
Gmina Lisków
Wójt Gminy Lisków Maria Krawiec

za pomocą
BEZPŁATNEGO SMS-a

poinformuje o:
nadchodzących zagrożeniach

awariach

ogłoszeniach gminnych
lub ważnych wydarzeniach w gminie

imprezach kulturalnych i sportowych
bezpłatnych badaniach lekarskich

edukacji

np.: wichury, gwałtowne burze, powodzie, katastrofy

np.: szkolnej, programach szkoleniowych dla dorosłych

np.: prądu, gazu, wody

W CELU REJESTRACJI
- wpisz w treści smsa właściwy kod rejestrujący 
  zgodny z listą serwisów informacyjnych podanych
  na odwrotnej stronie ulotki 
- wpisując kod w treści smsa pamiętaj o zachowaniu
  braku odstępów pomiędzy znakami
  oraz o wpisaniu kropek
- pamiętaj o wpisaniu wszystkich znaków oraz kropek
  z kodu rejestrującego
- wyślij smsa na numer 500 413 900
- otrzymasz smsa zwrotnego z informacją
  o prawidłowej rejestracji w usłudze MultiSMS

www.liskow.pl

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

regulaminu dostępnego na stronie www.multisms.com.pl



www.liskow.pl

KORZYŚCI dla mieszkańców

SERWISY INFORMACYJNE

Korzystając z MultiSMS, będziecie Państwo zawsze poinformowani 
o najważniejszych wydarzeniach Gminy Lisków. W stanach zagroże-
niach (powodzie, śnieżyce, wichury), w przypadkach awarii (remont 
sieci wodociągowej, przerwy w dostawach energii elektrycznej) lub 
innych sytuacjach kryzysowych szybko otrzymacie Państwo pewną i 
sprawdzoną informację.

Ogromną zaletą korzystania z MultiSMS jest pełna identyfikacja 
nadawcy. Otrzymane wiadomości oznaczone będą symbolem nadaw-
cy: UG Liskow.

Jeśli chcą Państwo zarejestrować się w systemie i otrzymywać informa-
cje z wybranego serwisu informacyjnego, proszę wysłać wiadomość 
SMS*, na numer telefonu 500 413 900, o treści kodu z poniższej 
tabeli wybranej miejscowości. Wysłanie kodu wyrejestrowującego z 
wybranego wcześniej serwisu informacyjnego - deaktywuje otrzymy-
wanie informacji.
Wpisując kod rejestrujacy należy zwrócić uwagę na kropki oraz 
brak odstępów. Po dokonaniu prawidłowej rejestracji, otrzymasz 
wiadomość SMS z potwierdzeniem rejestracji.

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

regulaminu dostępnego na stronie www.multisms.com.pl

Annopol
Budy Liskowskie I
Budy Liskowskie II
Chrusty
Ciepielew
Józefów
Koźlątków
Lisków
Lisków Rzgów
Madalin
Małgów
Nadzież
Pyczek
Strzałków
Swoboda
Trzebienie
Wygoda
Zakrzyn
Zakrzyn-Kolonia
Żychów

PKA4.ANN.TAK
PKA4.BUL.TAK
PKA4.BUS.TAK
PKA4.CHR.TAK
PKA4.CIE.TAK
PKA4.JOZ.TAK
PKA4.KOZ.TAK
PKA4.LIS.TAK
PKA4.LIG.TAK
PKA4.MAD.TAK
PKA4.MAL.TAK
PKA4.NAD.TAK
PKA4.PYC.TAK
PKA4.STR.TAK
PKA4.SWO.TAK
PKA4.TRZ.TAK
PKA4.WYG.TAK
PKA4.ZAN.TAK
PKA4.ZAK.TAK
PKA4.ZYC.TAK

PKA4.ANN.NIE
PKA4.BUL.NIE
PKA4.BUS.NIE
PKA4.CHR.NIE
PKA4.CIE.NIE
PKA4.JOZ.NIE
PKA4.KOZ.NIE
PKA4.LIS.NIE
PKA4.LIG.NIE
PKA4.MAD.NIE
PKA4.MAL.NIE
PKA4.NAD.NIE
PKA4.PYC.NIE
PKA4.STR.NIE
PKA4.SWO.NIE
PKA4.TRZ.NIE
PKA4.WYG.NIE
PKA4.ZAN.NIE
PKA4.ZAK.NIE
PKA4.ZYC.NIE

Serwis dla miejscowości Kod rejestracji Kod wyrejestrowania


