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Wyniki wyborów samorządowych w Gminie Branice
przeprowadzonych w dniu 21 października 2018r.
Wybory Wójta Gminy Branice
W wyniku przeprowadzonego głosowania, na Wójta Gminy Branice został wybrany
BACA Sebastian - zgłoszony przez KWW BUDZIMY GMINĘ BRANICE

Wybory do Rady Gminy Branice
Nr okręgu
wyborczego
1

Granice okręgu wyborczego

Radnym/Radną w okręgu został/a:

Sołectwo Branice:
ul. Ogrodowa, ul. Owocowa, ul. Prusa,
ul, Słoneczna, ul. Spadzista.

HERBUT Adam Andrzej

Sołectwo Branice: ul. Szkolna.

CHUCHLA Wojciech Jerzy

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WOJCIECH” BRANICE

2

KOMITET WYBORCZY WYBORCÓW „WOJCIECH” BRANICE

NOWAK Maciej Marian

3

Sołectwo Branice:
ul. Główna od nr 1 do nr 77 i 79, 81, 83, 85,
87, 8 7A, ul. Grunwaldzka, ul. Lwowska,
ul. Mickiewicza, ul. Plac Wolności,
ul. Pocztowa, ul. Skłodowskiej,
ul. Słowackiego.

LENARTOWICZ Władysław

4

Sołectwo Branice:
ul. 1 Maja, ul. Główna nr 78, 80, 82, 84, 86 i
od nr 88 do końca, ul. Kościelna,
ul. Młyńska, ul. Plater, ul. Szpitalna

5

Sołectwa:
Jędrychowice, Michałkowice, Posucice.

BARSKI Mirosław Kazimierz

6

Sołectwo:
Bliszczyce

CYKOWSKI Wiesław Grzegorz

7

Sołectwo:
Lewice.

DYLĄG Bogusława Maria

Sołectwo:
Włodzienin: od nr 1 do nr 89,
od nr 126 do końca.

ANTOSZCZYSZYN Józef Mariusz

8

Sołectwa:
Włodzienin od nr 90 do nr 125,
Włodzienin-Kolonia

KOWALCZYK Roman Jerzy

9

Sołectwa:
Niekazanice z przysiółkiem
Niekazanice-Kałduny, Wódka.

SĘGA Tadeusz Stanisław

10

11

Sołectwa:
Dzbańce, Dzbańce-Osiedle.

HUMENIUK-WIŚNIEWSKA Marta

12

Sołectwa:
Gródczany, Jabłonka, Jakubowice, Turków.

KOPECZEK Paweł Stanisław

13

Sołectwo:
Wysoka.

PĄCZKO Iwona Maria

14

Sołectwo:
Boboluszki.

LENARTOWICZ Roman

15

Sołectwa:
Dzierżkowice, Uciechowice, Wiechowice.

NOWAK Artur Alojzy

KWW LUDZI KULTURY I SPORTU

KWW ROZWÓJ GMINY BRANICE
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Pełne informacje, dotyczące liczby głosów uzyskanych przez poszczególnych kandydatów do wszystkich szczebli organów samorządu terytorialnego są zamieszczone na stronie Państwowej Komisji Wyborczej pod adresem: https://wybory2018.pkw.gov.pl/
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Dożynkowy maraton zakończony!!!
Poprzedni miesiąc stał w Uciechowicach pod znakiem uczestniczenia w uroczystościach dożynkowych różnego szczebla.
A wszystko rozpoczęło się 2 września, kiedy to nasze delegacje
wzięły udział zarówno w Dożynkach Gminnych, które odbywały się w Wysokiej jak i w Dożynkach Wojewódzkich w Paczkowie.

Niemożliwe, nie dla nas, gdyż nasze panie przerosły same siebie i w niespełna miesiąc wykonały dwie!!! korony dożynkowe.
Dzięki temu jedna delegacja mogła pojechać do Paczkowa,
a druga do Wysokiej. Jakimż miłym zaskoczeniem było zdobycie tam II miejsca w konkursie na najpiękniejszą koronę dożynkową organizowanym przez Radę Gminy.
16 września nasza delegacja uczestniczyła w Dożynkach Powiatowych w Kietrzu.
Ostatnim przystankiem naszego „dożynkowego maratonu” były dożynki parafialne w naszym kościele w Turkowie, podczas
których wszyscy uczestnicy tej uroczystości obdarowani zostali
przez nasze panie pysznymi, swojskimi bułeczkami.

Serdecznie dziękuję wszystkim paniom i panom, którzy jak co
roku poświęcili swój czas, aby przygotować nasza piękną koronę, jak również później wspólnie uczestniczyć w obchodach dożynkowych.
Beata Nowak

Mamy to!!!
11 października 2018 r., podczas spotkania przedstawicieli
społeczności wiejskich oraz samorządów gminnych
„Bioróżnorodność Opolszczyzny” w Pawłowicach, ogłoszono
wyniki etapu wojewódzkiego konkursu „Fundusz Sołecki – najlepsza inicjatywa”
Przedstawiciele naszej miejscowości za projekt pn.: „Zielone
serce Uciechowic - zagospodarowanie terenów gminnych na
Parkowe Miejsce Spotkań” odebrali z rąk Marszałka Województwa Andrzeja Buły nagrodę za zajęcie II miejsca w tym konkursie.

Serdecznie podziękowania należą się wszystkim mieszkańcom, którzy w ostatnich latach postanowili przeznaczyć środki
z funduszu soleckiego, pozyskali małe granty oraz poświęcili
swój cenny czas na stworzenie placu zabaw, budowę boiska do
siatkówki i wykonanie alei klonowej. To dzięki waszej ciężkiej
pracy i ciekawym pomysłom możemy dzisiaj cieszyć się z tego
wielkiego wyróżnienia.
Beata Nowak
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VI Bieg Branicki za nami
W niedzielę 30 września 2018 roku, na stadionie Orła Branice
odbył się VI Bieg Branicki. Organizatorem biegu było Branickie
Towarzystwo Sportowe, wraz z Gminą Branice. Dyrektorem,
Biegu ponownie był Paweł Zagórski, a wicedyrektorem Michał
Łabus. Oficjalny Patronat nad biegiem objął Marszałek Województwa Opolskiego Andrzej Buła.

