
Szanowny
Mieszkańcu!

- ostrzegające przed zagrożeniami meteorologicznymi i hydrologicznymi 
   (np. podniesione stany wód, burze, silne opady, silne wiatry, śnieżyce itp.),
- powiadamiające o przerwach w dostawach prądu, wody i innych mediów
  oraz awariach,
- informujące o ważnych wydarzeniach organizowanych przez naszą gminę
  (festyny, imprezy sportowe, koncerty i inne),
- przypominające o terminach płatności: podatków, opłaty śmieciowej           
   odbiorze odpadów 

Dajemy Ci możliwość bezpłatnego otrzymywania komunikatów 
informacyjnych oraz ważnych informacji związanych z życiem
Miasta i Gminy Kietrz bezpośrednio na Twój telefon stacjonarny
i komórkowy oraz adres e-mail!

Jeżeli chcesz otrzymywać komunikaty:

ZAREJESTRUJ SWÓJ NUMER 
W TELEFONICZNEJ 
BAZIE MIESZKAŃCÓW 

GMINY KIETRZ

GMINA INFO



Wypełnij formularz na stronie internetowej
www.alcetel.pl/kietrz

Informacje będą wysyłane jako komunikaty głosowe, wiadomości SMS oraz e-mail.
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Informacje dodatkowe:

1. Koszt połączenia lub wysłania SMS rejestrującego numer w Telefonicznej
Bazie Mieszkańców jest zgodny z kosztem naliczanym przez Państwa operatora 
telekomunikacyjnego dla zwykłego połączenia telefonicznego lub wysłania 
pojedynczej wiadomości SMS.
2. Wszelkie komunikaty, które będziecie Państwo otrzymywać są dla Państwa 
BEZPŁATNE.
3. Numery zawarte w Telefonicznej Bazie Mieszkańców będą wykorzystywane 
tylko i wyłącznie przez Urząd Miejski w Kietrzu do informowania Mieszkańców
o ważnych wydarzeniach i ostrzegania przed zagrożeniami.
4. Aby wyrejestrować numer telefonu z Telefonicznej Bazy Mieszkańców należy 
wykonać jedną z czynności opisanych w procesie rejestracji numerów.
5. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.alcetel.pl
6. Dostawcą usługi jest VMBS Sp. z o.o. – właściciel systemu Alcetel.

Zadzwoń na numer stacjonarny rejestracji telefonicznej:

77  551  60  00 ;

Aby zarejestrować numer telefonu wykonaj jedną z czynności:

Wyślij  SMS  o treści zgodnej z poniższą tabelą na numer 
 +48  503  503  733;

3
        Rejestracja do Telefonicznej Bazy Mieszkańców jest wyrażeniem zgody
        na przetwarzanie danych osobowych przez Urząd Miejski w Kietrzu.

www.alcetel.pl/kietrz

Wyślij SMS o treściKomunikat dotyczący obszaru

48130.1Miasto: Kietrz

Numer

1

48130.3Sołectwo: Dzierżysław 3

48130.5

Numer

5

48130.7Sołectwo: Nasiedle 7

48130.10

Sołectwo: Pilszcz

10

Sołectwo: Chróścielów

Sołectwo: Kozłówki

Sołectwo: Lubotyń

Sołectwo: Ludmierzyce

Sołectwo: Nowa Cerekwia

Sołectwo: Rogożany

Sołectwo: Rozumice
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4

6

8
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48130.2

48130.4

48130.6

48130.8

48130.9

48130.11

9

Sołectwo: Ściborzyce Wlk.

Sołectwo: Wojowice

12

13

48130.12

48130.13
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