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Zawieszenie zajęć 
w szkołach, ograniczenie 
bezpośredniej obsługi 
klientów w Urzędzie Gminy 
w Męcince i GOPS, zmiana 
zasad przyjęć w ośrodkach 
zdrowia, a także dezyn-
fekcja miejsc publicznych 
i wyposażenie jednostek 
OSP i personelu medy-
cznego w środki ochronne 
to tylko niektóre działania, 
które wdrożono w związku 
z epidemią koronawirusa 
na terenie Gminy Męcinka.
Jednakże żadne działanie 
samorządu i rządu RP 
nie zabezpieczy naszej 
społeczności, jeżeli 
prośby, zalecenia i nakazy 
nie będą przestrzegane 
przez mieszkańców. 

Zarówno służby medyczne, jak i ratownicze Gminy 
Męcinka, a także pracownicy opieki społecznej otrzymają 
w najbliższych dniach od Gminy Męcinka profesjonalne 
maski ochronne zapobiegające zakażeniu 
koronawirusem. To osoby, które od wielu lat z pasją 
i zaangażowaniem poświęcają swoje zdrowie i życie 
na rzecz ratowania naszego. Wyposażenie ich w maski 
ochronne jest niezbędne, aby mogli opiekować się 
Mieszkańcami naszej gminy w tej trudnej sytuacji. 
Dziś mieszkańcom przekazujemy maseczki wielokro-
tnego użytku. 

Pozyskana dotacja przeznaczona zostanie na wsparcie 
mieszkańców Gminy Męcinka, którzy przystąpią do wy-
miany istniejących źródeł ciepła w swoich budynkach 
mieszkalnych. Nabór chętnych osób do wymiany źródeł 
ciepła zostanie ogłoszony w drugim kwartale bieżącego 
roku i przeprowadzony zostanie zgodnie z wymogami 
określonymi w programie unijnym i projekcie. 
Mieszkańcy gminy będą mogli otrzymać wsparcie aż do 
85% kosztów kwalifikowalnych wymiany źródła ciepła. 
Szczegółowych informacji udziela Urząd Gminy w Męcince 
pod numerem telefonu 76 871 34 46.

Ponad 3 miliony zł   
na wymianę pieców!

„Zdetronizować” koronawirusa 

                             KOMUNIKAT
Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy 
Męcinka z 12 marca 2020 r.  w związku  
z rozprzestrzenianiem się koronawirusa  
SARS-CoV-2 w celu zapewnienia bezpieczeń-
stwa mieszkańcom Gminy Męcinka 
                         
                         zakazuje się
organizacji zajęć, imprez kulturalnych i sportowych:
- w Gminej Bibliotece Publicznej i jej filiach, 
- w świetlicach  wiejskich 
- boiskach sportowych na terenie gminy. 
Zakaz obowiązuje od 13 marca 2020 r. 
do odwołania.

Posiedzenia Gminnego Ze-
społu Zarządzania Kryzys-
owego odbywają się już od 
lutego br., na których wypra-
cowywane są konkretne de-
cyzje i polecenia. Ponadto 
Gmina Męcinka na portalach 

społecznościowych ogłosiła 
wiele akcji i konkursów dla 
mieszkańców, za udział 
w których można otrzymać 
nagrody rzeczowe. 

kalendarium na str. 4-5

Tylko wspólnie może się to udać...

więcej na str. 3

Mirosław Brzozowski
       Wójt Gminy Męcinka

Kilka tysięcy masek
trafia do mieszkańców
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Na terenie Gminy Męcinka systematycznie odbywa się dezynfekcja miejsc publicznych. 
Szczególną uwagę zwracamy na dezynfekcję przystanków i ławek.

- Dziękuję strażakom OSP 
Męcinka i OSP Małuszów za 
pomoc w wykonywaniu tych 
czynności. Do mieszkańców 
naszej gminy zwracam się 
jednakże z prośbą o korzy-
stanie z miejsc publicznych 
jak najrzadziej. Podejmowa-
ne przez nas działania mają 
na celu zmniejszenie ryzyka 
zakażeniem, ale najskutecz-
niejszą metodą aby uchronić 
siebie i bliskich przed korona-
wirusem jest pozostawanie w 
domach i o to przede wszyst-
kim proszę”- mówi wójt Miro-
sław Brzozowski.