Ufundowane przez niego nagrody dla trzech najlepszych
mieszkańców i mieszkanek Województwa Opolskiego (na dystansie głównym 10 km.), w postaci bonów na 300zł., 200 zł.
i 100 zł., wręczył Radny Sejmiku Wojewódzkiego z Głubczyc
Zbigniew Ziółko.
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Po biegu dla dorosłych, odbył się III Branicki Bieg Przedszkolaka, organizowany przez: Jolantę Domańską i Gminę Branice,
przy pomocy członków BTSu.
Sam Bieg Branicki odbył się na dwóch dystansach - 10 oraz
5 kilometrów, na trasie Branice - Michałkowice - Branice. Równocześnie odbył się marsz Nordic Walking, na trasie 5 km. Impreza była bardzo udana, zwłaszcza że uczestniczyła w nim rekordowa liczba zawodników - aż 79, głównie z województwa
Opolskiego i Śląskiego, a dodatkowo inicjatywę poprało wielu
lokalnych sponsorów. A więc: Top Farms, Makrus, Zakład Wędliniarski Janeta, Browar Racibórz, Pizzeria Macello, Galmet,
Sklep Mięsny Makro, U Antka, Stabryl, Okna u Bacy, Firma
Olech, Browar Głubczyce, Bank Spółdzielczy Namysłów,
Chempest, Adam Zapotoczny, Hurtownia Chemii Viva, Moto –
Adi Branice, Iwona Pelc, Stacja paliw Weygand Konrad, Wojciech Chuchla, Firma Baulieu Kietrz oraz Pozytyw Szymon Popczyk.
W organizacji pomogła również pogoda, czyli bezchmurne
niebo i idealna temperatura do biegania - ok. 15 stopni. Do sukcesu przyczynił się również fakt, że obyło się bez żadnych incydentów, a żaden zawodnik nie odniósł kontuzji.
W Biegu na 10 km., w kategorii open kobiet zwyciężyła Ola
Solich, przed Moniką Ilnicką i Katarzyną Libińską - najlepszą
(i jedyną) mieszkanką Gminy Branice na tym dystansie.

Najlepszą mieszkanką Gminy Branice okazała się Jolanta Domańska, druga była Anna Zacharska, a trzecia Barbara Klauza.

W kategorii open mężczyzn, zwyciężył Filip Buch, przed Robertem Tomków i Marcinem Karaczanem. Wszyscy ww. zawodnicy i zawodniczki okazali się również najlepszymi mieszkańcami i mieszkankami Województwa Opolskiego.
Najlepszym mieszkańcem Gminy Branice okazał się Paweł
Zagórski, drugi był Benedykt Pospiszyl, a trzecie miejsce zajął
Marian Kawecki.

W kategorii mieszkańców Gminy Branice wygrał Grzegorz
Grzywna, drugie miejsce zajął Dariusz Kołodziński, a trzecie
Krzysztof Żywina.

Marsz Nordic Walking najszybciej pokonała Małgorzata Wojnarowicz, druga była Elżbieta Mielnik, a trzeci był Piotr Szymański.
Mamy nadzieję, że VII Bieg Branicki, który odbędzie się już
za rok, zakończy się jeszcze większym sukcesem.

W Biegu na 5 km., w kategorii open kobiet zwyciężyła Natalia
Niemczycka, przed Jolantą Domańską i Aliną Iwanicką.
W kategorii open mężczyzn, zwyciężył Artur Olbrich, przed
Tomaszem Cieślą i Adamem Nosalem.

Michał Łabus
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,,

Biegać każdy może...”- III Branicki Bieg Przedszkolaka

,,Biegać każdy może...” jeśli tylko ma się chęci. Udowodniły
to przedszkolaki z naszych gminnych przedszkoli, którzy dnia
30 września 2018r. z entuzjazmem stanęli na starcie III Branickiego Biegu Przedszkolaka. Dystans, który dzieci miały do pokonania to 100m. Nie był to krótki odcinek, zwłaszcza dla młodszych dzieci, które jak się potem okazało, czasem zawracały,
biegły w odwrotnym kierunku, a zdarzyło się, że zatrzymywały
się przed linią mety. Przy pięknej, jesiennej pogodzie i licznie
zgromadzonych entuzjastom, odbyła się ,,zacięta'' walka, w której każdy okazał się zwycięzcą i w nagrodę otrzymał pamiątkowy medal.

Zaś w drugiej kategorii 5-6 latki: dziewczynki: I miejsce
zdobyła Olivia Antoszczyszyn, II Malwina Link, III Livia
Nagońska. Kategoria 5-6 letni chłopcy: I miejsce zajął Ksawery Suzański, II Szymon Janocha, III Mikołaj Stryszawiak.

Dodatkowo zostały uhonorowane dzieci, które przybiegły na
metę najszybciej w swoich kategoriach. W pierwszej kategorii
3-4 latki: dziewczynki I miejsce zajęła Michalina Bryła,
II Aleksandra Jamielucha, III Tola Głogiewicz. W kategorii
3-4 latki chłopców: I miejsce należało do Alana Atłachowicz,
II Stanisława Pytel, III Tomasza Ignasiak.

Wszystkim zwycięzcom serdecznie GRATULUJEMY.
Serdeczne dziękujemy wszystkim osobom, które pomogły
w organizowaniu tegorocznego III BRANICKIEGO BIEGU
PRZEDSZKOLAKA. Szczególnie dziękujemy kolegom z Branickiego Towarzystwa Sportowego BTS i pracownikom Publicznego Przedszkola we Włodzieninie. Dziękujemy firmie
„PANTAK” za oprawę graficzną naszego biegu. Wyrazy uznania i wdzięczności dla firmy „TERMIKA” Damian Kądzioła,
„MARIOTERM” Mariusz Domański za wsparcie finansowe
na zakup nagród głównych. Dzięki Żanecie Jump, nasz bieg
rozpoczął się profesjonalną rozgrzewką – dziękujemy. Za zorganizowanie poczęstunku dla małych biegaczy, serdeczne słowo
dziękuję kierujemy do właścicieli „Pizzerii Macello”. Impreza
sportowa promująca zdrowy styl życia odbiła się wielkim echem
w naszej społeczności, również za sprawą mieszkańców gminy
Branice, którzy chętnie pomagali i wzięli udział w biegu.
Dziękujemy, że w to niedzielne popołudnie byliście z nami.
Organizatorzy
III Branickiego Biegu Przedszkolaka
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Zagubiona niewiasta
Miasto robi doskonałe wrażenie. Jest tu czysto. Wiele kamieniczek odrestaurowano, a te które pokrywa patyna starości robią
niesamowite wrażenie i pozostają w pamięci. Finezyjnie wykonane portale kamienic świadczą o tym, że w Kłodzku żyli bardzo zamożni ludzie.
Pora jednak jechać dalej, czeka nas spacer w chmurach. To nic
innego jak wizyta w czeskiej wsi Dolna Morava. Przyjemny
przejazd do wieży widokowej „lanovką” i przejście odcinka ok.
600 m po spiralnie ułożonej podłodze na szczyt wieży widokowej, z której roztacza się krajobraz na Masyw Śnieżnika. Wieża
ma wysokość 55 metrów, góra Slamnik, na którą wjechaliśmy
wznosi się 1116 metrów npm. Wieża ma bardzo silną konstrukcję. Potrafi wytrzymać obecność 4000 osób w jednym czasie.
Lekka mgiełka nie pozwalała na „wyfocenie” pięknych krajobrazów, ale można je było pooglądać na wspaniałych zdjęciach
w galerii. Można było pospacerować po siatce gumowej nad
przepaścią i przeczołgać się w sieciach zawieszonych na konstrukcji wieży. Adrenaliny i atrakcji sporo. Pora wracać.

