
                                                 

                                                                

                                       
                                                                

       

     
    Punkt finansowany jest ze                               
    środków Unii Europejskiej                                              
 

 
 

Dialog Obywatelski w Toruniu
 

 
Po wrześniowym Dialogu Obywatelskim z 

bezpieczeństwa żywności 
porozmawiać z komisarzem o Planie Junckera oraz kwestiach związanych ze zdrowiem i 
zdrową żywnością.  
  
Tym razem komisarz przyjedzie do Torunia
toruński, którego renowacja możliwa była dzięki pożyczce w ramach Planu Inwestycyjnego 
dla Europy oraz spotka się z obywatelami.

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i tym razem chce umożliwić obywatelom 
spotkanie z komisarzem.  

Zapraszamy grupy i osoby indywidualne zainteresowane tematem, do kontaktu z 
Punktem Informacji Europejskiej Europe Direct 

Szczególnie zachęcamy studentów, licealistów, Uniwersytety III Wieku, producentów 
żywności, MŚP, farmaceutów, lekar

Miejsca jest sporo, także możemy śmiało powiedzieć, że
mógł przyjechać do Torunia na Dialog Obywatelski

Odbędzie się on 29 maja o godzinie 12.00 (1,5 h)
Jordanki w Toruniu. 

PKE w Polsce pokryje lub zwróci koszt transportu (wynajęcie autokaru) dla grupy.

Na zgłoszenia czekamy do piątku
 
 
 

 

                               Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct 
Legnicka 65, 54-205 Wrocław, 

                               tel: 717-237-351. 
  www. europedirect-wroclaw.pl 

                            mail:europedirect-wroclaw@europedirect-wroclaw.pl
                                                                GG: 46076235 

       Facebook: Europe Direct Wrocław 

                                              Punkt prowadzony jest przez 
                                             Centrum Edukacji i Badań Społecznych 

Dialog Obywatelski w Toruniu

Po wrześniowym Dialogu Obywatelskim z komisarzem UE 
 Vytenisem Andriukaitisem, nadarza się kolejna okazja, aby 

porozmawiać z komisarzem o Planie Junckera oraz kwestiach związanych ze zdrowiem i 

komisarz przyjedzie do Torunia, gdzie odwiedzi rozbudowywany szpital 
toruński, którego renowacja możliwa była dzięki pożyczce w ramach Planu Inwestycyjnego 
dla Europy oraz spotka się z obywatelami. 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i tym razem chce umożliwić obywatelom 

Zapraszamy grupy i osoby indywidualne zainteresowane tematem, do kontaktu z 
ejskiej Europe Direct – Wrocław. 

studentów, licealistów, Uniwersytety III Wieku, producentów 
ceutów, lekarzy, rolników, etc.  

Miejsca jest sporo, także możemy śmiało powiedzieć, że każdy zainteresowany będzie 
mógł przyjechać do Torunia na Dialog Obywatelski! 

29 maja o godzinie 12.00 (1,5 h) w Centrum Kulturalno

PKE w Polsce pokryje lub zwróci koszt transportu (wynajęcie autokaru) dla grupy.

a zgłoszenia czekamy do piątku 28 kwietnia br. 

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct 

opejskiej Europe Direct – Wrocław  

wroclaw.pl 

 

 

Centrum Edukacji i Badań Społecznych  

Dialog Obywatelski w Toruniu 

komisarzem UE ds. zdrowia i 
Vytenisem Andriukaitisem, nadarza się kolejna okazja, aby 

porozmawiać z komisarzem o Planie Junckera oraz kwestiach związanych ze zdrowiem i 

rozbudowywany szpital 
toruński, którego renowacja możliwa była dzięki pożyczce w ramach Planu Inwestycyjnego 

Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce i tym razem chce umożliwić obywatelom 

Zapraszamy grupy i osoby indywidualne zainteresowane tematem, do kontaktu z 

studentów, licealistów, Uniwersytety III Wieku, producentów 

każdy zainteresowany będzie 

w Centrum Kulturalno-Koncertowym 

PKE w Polsce pokryje lub zwróci koszt transportu (wynajęcie autokaru) dla grupy.  

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct - Wrocław 