- Obecna sytuacja zarówno w 
Polsce, jak i na świecie zwią-
zana z epidemią koronawi-
rusa jest dużym wyzwaniem 
zarówno dla służby zdrowia, 
służb ratowniczych, ale rów-
nież dla oświaty. Nasze szko-
ły podstawowe w Męcince i 
Piotrowicach formę zdalnego 
nauczania realizują już tak 
naprawdę od 12 marca. To 
wtedy podczas Gminnego 
Sztabu Zarządzania Kryzyso-
wego podjęliśmy decyzję o 
zawieszeniu zajęć oraz ustali-
liśmy wspólnie z dyrektorami 
szkół, że zajęcia będą się od-
bywać przy pomocy narzędzi 
umożliwiających kształcenie 
na odległość. Nasze szkoły na 
bieżąco wyposażamy w profe-
sjonalny sprzęt i nowoczesne 
technologie. Nauczyciele oraz 
uczniowie szkół w Męcince i 
Piotrowicach korzystają za-
równo z ogólnodostępnych 
portali edukacyjnych, jak i 
nowoczesnej i profesjonalnej 
platformy, która funkcjonuje 
w jednej z naszych szkół w 
ramach realizowanej innowa-
cji pedagogicznej. Ale wypo-

sażenie szkół w nowoczesny 
sprzęt i programy to jedno, a 
to czym dysponują uczniowie 
w domach to drugie. Wraz z 
pedagogami dokonaliśmy 
rozeznania potrzeb „sprzęto-
wych” wśród uczniów. Kilku-
dziesięciu z nich niestety nie 
dysponuje odpowiednimi 
komputerami aby realizować 
naukę w tej formie. Dlatego 
też uczniom tym udostępnili-
śmy blisko 50 laptopów, przy 
użyciu których realizują na-
ukę. Są to laptopy, które do 
szkół zakupione zostały przez 
Gminę Męcinka w ramach po-
zyskanej dotacji. Chciałbym 
bardzo serdecznie podzięko-
wać nauczycielom za niezwy-
kłe zaangażowanie. Uczniom 
gratuluję dyscypliny i tej bie-
głości technologicznej. Rodzi-
com dziękuję za współpracę 
w procesie edukacyjnym. 
Wiemy, że w rozwiązywanie 
zadań zaangażowane są nie-
rzadko całe rodziny. Rodzicom 
naszych uczniów gratuluję tak 
odpowiedzialnych i bystrych 
dzieci – informuje Wójt Miro-
sław Brzozowski.

Laptopy
dla uczniów

Dezynfekcja miejsc publicznych

W związku z epidemią koronawirusa od 25 marca 2020 r. 
we wszystkich szkołach w Polsce obowiązuje kształcenie 
na odległość. Niestety nie wszyscy uczniowie posiadają 
odpowiedni sprzęt komputerowy aby z tej formy 
skorzystać. Gmina Męcinka zadbała o uczniów swoich 
szkół przekazując laptopy tym, którzy ich nie mają.

Jesteśmy gotowi na e-lekcje

PSZOK nieczynny do odwołania!
Informujemy, 
że w związku 
zaistniałą sytuacją 
epidemiologiczną 
w kraju, decyzją 
Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej  
„SANIKOM” 
sp. z o.o. od dnia 
16.03.2020 r. do 
odwołania został 
zamknięty PSZOK 
w Jaworze.

                     fot. EKOJAWOR
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W każdym domu powinna 
być wyznaczona osoba, 
która będzie wspierała 
rodzinę w robieniu za-
kupów czy załatwianiu in-
nych ważnych spraw. Maski 
zakładajmy, kiedy udajemy 
się w miejsce publiczne, 
nigdy nie wiadomo czy 
osoba, z którą będziemy mie-
li kontakt nie jest zakażona 
koronawirusem. Maski 
te wykonane są z dwóch 
zewnętrznych warstw 
bawełny z certyfikatem 
medycznym i wewnętrznej 
warstwy z certyfikowaną 

włókniną medyczną. Masec-
zki mają uniwersalny roz-
miar i dopasowują się do 
twarzy. Zapobiegają ro-
zpryskiwaniu się śliny, a tym 
samym zmniejszają ryzyko 
przenoszenia się wirusów i 
bakterii drogą kropelkową.
Maseczki, które Państwo 
dziś otrzymujecie można 
wyprać po każdym użyciu 
w temperaturze do 90 
stopni i wyprasować w tem-
peraturze do 200 stopni. 
Wszystkie maski zakupione 
zostały z budżetu Gminy 
Męcinka. 