Jadąc do dolnośląskich kurortów zwykle przejeżdżamy w pobliżu ogromniastej bryły kłodzkiej twierdzy. Rzadko jednak ktokolwiek kieruje się do jej progów, większość jedzie i zakłada, że
kiedyś trzeba tu przyjechać. Ja też tak myślałem, ale swoje postanowienie sfinalizowałem razem z grupą członków Branickiego Towarzystwa Sportowego. Warto było.
Na stronach internetowych sporo ciekawych informacji. Otóż
zapisana historia grodu Kladsko zaczyna się w czasach kiedy
należał on do ojca św. Wojciecha czyli władcy czeskiego Sławnika. Fakt ten odnotował czeski kronikarz Kosmasa. Nie słyszałem by przewodnik coś o tym powiedział, ale być może umknęło to mojej uwadze. Nie będę rozwijał wątku historycznego, bo
tych w internecie jest pełno, ale opowiem o naszych wrażeniach.
Mieliśmy (tzn. my BTS) kompletnie wypełniony autobus. Po
dwóch godzinach podróży wjechaliśmy do uroczej Kotliny
Kłodzkiej. Przywitała nas nieśmiało pokazującymi się barwami
zaczynającej się jesieni. Przypomniały mi się wakacje spędzane
tutaj pod namiotem z żoną, psem Dianą i młotkiem do rozbijania
geod agatów. Złota w Złotym Stoku nie znaleźliśmy. Agatów
nie było czym oszlifować, ale cośmy się nakopali tej ziemi, to
nie zdarzyło się nam już nigdy więcej. Tyle wspominek.
Teraz wraz z członkami naszego BTS-u przesuwamy się lochami i czekamy na chwilę kiedy ktoś się zakleszczy w tych
podziemiach, ale nic się takiego nie zdarza. Wszyscy uczestnicy
są wysportowani. Te lochy nazywane są korytarzami kontrminowymi, co oznacza, że kiedy nad nimi zbierał się tłum napastników to je minami wysadzano. Zbadano, że całe wzgórze zamkowe pokryte jest siecią kilkunastu kilometrów takich tuneli.

Pogoda jak zwykle nam dopisała. To już przypisany do naszych wycieczek stały element.
Teraz pora na planowanie i organizację kolejnych wyjazdów.

Twierdza ma również swoją historię więzienną. Na jej stronach internetowych znajdziemy nazwiska osobistości, które były
tu torturowane i odsiadywały wyroki. Historia współczesna jest
mniej ciekawa, np. po wojnie mieściła się tu wytwórnia kiepskich win owocowych.

Tytuł nie został spuentowany. Kiedy wsiadaliśmy do autobusu
zaginęła nam jedna z uczestniczek. Telefony się rozdzwoniły.
Panie mówiły o możliwym porwaniu. Zguba się odezwała. Znalazła się na jednym z ośmiu istniejących parkingów. Na poszukiwanie wyruszyli nasi najwytrawniejsi detektywi, Panowie
Edek i Mariusz i naturalnie, jak było do przewidzenia zaginiona
została odnaleziona.
Jerzy Biesiadowski
Foto twierdzy Kłodzko: Marek Żywina
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Aktywni i ciekawi świata z Włodzienina
Pogodny wrzesień sprzyjał organizowaniu wypraw rowerowych. Uczniowie naszej szkoły mieli okazję skorzystać z dwóch
imprez rowerowych. Były to - WOJEWÓDZKI JESIENNY
ZLOT ROWEROWY oraz RAJD ROWEROWY
„POŻEGNANIE LATA”. Pierwsza impreza, dwudniowa, organizowana była przez Szkolne Schronisko Młodzieżowe w Pietrowicach (pod patronatem Kuratorium Oświaty w Opolu i Starostwa Powiatowego w Głubczycach). Uczestnicy przejechali
wyznaczoną trasę rowerową oraz wzięli udział w konkursach
zręcznościowych i krajoznawczych.

Pogoda była piękna, więc cieszyliśmy oczy wspaniałymi widokami naszego pięknego regionu,
„odkryliśmy” przejazd z Krnova
w kierunku Bliszczyc, sprawdziliśmy swoja kondycję na podjeździe
w Zalesiu, ale przede wszystkim
w miłej, przyjaznej atmosferze
spędziliśmy razem ten sobotni
dzień. Podsumowaniem rajdu było
ognisko z pieczeniem kiełbasek.
Do zobaczenia na ścieżkach rowerowych i kolejnych rajdach !!!

Rajd rowerowy „Pożegnanie lata” to nasza szkolna, zorganizowana już po raz piaty, forma aktywnego wypoczynku. Trasa
o długości około 35 km przebiegała przez miejscowości Włodzienin - Zubrzyce - Krnov – Lewice - Włodzienin. Uczestnicy
to uczniowie Szkoły Podstawowej we Włodzieninie, rodzice,
nauczyciele oraz koledzy z Branickiego Towarzystwa Sportowego.

Bożena Lewandowska

Nasze małe sukcesy
na Nawaryńska, Marika Pawluś, Zuzanna Suzańska oraz Milena
Tokarz).

