
Włocławek

Program wsparcia 
mieszkańców 
w czasie kryzysu 
energetycznego.
Kawiarnia Obywatelska 
„Śródmieście Cafe”, 
3 Maja 9, Włocławek

Inicjator: Projekt wspierają:

Prezydent Miasta Włocławek
dr Marek Wojtkowski

Spotkaniom towarzyszyć będzie ciekawy program kulturalny, a Kawiarnia 
Obywatelska „Śródmieście Cafe” stanie się wyspą ciepła, gdzie w czasie 
chłodniejszych miesięcy będzie można bezpłatnie ogrzać się i napić ciepłej herbaty.

Ciepło Cię widzieć – inauguracja projektu z udziałem 
Prezydenta Marka Wojtkowskiego. Rozmowy 
z mieszkańcami na temat ich potrzeb i obaw w czasie 
kryzysu energetycznego, poczęstunek 

18:00

piątek 21.10

Koncert jazzowy 
20:00

Zrób sobie szalik – warsztaty 
dziewiarskie 

11:00–13:00

sobota 22.10

Zbuduj ciepły dom z  LEGO – 
warsztaty rodzinne

11:00–13:00

Czytanie i rozumienie faktur 
kluczem do oszczędności – 
wykład

13:00–13:45

Czytanie i rozumienie faktur – 
indywidualne konsultacje 
z ekspertem

13:45–15:00

Damy sobie radę! Indywidu-
alne spotkania z psycholożką. 
Obowiązują zapisy*

15:00–17:00 

Napraw, nie wyrzucaj – 
warsztaty krawieckie

17:00–19:00

wtorek 25.10

Zbuduj ciepły dom z LEGO – 
warsztaty rodzinne 

15:30–18:00

czwartek 27.10

Porady prawne w czasie kryzysu 
energetycznego – dyżur prawnika 
dla osób fizycznych i prawnych. 
Obowiązują zapisy*

17:00–19:00

Jak zarządzać domowym 
budżetem? Spotkanie 
z ekspertem 

15:00–16:30 

niedziela 23.10

Ekologiczny i ekonomiczny 
dom – dyżur specjalisty 
ds. dofinansowania 
odnawialnych źródeł 
energii w domach 
i mieszkaniach

16:00–18:00

poniedziałek 24.10

Podaruj sobie trochę 
ciepła – warsztaty 
robienia świec 

16:30–18:00 
Warsztaty z renowacji 
starych drewnianych 
przedmiotów

17:00–19:00

Napraw, nie wyrzucaj – 
warsztaty krawieckie (możliwość 
uszycia czapek zimowych) 

12:00–14:00

niedziela 4.12

Czytanie i rozumienie 
faktur kluczem do 
oszczędności – wykład

13:00–13:45

Czytanie i rozumienie faktur – 
indywidualne konsultacje 
z ekspertem

13:45–15:00

Podaruj sobie trochę ciepła – 
warsztaty robienia świec

14:00–16:00

Podsumowanie projektu 
z udziałem władz 
Włocławka

11:00

niedziela 11.12

Ekologiczny dom – dyżur 
specjalisty ds. dofinansowań 
do odnawialnych źródeł 
energii w domach 
i mieszkaniach

11:00–12:30

Zrób sobie opaskę – 
warsztaty dziewiarskie  

11:00–13:00

Porady prawne w czasie 
kryzysu energetycznego – 
dyżur prawnika dla osób 
fizycznych i prawnych. 
Obowiązują zapisy*

12:30–14:00

Zbuduj ciepły dom z LEGO – 
warsztaty rodzinne

13:00–15:00

wtorek 6.12

Damy sobie radę! Indywidualne 
spotkania z psycholożką. 
Obowiązują zapisy*

15:00–17:00

sobota 10.12

Koncert jazzowy
19:00–20:00

Sprytni i oszczędni w kuchni – 
jak gotować, by nie 
przepłacać – spotkanie 
z ekspertem ds. optymalizacji 
wydatków domowych 

17:00–19:00

Napraw, nie wyrzucaj – 
warsztaty krawieckie, 
zrobimy wspólnie termofory  

12:00–14:00

niedziela 13.11

Damy sobie radę! Indywidualne 
spotkania z psycholożką. 
Obowiązują zapisy*

13:30–15:30

Zbuduj ciepły dom z LEGO – 
warsztaty rodzinne 

15:30–17:00

Koncert jazzowy 
17:00

Porozmawiajmy o potrzebach 
tej zimy: spotkanie z władzami 
miasta i ekspertem miejskim 
ds. energetyki 

16:00

wtorek 15.11

Wspieranie społeczności w czasie 
kryzysów klimatycznych 
i energetycznych – warsztat dla 
liderów miejskich i aktywistów. 
Spotkanie z ekspertem Fundacji 
Instrat. Obowiązują zapisy*

16:00

piątek 18.11

Porozmawiajmy o oszczędzaniu 
energii w gospodarstwach 
domowych. Spotkanie 
dla mieszkańców z ekspertem 
Fundacji Instrat. 
Obowiązują zapisy*

10:00

sobota 19.11

Którędy ucieka ciepło i energia? – 
spotkanie z ekspertami od 
sprzętów domowych

12:00–13:30

poniedziałek 21.11

Zrób sobie rękawiczki – 
warsztaty dziewiarskie  

11:00–13:00
Ciepła mapa Włocławka – 
spotkanie z mieszkańcami 
w celu zebrania ich potrzeb 

11:00–12:00

sobota 26.11

Którędy ucieka ciepło i energia? – 
spotkanie z ekspertami od 
sprzętów domowych

12:00–13:30 
Czytanie i rozumienie faktur – 
indywidualne konsultacje 
z ekspertem

14:45–16:00

niedziela 20.11

Ekologiczny dom – dyżur 
specjalisty ds.  dofinansowania 
do odnawialnych źródeł energii 
w domach i mieszkaniach

13:00–14:00
Warsztaty z renowacji 
starych drewnianych 
przedmiotów

16:00–17:30

Sprytni i oszczędni w kuchni – jak 
gotować, by nie przepłacać  – 
spotkanie z ekspertem ds. optyma-
lizacji wydatków domowych 

17:30–19:30
Czytanie i rozumienie faktur 
kluczem do oszczędności – 
wykład

14:00–14:45

Podaruj sobie trochę 
ciepła – warsztat 
robienia świec 

14:00–16:00

niedziela 27.11

Porady prawne w czasie 
kryzysu energetycznego – 
dyżur prawnika dla osób 
fizycznych i prawnych. 
Obowiązują zapisy*

15:00–17:00

Zbuduj ciepły dom 
z LEGO – warsztaty 
rodzinne 

16:00–18:00

Warsztaty z renowacji starych 
drewnianych przedmiotów

16:00–17:30
Damy sobie radę! Indywidualne 
spotkania z psycholożką. 
Obowiązują zapisy*

17:30–19:30

piątek 16.12

cieplociewidziec.org Ogromne, niezależne od państwa, podwyżki kosztów ogrzewania dotkną 
w tym roku cały kraj, zarówno indywidualnych mieszkańców, przedsiębiorców, 
jak i władze samorządowe. Urząd Miasta Włocławek wraz z Fundacją 
Ładowarka, wychodząc naprzeciw niepokojom i obawom mieszkańców, 
zaprasza na cykl spotkań, warsztatów i konsultacji, podczas których eksperci 
i ekspertki dzielić będą się różnymi sposobami na mądre gospodarowanie ciepłem.

*obowiązują zapisy pod adresem cieplociewidziec@gmail.com, 
tel. 54 414 4039, facebook.com/FundacjaLadowarka


