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  WWW.WOLSZTYN.PL 

  Sekretariat: um@wolsztyn.pl 

  Burmistrz: burmistrz@wolsztyn.pl 

  Zastępca burmistrza: zastepca@wolsztyn.pl 

  Sekretarz gminy: sekretarz@wolsztyn.pl 

  Skarbnik gminy: skarbnik@wolsztyn.pl 

  Biuro Obsługi Klienta: bok@wolsztyn.pl 

  Gminne Centrum Informacji: gci@wolsztyn.pl 

  Biuro Rady: biurorady@wolsztyn.pl 

  Straż Miejska: strazmiejska@wolsztyn.pl 

  Informatyk: admin@wolsztyn.pl 

Wydział Finansowo - Gospodarczy: finanse@wolsztyn.pl 

Referat Rozwoju Lokalnego: fundusze@wolsztyn.pl 

Wydział Spraw Obywatelskich: meldunki@wolsztyn.pl 

Urząd Stanu Cywilnego: usc@wolsztyn.pl 

Obrona Cywilna: obrona@wolsztyn.pl 

Sprawy Wojskowe i Obronne: wojsko@wolsztyn.pl 

Administrator Bezpieczeństwa Informacji: abi@wolsztyn.pl 

Stanowisko Kontroli Wewnętrznej: iso@wolsztyn.pl 

Wydział Infrastruktury Technicznej: infrastruktura@wolsztyn.pl 

Wydział Rolnictwa i Gosp. Komunalnej: rolnictwo@wolsztyn.pl 

Wydział Organizacyjny: organizacyjny@wolsztyn.pl 

MOBILNY URZĄD 
Burmistrz Wolsztyna informuje: 

Jeśli chcesz bezpłatnie otrzymać wiadomości SMS m.in. o: zagrożeniach, takich jak wichury, gwałtowne burze, powodzie, katastrofy; awariach prą-

du, gazu i wody; imprezach kulturalnych i sportowych; bezpłatnych badaniach lekarskich i programach zdrowotnych; edukacji szkolnej i przed-

szkolnej, utrudnieniach w ruchu drogowym… Wyślij na numer 661 000 112 SMS o treści: 

Grupa: MIESZKAŃCY Tak.pwl03  /  Grupa: WOLSZTYŃSKI DOM KULTURY Tak.pwl03wdk  /  Grupa: PRZETARGI Tak.pwl03p 

Uwaga! Opłata za wysłanie wiadomości SMS jest zgodna z Twoim planem taryfowym (jak za zwykłego smsa). Wysyłanie wiadomości SMS o 

    Czy znasz swoją gminę ? 

  1. Nosi imię burmistrza sprzed II wojny św. 
  2. Nazwisko znanego artysty z Wolsztyna. 
  3. Miejscowość w gminie Wolsztyn. 
  4. Uczą się w Obrze. 
  5. Dawniej „Tatry” w Wolsztynie. 
  6. Józef Maria Hoene - ... 
  7. W tym klubie działa Edward Anglart. 
  8. Nazwa ulicy w Wolsztynie. 
  9. Nazwisko jednego z obecnych radnych. 

 

Prawidłowe rozwiązanie – hasło należy wysłać e-mailem na adres: info@wolsztyn.pl wpisując w tema-

cie „Krzyżówka”.  Wśród przysłanych poprawnych odpowiedzi redakcja wylosuje zwycięzcę, który w 

nagrodę otrzyma upominek związany z promocją gminy Wolsztyn. Ogłoszenie wyników w następnym 

wydaniu Informatora. Na odpowiedzi czekamy do 12 października br. 

Jeśli  jesteś posiadaczem telefonu z systemem Android, możesz 

otrzymać wiadomości za pomocą Komunikatora SISMS. Do infor-

macji mogą być dołączone zdjęcia, filmy bądź pliki dźwiękowe. 

Pobierz za darmo aplikację za pomocą QR kodu lub poprzez stro-

nę: www.komunikator.sisms.pl. Zarejestruj swój profil w Komu-

nikatorze SISMS. Wyszukaj w dostępnej liście Komunikatora inte-

resujący Cię serwis informacyjny i zapisz się w nim. Od tej pory 

będziesz  najważniejsze informacje z Urzędu Miejskiego w Wolsz-

tynie. Jeśli chcesz zrezygnować z usługi i wyrejestrować się z sys-

temu, przekaż taką informację poprzez formularz na stronie: www.komunikator.sisms.pl/

wyrejestruj. Usługa jest świadczona przez SISMS Sp. z o.o. na rzecz użytkownika na podstawie 

umowy zawartej z gminą Wolsztyn. Usługa jest świadczona zgodnie z regulaminem dostępnym 

na stronie: www.komunikator.sisms.pl/regulamin-uzytkownicy. 

Na dzień 1 września br. : „MIESZKAŃCY” - zarejestrowano 2496 użytkowników, „WDK” -  147, „PRZETARGI” - 56.  