03.10.2019 r. urodził się Kornel Marek Rodzeń z Chroślic

07.10.2019 r. urodził się Dawid Krzysztof Żmuda z Piotro-
wice - Osiedle

15.10. 2019 r. urodziła się Amelia Monika Grechowicz 
z Chełmca

16.10.2019 r. urodził się Franciszek Wiktor Łuba z Piotrowic

18.10.2019 r. urodził się Kacper Popardowski ze Słupa

24.10.2019 r. urodziła się Aniela Gabriela Sieradzka 
z Chroślic

25.10.2019 r. urodziła się Natalia Szpila z Małuszowa

21.11.2019 r. urodziła się Martyna Małek z Przybyłowic

06.12.2019 r. urodził się Kacper Gnatek z Piotrowic

Do grona Obywateli Gminy 
Męcinka dołączyli narodzeni:

Kursy od poniedziałku do soboty:
Wyjazd ze Złotoryi      4:56, 5:56, 9:31, 14:01, 16:16, 18:26
Wyjazd z Wrocławia  6:50, 8:10, 12:00, 12:50, 16:30, 18:30
Kursy w niedziele:
Wyjazd w Złotoryi      7:56, 13:31, 17:26
Wyjazd z Wrocławia   9:55, 15:30, 19:30

Zmiana rozkładu jazdy busów 
na trasie Złotoryja - Jawor - Wrocław

Świat zmierza się obec-
nie z globalnym proble-
mem epidemii korona-

wirusa, który w naszym 
kraju przybiera na sile. 

Nie czekał Pan na ko-
munikat rządu o wstrzy-

maniu zajęć dydak-
tycznych, zamknięciu 

przedszkoli i gminnego 
żłobka.

- Edukacja dzieci i mło-
dzieży szkolnej to jeden z 
najważniejszych prioryte-
tów działalności samorzą-
du Gminy Męcinka. Podej-
mowanie każdej decyzji 
w tym zakresie wymaga 
przeprowadzenia szcze-
gółowej analizy zarówno 
korzyści wynikających z 
danego rozwiązania, jak i 
ryzyka. Koronawirus wy-
wołuje ciężkie powikłania 
dla zdrowia człowieka. Na 
świecie rośnie również 
liczba ofiar śmiertelnych. 
W Polsce obserwujemy 
szybki wzrost zakażo-
nych osób. Co prawda 
specjaliści podkreślają, 
że dzieci są najmniej na-
rażone na zachorowania 
wywołane tym wirusem 
lub zakażenie przechodzą 
bezobjawowo to niestety 
mogą stanowić doskonały 
przekaźnik wirusa i prze-
nosząc je zarażać osoby 
dorosłe, w szczególności 
starsze. Bezpieczeństwo 
dzieci i młodzieży szkol-
nej w Gminie Męcinka 
oraz społeczności lokal-
nej stoi na pierwszym 
miejscu i stanowi głów-
ną determinantę podczas 
podejmowania decyzji na 
wszystkich płaszczyznach 
działalności naszego sa-
morządu. Dlatego też taka 
decyzja, zanim podjęto ją 
na szczeblu krajowym.

Czy nie obawiał się Pan, 
że ta wtedy jeszcze 

lokalna decyzja spotka 
się z dezaprobatą rodzi-

ców dzieci?

