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Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość  

o śmierci  

Bernarda Byczkowskiego  
radnego Rady Miejskiej w Korfantowie, wieloletniego sołtysa Puszyny, Sekretarza Zarządu 

Stowarzyszenia Zwykłego  Pamięć o Kresach w Korfantowie, społecznika. 

 

 

Wyrazy głębokiego współczucia 

Rodzinie i Bliskim składają  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie      Burmistrz Korfantowa 
 

                Ryszard Duś                                                                                          Janusz Wójcik 

 

Radni i Sołtysi Gminy Korfantów,  

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Korfantowie i wszystkich jednostek Gminy Korfantów 

Z żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość  
o śmierci  

Klary Laszewskiej  
„Zasłużonej dla Gminy Korfantów”,  

wieloletniej Dyrektor Banku Spółdzielczego w Korfantowie. 

 

 

Wyrazy głębokiego współczucia 

Rodzinie i Bliskim składają  
 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Korfantowie      Burmistrz Korfantowa 
 

                Ryszard Duś                                                                                          Janusz Wójcik 

 

Radni i Sołtysi Gminy Korfantów 
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NARODOWY PROGRAM SZCZEPIEŃ PRZECIW COVID-19 

Szczepionka przeciwko COVID-19 to jeden z kluczowych elementów powstrzymania 
rozprzestrzeniania się koronawirusa. Szczepionka wyzwala w organizmie człowieka naturalną 
produkcję przeciwciał. Stymuluje także nasze komórki odpornościowe, tak aby chroniły nas przed 
zakażeniem COVID-19. Szczepienia są nadzieją na lepsze jutro i powrót do normalności. 
Zgodnie z narodowym programem szczepień ochronnych, punkt szczepień uruchomiono  
w każdej gminie. 
 

        GMINA KORFANTÓW   

 
NA TERENIE GMINY KORFANTÓW SZCZEPIENIA SĄ WYKONYWANE  
W   NASTĘPUJĄCYCH   PLACÓWKACH:  

 Indywidualna Praktyka Lekarska Grażyna Mackiewicz – Zabochnicka, ul. 3 Maja 7,  
48-317 Korfantów tel.  77/ 43 51 941. 

 Indywidualna Praktyka Lekarska Maria Teresa Czerner, ul.  3 Maja 7, 48-317 Korfantów 
tel. 77/ 40 09 807. 

CEL DLA GMINY: NAWIĄZANIE KONTAKTU Z SENIOREM  

Gmina realizuje zadanie (w formie decyzji administracyjnej) na podjęcie działań 
organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno – technicznych, mających na celu 
zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. 
Zadaniem Gminy jest promowanie szczepień przeciw COVID 19 w szczególności wśród 
mieszkańców w wieku 60+, którzy mają największe ryzyko ciężkiego przejścia COVID 19. 

JAK MOŻNA SIĘ ZAREJESTROWAĆ? 

1. Zadzwoń na całodobową i bezpłatną infolinię – 989. 
Podczas rejestracji wybierzesz dokładny termin oraz miejsce szczepienia. Następnie otrzymasz 
SMS z potwierdzeniem umówienia wizyty na szczepienie. 
2. Zarejestruj się elektronicznie poprzez e-Rejestrację dostępną na pacjent.gov.pl 
Poprzez e-rejestrację możesz zarejestrować się na dwa sposoby – za pomocą Profilu Zaufanego 
(to pełna rejestracja) i bez użycia Profilu Zaufanego (to szybka ścieżka). 
3. Skontaktuj się z wybranym punktem szczepień. 
Jeżeli chcesz zaszczepić się w konkretnym punkcie szczepień - skontaktuj się z nim. 
4. Wyślij SMS  
Wyślij SMS na numer 664 908 556 lub 880 333 333 o treści: Szczepimy się. 

W razie pytań prosimy o kontakt pod nr tel.  572 728 033 w godz. 7.30 – 15.30. 

 

SZCZEPIMY SIĘ DLA SIEBIE I INNYCH 
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GMINNY PUNKT  

PROFILAKTYCZNO – KONSULTACYJNY 
W KORFANTOWIE  

 

z siedzibą przy ulicy Sienkiewicza 2/1b  
(wejście od strony Rynku) 

czynny: 

WTOREK w godz. 1500 - 1800 

ŚRODA w godz. 1500 - 1700 

 

tel: 77 / 43 43 874 
(telefon czynny w godzinach pracy Punktu)  

Dyżury w Punkcie Profilaktyczno – Konsultacyjnym pełnią psycholodzy i konsultant 
ds. uzależnień. 

Punkt udziela wsparcia w zakresie uzależnień oraz pomocy terapeutycznej dla osób 
dorosłych i młodzieży, w tym: 

• Osób uzależnionych od wszelkich substancji psychoaktywnych (alkoholu, 
narkotyków, leków i innych), 

• Osób uzależnionych behawioralnie (hazard, zakupoholizm, uzależnienia od 
internetu, komputera i innych), 

• Rodzinom osób uzależnionych, uczniom szkół z terenu Gminy Korfantów oraz 
ich rodzicom.  

 

Pomoc potrzebującym udzielana jest BEZPŁATNIE. 

Osoby zainteresowane otrzymaniem wsparcia proszone są o wcześniejsze 
telefoniczne zgłoszenie w celu uzgodnienia konkretnego terminu i godziny 
spotkania.  
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Ptasia grypa!!! 

Ważne informacje dla hodowców drobiu lub ptactwa. 