10 października 2018 roku solistki i zespoły wokalne ze Szkoły Podstawowej w Branicach brały udział w III Międzynarodowym Przeglądzie Pieśni i Piosenki Patriotycznej pod patronatem Senatora RP Adama Gawędy oraz honorowym patronatem ks. prof. Jerzego Szymika w Pszowie.
15 października 2018 roku odbyła się Gala w Miejskim Ośrodku Kultury w Pszowie, na której ogłoszono wyniki konkursu.
W kategorii Zespoły Wokalne klas VIII i III Gimnazjum zespół SZAG zajął III miejsce (Emilia Czechowicz, Amelia Lipa, Wiktoria Margiel, Magdalena Mrozowicz, Oliwia Pawęska,
Zuzanna Proskurnicka, Szymon Suliga, Mirela Telega oraz Dawid Herbut)

W kategorii Soliści:
I miejsce -Amelia Lipa.
II miejsce - Magdalena
Mrozowicz.
III miejsce - Wiktoria
Margiel
Wyróżnienie - Marika
Pawluś.
Każdy laureat został
nagrodzony dyplomem,
książką oraz licznymi
brawami.

W kategorii Zespoły Wokalne klasy IV - VI Szkoły Podstawowej zespół MINI- SZAG również zajął III miejsce (Milena
Alker, Monika Gramatyka, Paulina Jamrozik, Julia Lisiak, Mile-

Jadwiga Misiurka
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Zakończenie sezonu PZW Branice
PZW z Branic zakończył sezon zawodami zorganizowanymi
30września na stawie w Czechach. Rywalizacja o „wielką rybę”
odbywała się przez 6 godzin od 8:00 do 14:00.
Zawody cieszyły się dużym zainteresowaniem, o czym może
świadczyć udział aż 40 zawodników. Ozdobą zdominowanych
przez mężczyzn konkurencji, była jedyna wśród nich kobieta –
Joanna Urban.
Rywalizowano w dwóch kategoriach- seniorów i juniorów.
Wśród seniorów zwyciężył Janusz Chwalko, drugie miejsce zajął Dariusz Paradowski a trzeci był Grzegorz Urban.

W kategorii juniorów pierwsze miejsce zajął Tomasz Malowski,
drugi był Patryk Kozik, a na trzecim stopniu podium znalazł się
Szymon Heba.
Zawody przebiegały w sportowej koleżeńskiej atmosferze,
przy pięknej wczesnojesiennej pogodzie.
Gratulacje dla zwycięzców i do spotkania wiosną na otwarciu
sezonu.
Redakcja

,, Z życia przedszkola…”
To już tradycja, że Przedszkolaki z Publicznego przedszkola
w Branicach uczestniczą w wykopkach u zaprzyjaźnionego gospodarza. Są one wpisane w stały harmonogram działań naszego
przedszkola. Zapał i zaangażowanie dzieci w pracę bardzo nas
zaskoczył, a zbieranie ziemniaków okazało się nie tylko pracą,
ale także dobra zabawą.

Lekko zmęczone, ale uradowane przedszkolaki wróciły do
przedszkola, gdzie czekały na nich kolejne atrakcje. Były to tańce, zabawy z chustą animacyjna, ale najciekawszą atrakcją okazały się bańki mydlane, w których zamykane były dzieci. W tym
dniu bawiliśmy się wspólnie z animatorką „Olą”. W trakcie dnia
dzieci miały słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców
za co im pięknie dziękujemy.

Nauczycielki Publicznego Przedszkola w Branicach
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W Katolickim Przedszkolu wrażeń nie brakuje
dzo ważna rzecz zdrowo się odżywiać. Dlatego też mamy takie
zdrowe minki, bo wszyscy chętnie zjadamy witaminki.
Trochę wyprzedziliśmy datę i już w piątek 28 września świętowaliśmy Dzień Chłopaka. Nasi starsi chłopcy zaprezentowali
się w kolorowych muchach wykonanych przez dziewczynki,
a w młodszej grupie startowali do nieba z rakietami, wykonanymi przy pomocy lizaków.

W tym roku, we wrześniu, nasze przedszkole zamieniło się
w prawdziwą dżunglę. Zaraz po wejściu do niego i zrobieniu
pierwszych kroków, wszystkie dzieci i ich rodzice mogli się
przekonać, że zamieszkały u nas figlarne małpki, zebry, lwy
i wysokie żyrafy, które spoglądały z zarośli. W naszej szatni
znalazły sobie także miejsce hipopotamy, bystre tygryski i wesołe słoniki. To wielkie wyzwanie odnaleźć się w takim świecie,
ale naszym przedszkolakom udało się to szybko i z uśmiechem.
Już w pierwszych dniach września powędrowaliśmy do Pięknej Bazyliki św. Rodziny, by uczestnicząc w Eucharystii, uroczyście rozpocząć rok szkolny. Modliliśmy się za nasze rodziny
i wszystkie dzieci na świecie, aby mogły żyć w pokoju i radości.
Potem pełni Bożych łask i darów zabraliśmy się z zapałem do
zabawy i przedszkolnych zadań.

Dzieci z grupy Tygrysków i Słoników wzięły także udział
w VI Biegu Przedszkolaka zorganizowanym na stadionie w Branicach i pobiegły po I i II miejsce. Jesteśmy bardzo dumni
i szczęśliwi z naszych Biegaczy! Gratulujemy!

Wszędzie słychać w tym naszym przedszkolu o literkach i cyferkach. Szczególnie ważny był dla nas pierwszy Dzień Jesieni.
Radośnie przywitaliśmy ją śpiewem, tańcem, zabawami i konkursami. Udało nam się znaleźć wszystkie kolory jesieni i białe
liście w jesienne zamienić, wykonując prace plastyczne. Pani Jesień przyniosła nam liczne swoje dary, więc w następnych
dniach grupa Starszaków zabrała się do wielkiej pracy w kuchni
i zrobiła pyszną niespodziankę swoim młodszym kolegom i koleżankom. Dzieci upiekły, najlepszy w całych Branicach, dyniowy chlebek i zrobiły prawdziwy dżem dyniowy, z prawdziwej,
ogromnej dyni.

