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ZAREJESTRUJ SIĘ!!!
WYŚLIJ SMS* O TREŚCI

PREZYDENT LEGNICY
informuje:  

*Opłata za wysłanie wiadomości SMS jest zgodna z Twoim planem taryfowym. 
Wysłanie wiadomości SMS o zdefiniowanej treści oznacza akceptację 

regulaminu dostępnego na stronie www.sisms.pl

www.SISMS.pl Prezydent Legnicy
Tadeusz Krzakowski

NA NUMER 661 000 112

PL Tak.dl

JEŚLI CHCESZ BEZPŁATNIE OTRZYMYWAĆ 
SMS-y Z INFORMACJAMI np. o:

zagrożeniach takich jak: wichury, gwałtowne burze, powodzie, 

katastrofy 

awariach: prądu, gazu, wody 

imprezach kulturalnych i sportowych

bezpłatnych badaniach lekarskich i programach zdrowotnych

edukacji szkolnej i przedszkolnej 

INFORMACJA I BEZPIECZEŃSTWO

TM



INFORMACJA I BEZPIECZEŃSTWO
Wysłanie tylko jednej wiadomości SMS dzieli Państwa od tego, by już 
zawsze być dobrze poinformowanym o tym, co dzieje się w Waszym 
Mieście. Posiadając informacje, mają Państwo większy wpływ na jakość 
życia w Legnicy. Brak informacji często nie pozwala podjąć właściwych 
decyzji. Informacje wyprzedzające o bliskich zagrożeniach dają Państwu 
szansę, by uchronić się przed utratą zdrowia lub nawet życia, a także 
przed znacznymi stratami materialnymi. W takich chwilach istotne jest, 
by skutecznie i szybko dotrzeć do Państwa z ostrzeżeniami. Wychodząc 
temu naprzeciw, powstał Samorządowy Informator SMS, który spełnia 
te oczekiwania.

Jeśli chcą Państwo zarejestrować się w systemie i otrzymywać 
informacje z wybranego serwisu informacyjnego, proszę na nu-
mer telefonu 661 000 112 wysłać wiadomość SMS* z treścią 
przypisanego do serwisu kodu rejestracyjnego z poniższej tabeli. 
Jeśli chcą Państwo zrezygnować z otrzymywania informacji        
z wybranego serwisu informacyjnego, proszę na numer telefonu 
661 000 112 wysłać wiadomość SMS* z treścią przypisanego do 
serwisu kodu wyrejestrowującego z poniższej tabeli.

Serwis informacyjny kod              
rejestracyjny

kod 
wyrejestrowujący

e-komunikaty dla obywateli - 
Miasto

Tak.dl Nie.dl

Stare Miasto Tak.dlsm Nie.dlsm

Tarninów Tak.dlt Nie.dlt

Zakaczawie Tak.dlz Nie.dlz

Piekary Tak.dlp Nie.dlp

Kopernik Tak.dlk Nie.dlk

Przybków i os. Sienkiewicza Tak.dlps Nie.dlps

Kultura Tak.dlkt Nie.dlkt

Sport Tak.dlsp Nie.dlsp

*Koszt SMS za zarejestrowanie lub wyrejestrowanie z systemu zgodny z cen-
nikiem właściwego operatora telefonii komórkowej, w którym Użytkownik 
posiada telefon komórkowy.

Korzyści dla Użytkownika:
1. Otrzymywanie aktualnych informacji z Miasta

2. Możliwość właściwej reakcji, zwłaszcza w przypadku 

informacji o zagrożeniach

3. Rejestrując się, można pełniej uczestniczyć w życiu 

lokalnej społeczności i mieć wpływ na jej rozwój


