
MULTIMEDIALNE WIADOMOŚCI
W TWOIM SMARTFONIE

Urząd  Gminy  w  Stawigudzie  wdraża  nową  usługę  dla
mieszkańców -  komunikator SISMS, dzięki któremu można
otrzymywać  informacje  o  tym,  co  się  dzieje  w  Gminie.
Do wiadomości  dołączone mogą zostać  zdjęcia,  filmy,  pliki
audio.  Komunikator  SISMS  jest  aplikacją  zbudowaną  na

potrzeby komunikacji bezpośredniej mieszkańców z samorządem. Przeznaczony jest dla
posiadaczy urządzeń mobilnych z systemami: Android oraz iOS (wkrótce dostępny będzie
również dla urządzeń z systemem WindowsPhone). 

Korzystanie z aplikacji dla użytkowników jest bezpłatne, wystarczy mieć połączenie
z Internetem.

Informacje wysyłane za pośrednictwem komunikatora podzielone zostały na trzy kategorie,
każdej przydzielono innych kolor:

wiadomości  na  czerwonym  tle  to  alarmy:  np.  o  ewakuacji  z  powodu  wystąpienia
ekstremalnych zjawisk pogodowych (np. wichury, powodzi), niebezpiecznych znaleziskach
(np. bomby), awarii przemysłowej powodującej uwolnienie się niebezpiecznej substancji
chemicznej do środowiska, itp).

wiadomości na żółtym tle to ostrzeżenia  i komunikaty  np. przed groźnymi zjawiskami
pogodowymi,  komunikaty o  utrudnieniach  w  ruchu  komunikacyjnym,  zakłóceniach
w dostawie  mediów,  ostrzeżenia  epidemiologiczne,  przypomnienie  o  okresowych
zakazach (np. wstępu do lasu z powodu zagrożenia pożarowego, itp.).

wiadomości  na  szarym  tle to  informacje  np.  zaproszenia  na  wydarzenia  kulturalne,
koncerty,  imprezy  sportowe  i  rekreacyjne,  o  uroczystościach  organizowanych  przez
samorząd,  bezpłatnych badaniach lekarskich,  programach zdrowotnych,  szczepieniach,
istotnych zmianach w Urzędzie,  terminach składania wniosków, dokumentów lub opłat,
zapowiedzi  o  lokalnych  konkursach  i  akcjach  publicznych,  informacje  o  nowych
udogodnieniach dla mieszkańców, itp.

Komunikator SISMS ma wiele zalet:
• jest  nowoczesnym  sposobem  przekazu  informacji  w  atrakcyjnej  multimedialnej

formie, usprawnia tym samym komunikację z mieszkańcami,

• gwarantuje  szybkie  i  bezpośrednie  przekazywanie  wiadomości  wprost  do
użytkownika urządzenia mobilnego, w tym informacji o zagrożeniach, co zwiększa
bezpieczeństwo mieszkańców,

• umożliwia jednoczesne poinformowanie dużej liczby użytkowników systemu,

• jest wolny od reklam (nie zawiera spamu).



Korzystanie  z  aplikacji  jest  niezwykle  proste.  Wystarczy  pobrać bezpłatnie  na  swoje
urządzenie  aplikację  o  nazwie  „Komunikator  SISMS”  z  platform:  Google  Play  (dla
systemu Android) lub APP Store (dla systemu iOS). 

Szczegóły  informacje  dotyczące  aplikacji  w  tym instrukcje: instalacji  i  obsługi   można
znaleźć  na  stronach  internetowych pod  linkami:  http://komunikator.sisms.pl/;
http://www.stawiguda.pl/sis.pdf.

Urząd Gminy zwraca się do osób, które wyraziły pisemną zgodę na otrzymywanie drogą
elektroniczną  informacji w sprawie podatków i opłat lokalnych o akceptacje regulaminu
i wysłanie wiadomości  SMS o treści ZGODA na numer 661 000 112 w celu uruchomienia
tej funkcjonalności w swoim telefonie w ramach Systemu SISMS.
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