- Za niezbędne uzna-
łem ograniczanie skupisk 
osób, a funkcjonujące na 
terenie gminy szkoły taki-
mi właśnie są. Zdaję sobie 
sprawę z faktu, że organi-

zacja opieki nad uczniami 
pozostającymi w domach 
może stanowić dla rodzi-
ców problem. Jednakże 
byłem i jestem przekona-
ny, że ważąc na szali bez-
pieczeństwo zdrowotne 
dzieci oraz członków ro-
dziny moja rekomendacja 
dla dyrektorów zawiesze-
nia zajęć zostanie przyję-
ta przez mieszkańców ze 
zrozumieniem. Przyjęta 
przez Parlament RP spe-
custawa w sprawie walki 
z koronawirusem regulu-
je zasady zasiłków opie-
kuńczych dla rodziców. 
Zwróciłem się do dyrekcji 
szkół z prośbą o poinfor-
mowanie również o tym 
fakcie rodziców naszych 
uczniów.

Ograniczył Pan również 
bezpośrednią obsługę 

klientów w Urzędzie 
Gminy w Męcince 

i GOPS. 
Co na to mieszkańcy?

- Obserwując doświad-
czenia włoskie dotyczą-
ce rozszerzającej się w 
ostatnich tygodniach 
epidemii koronawiru-
sa, spóźnionych w mojej 
ocenie działań prewen-
cyjnych tamtych władz, 
doprowadziło do bardzo 
trudnej sytuacji dla oby-
wateli tego kraju, oraz 
dla całego świata. Ma-
jąc na względzie bezpie-
czeństwo mieszkańców 
Gminy Męcinka zdecy-
dowałem o konieczności 
wdrożenia stanowczych 
działań prewencyjnych. 
Przychodzący do urzędu 
czy GOPS interesanci mo-
gliby zarówno stanowić 
realne źródło zakażenia 
ale i sami poprzez bezpo-
średni kontakt z innymi 
osobami zostać zarażeni. 
Jako wójt odpowiadam 
za zachowanie ciągłości 
realizacji zadań gminy. 
Muszę dysponować odpo-
wiednimi zasobami pra-
cowniczymi, aby sprawy 
mieszkańców były reali-
zowane. A obecnie jest to 
możliwe ale w zmodyfiko-
wanej formie tj. poprzez 
kontakt telefoniczny i 

elektroniczny. Kwarantan-
na pracowników urzędu 
gminy czy ośrodka pomo-
cy społecznej spowodo-
wałaby paraliż decyzyjny 
i wykonawczy. Nie byłoby 
możliwości zapewnienia 
mieszkańcom podsta-
wowych potrzeb życio-
wych np. dostawy wody, 
odprowadzania ścieków 
czy pomocy materialnej. 
Na stronie internetowej i 
portalach społecznościo-
wych gminy wraz z urzęd-
nikami opublikowałem 
instrukcje i podpowiedzi, 
w jaki sposób można za-
łatwiać sprawy w naszych 
urzędach. Bezpośredni 
kontakt z interesantami, 
a tym samym zwiększo-
ne ryzyko zachorowań 
mogłoby doprowadzić do 
paraliżu funkcjonowania 
samorządu gminy, a tym 
samym nierealizowania 
zadań na rzecz mieszkań-
ców.

Stanowcze działania 
prewencyjne, o których 

Pan mówi to również 
zakaz organizacji zajęć 

sportowych i imprez 
kulturalnych w świet-
licach i na boiskach, 

zamknięte place zabaw 
i biblioteki.

- Tak. W walce z epidemią 
koronawirusa należy być 
konsekwentnym. Tylko 
taka postawa daje szan-
sę na zmniejszenie ryzy-
ka rozprzestrzenienia się 
wirusa. I jest to możliwe, 
dlatego zwracam się z 
apelem i prośbą do miesz-
kańców Gminy Męcinka, 
abyśmy wszyscy byli w 
tym zakresie zdyscypli-
nowani. W tym szczegól-
nym czasie ograniczajmy 
spotkania grupowe, po-
zostańmy w domach. Do 
uczniów naszych szkół 
również apeluję o rozsą-
dek i odpowiedzialne po-
dejście do sprawy, która 
dotyczy każdego z nas 
w takim samym zakresie. 
Pozostańmy w domach 
na ile jest to możliwe. W 
imieniu samorządu gminy 
oraz pracowników urzędu 
deklaruję wszelką pomoc.

