
INFORMACJA 
 

W dniu 22 kwietnia 
nastąpi wyłączenie sygnału 
analogowego dla wybranych 
gmin województwa opolskiego 
w tym dla gminy Tarnów 
Opolski. Sygnał ten zostanie 
zastąpiony cyfrowym sygna-
łem telewizyjnym. Aby móc 
odbierać sygnał trzeba zakupić 
dekoder (np. w sklepach ze 
sprzętem RTV).  Dekoder na-
ziemnej telewizji cyfrowej 
podłącz do TV oraz anteny 
naziemnej, następnie wyszukaj 
darmowe kanały telewizji 
cyfrowej. 

  
Aby uzyskać więcej infor-
macji zadzwoń na numer 22 
188 11 47 lub odwiedź stronę 
cyfrowydoradca.pl/opolskie. 
 

Policja apeluje: NIE 
UŁATWIAJMY ŻYCIA 

ZŁODZIEJOM! 
 

Na zebraniach wiejs-
kich dzielnicowi ostrzegali 
mieszkańców, zwracając uwa-
gę na nieprzemyślane zacho-
wania skutkujące stratami i/lub 
zniszczeniem mienia. Teraz 
czynią to za naszym pośred-
nictwem. Jeżeli dochodzi do 
takich zdarzeń wykrycie ich 
sprawców staje się bardzo 
trudne – tym bardziej, jeśli 
uszczerbek nie został zauwa-
żony natychmiast. Policjantów 
czasem zdumiewa beztroska 
ludzi pozostawiających otwar-
te drzwi garażowe (i nieza-
bezpieczone przejście w głąb 

domu) w czasie swojej nieo-
becności. Niezabezpieczone 
bywają okienka piwniczne, 
otwarte okna wychodzące na 
ogród. Pozostawia się samo-
chody z kluczykami w stacyj-
kach, z niezablokowanymi ba-
gażnikami. W gorączce przed-
świątecznych zakupów w za-
parkowanych pod marketami  
autach pozostawia się cenne 
przedmioty, dopiero co nabyty 
sprzęt elektroniczny, torby, 
laptopy itp. Podczas wizyt w 
sklepach torebki i portfele 
umieszczane bywają na wóz-
kach zakupowych (nierzadko 
na chwilę zostawianych bez 
opieki). Pamiętajmy, że poten-
cjalny kieszonkowiec pilnie 
nas obserwuje i wykorzysta 

moment naszej nieuwagi. 
Uważajmy w tłumie, na przy-
stankach, w środkach komuni-
kacji, pod bankomatami. Jak 
mówi przysłowie: Okazja czyni 
złodzieja. 

Oprócz ochrony włas-
nych majętności wykażmy się 
też sąsiedzką czujnością i 
wrażliwością. Nie bójmy się 
zerkać  czy ktoś obcy nie kręci 
się po posesji podczas nieo-
becności naszych sąsiadów. 
Jeśli zaobserwujemy coś nie-
pokojącego możemy to sfoto-
grafować lub nagrać telefo-
nem. Czasem wystarczy zapy-
tać (przez okno lub z bez-
piecznej odległości) zaobser-
wowaną osobę o powód wizy-
ty. Jednak nie wpuszczajmy do 

mieszkania tych, których nie 
znamy osobiście – szczegól-
nie, gdy jesteśmy sami.  

Bądźmy wyczuleni na 
krzywdę - zwłaszcza dzieci. 
Zainteresujmy policję lub pra-
cowników pomocy społecznej, 
albo inne osoby, gdy podej-
rzewamy, że za ścianą lub pło-
tem dzieje się coś, co nie po-
winno. Lepiej, że uznają nas za 
wścibskich, niż by miały targać 
nami wyrzuty sumienia a w 
mediach toczyła się dys-kusja: 
„Dlaczego nikt nie zare-
agował”. 

Zaufanie – rzecz do-
bra w rodzinie. Zasada  ograni-
czonego zaufania sprawdza się 
nie tylko w ruchu drogowym. 

Inf. własna 

Zapracowana komisja 
 

Radni tworzący Ko-
misję Oświaty, Kultury i 
Sportu, Zdrowia, Spraw Soc-
jalnych, Rodziny i Jej Proble-
mów po zakończeniu posie-
dzenia Rady Gminy  25 lutego 
br. Po południu bowiem od-
było się posiedzenie wyjazdo-
we Komisji. Radni odwiedzili 
tego dnia dwie samorządowe 
instytucje kultury – Gminny 
Ośrodek Kultury oraz Gmin-
ną Bibliotekę Publiczną. W 
obu spotkaniach uczestniczyła 
także Zastępczyni Wójta Gmi-
ny Magdalena Chudowska. 

Podczas spotkania w 

GOKu Komisja pragnęła prze-
de wszystkim zapoznać się z 
działaniami podjętymi w roku 
poprzednim. Dyrektor Ewa 
Loster przygotowała prezen-
tację obrazującą działalność 
kierowanej przez nią instytucji 
(wraz z filiami). Dopiero prze-
glądając  (poparte fotografia-
mi) zestawienie wydarzeń o 
charakterze edukacyjnym, kul-
turalnym, promocyjnym, spor-
towym jakie GOK  przygoto-
wał i przeprowadził  - samo-
dzielnie lub wraz z partnerami 
– widać ogrom pracy. A 
wspomnieć trzeba, że w 
Ośrodku i jego filiach przez 11 
miesięcy w roku odbywają się 

zajęcia stałe z wielu dziedzin, 
które skierowane są do wszyst-
kich grup wiekowych. Cyklicz-
nie także organizowane są za-
jęcia warsztatowe cieszące się 
dużym powodzeniem uczestni-
ków w różnym wieku. Państwo 
Radni zainteresowani są nie 
tylko tym, co się w gminie 
dzieje, ale też tym, ile środków 
na wszelkie działania trzeba 
wydać z gminnej kasy. Dlatego 
byli niezmiernie zbudowani 
faktem, iż GOK w minionym 
roku finansowym pozyskał 
prawie 160000 złotych ze 
środków zewnętrznych na re-
alizację projektów. Dyrekcja i 
pracownicy pilnie śledzą 

wszelkie konkursy i programy 
naboru wniosków, starając się 
tworzyć jak najciekawsze pro-
jekty, które przyniosą korzyść  
jak najliczniejszej grupie bene-
ficjentów. I – jak wskazują na 
to liczby – nieźle im się to 
udaje. 

Komisja zatem nie 
miała powodów, by poddać 
krytyce  działalność  Gminnego 
Ośrodka Kultury, a przeciwnie, 
było za co chwalić… 
… o czym zapewnia obecna na 
posiedzeniu Irena Zielonka. 
O dalszym ciągu pracy Komisji 
proszę czytać na stronie 
poświęconej aktualnościom z 
GBP. 
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PODZIě KOWANIE 
 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne  
Przedszkola Publicznego  

w Kosorowicach 
składa serdeczne i gorące podziękowania 

Państwu 
Annie i Stanisławowi Cebula 

Firma Budowlana SAC Kosorowice 
za 

ufundowanie wspaniałego telewizora 
Naszym Wychowankom. 

Wyrażając swą wdzięczność 
za wielkie serce i dobrą wolę 

życzymy wielu sukcesów i powodzenia 
w realizacji życiowych zamierzeń. 

 
Małgorzata Przytocka 

 


