
INFORMACJA I BEZPIECZEŃSTWO 
bezpłatne powiadomienia  prosto z Urzędu

zaprasza do korzystania 
z bezpłatnego mobilnego systemu 

powiadamiania i ostrzegania

WÓJT GMINY DOBRA

informujemy o:
 aktualnych sprawach dotyczących mieszkańców

 zagrożeniach i niebezpieczeństwach

 istotnych utrudnieniach i awariach

 imprezach kulturalnych i sportowych

 innych ważnych wydarzeniach z terenu naszej gminy

Pobierz za darmo aplikację BLISKO
Aplikację BLISKO można pobrać na telefony typu smartfon. Wpisz 
w aplikacji swoją miejscowość, BLISKO wyświetli aktywnych 
nadawców dla tego obszaru, a Ty zdecydujesz, z jakich serwisów 
będą mogli przesyłać do Ciebie informacje. 

Powiadomi Cię
o wiadomości  

tak samo jak SMS.

Aplikacja BLISKO przesyła 
wyczerpujące wiadomości ze 
zdjęciami, wideo, audio, PDF 
lub z oznaczeniem na mapie.



Jeśli nie możesz pobrać aplikacji BLISKO, 
zamów krótkie wiadomości SMS

W serwisie SMS można również zarejestrować się poprzez wysłanie kodu:

Zarejestruj się bezpłatnie przez formularz on-line dostępny na: 
www.dobraszczecinska.pl  lub  www.sisms.pl. 

Aby wypisać się z serwisu, skorzystaj z zakładki ZMIEŃ USTAWIENIA.

1. Wyślij SMS* o treści kodu rejestrującego na numer 661 000 112,
2. Przy pierwszej rejestracji do systemu zapoznaj się z Regulaminem i odeślij SMS* o treści ZGODA,
3. Jeśli dokonasz poprawnej rejestracji otrzymasz SMS z potwierdzeniem,

4. Jeśli chcesz się wypisać z serwisu wyślij SMS* z kodem wyrejestrowującym na numer 661 000 112.

      *Opłata za wysłanie wiadomości SMS jest zgodna z Twoim planem taryfowym.

Usługa jest świadczona przez SISMS Sp. z o. o. na rzecz użytkownika  
na podstawie umowy zawartej z Gminą Dobra.  Regulamin usługi jest  
dostępny na stronie www.sisms.pl/regulaminy i w aplikacji BLISKO. 

Serwis informacyjny kod                  
rejestrujący

kod
 wyrejestrowujący

Zagrożenia: wichury, gwałtowne  
burze, podtopienia i inne zagrożenia

Tak.zlo01 Nie.zlo01

Imprezy kulturalne i sportowe Tak.zlo011 Nie.zlo011

Inne ważne wydarzenia z terenu Gminy Tak.zlo012 Nie.zlo012

Bezrzecze Tak.zlo013 Nie.zlo013

Buk Tak.zlo014 Nie.zlo014

Dobra Tak.zlo015 Nie.zlo015

Dołuje (Kościno) Tak.zlo016 Nie.zlo016

Grzepnica (Płochocin, Sławoszewo) Tak.zlo017 Nie.zlo017

Łęgi Tak.zlo018 Nie.zlo018

Mierzyn Tak.zlo019 Nie.zlo019

Skarbimierzyce (Redlica) Tak.zlo0110 Nie.zlo0110

Rzędziny Tak.zlo0111 Nie.zlo0111

Stolec Tak.zlo0112 Nie.zlo0112

Wąwelnica (Lubieszyn) Tak.zlo0113 Nie.zlo0113

Wołczkowo Tak.zlo0114 Nie.zlo0114


