
 

            

 

 
 

 
 
 

data 
 

czas 
trwania 

temat 
 

krótki opis miejsce 
 

liczba 
osób 

zapisy do:  

25.10.2017 

(środa) 

17:00 - 

19:00 

Dzień otwarty 

 z LOWE! 

- poznanie kadry LOWE  i 

oferty Ośrodka, 
- możliwość zapisania się 

na wybrany warsztat, 
- rozmowy przy kawie i 

dobrej zabawie, 

- gry planszowe dla 
dorosłych i dzieci 

Szkoła 

Podstawowa 
w 

Manieczkach 

bez 

limitu 

nie dotyczy 

 

26.10.2017  

(czwartek) 

18:00 - 

20:30 

Dzień otwarty 

 z LOWE! 

Szkoła 

Podstawowa 

w Brodnicy 

bez 

limitu 

26.10.2017  
(czwartek) 

18:00 - 
20:00 

Warsztat artystyczny: 
Ciepło w Twoim 

domu zapewni bio - 

kominek 

Celem jest samodzielnie 
wykonanie bezpiecznego, 

łatwego w obsłudze - 

bio - kominka. 

Szkoła 
Podstawowa 

w Brodnicy 

12 24.10.2017  

31.10.2017  

(wtorek) 

18:00 - 

20:00 

Warsztat artystyczny: 

Ciepło w Twoim 

domu zapewni bio - 
kominek 

Celem jest samodzielnie 

wykonanie bezpiecznego, 

łatwego w obsłudze - 
bio - kominka. 

Szkoła 

Podstawowa 

w Brodnicy 

12 28.10.2017  

07.11.2017 
(wtorek) 

17:00 - 
20:00 

Warsztat artystyczny: 
Szydełkujemy PUFY  

z Anią Jakubiak  

Slow Toys, Zielony 
Groszek 

 

Warsztat dla osób nie 
posiadających 

doświadczenia oraz dla 

tych, które chciałyby sobie 
przypomnieć podstawy 

szydełkowania. 
Jeśli szydełkowanie nie jest 

Ci obce - dołącz do nas 

także! 
Spędź miło czas                       

w kreatywnym 
towarzystwie i poszerz 

swoje umiejętności o nowe 
techniki. 

Szkoła 
Podstawowa 

w Brodnicy 

7 03.11.2017  

10.11.2017 

(piątek) 

17:00 – 

20:00 

Wielkopolska warta 

poznania:   
Rogal 

Świętomarciński  

bez tajemnic. 

Opowieści o tradycji. 

Dodatkową atrakcją jest  
pieczenie rogali i ich 
degustacja  

Szkoła 

Podstawowa 
w Brodnicy 

7 04.11.2017 

10.11.2017 

(piątek) 
 

 

17:00 - 

20:00 

Warsztat 

informatyczny: 
Założenie konta e-

mail  

i obsługa poczty 
elektronicznej 

Adres email - konieczność 

czy wygoda? Zakładanie 
skrzynki email i jej 

możliwości, wysyłanie                   

i odbieranie wiadomości, 
praca z załącznikiem. 

Szkoła 

Podstawowa 
w Brodnicy 

7 08.11.2017 

15.11.2017 

(środa) 

16:00- 

18:00 

Nie taki urząd 

straszny,  czyli jak 
załatwić sprawę w 

urzędzie szybko i bez 
problemów. 

Spotkanie przybliżające 

mieszkańcom jak pracuje 
lokalny Urząd Gminy, 

połączone z warsztatami z 
pisania pism  urzędowych 

 i wypełniania dokumentów 

urzędowych – aby każdy 
mieszkaniec czuł się pewnie 

w spotkaniu z urzędnikiem! 

Szkoła 

Podstawowa 
w 

Manieczkach 

15 13.11.2017 

Najbliższy harmonogram bezpłatnych szkoleń i warsztatów 

Organizator: Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji (LOWE) w gm. Brodnica 



 

            

 
Wybierz coś dla siebie i skontaktuj się z nami! 

17.11.2017 

(piątek) 

17:00 - 

20:00 

Warsztat 

informatyczny:  
WORD - praca z 

podstawowym 

dokumentem 
tekstowym. 

WORD - praca z 

podstawowym 
dokumentem tekstowym. 

Napisz list, zaproszenie, 

ogłoszenie lub dokument. 
Zobaczysz, jakie to proste 
 

Szkoła 

Podstawowa 
w Brodnicy 

7 15.11.2017  

18.11.2017 

(sobota) 

10:00 - 

13:00 

Warsztat artystyczny: 

Szydełkujemy  

z Anią Jakubiak Slow 
Toys, Zielony 
Groszek 
 

 

Warsztat dla osób nie 

posiadających 

doświadczenia oraz dla 
tych, które chciałyby sobie 

przypomnieć podstawy 
szydełkowania. 

Jeśli szydełkowanie nie jest 
Ci obce - dołącz do nas 

także! 

Spędź miło czas w 
kreatywnym towarzystwie  

i poszerz swoje 
umiejętności o nowe 

techniki. 

Szkoła 

Podstawowa 

w Brodnicy 

7 15.11.2017  

22.11.2017 
(środa) 

16:00 -
18:00 

Nie taki urząd 
straszny,  czyli jak 

załatwić sprawę  
w urzędzie szybko 

i bez problemów. 

Spotkanie przybliżające 
mieszkańcom jak pracuje 

lokalny Urząd Gminy, 
połączone z warsztatami z 

pisania pism  urzędowych  

i wypełniania dokumentów 
urzędowych – aby każdy 

mieszkaniec czuł się pewnie 
w spotkaniu z urzędnikiem! 

Szkoła 
Podstawowa 

w 
Manieczkach 

15 20.11.2017  

28.11.2017  

(wtorek) 

17:00 - 

20:00- 

Wielkopolska warta 

poznania - Odkryj  
z nami poznańską 

gwarę! 

Zapraszamy wszystkie 

gzuby i rojbry do językowej 
przygody z poznańską 

gwarą! Poznasz 
najważniejsze zwroty              

i słowa lokalnego języka. 

Szkoła 

Podstawowa 
w 

Manieczkach 

15 26.11.2017 

1.12.2017 
(piątek) 

16:00 – 
19:00 

Zabawy i gry (nie) 
podwórkowe i 

planszowe.  

Bohaterem warsztatu gry 
planszowe,  które bawią, 

integrują, edukują  

i rozwijają! 
Zapraszamy do twórczego 

spędzenia czasu!   

Szkoła 
Podstawowa 

w Brodnicy 

12 26.11.2017 

07.12.2017 
(czwartek) 

16:00 – 
18:00 

Warsztat artystyczny: 
Filcowe ozdoby 

choinkowe 

Filc jest wdzięcznym 
i kreatywnym materiałem. 

W trakcie warsztatów 
uczestnicy nauczą się jak za 

pomocą prostych technik 
stworzyć m.in. filcowe 

gwiazdki, śnieżynki  

i mikołaje.    

Szkoła 
Podstawowa 

w Brodnicy 

12 04.12.2017 



 

            

Zgłoszenia przyjmujemy mailowo: lowe.brodnica@gmail.com  

lub telefonicznie: 61 28 42 515  

lub osobiście - pokój nr 1 w Urzędzie Gminy w Brodnicy,  

od poniedziałku do piątku w g. 07:00 -15:00 

 


