
                                              Protokół Nr XVI/12 
                                    posiedzenia Rady Gminy Tułowice 
                                          z dnia 9 czerwca 2012r. 
 
 
 Posiedzenie odbyło się w hali sportowej Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach i trwało od 
godz. 1100 do godz. 1230. W posiedzeniu udział wzięło 14 radnych ( nieobecny był radny 
Jerzy Imbiorski). Przewodnicząca  Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam  
otworzyła obrady i stwierdził ich prawomocność. Poinformowała, że Sesja odbywa się z 
okazji 20-lecia istnienia  Gminy Tułowice. 
Przywitała przybyłych na posiedzenie radnych oraz zaproszonych gości, następnie stwierdziła 
prawomocność obrad i przedstawiła porządek obrad:  
  1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności obrad. 
  2. Przedstawienie porządku obrad.  
  3. Przyjęcie protokołu z  XV Sesji Rady Gminy. 
  4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „ Honorowy Obywatel Gminy  
      Tułowice” 
  5. Podjecie uchwały w sprawie nadania tytułu ,,Zasłużony dla Gminy  
      Tułowice” 
  6. Przemówienia okolicznościowe Wójta Gminy Tułowice oraz zaproszonych  
      gości.  
  7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami. 
  8. Interpelacje, zapytania radnych, wolne wnioski. 
  9. Zakończenie obrad. 
Radni do protokołu nie zgłosili zastrzeżeń.  
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska – Adam poinformowała, że wśród 
nich nie ma już  czterech radnych minionych kadencji :  
Barbary Kozakiewicz, Haliny Macheckiej, Stanisława Kulińskiego, Jana Sulikowskiego.  
Zebrani  uczcili ich pamięć minutą ciszy.  
Ad.  3. Przyjęcie protokołu z  XV Sesji Rady Gminy. 
Protokół  z XV Sesji Rady Gminy został przyjęty jednogłośnie ( 14 głosów za).   
Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „ Honorowy Obywatel Gminy  
      Tułowice” 
Głos zabrał Wójt Gminy Tułowice Pan Wiesław Plewa, który poinformował, że w ciągu tych 
dwudziestu lat 6 razy przyznano tytuł „ Honorowy Obywatel Gminy Tułowice”. 
Dzisiaj taki tytuł chcą przyznać czterem osobom:  
  1. Panu Mirosławowi  Kružikowi  Staroście gminy partnerskiej Bela pod Pradziadem,  
      współtwórcy kontaktów między naszymi społecznościami, 
  2. Panu Hansowi-Peterowi Reupert Burmistrzowi gminy partnerskiej Wendeburg,  
      współtwórcy kontaktów między naszymi społecznościami, 
  3. Pani Lucynie Herpes współtwórcy kontaktów  z gmina partnerską Wendeburg – jako  
      tłumacz towarzyszyła i opiekowała się naszymi delegacjami, współtworzyła serdeczna  
      atmosferę  w relacjach pomiędzy mieszkańcami zaprzyjaźnionych gmin, 
  4. Panu Henrykowi Lakwa Staroście Opolskiemu, współtwórcy kontaktów z gminami  
      partnerskimi Wendeburg i Szewczenkowie, organizatorowi działań w Zespole Szkół.  
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca  Rady Gminy odczytała projekt uchwały  
i w wyniku głosowania  przy 14 głosach za   podjęto w tej sprawie uchwałę  Nr XVI/103/12  
w sprawie nadania tytułu „ Honorowy Obywatel Gminy Tułowice” 
Przewodnicząca Rady Gminy  Pani Alicja Lewandowska Adam i Wójt Gminy Tułowice Pan 
Wiesław Plewa  wręczyli dyplomy  i upominki  odznaczonym osobom.  