Za obszar zagrożony wystąpieniem wysoce zjadliwą grypy ptaków (HPAI), na terenie powiatów prudnickiego, nyskiego 
zwany dalej „obszarem zagrożonym” uznaje się teren ograniczony: 

1) od zachodu – od miejscowości Lipowa do granicy powiatu nyskiego obejmując miejscowości Gryżów, Węża, 
Jagielnica, Ścinawa Mała, Ścinawa Nyska; 

2) od północy – od miejscowości Korfantów południkowo do granicy powiatu nyskiego obejmując 

miejscowości Rączka, Rynarcice, Puszyna, Przydroże Małe, Stara Jamka, Przydroże Wielkie, Pleśnica, 

od granicy powiatu prudnickiego, równoleżnikowo omijając miejscowość Pogórze, obejmując miejscowość Mokra, do drogi 
wojewódzkiej 412; 
Na obszarze zagrożonym nakazuje się: 

1) niezwłoczne czyszczenie i odkażanie środków transportu i sprzętu wykorzystywanego do transportu drobiu lub innych 
ptaków, ich mięsa, paszy, ściółki lub nawozów naturalnych oraz innych przedmiotów lub substancji, które mogły zostać 
skażone wirusem wysoce zjadliwej grypy ptaków; 

2) stosowanie środków bezpieczeństwa biologicznego przez osoby wchodzące oraz wychodzące z gospodarstwa, w którym 
utrzymywany jest drób, w szczególności odkażanie rąk i obuwia; 

3) niezwłoczne informowanie właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii o zwiększonej 

zachorowalności lub śmiertelności lub znacznym obniżeniu produkcyjności zwierząt utrzymywanych 

Na obszarze zagrożonym zakazuje się: 

1) wyprowadzania z gospodarstw gdzie jest utrzymywany drób oraz wprowadzania do gospodarstwa drobiu 

lub innych ptaków oraz ssaków bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii; 

2) przemieszczania i transportu drobiu lub innych ptaków, w tym piskląt jednodniowych, drobiu odchowanego 

do rozpoczęcia nieśności i jaj bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii; 

3) wywożenie lub rozrzucanie ściółki lub nawozów naturalnych z gospodarstw gdzie jest utrzymywany drób 

bez zgody właściwego miejscowo powiatowego lekarza weterynarii; 

4) organizowania targów, wystaw, pokazów lub konkursów, gdzie są gromadzone drób lub inne ptaki; 

5) wypuszczanie drobiu lub innych ptaków w celu odtworzenia zasobów ptactwa łownego. 

2. Środka określonego w ust. 1 w pkt 1 nie stosuje się w odniesieniu do ssaków utrzymywanych wyłącznie 

w pomieszczeniach mieszkalnych, niemających kontaktu z drobiem i innymi ptakami oraz niemających dostępu do klatek 
lub miejsc, w których są utrzymywane drób lub inne ptaki. 

3. Środka określonego w ust. 1 w pkt 2 nie stosuje się w odniesieniu do transportu przez obszar zagrożony 

drogami lub koleją bez rozładunku lub zatrzymywania się. 

4. Środki określone w ust. 1 w pkt 1-5 stosuje się przez co najmniej 30 dni, licząc od dnia zakończenia 

wstępnego czyszczenia i odkażania ogniska. 

 Nakazuje się oznakowanie obszaru zapowietrzonego i obszaru zagrożonego poprzez ustawienie 

na granicach tych obszarów tablic ostrzegawczych o następującej treści: 

 „UWAGA! WYSOCE ZJADLIWA GRYPA PTAKÓW – OBSZAR ZAGROŻONY”. 
 

Podstawa prawna: Rozporządzenie Nr 0510/P/9/2021  Wojewody Opolskiego z dnia  1 czerwca 2021 r. 
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„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”. 
 

Operacja pn. „Przebudowa ulicy Spacerowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym w Korfantowie” mająca na 
celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi, wzrost dostępności do obiektów użyteczności 

publicznej poprzez przebudowę drogi Spacerowej w Korfantowie współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej 
w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji 

związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w 
energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 

 
 

 

Gmina Korfantów realizuje operację pn. „Przebudowa ulicy Spacerowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem 

ulicznym w Korfantowie”, mającą na celu podniesienie parametrów technicznych i eksploatacyjnych drogi, wzrost 

dostępności do obiektów użyteczności publicznej poprzez przebudowę drogi Spacerowej w Korfantowie. Operacja 

współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” 

w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich 

rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania 

„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 

2014-2020. Wartość realizowanej operacji „Przebudowa ulicy Spacerowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem 

ulicznym w Korfantowie” wynosi: 869 472,67 zł, w tym ze środków EFRROW: 551 560 zł.  

 

Wniosek o przyznanie pomocy projektu „Przebudowa ulicy spacerowej wraz z odwodnieniem i oświetleniem ulicznym 

w Korfantowie” został złożony w Urzędzie Marszałkowski, w dniu 4 grudnia 2020 r.,  

natomiast Gmina Korfantów umowę o dofinansowanie podpisała w dniu ……………. Planowany termin realizacji 

operacji do listopad 2022 r. 

 

W stanie istniejącym ulica posiada jezdnie jednoprzestrzenną o nawierzchni bitumicznej w części ul. Parkowej i gruntową 

w ul. Spacerowej. Odwodnienie jezdni zrealizowane jest poprzez spadki poprzeczne do istniejących wpustów kanalizacji 

deszczowej i na pobocza gruntowe.  

 

W ramach realizacji projektu przewidziano wykonanie następujących robót: 

1. Przebudowa konstrukcji jezdni; 

2. Przebudowa chodników; 

3. Przebudowa zjazdów na posesje i drogi boczne; 

4. Remont wpustów ulicznych; 

5. Budowa oświetlenia ulicznego; 

6. Wykonanie nowej organizacji ruchu. 
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