W naszym przedszkolu odbył się 2 października XVIII Festiwal Kultury Powiatowej Świat Dziecka 2018. Dzieci z różnych
przedszkoli wystąpiły na scenie śpiewając, tańcząc i prezentując
swoje talenty. Także nasze dzieci ze starszej grupy zaśpiewały
piosenkę „Kocham Polskę”. Cieszymy się, że mamy takich rozśpiewanych Małych Obywateli. I wszystkim dziękujemy za
wspólnie spędzony czas i przepiękne występy, za cały trud włożony w przygotowanie tego wydarzenia.

Życzymy wszystkim pięknych, jesiennych dni, niech czuwają
nad Wami Aniołowie i Ich Królowa – Maryja.

A z pozostałych owocowych darów jesieni. przygotowały
szaszłyki owocowe, bardzo smaczne i co najważniejsze zdrowe.
Bo my wszyscy duzi i mali w tym przedszkolu wiemy, że to bar-

Wychowawczyni z Katolickiego Przedszkola w Branicach
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Podziękowania
Serdeczne podziękowania dla Panów Matejka
z Gospodarstwa Rolnego w Michałkowicach
za wszelką pomoc oraz wsparcie w zorganizowaniu Dożynek Kościelnych
w Michałkowicach.
Sołtys wsi Michałkowice Zbigniew Kuśmierski,
Rada Sołecka oraz mieszkańcy

Z rodnością wołamy Hurrrrrrrrrrrra PRADZIAD zdobyty!
Miniona niedziela tj. 7.10.2018 to aktywny i dobrze spędzony
czas z naszymi czeski sąsiadami z placówki Středisko volného
času w Krnovie w ramach projektu „Aktywni ambasadorzy sąsiedztwa Polsko/Czeskiego - Branice/Krnów”. Realizowanego
jest on z FORUM POLSKO - CZESKIEGO NA RZECZ ZBLIŻENIA SPOŁECZEŃSTW, POGŁĘBIONEJ WSPÓŁPRACY
I DOBREGO SĄSIEDZTWA 2018.

„…Poprzez zorganizowanie wspólnych spotkań i wyjazdów,
młodzi uczestnicy będą mogli bliżej poznać siebie, swoją kulturę, język i kraj. Wspólne poznawanie walorów przyrodniczych
obu krajów oraz jednoczesna aktywna integracja uczestników
projektu i ich otoczenia podczas spotkań i wyjazdów w ramach
projektu, wpłynie na zawiązanie trwałych relacji, zwiększenie
zaangażowania w sprawy sąsiadów oraz wzrost wiedzy o ich
tożsamości narodowej. Obopólna znajomość swojego indywidualnego bogactwa tj. talentów, zdolności, pasji życiowych i zasobów grupowych w rezultacie zbuduje trwałe i dobre więzi, a te
kolei będą w przyszłości mogły owocować większą możliwością wzajemnej współpracy na rzecz lokalnych społeczeństw.
Da to także nowy impuls dla tych młodych ludzi do tego jak mądrze i wartościowo wykorzystać swój wolny czas, a także potencjał jaki drzemie w każdym młodym człowieku…

Chcemy też bardzo podziękować Pani Veronice Kozlíková
i jej dzieciom, Pani Agusi Surmie i naszym kochanym wolontariuszom. Słowa są małe - WY jesteście wielcy – DZIĘKUJEMY!
Przytoczę dwa krótkie zdania napisanego przez nas projektu,
dotyczącego realizacji jego całości. Dlaczego? Kochani ufamy,
mamy taką nadzieję, że to się dzieje, że tego właśnie możemy
doświadczać i to jest nasza ogromna radość.

S. Daniela
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Jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej
lub rolniczej choroby zawodowej
− będąc w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odurzających, substancji psychotropowych lub innych środków
o podobnym działaniu, sam w znacznym stopniu przyczynił się
do wypadku.
Tryb postępowania przy zgłoszeniu wypadku przy pracy rolniczej.
Wypadek należy zgłosić bez zbędnej zwłoki w najbliższej jednostce
organizacyjnej Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
(osobiście, telefonicznie lub na piśmie pocztą tradycyjną lub elektroniczną). Miejsce i przedmioty związane z wypadkiem w miarę
możliwości zabezpieczyć do czasu przeprowadzenia oględzin przez
pracownika Kasy.
Wysokość jednorazowego odszkodowania.
Jednorazowe odszkodowanie wynosi 809 zł za każdy procent stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
Orzeczenia dotyczące stałego lub długotrwałego uszczerbku na
zdrowiu w związku z ustaleniem prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej wydają w pierwszej instancji - lekarze rzeczoznawcy
Kasy, a w drugiej instancji - komisje lekarskie Kasy.
Podstawa prawna:
− ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym
rolników (Dz. U. z 2017 r., poz. 2336 z późn. zm.),
− ustawa z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.
U. z 2018 r., poz. 1376 z późn. zm.),
− rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia
2005 r. w sprawie sposobu i trybu zgłaszania wypadku przy pracy rolniczej oraz ustalania jego okoliczności i przyczyn
(Dz. U. z 2005r., Nr 76, poz. 669),
− rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia
16 maja 2007 r. w sprawie określenia wysokości jednorazowego
odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej oraz zasiłku chorobowego (Dz. U.
z 2015 r., poz. 1150 z późn. zm.).
Bliższe informacje dotyczące jednorazowego odszkodowania z tytułu wypadku przy pracy rolniczej można uzyskać na stronie internetowej www.krus.gov.pl oraz w każdej jednostce organizacyjnej
Kasy.
Kasa zaprasza rolników i ich rodziny do udziału w działaniach prewencyjnych na rzecz zmniejszenia liczby wypadków przy pracy
i chorób zawodowych rolników. Informacje o wszystkich planowanych wydarzeniach znajdują się na stronie internetowej
http://www.wydarzenia-prewencyjne.krus.gov.pl
Opracowane przez: Biuro Świadczeń - Centrala KRUS