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Ad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Gminy Tułowice” 
Głos zabrał Wójt Gminy Tułowice Pan Wiesław Plewa, który poinformował, że w ciągu tych 
dwudziestu lat dziewięciokrotnie przyznawano tytuł „Zasłużony dla Gminy Tułowice” 
chcieliby w tym momencie nadrobić te lata przyznając tytuły dla ludzi, którzy na przestrzeni 
nie tylko tych dwudziestu lat ale na przestrzeni swojego życia  w jakiś szczególny sposób 
oddziaływali na nasze środowisko, na naszych mieszkańców. Wszystkie te osoby są znane, są 
to ludzie, którzy towarzyszyli nam w dniu codziennym i chcieliby im powiedzieć dzisiaj to 
wielkie słowo „ dziękujemy”.  Poinformował, że tytuł „ Zasłużony dla Gminy Tułowice” 
proponują przyznać : 
Panu Jarosławowi Alama byłemu Przewodniczącemu Rady Gminy, działaczowi  
    sportowemu, 
Pani Teresie Bartków wieloletniej Zastępcy Dyrektora Szkoły Podstawowej w Tułowicach, na 
pewno pokolenia uczniów pamiętają jej wieloletnią pracę,  
Panu  Mirosławowi Buganiuk, byłemu radnemu jak i gorącemu  działaczowi na rzecz 
środowiska Szydłowa, 
Panu Bolesławowi Golec, byłemu radnemu oraz człowiekowi, który  wspiera działalność 
samorządu wiejskiego, służy zawsze pomocą,  
Panu Henrykowi Gałkowskiemu, byłemu radnemu, wieloletniemu działaczowi na rzecz 
Gminy jak również środowiska, przez  wiele lat Dyrektorowi  Ekopolu Opolskiego, 
Panu Grzegorzowi Gierczak, byłemu radnemu, byłemu członkowi Zarządu Gminy Tułowice, 
jak również  Prezesowi  Gminnej  OSP.  
Pani Irenie Kownackiej długoletniej dyrektorce Szkoły Podstawowej w Tułowicach, byłej  
     członkini Zarządu Gminy, za szerzenie oświaty na terenie Gminy.  
Panu Leszkowi Krzak byłemu długoletniemu radnemu, współ twórcy Gminy Tułowice, za 
powstanie tej Gminy i za  promowanie jej rozwoju,  
Panu Engelbertowi Latta długoletniemu Sołtysowi Tułowic, wieloletniemu towarzyszowi 
wspólnych partnerskich kontaktów z przyjaciółmi z Niemiec,  
Panu Walentemu Milewskiemu długoletniemu Sołtysowi Goszczowic za pracę na rzecz  
środowiska,  
Księdzu Norbertowi Niestrój za lata współtworzenia  naszego  środowiska, naszego 
społeczeństwa. Gmina Tułowice i Parafia Tułowice mieści się w tych samych granicach. 
Chcieliby podziękować Księdzu za to, ze dba o to nasze otoczenie, o naszą parafię . 
Panu Tomaszowi Olszewskiemu byłemu Wójtowi Gminy i współtwórcy Gminy Tułowice  
za prace na rzecz rozwoju  Gminy, 
Panu Andrzejowi Pater za udział w tworzeniu Gminy, byłemu członkowi Rady Sołeckiej,  
Pani Alinie Proskórnickiej za tworzenie podstaw działalności Gminy oraz pracę na rzecz  
Gminy, za to, ze w tych najtrudniejszych momentach potrafiła utrzymać finanse  naszego 
społeczeństwa, że w tych niełatwych czasach upadku porcelitu udało się jej utrzymać budżet 
gminy. 
Panu Jerzemu Rybakowi długoletniemu działaczowi sportowemu na rzecz  klubu  
      Sportowego „Zieloni” Ligota Tułowicka, 
Pani Teresie Sulikowskiej  za serce,  
Panu  Wincentemu Syrek za współudział w tworzeniu Gminy Tułowice i pracę na rzecz  
      środowiska, za pomoc w trudnych momentach pracy, za prace z młodzieżą,  
Panu  Romanowi Świątek długoletniemu Nadleśniczemu Nadleśnictwa Tułowice, 
Pani  Wandzie Wołowiec długoletniej Dyrektorce Przedszkola za życzliwość, cierpliwość  
      w wychowaniu najmłodszego pokolenia  Gminy.  
Wobec braku zgłoszeń do dyskusji Przewodnicząca  Rady Gminy odczytała projekt uchwały  
i w wyniku głosowania  przy 14 głosach za   podjęto w tej sprawie uchwałę  Nr XVI/1004/12  
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w sprawie nadania tytułu „ Zasłużony dla  Gminy Tułowice” 
Przewodnicząca Rady Gminy  Pani Alicja Lewandowska Adam i Wójt Gminy Tułowice Pan 
Wiesław Plewa  wręczyli dyplomy  i upominki  odznaczonym osobom.  
Ad. 6. Przemówienia okolicznościowe Wójta Gminy Tułowice oraz zaproszonych gości.  
