
 

  

Jordanów Śląski coraz bliżej mieszkańców 

 
 

Wójt Gminy Jordanów Śląski zachęca do korzystania z bezpłatnego systemu powiadamiania 

SISMS, za pomocą którego Urząd Gminy będzie na bieżąco informować mieszkańców o 

najważniejszych wydarzeniach bezpośrednio na telefon. System dla użytkowników jest 

bezpłatny i spełnia warunki bezpieczeństwa wymagane przez RODO.  

 

W systemie można się zarejestrować się na dwa sposoby: 

- pobrać na smartfona aplikację BLISKO 

- zamówić powiadomienia SMS 

 

JAKIE INFORMACJE BĘDZIEMY PRZESYŁAĆ NA TELEFONY: 

 Ważne sprawy dotyczące mieszkańców 

 Zagrożenia i niebezpieczeństwa 

 Istotne utrudnienia i awarie 

 Komunikaty z wodociągów 

 Powiadomienia o imprezach i ciekawych wydarzeniach kulturalno-sportowych 

 

 

 

 

 

Osoby, które nie posiadają telefonu typu smartfon mogą zamówić krótkie komunikaty SMS.  

Zamów powiadomienia SMS przez FORMULARZ ON-LINE 

W każdej chwili można wypisać się z wybranego wcześniej serwisu lub całkiem się 

wyrejestrować z systemu. Aby tego dokonać skorzystaj z formularza ZMIEŃ USTAWIENIA 

 

 

 

 

 

 

Szczególnie zachęcamy do pobrania aplikacji BLISKO, w której poza informacjami z 

Urzędu Gminy można zamówić również powiadomienia od innych nadawców np. „Policji”, 

„Wyłączenia Prądu”. Aplikacja dostarcza pełne komunikaty z multimediami, a o nowej 

wiadomości powiadamia podobnie jak SMS. Wymaga dostępu do internetu, ale jest tak 

zaprojektowana, że ma znikomy pobór danych. Warto być BLISKO: 

 aplikacja dostarcza informacje tylko z zaznaczonych serwisów bez reklam i spamu 

 umożliwia subskrypcję nadawców w wielu lokalizacjach  

 nie pobiera danych od użytkowników 

 jest bezpłatna 

 

Pobierz aplikację  BLISKO: 

 

 

Jak pobrać aplikację na telefon z systemem android? 

Instrukcja „Pierwsze kroki w aplikacji BLISKO” 

 

 

Mieszkańcy mogą się bezpłatnie zarejestrować na 2 sposoby. W przypadku zamówienia 

powiadomień SMS i pobrania aplikacji BLISKO na ten sam telefon, prosimy aby w menu 

aplikacji wybrać  ustawienia i uzupełnić pozycję „Numer telefonu”. Dzięki temu wiadomości 

nie będą dublowane, a info SMS-y będą doręczane tylko w przypadku braku połączenia z 

internetem. 

 

  

link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=HmVObuRb1_0 

https://www.sisms.pl/rejestracja/nadawca/008a1b6f/Gmina-Jordan%C3%B3w-%C5%9Al%C4%85ski
https://www.sisms.pl/zmiana-ustawien
https://www.sisms.pl/pdf/lu/Jak-pobrac-na-androida.pdf
https://www.sisms.pl/pdf/lu/Pierwsze-kroki-w-aplikacji-BLISKO.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=HmVObuRb1_0
https://itunes.apple.com/pl/app/komunikator-sisms/id821655959?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=sisms.groups_only
https://www.microsoft.com/pl-pl/p/blisko-komunikator-sisms/9nblggh41238?rtc=1
https://www.youtube.com/watch?v=HmVObuRb1_0