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że osoba
podlegająca ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiemu może ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.
Komu przysługuje jednorazowe odszkodowanie?
Jednorazowe odszkodowanie przysługuje:
− ubezpieczonemu (rolnikowi, domownikowi, pomocnikowi rolnika), który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na
zdrowiu wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej
choroby zawodowej,
− członkom rodziny ubezpieczonego, który zmarł wskutek wypadku przy pracy rolniczej lub rolniczej choroby zawodowej.
Kiedy przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej?
1. Rolnikowi lub domownikowi przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej w sytuacji, gdy
uległ wypadkowi podczas wykonywania czynności związanych
z prowadzeniem działalności rolniczej albo pozostających
w związku z wykonywaniem tych czynności:
a) na terenie gospodarstwa rolnego, które ubezpieczony prowadzi lub w którym stale pracuje, albo na terenie gospodarstwa domowego bezpośrednio związanego z tym gospodarstwem rolnym lub,
b) w drodze ubezpieczonego z mieszkania do gospodarstwa
rolnego albo w drodze powrotnej lub,
c) podczas wykonywania poza terenem gospodarstwa rolnego zwykłych czynności związanych z prowadzeniem działalności rolniczej, w drodze do miejsca wykonywania tych
czynności albo w drodze powrotnej.
2. Pomocnikowi rolnika przysługuje jednorazowe odszkodowanie
z tytułu wypadku przy pracy rolniczej, jeżeli uległ wypadkowi
podczas wykonywania czynności określonych w umowie o pomocy przy zbiorach.
Kiedy przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej?
Jednorazowe odszkodowanie z tytułu choroby zawodowej przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi, domownikowi, pomocnikowi rolnika, który ma stwierdzoną chorobę zawodową decyzją Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Kiedy nie przysługuje jednorazowe odszkodowanie z tytułu wypadku przy pracy rolniczej?
Jednorazowe odszkodowanie nie przysługuje ubezpieczonemu, jeżeli:
− spowodował wypadek umyślnie albo wskutek rażącego niedbalstwa lub

Rehabilitacja lecznicza dla osób podlegających ubezpieczeniu w KRUS
• Dzieci rolników, jeśli przynajmniej jeden z rodziców jest
uprawniony do świadczeń KRUS.
Aby skorzystać z rehabilitacji wymienione wyżej osoby, muszą
spełniać jeden z warunków:
• podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy
w pełnym zakresie,
• podlegać ubezpieczeniu wypadkowemu, chorobowemu i macierzyńskiego na wniosek w pełnym zakresie, nieprzerwanie co
najmniej 18 miesięcy przed złożeniem wniosku o rehabilitację
leczniczą (okres ten nie jest wymagany, gdy osoba uległa wypadkowi przy pracy rolniczej),
• mieć ustalone prawo do okresowej renty rolniczej z tytułu niezdolności do pracy, jeżeli zachowały zdolność do samodzielnej
egzystencji.
Rehabilitacja lecznicza w KRUS jest dobrowolna i jest realizowana w warunkach stacjonarnych.

Powrót rolnika do czynnego życia zawodowego, oraz poprawa
jego zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, to jedno z najważniejszych zadań, które KRUS stawia sobie jako instytucja
ubezpieczeniowa
realizująca
program
profilaktycznorehabilitacyjny.
Rehabilitacja lecznicza realizowana za pośrednictwem Kasy jest
rzeczowym świadczeniem zdrowotnym, służącym zachowaniu, poprawie lub przywróceniu zdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, udzielanym w sześciu centrach rehabilitacji leczniczej zlokalizowanych na terenie całej Polski.
Uprawnionymi do rehabilitacji leczniczej są:
• Rolnicy ubezpieczeni w KRUS, zagrożeni całkowitą niezdolnością do pracy w gospodarstwie rolnym, uznani okresowo za całkowicie niezdolnych do pracy w gospodarstwie rolnym, którzy
rokują jej odzyskanie w wyniku dalszego leczenia i rehabilitacji.
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pielęgniarską, a w miarę potrzeby może być skierowany na niezbędne badania pomocnicze. Całkowity koszt zabiegów rehabilitacyjnych, zakwaterowania, wyżywienia oraz opieki medycznej ponosi KRUS.
Rehabilitacja KRUS prowadzona jest w następujących Centrach
Rehabilitacji Rolników:
Szklarska Poręba „Granit” (211km od Opola), Iwonicz Zdrój
(386km), Horyniec-Zdrój (466km), Kołobrzeg „Niwa” (599km),
Świnoujście „Sasanka” (571km), Jedlec (162km).
W zakładach KRUS wskazaniami do rehabilitacji leczniczej są
schorzenia narządów układu ruchu z zakresu ortopedii, reumatologii i neurologii. W Kołobrzegu dodatkowo prowadzona jest rehabilitacja osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego.

Podstawą skierowania jest:
• wniosek o skierowanie sporządzony przez lekarza POZ prowadzącego pacjenta lub,
• prawomocne orzeczenie lekarza rzeczoznawcy\ komisji lekarskiej KRUS o przyznanym przedłużonym zasiłku chorobowym
z tytułu niezdolności do pracy powyżej 180 dni albo okresowej
rencie rolniczej.
Rehabilitacja nie obejmuje emerytów oraz osoby na rencie stałej.
Osoba skierowana otrzymuje również zwrot kosztów przejazdu do
zakładu rehabilitacji w postaci ryczałtu za najtańszy środek transportu w jedną stronę.
Wniosek złożony przez rolnika w oddziale regionalnym KRUS
lub w placówce terenowej jest sprawdzany pod względem formalnym (pod kątem posiadanych uprawnień do korzystania ze
świadczeń Kasy).
Po ustaleniu uprawnień, wniosek podlega merytorycznej weryfikacji przez Lekarza Regionalnego Inspektora Orzecznictwa Lekarskiego, który ocenia potrzebę skierowania na rehabilitację.
W przypadku pozytywnej decyzji uzgadniany jest termin wyjazdu.
Rehabilitacja lecznicza realizowana jest w warunkach stacjonarnych w sześciu Centrach Rehabilitacji Rolniczej Kasy, w formie
turnusów rehabilitacyjnych. Turnus trwa 21 dni.
Okres rehabilitacji leczniczej może być przedłużony lub skrócony, w zależności od potrzeb zdrowotnych pacjenta. Pacjent poddawany jest rehabilitacji leczniczej w ciągu 17 dni zabiegowych.
W czasie pobytu ma zapewnioną całodobową opiekę lekarsko-

Opracowała: Joanna Sendyka
Inspektor Samodzielnego Referatu Prewencji,
Rehabilitacji i Orzecznictwa Lekarskiego
OR KRUS w Opolu
Serdecznie zachęcam do składania wniosków o rehabilitację, wypełnionych przez lekarza POZ lub lekarza specjalisty, do najbliższej
Placówki Terenowej KRUS (w Brzegu, Głubczycach, Kluczborku,
Nysie, Oleśnie, Strzelcach Opolskich) lub do Oddziału Regionalnego w Opolu, przy ul. Ozimskiej 51A. Czeka na Państwa bogata
oferta zabiegów w Centrach Rehabilitacyjnych Rolników w całej
Polsce, a realizacja programu medycznego zapewni szybki powrót
do zdrowia.
Lech Waloszczyk
Dyrektor OR KRUS w Opolu
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SPRZEDAM DZIAŁKI W BRANICACH
1.
Działkę ewidencyjną nr 857 powierzchnia
7600 m2 w Branicach na której znajduje
się plantacja borówki amerykańskiej
(ok. 1400 szt. krzewów 5-6 letnie). Działka jest ogrodzona, posiada 2 bramy wjazdowe po przeciwległych stronach. Na
działce znajduje się zbiornik wodny.