Wójt Gminy Pan Wiesław Plewa  stwierdził, że w bogatej historii Tułowic zapisało się wiele 
wydarzeń i wielu  ludzi miało wpływ na rozwój tej miejscowości i jej mieszkańców. Od XV 
wieku możemy już mówić o społecznym i gospodarczym rozkwicie. Do najbardziej znanych 
właścicieli ziemskich zaliczamy rody Prażmów i Zierotin. Jednakże najwspanialszy rozwój 
Tułowic rozpoczął się za czasów Frankenbergów  oraz twórcy fabryki porcelany Gerharda 
Schlegelmilch ha. Dwadzieścia lat rozwoju Tułowic to niewielka cząstka czasu ale dzisiaj 
możemy powiedzieć, że są to lata olbrzymich przemian na naszej Tułowickiej ziemi.   
Doceniając wkład i olbrzymie  zaangażowanie wielu ludzi w utworzenie Gminy Tułowice 
trzeba stwierdzić z zadowoleniem, że ich działania przyniosły pozytywne rezultaty. Nie 
sposób wymienić wszystkich ale dzisiaj wielu z nich jest  na tej sali. Powołana 20 lat temu 
Gmina Tułowice, to najmłodsza gmina  naszego województwa. Położona w malowniczym i 
czystym ekologicznie kompleksie borów niemodlińskich. Cała powierzchnia gminy liczy 
8.113 hektarów i jest w 70% pokryta lasami. Jesteśmy wśród gmin bardzo młodym 
społeczeństwem gdyż okres powstawania nowego porcelitu spowodował zamieszkanie w 
Tułowicach wielu młodych rodzin, które właśnie tutaj znalazły swoje miejsce do życia.  
Dzisiaj niestety  to Tułowickiej młode rodziny znajdują swoje miejsce do życia daleko od 
Tułowic, miedzy innymi w Anglii, Irlandii, Szkocji.  
Dwadzieścia lat istnienia Gminy Tułowice, to lata licznych inwestycji komunalnych. Mamy 
własna oczyszczalnie ścieków, posiadamy wszędzie kanalizację i wodociągi. 
Powstają nowe osiedla mieszkaniowe, ludzie budują domy nie tylko w Tułowicach ale  i w 
innych miejscowościach naszej Gminy. Dzisiejsze Tułowice mają już w większości charakter 
wybitnie miejski. 
Każdy kolejny rok istnienia Gminy przynosi nowe rozwiązania, dzisiaj mamy również gaz 
ziemny, telefony,  internet ,  piękne i nowoczesna obiekty sportowe, a mimo to jest jeszcze 
tak wiele do zrobienia.  
Największe oczekiwania społeczne związane są z rynkiem pracy, upadek Porcelitu 
przyhamował rozwój gminy, jednakże w ostatnim okresie znacząco zmniejszyło się 
bezrobocie, istnieją i ciągle powstają nowe miejsca pracy. Przybywa nowych działających 
podmiotów gospodarczych , w najbliższym czasie spodziewamy się dalszych nowych 
inwestycji które szeroko przełożą się na wzrost zatrudnienia.  Pozostaje zasadnicze pytanie: 
czy po 11 latach od zamknięcia Porcelitu możemy już mówić o nowych możliwościach.  
Dzięki inicjatywie i pomocy wielu ludzi, w tym również władz wojewódzkich i powiatowych  
mamy w Tułowicach „ Podstrefę specjalnej strefy ekonomicznej Starachowice”.  
Myśli, że po raz pierwszy od dłuższego czasu nazwa Tułowice zaczęła znów krążyć wśród 
ludzi zajmujących się biznesem, inwestycjami i rozwojem przemysłu. Uważa, że można 
powiedzieć iż Tułowice należycie wykorzystały szansę na nowa wizje miejscowości 
przemysłowej , w której rozwój przemysłu nie wpływa negatywnie na środowisko.  
Obecnie na Tułowickiej ziemi powstają zakłady i firmy sprzedające swoja produkcje znów na 
cały świat i promujące nasza Gminę. Chciałby aby nasi mieszkańcy, nasza młodzież znalazła 
swoje miejsce do pracy i  życia właśnie tutaj. Dwadzieścia lat to nie są lata stracone, 
powinniśmy wierzyć, że nasze dotychczasowe i dalsze działania otworzą nowy okres w 
historii Tułowic,  okres dający perspektywy rozwoju, pracy i szczęśliwego życia.  
Zwrócił się do Pana Starosty z Beli pod Pradziadem, do Pana Burmistrza z Gminy 
Wendeburg, do gości z Czech i Niemiec, do przyjaciół z Litwy i Ukrainy,  zaznaczył, że 
zawarli z nimi umowy partnerskie, i wiążą z tym duże nadzieje na wspólna współpracę w  
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wielu dziedzinach, są przekonani, ze utworzyli również nowy etap w historii rozwoju naszych 
społeczności w tej wspólnej połączonej Europie.  