Pozostańmy w domach. Zwracam się z apelem i prośbą do mieszkańców Gminy 
Męcinka, abyśmy wszyscy byli w tym zakresie zdyscyplinowani - podkreśla wójt gminy 
Męcinka Mirosław Brzozowski w rozmowie z portalem jawor24h.pl.

Bezpieczeństwo ponad wszystko
Wójt Gminy Męcinka Mirosław Brzozowski dla portalu jawor24h.pl

Kilka tysięcy masek
trafia do mieszkańców
Gminy Męcinka!
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Wszyscy zmagamy się 
obecnie z trudną sytuacją. 
Ale żeby koronawirus nie 
dopadł nas i naszych blis-
kich zachęcamy Was do 
przyłączenia się do akcji 
„Bądź jak Kevin… zostań 
w domu”.
My urzędnicy w Urzędzie 
Gminy w Męcince 
pracujemy - co prawda 
w zmodyfikowanej form-
ie – ale gwarantujemy, 

że na równie wysok-
ich obrotach po to aby 
realizować Wasze sprawy, 
aby nasza gmina dobrze 
funkcjonowała.
Wy pozostańcie w domach!
Mamy dla Was propozycję i 
jednocześnie niespodziankę! 
Konkurs dla Mieszkańców 
Gminy Męcinka pt. „Pokaż 
jak spędzasz czas w domu” 
Szczególnie zachęcamy 
do udziału w tym konkur-

sie nasze dzieci i młodzież 
szkolną.
Wejdźcie na naszego fb 
i zamieśćcie filmiki pod 
postem konkursowym.
Samorząd Gminy Męcinka 
przygotował dla Was 
ciekawe nagrody!
Do zobaczenia na fb.

                                        Pracownicy 
         Urzędu Gminy w Męcince

BĄDŹ JAK KEVIN - ZOSTAŃ W DOMU!

Poprawa poziomu bezpieczeństwa jest celem kolejnej 
inwestycji, którą obecnie realizuje samorząd Gminy 
Męcinka. 

W Gminie Męcinka bezpieczniej 

I etap monitoringu 
zrealizowany

Montaż kamer monitorin-
gu jest pierwszym etapem 
przedsięwzięcia, które w za-
łożeniu zmniejszy skalę ak-
tów wandalizmu oraz będzie 

pomocnym narzędziem do 
wykrywania wandali oraz 
osób dopuszczających się 
kradzieży na terenie Gminy 
Męcinka.

Szczepienia zawieszone

Trener Patryk prowadzi 
statystyki Ligii czyli np. 
rekordy życiowe, a także 
tabelę ogólną. 
Dzieci podjęły pozytyw-
ną rywalizację. Podnoszą 
swoje indywidualne umie-
jętności, a tym samym 
rozwijają się. Jak mówi 
trener Patryk „jeden chce 
być lepszy od drugiego”.
Obecna sytuacja kryzyso-
wa związana z epidemią 
koronawirusa zmusiła nas 
wszystkich do przeorga-
nizowania swojego życia. 
Zawieszone zostały rów-

nież treningi piłkarskie dla 
naszej młodzieży zarów-
no w Gminnej Akademii 
Piłkarskiej jak i KS BAZALT 
PIOTROWICE. Aktywność 
f izyczna jest bardzo waż-
nym elementem rozwoju 
i przynosi wiele korzyści 
naszemu zdrowiu. 
Dlatego ROZSZERZAMY 
DOMOWĄ LIGĘ PIŁKI NOŻ-
NEJ NA CAŁY TEREN GMI-
NY MĘCINKA i zachęcamy 
naszych uczniów nie tylko 
do nauki ale również ak-
tywności także w warun-
kach domowych. 

Żonglowanie piłką noga-
mi, czyli mówiąc językiem 
piłkarskim „robienie ka-
pek” to nie lada sztuka. 
Naszych młodych piłka-
rzy, ale również tych któ-
rzy nie trenują w żadnych 
klubach zachęcamy do 
wzięcia udziału w naszej 
lidze. Kto więcej? 
Publikujcie f ilmy pod po-
stem konkursowym na na-
szym facebooku! 
Na naszych zwycięzców 
czekają okazałe puchary 
i atrakcyjne nagrody rze-
czowe.

