że ten 

przyczynek jak gdyby miała Gmina Łambinowice do powstania Gminy Tułowice i miasta 

Tułowice spowoduje, że będziecie Państwo prężnie się rozwijali, co było przedstawione tutaj i 

życzę tylko aby Wam motywacji i zdrowia, bo myślę, że resztę jesteście w stanie sobie 

dopracować. Dziękuje bardzo. 

Ad.9. Występy artystyczne pianisty Mateusza Paszkowskiego, akordeonisty Patryka 

Kuzdrowskiego  i wokalisty Jerzego Sadłonia,   

Przewodniczący Rady Pan Frèdèric Coppin przekazał prowadzenie występów artystycznych 

Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury Pani Helenie Wojtasik. 

Dyrektor Tułowickiego Ośrodka Kultury Pani Helena Wojtasik zaznaczyła, że tak samo jak 

Tułowice osiągnęły sukces tak dzisiaj chce przybliżyć kilka postaci, mieszkańców Tułowic, 

którzy osiągnęli sukces. 

Zaprezentowała osoby pianisty Mateusza Paszkowskiego , akordeonisty Patryka Kuzdrowskiego  

i wokalisty Jerzego Sadłonia, którzy swoimi występami uświetnili obrady  uroczystej Sesji.  

Zastępca Przewodniczącego Rady Gminy zaprosił artystów na środek, zaznaczył, że słowa 

Ryszarda Wagnera nabierają właśnie w ich wykonaniu tego znaczenia, że muzyka to początek i 

koniec wszelkiej mowy. Stwierdził, że zbliżamy się do końca tej Sesji, którą występy artystów 

pięknie uświetnili. Podziękował  artystom i odczytał listy gratulacyjne, które im następnie zostały 

wręczone. 

Ad.10. Zakończenie obrad. 

Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Frèdèric Coppin poinformował, że zanim zamkną obrady 

Sesji chciałby podziękować  w szczególności: 

Posłowi Rzeczypospolitej Polskiej Tomaszowi Kostusiowi 

Posłowi Rzeczypospolitej Polskiej Januszowi Sanockiemu 

Senatorowi Rzeczypospolitej Polskiej  Jerzemu Czerwińskiemu  

i senatorowi Rzeczypospolitej Polskiej  Piotrowi Wachowi 

Posłowi Reczy pospolitej polskiej Pawłowi Grabowskiemu 

Wojewodzie Województwa Opolskiego Adrianowi Czubakowi 

Członkowi Zarządu Województwa Opolskiego Szymonowi Ogłazie,  
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Składam również serdeczne podziękowania wszystkim zaproszonym gościom za przybycie, 

sygnalistom, Artystom ,komitetowi honorowemu, osobom zaangażowanym  w 

przygotowanie sesji, i wszystkim obecnym na tej sali  

Poinformował, że Parafia Tułowice zaprasza na mszę, pod przewodnictwem Księdza Biskupa 

Andrzeja Czaji, który będzie prosił o błogosławieństwo Boże dla wszystkich parafian, z racji 

nabycia statusu Miasta. Eucharystia odbędzie się o godzinie osiemnastej, w Kościele 

Parafialnym pod wezwaniem świętego Rocha w Tułowicach.  

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodniczący Rady Gminy zamknął XLV 

sesję Rady, a pierwszą Sesję Rady Miejskiej. 
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