2.
Działkę ewidencyjną nr 394/2 powierzchnia 3975 m2 w Branicach. Działka jest
ogrodzona, posiada bramę wjazdową.
Działka usytuowana jest przy drodze
w której znajdują się wszystkie media.
Jest to działka rolna nadająca się pod zabudowę. Położenie działki jest urokliwe,
gdyż znajduje się na wzniesieniu (nie jest
to teren zalewowy). Działka jest oczyszczona i przygotowana pod uprawę. Lokalizacja działki jest atrakcyjna gdyż do centrum miejscowości jest 550 m, do Szkoły
Podstawowej, Gimnazjum, Biedronki
650 m, w miejscowości jest również stacja
benzynowa (750 m), Kościół (700 m),
Ośrodek zdrowia (900 m).
W razie pytań proszę o kontakt 663-792-717. Cena do negocjacji.
INFORMACJA O PRZETARGACH
Wójt Gminy Branice informuje iż na stronie internetowej www.bip.branice.pl w zakładce ogłoszenia, pod numerem tel. 774868250 wew. 20
i w Urzędzie Gminy w pokoju 17 uzyskają Państwo informacje o niżej wymienionych przetargach jakie planuje w najbliższym czasie
Gmina Branice
Oznaczenie
(nr
działki)
i KW
587/4
OP1G/000238
93/0
135

Pow. i położenie

Przeznaczenie w planie
(P)/studium
(S)

Termin
przetargu

opis

0.2552 ha (S) teren rolni- Grunt orny ( RIIIb i RIVb) kształt
czej przestrze- działki korzystny, dojazd droga
Lewice
ni produkcyj- gruntową.
nej.

1.5800 ha

KW nr
Branice
OP1G/00023
893/0

(S) teren rolniczej przestrzeni produkcyjnej/ (P) przeznaczenie
podstawowe –
zabudowa
mieszkaniowa
jednorodzinna

Grunt orny klasy RII (1,3600 ha)
i R IIIa (0,2200 ha), dojazd drogą
gruntową, rzeźba terenu pozioma.
Kształt działki korzystny regularny
wielokąt.
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23.11.2018
godz.10:00

28.11.2018
godz.10:00

Cena
wywoławcza
do przetargu

Wadium
/zł/
i termin
wpłaty

uwagi

14 445,63 zł 1 500.00 zł
podlega zwolnieniu
wpłata
z podatku
do 19.11.2018
VAT

Sprzedaż w formie
II przetargu ustnego nieograniczonego.

1000,00 zł
200 zł
podlega zwolWpłata
nieniu
do 23.11.2018
z podatku
VAT

Dzierżawa w formie I przetargu ustnego nieograniczonego.
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5/2,

0,0300 ha

KW nr
OP1G /
00023926/1

Uciechowice

136/2

Grunt:
0,0355 ha

KW nr
Budynek:
65,20 m2

OP1G/00022
699/3
Jabłonka

(S) teren zabu- Działka stanowi teren zagospodaro- 23.11.2018
dowany/ zain- wany zielenią. Kształt działki kogodz.12:00
rzystny, niweleta lekko pochyła.
westowany
Dojazd droga publiczna o nawierzchni asfaltowej.

3320,00 zł
350.00 zł
+ VAT według obowią- wpłata
zującej stawki do 19.11.2018

Sprzedaż w formie
I przetargu ustnego
nieograniczonego.

(S) teren zabu- Działka z budynkiem użytkowa23.11.2018
udowany/ za- nym niegdyś jako sklep. Stan techinwestowany niczny budynku określa się jako zły godz.11:00
stopień zużycia wynosi 70% działka zaniedbana częściowo porośnięta samosiejkami. W pobliżu działki
wodociąg, do budynku, posiada instalację elektryczną w bardzo złym
stanie technicznym.

19845,00 zł
2000.00 zł
+ VAT według obowią- wpłata
zującej stawki do 19.11.2018

Sprzedaż w formie
I przetargu ustnego
nieograniczonego.

OBWIESZCZENIE
Wójt Gminy Branice zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami podaje do publicznej wiadomości
wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy Branice przeznaczonych do dzierżawy/najmu/sprzedaży:
Oznaczenie
(nr działki i KW)
149/22
pow. 0,2671 ha udział
w gruncie 88/10000
KW nr OP1G/
00029038/1

Część działki 975/4
KW nr OP1G/00023893/0

Pow. i położenie

0,2500 ha

KW nr OP1G/00023893/0

Branice

Część działki 242

0,2500 ha

KW nr OP1G/00023893/0

Lewice

Działka 90

0,2063 ha

KW nr
OP1G/00028529/3

Turków

Działki 183/1,180/13,183/3,198

0,9814 ha
Branice

KW
30004

KW nr OP1G/00023893/0

Opis
nieruchomości

Cena
nieruchomości

Branice ul. Ogrodowa (S) teren zabudowany/ Lokal mieszkalny położony na
19 040,00 zł
I piętrze budynku wielorodzin- podlega zwolnieniu
3D/5
zainwestowany.
nego, składający się
z podatku VAT
z 1 pokoju, przedpokoju i łaLokal mieszkalny
zienki z WC do mieszkania
19,91m2; piwnica
przynależny. Posiada instalację
2
3,33m
wodną, elektryczną, gazową,
kanalizację sanitarna
i CO.
0,5046 ha
(P) przeznaczenie pod- Grunt rolny (RII - 0.1613
Czynsz roczny
Branice
stawowe: rolnicza prze- i RIIIa - 0.3451) kształt działki
278,52,00 zł
korzystny, dojazd drogą grunto- podlega zwolnieniu
strzeń produkcyjna.
wą.
z podatku VAT

Część działki 975/4

Część działki 357

Przeznaczenie
w planie
(P)/studium (S)

1,0334 ha
Bliszczyce

(P) przeznaczenie pod- Grunt rolny (RII - 0.0797
Czynsz roczny
stawowe: rolnicza prze- i RIIIa – 0,1703) kształt działki
125,00 zł
korzystny, dojazd drogą grunto- podlega zwolnieniu
strzeń produkcyjna.
wą.
z podatku VAT

uwagi
Sprzedaż w trybie
bezprzetargowym
na rzecz głównego
najemcy.