W tym uroczystym dniu pragnie serdecznie podziękować tym wszystkim, którzy na 
przestrzeni wielu lat przyczynili się w jakikolwiek sposób do tego by ludziom w naszej 
Gminie żyło się lepiej. Za to wszystko jesteśmy im winni jeszcze raz to słowo – dziękuje.  
Następnie głos zabrał Pan Leszek Krzak, który podziękował za przyznanie mu tak 
zaszczytnego tytułu. Zaznaczył, że to, że jesteśmy w tej chwili w tak pięknej sali, to , że 
jesteśmy w tych pięknych Tułowicach po dwudziestu latach, to jest zasługą tych ludzi, którzy 
byli zdeterminowani i robili wszystko aby Tułowice były gminą . Po 22 latach niebytu kiedy  
Tułowice były tylko 33 sołectwem Gminy Niemodlin.  Ta 6 animatorów, liderów; Andrzej 
Pater, Staszek Dembiczak, Tomek Olszewski, Staszek Golec, Engelbert Latta i on Leszek 
Krzak nie mogli tego po prostu popuścić. Chodziło im o to, że chcieli mieć welarna 
tożsamość, że Tułowice mając taka ilość mieszkańców nie mogły być tylko jednym z sołectw. 
Stwierdził, ze to wszystko co się tu w Tułowicach działo przez te lata, to jest zasługą wielu 
ludzi,  wielu z nich jest tutaj obecnych . 
Na zakończenie jeszcze raz podziękował za nadany mu tytuł.   
Następnie głos zabrał Starosta Opolski Pan Henryk Lakwa, który z okazji jubileuszu 20- lecia 
powstania Gminy Tułowice złożył na ręce Pana Wójta i wszystkich radnych serdeczne 
gratulacje oraz podziękowania za działania podejmowane dla dobra tej małej lokalnej 
społeczności. Wyodrębnienie w 1992 r. samodzielnej Gminy Tułowice było wielkim 
osiągnięciem, z którego jej mieszkańcy dzisiaj mogą być dumni. Ostatnie dwadzieścia lat to 
kres prężnego rozwoju całej Gminy i poszczególnych sołectw ją tworzących. Ten rozwój 
możliwy był zarówno dzięki aktywnym samorządowcom jak i samym mieszkańcom. 
Możliwość samostanowienia wyzwala przecież w  ludziach niezwykłą energię, 
przedsiębiorczość i aktywność będące podstawą budowania demokracji. Wszystkim osobom 
związanym z funkcjonowaniem Gminy Tułowice oraz jej mieszkańcom życzył przede 
wszystkim zdrowia, wytrwałości, sukcesów na płaszczyźnie samorządowej, pomyślności w 
życiu osobistym oraz energii do podejmowania kolejnych wyzwań. Życzył również by 
kolejne lata działalności samorządu  przyniosły realizację wielu przedsięwzięć i projektów, 
które w widoczny sposób wpłynęło na dalsze podnoszenie standardu życia mieszkańców.         
Podziękował także za zaszczytny tytuł  obywatela Gminy Tułowice, bo cieszą się jego 
przodkowie bo po prawie siedemdziesięcioletniej przerwie chociaż symbolicznie ale znowu 
kolejny potomek Lakwów  zamieszkał  tutaj w tej przepięknej Gminie, która jest oazą zieleni  
naszego województwa.   
Następnie głos zabrał Burmistrz gminy partnerskiej Wendeburg, który  pozdrowił wszystkich 
zebranych na sali , podziękował za zaproszenie  na tą uroczystość i poinformował, że cieszy 
się bardzo że może być tu razem z wszystkimi gośćmi na tej jubileuszowej uroczystości  20- 
lecia Gminy Tułowice.  
Na 20 rocznice istnienia  Gminy przywiózł  serdeczne pozdrowienia członków , działaczy i 
obywateli jego Gminy, Gminy Wendeburg. Poinformował,  że obywatele Gminy Wendeburg 
składają serdeczne gratulacje mieszkańcom Gminy Tułowice  z okazji tej uroczystości.  
Jeżeli chodzi o partnerstwo naszych gmin to istnieje ono już 6 lat . Obserwują przez ten czas 
infrastrukturę Gminy Tułowice i widzą, że przez te sześć lat zmieniło się bardzo dużo, uważa, 
że mieszkańcy gminy Tułowice mogą być dumni z tego co osiągnęli w ciągu tych ostatnich 6 
lat.  Przede wszystkim ta hala sportowa , to jest warta podziwu. Oni mają też takie życzenie 
aby ich stara halę sportową przebudować.  
