
EVENIO 

ZINTEGROWANY SERWIS INFORMACYJNY DLA 
MIESZKAŃCA I TURYSTY W GMINIE SIERAKOWICE   

 

 

 
 

 
 

INSTALACJA NA ANDROID 
REFERATU OCHRONY ŚRODOWISKA  
URZĄD GMINY SIERAKOWICE 
laska.mariusz@sierakowice.pl 
58 681-95-42  



KONKURS - WYGRAJ TABLET 



JAK ZAINSTALOWAĆ  

Już za chwilę będziesz mógł 
korzystać z aplikacji EVENIO. 



Upewnij się, że masz dostęp do internetu! 

Upewnij się że masz dostęp 
do internetu! 

 
Dla działania aplikacji EVENIO nie jest konieczne 

by telefon cały czas miał dostęp do internetu. 
Połączenie z internetem jest niezbędne jedynie w 
momencie pobrania aplikacji i harmonogramu – 
czyli wystarczy raz na rok! Można wprowadzić 

takie ustawienia w telefonie, które pozwolą 
pobrać aktualizację, gdy będziemy w zasięgu 

bezpłatnego internetu. Przykładowo taki 
darmowy hot spot znajduje się na parkingu przy 

ul. Słupskiej w Sierakowicach. 



Przejdź do Sklep Play 

Odszukaj na pulpicie 
ikonkę Sklep Play.  

 
 



Instaluj … 

Wyszukujemy EVENIO 
i klikamy zainstaluj 

 
 



Jeszcze kilka kliknięć i gotowe… 

Kliknij AKCEPTUJĘ 
 
 



Gotowe… teraz dodaj swoją lokalizację  
 

Kliknij OK 
teraz system poprosi 
Cię o dodanie twojej 

lokalizacji 



Lokalizacja 

Użytkownik wybiera 
interesującą go 

lokalizację/lub lokalizacje  
np. Sierakowice  
ul. Lęborska 30 



Jeszcze kilka kliknięć i gotowe… 

Kliknij TAK 
 
 



OBSZAR ZAINTERESOWAŃ 

ZDECYDUJ CO CIĘ INTERESUJE 
 
 

 Harmonogramy wywozu odpadów  
– Telefon przypomni Ci kiedy wystawić pojemnik i jakie 
śmieci będą odbierane. Dodatkowo masz możliwość 
zgłoszenia reklamacji wywozu odpadów. 

 Gmina Sierakowice – informacje 
gminne 

– Bądź na bieżąco z tym co dzieje się w Gminie Sierakowice, 
co się wydarzy w twojej miejscowości lub na twojej ulicy.  

 Kultura 
- Nie przegap interesujących wydarzeń kulturalnych w 
Gminie Sierakowice. 

Już niedługo pojawią się nowe kategorie 



DOPASUJ SWÓJ HARMONOGRAM 

JESTEŚ STAŁYM MIESZKAŃCEM LUB PROWADZISZ U NAS 
DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ  

Zaznacz tylko harmonogramy z 
dopiskiem dom 
 Jeżeli segregujesz odpady 

to powinieneś zaznaczyć : 
• Szkło, dom; 
• Plastiki, dom; 
• Zmieszane, dom; 

 Jeżeli nie segregujesz odpadów 
to powinieneś zaznaczyć : 
• Zmieszane, dom; 



DOPASUJ SWÓJ HARMONOGRAM 

JESTEŚ POSIADACZEM DOMKU LETNISKOWEGO, KWATERY 
AGROTURYSTYCZNEJ 

Zaznacz tylko harmonogramy z 
dopiskiem działki letniskowe 
 Jeżeli segregujesz odpady 

to powinieneś zaznaczyć : 
• Szkło, działki letniskowe; 
• Plastiki, działki letniskowe; 
• Zmieszane, działki letniskowe; 

 Jeżeli nie segregujesz odpadów 
to powinieneś zaznaczyć : 
• Zmieszane, działki letniskowe; 



DOPASUJ SWÓJ HARMONOGRAM 

JESTEŚ POSIADACZEM POSESJI O UTRUDNIONYM 
DOJEŹDZIE TZW. „LT” – POSESJE OBSŁUGIWANE PRZEZ MAŁĄ ŚMIECIARKĘ 

Zaznacz tylko harmonogramy z 
dopiskiem Utrudniony dojazd LT 
 Jeżeli segregujesz odpady to 

powinieneś zaznaczyć : 
• Szkło, LT; 
• Plastiki, LT; 
• Zmieszane, LT; 

 Jeżeli nie segregujesz odpadów to 
powinieneś zaznaczyć : 
• Zmieszane, LT; 



DODAJ JESZCZE 

 Gmina Sierakowice – 
informacje gminne 

– Bądź na bieżąco z tym co dzieje się 
w Gminie Sierakowice, co się wydarzy 
w twojej miejscowości lub na twojej 
ulicy.  

 Kultura 
- Nie przegap interesujących wydarzeń 
kulturalnych w Gminie Sierakowice. 



Harmonogram wydarzeń 

Harmonogram 
wydarzeń w 

formie 
kalendarza i 

„wyskakujących” 
przypomnień 



Sprawdź szczegóły  wydarzenia 

Sprawdź 
szczegóły  

wydarzenia  i 
dowiedz się 

więcej! 

TUTAJ JESZCZE 
WIĘCEJ 

SZCZEGÓŁÓW 



Reklamacje 

Gdyby usługa wywozu 
odpadów nie została 

wykonana można złożyć 
reklamację. 

Dodaj 
zdjęcie 



Ustawienia przypomnień 

Wybieramy kiedy chcemy 
otrzymać przypomnienie  

 
 Przed wydarzeniem tydzień, 

miesiąc, dzień 
 

W dniu wydarzenia 
 

Ustawiamy godzinę 
przypomnienia 



Co niebawem… 

  
 
• Możliwość zgłoszenia „dzikiego 

wysypiska”, nielegalnego zrzutu 
ścieków itp.  (Zdjęcie + namiary 
GPS) 
 

• Informacja z PWIK- u o wizycie 
inkasenta spisującego zużycie 
wody  



 
 
 
 
 
 
 
 
Życzymy miłego korzystania z aplikacji  