W naszej gminie odbywa się obecnie Domowa Liga w Piłce Nożnej drużyny 
młodzieżowej KS BAZALT PIOTROWICE! To inicjatywa, którą koordynuje Patryk 
Borek. Na messengerze utworzona została grupa, do której zaproszeni zostali 
rodzice i dzieci. Rozszerzamy Domową Ligę Piłki Nożnej na cały teren gminy 
Męcinka.

Domowa liga piłki nożnej
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KOMUNIKATY URZĘDU

KONTAKT Z URZĘDEM TELEFONICZNY I ON-LINE 
Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy Męcinka nr 16/2020 z dn. 12 marca 2020 r. 

obsługa klientów Urzędu Gminy Męcinka od dn. 13 marca 2020 r. odbywa się drogą 
elektroniczną oraz telefonicznie. 

Wykaz adresów kontaktowych oraz telefonów dostępny jest na stronie internetowej 
Urzędu Gminy oraz tablicach informacyjnych w poszczególnych sołectwach na terenie 

Gminy Męcinka.

DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 
- ZAŁATW SPRAWĘ NIE WYCHODZĄC Z DOMU!

Pamiętaj, że wszystkie sprawy w CEIDG możesz załatwić przez internet 
przy użyciu darmowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu

elektronicznego. Ważne! Jeśli jeszcze nie masz Profilu Zaufanego możesz go szybko 
uzyskac przez internet, wystarczy, że korzystasz z bankowości elektronicznej.

Szczegółowe informacje: www.prod.ceidg.gov.pl

W związku z Zarządzeniem Wójta Gminy Męcinka nr 16/2020 z dn. 12 marca 2020 r. 
ws. funkcjonowania Urzędu Gminy Męcinka oraz Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej  w Męcince w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 
zawiesza się bezpośrednią obsługę klientów UG Męcinka i GOPS w Męcince 

od dn. 13 marca 2020 r. do odwołania. Obsługa klientów odbywa się za pomocą 
środków komunikacji elektronicznej i telefonicznej.

OBOSTRZENIA RZĄDU W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ KORONAWIRUSA
M.in.: osoby poniżej 18 roku życia mogą przebywać w przestrzeni publicznej tylko z 

osobą dorosłą, limit ograniczeń w sklepie - maks. 3 osoby na jedną kasę, obowiązkowe 
rękawiczki jednorazowe w sklepach, pomiędzy godz. 10.00 - 12.00 sklepy i apteki tylko 
dla osób starszych powyżej 65 roku życia, zamknięcie dostępu do parków, plaż i miejsc 
rekreacji, sklepy budowlane zamknięte w weekendy, zamknięcie wszystkich punktów 
kosmetycznych i fryzjerskich, w placówkach pocztowych do dwóch osób na 1 okienko, 

limit miejsc dla pasażerów u przewoźników prywatnych, bardziej restrykcyjne kontrole. 

APEL DO PUNKTÓW HANDLOWYCH
W związku z zagrożeniem zakażenia koronawirusem Wójt Gminy Męcinka 

zwraca się z apelem do kierowników punktów handlowych na terenie gminy Męcinka 
o zwiększenie częśtotliwości dezynfekowania sprzętów i urządzeń, do których dostęp 

mają klienci. Klientów sklepów prosi się o zachowanie zasad higieny. 
Działania te będą służyły zmniejszeniu ryzyka zakażenia wirusem.
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Ile razy zdarzyło ci się 
wyjść z domu bez portfe-
la, o czym przekonywałeś 
się dopiero przy skle-
powej kasie? A nawet, 
jeżeli go zabrałeś, to 
okazywało się, że jest 
pusty, a sprzedawca nie 
chciał przyjąć płatności 
kartą za drobne zakupy? 
Odpowiedzią na te prob-
lemy może być system 
BLIK, dzięki któremu 
jedyne, czego potrzebu-
jemy przy kasie, to nasz 
telefon.

