
Otrzymuj
powiadomienia
o zagrożeniach,
imprezach
i aktualnościach!

Pobierz
darmową aplikację!

W ramach aplikacji dostarczane są między 
innymi poniższe rodzaje powiadomień:

n aktualne sprawy dotyczące 
mieszkańców naszego powiatu,

n komunikaty dotyczące transportu 
publicznego,

n zagrożenia i niebezpieczeństwa

n lokalne wydarzenia kulturalne 
i sportowe,

n imprezy plenerowe,

n informacje związane z organizacjami 
pozarządowymi,

n komunikaty na temat dostępności 
i poprawności działania systemów 
teleinformatycznych Starostwa.

Korzystając z aplikacji
BLISKO masz dostęp

do bieżących informacji
o Powiecie Świeckim

przez cały czas
na wyciągnięcie ręki!

Sposoby powiadamiania

Dostępne w aplikacji 
powiadomienia 
mogą dotyczyć 
różnych instytucji 
z Twojej okolicy.

Można ograniczyć 
otrzymywane 
powiadomienia tylko 
do konkretnych 
kategorii.

Poprzez aplikację
na telefonie

Poprzez
pocztę e-mail

Instrukcja instalacji i sposobu
korzystania jest na odwrocie

Szczegóły pod adresem:
www.csw.pl/blisko

Instrukcja na drugiej 
stronie ulotki



Jak pobrać aplikację?

Aplikację BLISKO można pobrać na swój 
telefon ze sklepów z aplikacjami.

Można skorzystać z poniższych kodów QR 
do pobrania jej na swój telefon.

W jaki sposób korzystać z aplikacji?

Google Play i logo Google Play są 
znakami towarowymi firmy 
Google LLC.

App Store i logo App Store są 
znakami towarowymi firmy 
Apple Inc.

Microsoft Store i logo Microsoft 
Store są znakami towarowymi 
firmy Microsoft Corporation.
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Wpisujemy nazwę 
swojej miejscowości 
i potwierdzamy 
wybierając właściwą 
z listy.

Wybieramy kategorie 
powiadomień, które
chcemy otrzymywać 
od danego nadawcy 
zaznaczając pole 
po prawej.

Również ikoną  +
wybieramy z listy 
nadawcę, który nas 
interesuje

Wybieramy
ikonę  na ekranie +
by dodać nowych 

nadawców 
powiadomień Możemy dodać 

kolejnych nadawców 
ponownie wybierając 

ikonę +



Aplikacja BLISKO należy 
do ogólnopolskiego
systemu SISMS

Starostwo Powiatowe w Świeciu
ul. Gen. Józefa Hallera 9, 86-100 Świecie

tel. +48 52 56 83 177,
e-mail: obwatelski@csw.pl

www.csw.pl


Pobranie oraz korzystanie z aplikacji 
jest darmowe. Aplikacja nie wyświetla
również żadnych reklam.
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