INFORMACJA I BEZPIECZEŃSTWO

starosta mikołowski
informuje:

JEŚLI CHCESZ BEZPŁATNIE OTRZYMYWAĆ
WIADOMOŚCI SMS Z INFORMACJAMI, M.IN. O:
• zagrożeniach: anomaliach pogodowych
( deszcze, śnieżyce, wichury ), pożarach,
zagrożeniach bezpieczeństwa publicznego i innych,
• utrudnieniach w ruchu drogowym i awariach np. 		
energetycznych, wodociągowych, gazowych
lub innych,
• konieczności ewakuacji wskutek zaistniałych zdarzeń,
• innych ważnych wydarzeniach na terenie powiatu

ZAREJESTRUJ SIĘ!!!

WYŚLIJ SMS* NA NUMER
661 000 112 O TREŚCI
Tak.smi02

Miasto Mikołów

Tak.smi01

Miasto Łaziska Górne

Tak.smi03

Miasto Orzesze

Tak.smi05

Gmina Wyry

Tak.smi04

Gmina Ornontowice
Starosta Mikołowski
Henryk Jaroszek

*Opłata za wysłanie wiadomości SMS jest zgodna z Twoim planem taryfowym. Wysłanie wiadomości
SMS o zdefiniowanej treści oznacza akceptację regulaminu dostępnego na stronie www.sisms.pl

Z myślą o bezpieczeństwie
Zapraszamy do zarejestrowania się w przygotowanych bezpłatnych
serwisach informacyjnych SMS dzięki czemu otrzymacie Państwo
najważniejsze lokalne informacje w postaci wiadomości SMS. W sytuacjach
zagrożenia najważniejsze jest skuteczne i szybkie przekazanie ostrzeżenia.
Informacje o zbliżających się zagrożeniach pozwolą Państwu uchronić
się przed utratą zdrowia lub życia oraz pozwolą uniknąć strat materialnych.
Równie przydatne będą lokalne informacje o utrudnieniach i innych ważnych
wydarzeniach na terenie powiatu.
Z myślą o bezpieczeństwie oraz poprawie komfortu codziennego życia
mieszkańców powstał Samorządowy Informator SMS.

Jak się zarejestrować, aby otrzymywać
bezpłatne informacje SMS?
1. Włącz w swoim telefonie komórkowym tryb wysyłania wiadomości SMS
2. Jako wiadomość wpisz z poniższej tabeli wybrany kod rejestrujący
3. Wpisując kod rejestrujący zwróć uwagę na kropkę i brak odstępów
4. Wyślij SMS* na numer 661 000 112
5. Otrzymasz SMS z potwierdzeniem rejestracji w wybranym serwisie
6. Do wybranego serwisu rejestrujemy się przez wysłanie jednego SMS*
7. Więcej informacji znajdziesz na naszej stronie internetowej www.sisms.pl

Serwisy informacyjne:

kod
rejestrujący

kod
wyrejestrowujący

Dla mieszkańców Miasta
Mikołów

Tak.smi02

Nie.smi02

Dla mieszkańców Miasta
Łaziska Górne

Tak.smi01

Nie.smi01

Dla mieszkańców Miasta
Orzesze

Tak.smi03

Nie.smi03

Dla mieszkańców Gminy
Wyry

Tak.smi05

Nie.smi05

Dla mieszkańców Gminy
Ornontowice

Tak.smi04

Nie.smi04

Jeśli chcesz się wyrejestrować wyślij SMS* z kodem wyrejestrowującym na numer 661 000 112
*Opłata za wysłanie wiadomości SMS jest zgodna z Twoim planem taryfowym. Wysłanie wiadomości
SMS o zdefiniowanej treści oznacza akceptację regulaminu dostępnego na stronie www.sisms.pl