Coraz częściej wychodzimy 
z domu bez pieniędzy w 
portfelu, co potwierdzają 
statystyki. Co trzeci mie-
szkaniec Polski deklaruje, 
że nigdy nie nosi ze sobą 
gotówki lub rzadko ma ją 
przy sobie, wynika z bada-
nia “Finansowy Barometr 
ING: Społeczeństwo Bez-
gotówkowe”. 
Jednocześnie nie jesteśmy 
w stanie wyobrazić so-
bie dnia bez telefonu 
komórkowego. Nic więc 
dziwnego, że dla wielu 
z nas staje się on także 
narzędziem płatniczym.
Płacenie za zakupy czy 
usługi w sklepach, restau-
racjach i innych punktach, 
wypłacanie gotówki w 
bankomatach, dokony-
wanie płatności w inter-
necie jedynie za pomocą 
telefonu, bez użycia karty 
płatniczej, umożliwia nam 
system płatności mobil-
nych BLIK.

Kto może korzystać z 
systemu BLIK?

Do korzystania z płatności 
BLIK wystarczy smartfon 
z dostępem do internetu 
i zainstalowaną aplikacją 
mobilną jednego z 9 
banków uczestniczących 
w systemie. Są to: PKO 
Bank Polski, mBank, ING 
Bank Śląski, BZ WBK, Getin 
Bank, Alior Bank, Bank Mil-
lennium, Orange Finanse i 
T-Mobile Usługi Bankowe. 

Jak zapłacić w sklepie?

Liczba punktów, w których 
możemy zapłacić przy 
użyciu tego systemu, 
cały czas rośnie, a korzy-

stanie z niego nie powi-
nno przysporzyć 
trudności. Wystarczy 
otworzyć w telefonie 
aplikację naszego banku, 
wybrać opcję BLIK, po 
czym na naszym smartfo-
nie wyświetli się 6-cyfrowy 
kod, który należy wpisać 
na terminalu płatniczym. 
Następnie trzeba jeszcze 
tylko zatwierdzić daną 
transakcję na naszym tele-
fonie, na którym wyświetlą 
się jej szczegóły, i gotowe. 
W analogiczny sposób za 
nasze zakupy możemy 
zapłacić również w inter-
necie. Coraz więcej skle-
pów w sieci udostępnia już 
tę formę płatności. 

Jak wypłacić gotówkę 
z bankomatu? 

Korzystając jedynie z 
naszego telefonu, możemy 
również wypłacić pieniądze 
w bankomacie. Wystarczy 
wybrać opcję „wypłata 
bez karty”. Zamiast kodu 
PIN wpisujemy kod BLIK. 
Następnie musimy jeszcze 
potwierdzić na naszym 
telefonie, jaką kwotę 
wypłacamy, po czym 
możemy odebrać gotówkę.

Jak przelać pieniądze 
na numer telefonu? 

BLIK oferuje również usługę 
przesyłania pieniędzy na 
numer telefonu. Zamiast 
jednak podawania dwu- 
dziestosześciocyfrowego 
numeru konta, wystarczy, 
że znamy numer telefonu 
osoby, do której chcemy 
wysłać przelew. Wybie-
ramy ją z listy kontaktów w 
naszym telefonie (możemy 
również wpisać ten numer 
ręcznie), a chwilę później 
pieniądze są już na koncie 
odbiorcy. Przelew dokony-
wany jest bowiem w cza-
sie rzeczywistym. Oznacza 
to, że od razu możemy 
rozliczyć ze znajomy-
mi wspólne zakupy czy 
wyjście do kina. Tak szybko 
możemy jednak przelać 
pieniądze tylko wówczas, 
gdy odbiorca przelewu 
będzie mieć powiązany 
numer telefonu ze swoim 
kontem bankowym. 
Można to zrobić również w 

aplikacji mobilnej naszego 
banku.

Czy w ten sposób 
możemy płacić 

w urzędzie? 

