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Powrót

Mobilny system powiadamiania i ostrzegania
SISMS
Zapraszamy do korzystania z bezpłatnego mobilnego systemu powiadamiania i ostrzegania
SISMS. Z nowoczesnego systemu SISMS, korzysta już ponad pół tysiąca polskich samorządów. Gmina
za pomocą systemu SISMS w bezpieczny i bardzo szybki sposób może przesyłać istotne informacje dla
mieszkańców.
Informujemy o:
- aktualnych sprawach dotyczących mieszkańców,
- zagrożeniach i niebezpieczeństwach,
- istotnych utrudnieniach i awariach,
- imprezach kulturalnych i sportowych,
- innych ważnych wydarzeniach z terenu Naszej Gminy.
Użytkownicy mogą korzystać z systemu w następujący sposób:
- mogą zamówić komunikaty na adres e-mail przez formularz online
- otrzymywać informacje na aplikację mobilną BLISKO (aplikację można pobrać na telefony typu
smartfon).
Zarejestruj się do naszych serwisów:
- Informacje Urzędu Gminy
- Informacje Zakładu Gospodarki Komunalnej
- Kultura i sport
- Oświata
- Pomoc społeczna
- Przychodnia
- Zagrożenia i ostrzeżenia
- RSO
- Łowcy burz*
*Serwis dostępny tylko w aplikacji BLISKO
Z wszystkich możliwych propozycji największą popularnością wśród mieszkańców cieszy się bezpłatna
aplikacja BLISKO, ponieważ umożliwia przesłanie wyczerpującej informacji w kilka sekund. Do
wiadomości mogą być dołączone zdjęcia lub mapa z oznaczonym miejscem. Użytkownik nie musi
nieustannie sprawdzać czy są nowe komunikaty, aplikacja BLISKO na bieżąco informuje o otrzymaniu
wiadomości.
W czasach kiedy wszyscy nieustannie jesteśmy atakowani różnymi komunikatami w końcu mamy
możliwość zamówić informacje zgodnie z naszymi oczekiwaniami. Regulamin systemu SISMS dba o
komfort użytkowników, dzięki czemu mogą mieć pewność, że nie będą niepokojeni reklamami lub
innymi niechcianymi treściami. Bez względu na rodzaj zamówionych informacji system dla

mieszkańców jest zawsze bezpłatny, mogą rejestrować się do dowolnych serwisów i w każdej chwili
zrezygnować z usługi. Warto jednak wiedzieć co się dzieje w naszym najbliższym otoczeniu.
Szczegóły na stronie www.sisms.pl
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