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Szanowni Państwo,
uprzejmie informujemy, że gmina Rzekuń wprowadza system powiadamiania za pośrednictwem
krótkich wiadomości tekstowych (SMS). Rozwiązanie to przeznaczone jest dla mieszkańców
Naszej Gminy. Celem systemu jest informowanie o ważnych sprawach dotyczących Naszej
społeczności m.in.:
- o niebezpieczeństwach i zagrożeniach;
- o czasowych przerwach w dostawie energii elektrycznej, wody;
- dotyczących uroczystości, imprez organizowanych na terenie poszczególnych
miejscowości i Gmin;
- o dotacjach, ulgach o jakie można ubiegać się w Gminie;
- o zebraniach wiejskich w poszczególnych miejscowościach, etc.

Poszczególne dziedziny będą uruchamianie sukcesywnie.

W Naszej ocenie taki system znacząco poprawi komunikację pomiędzy Urzędem a
Mieszkańcami. Pozwoli również na przypominanie o ważnych wydarzeniach i terminach
płatności.
Aby skorzystać z usługi należy wysłać SMS pod numer 4777, podając w treści RZEKUN oraz
numer odpowiadający sołectwu. Dla przykładu aby zapisać się na listę wysyłkową dla
miejscowości Rzekuń należy wysłać SMS o treści "RZEKUN16".

1/2

Serwis SMS dla Mieszkańców
Autor (źródło): Bartosz Podolak, Wójt Gminy Rzekuń
piątek, 21 grudnia 2018 13:36 - Poprawiony piątek, 21 grudnia 2018 16:31

RZEKUN01 > Borawe
RZEKUN02 > Czarnowiec
RZEKUN03 > Daniszewo
RZEKUN04 > Drwęcz
RZEKUN05 > Dzbenin
RZEKUN06 > Goworki
RZEKUN07 > Kamianka
RZEKUN08 > Korczaki
RZEKUN09 > Laskowiec
RZEKUN10 > Ławy
RZEKUN11 > Nowa Wieś Wschodnia
RZEKUN12 > Ołdaki
RZEKUN13 > Przytuły Nowe
RZEKUN14 > Przytuły Stare
RZEKUN15 > Rozwory
RZEKUN16 > Rzekuń
RZEKUN17 > Susk Nowy
RZEKUN18 > Susk Stary
RZEKUN19 > Teodorowo
RZEKUN20 > Tobolice
RZEKUN21 > Zabiele

Aby wypisać się z list wysyłkowych należy wysłać SMS o treści "RZEKUNX".

Uwaga:
1. Wielkość znaków nie ma znaczenia.
2. Wiadomość nie może zawierać polskich znaków diakrytycznych (RZEKUN -> dobrze;
RZEKUŃ -> źle).

Usługa jest bezpłatna, a koszt wysyłki wiadomości na numer 4777 jest zgodny z cennikiem
Państwa operatora i jest równowartością wysłania wiadomości do polskich operatorów.
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