Dzierżawa gruntu
na okres 3 lat.

Dzierżawa gruntu
na okres 3 lat
(przedłużenie
umowy na rzecz
poprzedniego
dzierżawcy).

Dzierżawa gruntu
(S) teren rolniczej prze- Grunt rolny RIII a dojazd drogą
Czynsz roczny
gruntową, kształt działki ko125,00 zł
strzeni produkcyjnej.
na okres 3 lat.
rzystny.
podlega zwolnieniu
z podatku VAT
(S) teren rolniczej prze- Grunt rolny (RIII b – 0,1611 i
Czynsz roczny
Dzierżawa gruntu
Lzr- RIIIb 0,0452) dojazd drogą
103,15zł
na okres 3 lat.
strzeni produkcyjnej.
utwardzoną, kształt działki ko- podlega zwolnieniu
rzystny.
z podatku VAT
(S) teren rolniczej prze- Grunt rolny (RIIIa - 0.6291
Czynsz roczny
i RIVa – 0,3523) kształt działki
strzeni produkcyjnej.
442,88 zł
mało korzystny, dojazd drogą
podlega zwolnieniu
gruntową, działka usytuowana
z podatku VAT
wokół polderu. Duże prawdopodobieństwo zalania upraw.
(S) teren rolniczej prze- Grunt rolny RII dojazd drogą
gruntową, kształt działki kostrzeni produkcyjnej.
rzystny.

Dzierżawa gruntu
na okres 3 lat
(przedłużenie
umowy na rzecz
poprzedniego
dzierżawcy).

Czynsz roczny
Dzierżawa gruntu
650,00 zł podlega na okres 3 lat.
zwolnieniu z podatku VAT

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34, ust. 1 i 2 ustawy
o gospodarce nieruchomościami wynosi 6 tygodni licząc od dnia wywieszenia tj. do 28.11.2018 r.
Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.branice.pl Gminy Branice i poprzez wywieszenie na tablicy
ogłoszeń tut. Urzędu na okres 21 dni tj. do 07.11.2018 r. oraz na łamach gazety lokalnej Informator Branicki.
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Jak bezpiecznie posługiwać się pilarką łańcuchową
Pilarki, piły, siekiery to narzędzia, których użytkowanie niesie ryzyko wypadku - ich części robocze są bowiem nieosłonięte i bardzo
ostre. Przy pracy z tymi narzędziami należy pamiętać o stosowaniu zasad BHP.
Drewno w gospodarstwach rolnych ma szerokie zastosowanie jako materiał budowlany oraz do ogrzewania powierzchni gospodarczej
i mieszkalnej. Niewłaściwe użytkowanie narzędzi służących do jego pozyskiwania i obróbki może zakończyć się poważnym wypadkiem.
Aby uniknąć wypadków z udziałem narzędzi do obróbki drewna należy:
− zdobyć odpowiednią wiedzę o ich stosowaniu;
− właściwie konserwować oraz obsługiwać narzędzia takie jak: pilarki, piły tarczowe, kosy spalinowe oraz siekiery;
− nie demontować systemów bezpieczeństwa w pilarkach i piłach tarczowych;
− stosować podczas pracy właściwą odzież roboczą, obuwie oraz ochrony twarzy i słuchu.

Pilarka 353 TRIO BREAK
Husqvarna oznaczona znakiem bezpieczeństwa KRUS
posiada odpowiednie zabezpieczenia zapewniające bezpieczeństwo pracy przy pozyskiwaniu surowca drzewnego.

Ogólne zasady bezpieczeństwa pracy z pilarką łańcuchową oraz jej konserwacji:
pilarki łańcuchowej wolno używać wyłącznie do cięcia drzewa i przedmiotów drewnianych;
przed pierwszym uruchomieniem należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi i stosować się do zaleceń tam zawartych;
wykonując prace w strefie roślinności łatwopalnej oraz w czasie suszy należy posiadać w pobliżu gaśnice (zagrożenie pożarowe);
pracując pierwszy raz z użyciem pilarki należy zwrócić się do sprzedawcy o zademonstrowanie i wyjaśnienie bezpiecznego sposobu jej użytkowania;
− pilarki wolno używać tylko wtedy, gdy znajduje się ona w nienagannym stanie technicznym;
− nie wolno przystępować do pracy będąc pod wpływem alkoholu, narkotyków lub leków, które mogą oddziaływać na zdolność reakcji;
− pracując z pilarką należy być w dobrej kondycji, wypoczętym i zdrowym;
− w razie zbliżenia się osób postronnych lub zwierząt należy natychmiast zatrzymać maszynę i układ tnący;
− kiedy urządzenie nie będzie używane, należy odłożyć je w bezpieczny sposób, tak aby nikomu nie zagrażało;
− podczas używania pilarki należy zachować szczególną ostrożność;
− nigdy nie należy podejmować się prac, które mogą być zbyt trudne lub których zagrożeń nie są Państwo w stanie całkowicie oszacować;
− należy stosować wyłącznie akcesoria i oprzyrządowanie dostarczone przez producenta, dopuszczone do montażu do tego typu urządzenia oraz
używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych.
Pilarka została skonstruowana tylko i wyłącznie do cięcia jednego materiału - drewna. Nigdy nie tnij na niej innych materiałów!
Pamiętaj, że łańcuch obraca się z prędkością bliską 100 km/h. Praca z pilarką jest zabroniona w przypadku dzieci i młodzieży poniżej 18 roku
życia, wyjątek stanowi młodzież powyżej 16 roku życia ucząca się zawodu i pracująca pod nadzorem dorosłych.

−
−
−
−

Nieprzestrzeganie przepisów bezpieczeństwa może stanowić zagrożenie dla życia.
źródło: www.krus.gov.pl
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