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Gmina Potęgowo BLISKO mieszkańców
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Wójt Gminy Potęgowo zachęca do korzystania z bezpłatnego systemu
powiadamiania, za pomocą którego Urząd Gminy będzie na bieżąco informować
mieszkańców o najważniejszych wydarzeniach bezpośrednio na telefon. System dla
użytkowników jest

bezpłatny.

Z systemu można korzystać na dwa sposoby:
- pobrać na smartfona

aplikację BLISKO

- zamówić powiadomienia

SMS

JAKIE INFORMACJE BĘDZIEMY PRZESYŁAĆ NA TELEFONY?
-

aktualne sprawy dotyczące mieszkańców

-

zagrożenia i niebezpieczeństwa

-

istotne utrudnienia i awarie

-

imprezy kulturalne i sportowe

-

nadchodzące wydarzenia

-

przypomnienia o opłatach lokalnych

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 i powiadamia o
doręczeniu Nowej wiadomości. 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:
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Jak pobrać aplikację na telefon z systemem android [5]?
Instrukcja „Pierwsze kroki w aplikacji BLISKO [6]”

Osoby, które nie posiadają telefonu typu smartfon

mogą zamówić krótkie komunikaty SMS, na które będziemy przesyłać
powiadomienia o charakterze ostrzegawczym.
Zamów powiadomienia SMS przez formularz on-line [7]
W każdej chwili można wypisać się z wybranego wcześniej serwisu lub całkiem się wyrejestrować z systemu.
Aby tego dokonać skorzystaj z formularza ZMIEŃ USTAWIENIA [8]

[9]

link do filmu: https://www.youtube.com/watch?v=HmVObuRb1_0 [9]

Oprócz Gminy Potęgowo w woj. pomorskim aplikację "BLISKO" eksploatują:

Gmina Tczew, Gmina

Osiek, Gmina Przechlewo, Miasto Gdańsk, Gmina Cedry Wielkie, Gmina Kolbudy,
Gmina Przywidz, Gmina Kościerzyna, Gmina Dziemiany, Gmina Lipusz, Gmina Nowa
Karczma, Miasto Kwidzyn, Gmina Kwidzyn, Miasto Malbork, Gmina Nowy Staw,
Gmina Nowy Dwór Gdański, Gmina Władysławowo, Miasto Słupsk, Miasto Starogard
Gdański, Gmina Starogard Gdański , Gmina Skarszewy, Miasto Reda, Miasto Rumia,
Gmina Łęczyce.
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