BLIK umożliwia również 
płatności w placówkach 
Poczty Polskiej, a także 
– dzięki wspólnemu pro-
jektowi Ministerstwa Ro-
zwoju i Krajowej Izby Ro-
zliczeniowej – w coraz 
większej liczbie urzędów w 
całej Polsce. Dzięki wpro-
wadzeniu tego rozwiązania 
do urzędów nie musimy 
przechodzić od okienka, 
w którym załatwiamy 
formalności, do kasy, aby 
dokonać wpłaty, i z powro-
tem.
Możemy zapłacić od razu 
w obecności urzędnika i 
dzięki temu dużo szybciej 
sfinalizować daną sprawę, 
taką jak odbiór prawa 
jazdy czy tablic rejestra-
cyjnych wymarzonego 
samochodu. 
A jak już będziemy go 
mieli i niestety zdarzy nam 
się dostać mandat, zgo-
dnie z nowymi przepisa-
mi, będziemy mogli za 
niego zapłacić również 
korzystając z systemu BLIK, 
od razu na miejscu u polic-
janta, który nas zatrzymał.

Czy BLIK jest bezpieczny?

Każdą transakcję 
dokonywaną w ten sposób 

musimy potwierdzić po 
pierwsze jednorazowym, 
losowo wygenerowa-
nym kodem BLIK, po dru-
gie zaakceptować ją na 
naszym telefonie. Kod jest 
ważny jedynie przez dwie 
minuty. Mała więc szan-
sa na to, że nawet jeżeli 
ktoś na naszym telefonie 
go podejrzy, zdoła go do 
czegoś wykorzystać. 
Poza tym kod ten nie jest 
w żaden przesyłany np. 
SMS-em, czy e-mailem, 
nie powinien zatem 
trafić w niepowołane 
ręce. Gwarantem 
bezpieczeństwa transakcji 
dokonywanych w syste-
mie BLIK są uczestniczące 
w nim banki, które ciągle 
doskonalą swoje aplikacje 
mobilne, oferując m.in. 
logowanie się do nich przy 
użyciu odcisku palca. Jeżeli 
więc nawet ktoś ukrad-
nie nam nasz telefon, to 
żeby wykorzystać go do 
płatności w systemie BLIK, 
musiałby najpierw złamać 
zabezpieczenie zastoso-
wane w aplikacji mobilnej 
naszego banku.
 O ile zatem będziemy 
odpowiednio chronić 
nasz telefon i z rozwagą 
korzystać  z bankowości 
mobilnej, unikając 
chociażby logowania 
się do niej w trakcie ko-
rzystania z niezabezpie-
czonych sieci Wi-Fi, czy 
też nie podając nikomu 
naszego hasła dostępu i 

nie zapisując go nigdzie, 
również w notatkach w 
naszym telefonie, transak-
cje BLIK powinny być sto-
sunkowo bezpieczne.

Czy korzystanie 
z systemu kosztuje?

Banki udostępniają funkcję 
BLIK w swoich aplikacjach 
mobilnych bezpłatnie. 
Bez obaw o dodatkowe 
koszty możemy płacić w 
ten sposób za zakupy w 
punktach stacjonarnych i 
w internecie. Może jednak 
okazać się, że w niektórych 
bankomatach za wypłatę 
pieniędzy w ten sposób 
zostaniemy obciążeni 
prowizją. Żeby mieć 
pewność, że nie poniesie-
my dodatkowych kosztów, 
korzystając z tej metody 
płatności, warto zapoznać 
się z cennikiem swojego 
banku. Program sektorowy 
„Bankowcy dla Edukacji” 
to jeden z największych 
programów edukacji fin-
ansowej w Europie. Jest on 
realizowany od 2016 r. z ini-
cjatywy Związku Banków 
Polskich przez Warszaw-
ski Instytut Bankowości. 
Jego celem jest edukowa-
nie w zakresie pod-
staw praktycznej wiedzy 
dotyczącej ekonomii, fi-
nansów, bankowości, 
przedsiębiorczości i obro-
tu bezgotówkowego.           
                                    Źródło: 

www.bde.wib.org.pl

BLIK: zamiast gotówką czy kartą zapłać... telefonem
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PLAN LEKCJI Z TELEWIZJĄ POLSKĄ TVP
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www.mecinka.pl

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
w Jaworze:

76 870 28 74
76 870 23 48

Gminny Ośrodek Zdrowia w  Piotrowicach:
76 870 88 78