Przypomniał, że Gminy Tułowice i Wendeburg 6 lat temu podpisywali umowę przyjaźni, ale 
ta umowa o przyjaźni to nie jest tylko na te 6 lat, to jest umowa, która będzie nas wiązała całą 
wieczność. Jest również  stała wymiana młodzieży, jest wymiana również sygnalistów, którzy  
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przyjeżdżają  tutaj i do Wendeburg i bardzo chętnie  biorą udział w zawodach i  festiwalu 
sygnalistów. Jest  także wiele innych wymian, jak dzieci szkolnych, przedszkoli , sportowców 
Przez te  6 lat rozwinęły się również przyjaźnie między młodzieżą i miedzy dorosłymi, gdzie 
każdy jest szczęśliwy, ze się może znowu spotkać, zobaczyć i wymienić swoje poglądy.  . 
Aby taka przyjaźń, takie partnerstwo wzmocnić, to potrzebujemy ludzi do tego, potrzebujemy 
żeby każdy dał swoje serce  żeby  umocnić to partnerstwo. Do  tej przyjaźni, do podpisania 
tego kontraktu przyczynił się w bardzo dużym stopniu Pan Wiesław Plewa i Pan  Hans-Peter 
Reupert. Pan  Hans-Peter Reupert  1 listopada 2011 r. po opuszczeniu stanowiska Burmistrza 
Wendeburg przeszedł na emeryturę  a władzę na tym stanowisku przejął Pan Gerd Albrecht . 
Burmistrz  stwierdził, że jego pragnieniem jest utrzymanie tego partnerstwa aby się dalej 
rozwijało. Jeżeli chodzi o partnerstwo miedzy Gminą Tułowice i Gmina Wendeburg, to jest 
już ono na takim etapie, że nie można o nim zapomnieć, jest ono niezastąpione. 
Poinformował, że przywieźli w prezencie drzewo jako symbol, aby to drzewo dalej rosło i 
aby tak samo rosła i rozwijała się  nasza przyjaźń, to drzewo nazywa się „drzewo życia, 
drzewo przyjaźni”.  Życzył Gminie Tułowice  wszystkiego najlepszego, cieszy się na dalsze 
spotkania na dalszą aktywność. Stwierdził, że dobrze jest mieć przyjaciół.  
Następnie głos zabrał Pan Miroslaw  Kružik  Starosta gminy partnerskiej Bela pod 
Pradziadem, który  podziękował za zaproszenie aby mogli uczestniczyć w uroczystościach  
jubileuszu istnienia Gminy Tułowice. Podziękował także za przyznany mu tytuł. 
Przypomniał, że wiele lat temu  Gmina Tułowice i Gmina Bela pod Pradziadem podpisali 
porozumienie o współpracy i ta współpraca rozwija się . Następnie złożył życzenia z okazji 
jubileuszu i życzył pomyślności.  
Następnie życzenia z okazji jubileuszu 20 lecia istnienia Gminy Tułowice życzenia złożyli 
Przewodniczący Rady Miasta w Niemodlinie Pan Mariusz Nieckarz, Burmistrz Korfantowa 
Pan Zdzisław  Martyna, Wójt Gminy Komprachcice Pan Paweł Smolarek przedstawiciel 
Gminy Dąbrowa Pan Marek Leja, Nadleśniczy Nadleśnictwa Tułowice Pan Ryszard 
Bojkowski,  przedstawiciel Banku Spółdzielczego, były burmistrz Gminy Wendeburg  Pan  
Hans-Peter Reupert, przedstawiciel Gminy Łambinowice w imieniu Wójta Gminy 
Łambinowice i Przewodniczącego Rady Gminy Łambinowice oraz Pani Barbara Kamińska – 
członek Zarządu Województwa.  
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska odczytała list gratulacyjny 
Wojewody Opolskiego Pana Ryszarda Wilczyńskiego.  
 Ad. 7. Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami i Ad.  8. Interpelacje, 
zapytania radnych, wolne wnioski. 
Sprawozdanie z działalności Wójta Gminy między Sesjami i interpelacji,  zapytań radnych 
oraz  wolnych wniosków nie zgłoszono z uwagi na krotki czas  miedzy kolejnymi Sesjami.  
Przewodnicząca Rady Gminy Pani Alicja Lewandowska zamknęła obrady XVI Sesji Rady 
Gminy Tułowice.  
Na tym protokół zakończono.  
 
 
           Protokołowała:                                                   
Teresa Cybuchowska - Balwierz                                           
                                                                                            Przewodnicząca Rady Gminy 
 
                                                                                                Alicja Lewandowska- Adam 
 
 


