
Dzierżoniów, 18.06.2020 r. 

 

PROTOKÓŁ 

z XXIV posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego 

II kadencji 

 

Posiedzenie Gminnej Rady Działalności Pożytku Publicznego odbyło się 16 czerwca 2020 

roku o godz. 15:30 w Sali Narad Urzędu Gminy Dzierżoniów przy ul. Piastowskiej 1. 

W obradach wzięło udział 9 członków GRDPP, zgodnie z listą obecności, która stanowi 

Załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. 

 

Obrady otworzyła Przewodnicząca GRDPP Maria Balojannis i przedstawiła zebranym 

proponowany porządek obrad: 

1. Zdrowe odżywianie – spotkanie z dietetykiem 

2. Sprawy różne 

 

Radni przyjęli porządek obrad posiedzenia jednogłośnie. 

Następnie przewodnicząca oddała głos dietetyczce Natalii Staneckiej, która wygłosiła wykład 

na temat zasad zdrowego żywienia. Opowiedziała też o „Piramidzie Żywienia”, która jest 

ilustracją przedstawiającą zalecany przez specjalistów sposób odżywiania. Na jednym 

obrazku streszcza najważniejsze zasady komponowania codziennego jadłospisu. 

W Polsce Piramida Żywienia jest publikowana przez Instytut Żywności i Żywienia 

w Warszawie. W innych krajach można spotkać inne ilustracje – przykładem może być 

piramida harwardzka. 

Piramida w swojej podstawie zawiera aktywności oraz żywność, która jest podstawą 

zdrowego stylu życia. Czym wyższy szczebel piramidy – tym zalecana ilość żywności jest 

mniejsza. Na piramidę składają się: aktywność fizyczna, owoce i warzywa, produkty 

zbożowe, nabiał, mięso i tłuszcze. Natalia Stanecka wspomniała też o niezwykle istotnej roli 

wody i ogólnego nawodnienia organizmu. Następnie odbyła się dyskusja. 

W kolejnym punkcie głos zabrała Jolanta Zarzeka, która przypomniała o ogłoszonych 

naborach wniosków LGD Ślężanie w zakresie: rozbudowy i poprawy standardu infrastruktury 

turystycznej i rekreacyjnej na obszarze LSR, realizacji wydarzeń edukacyjnych, kulturalnych, 

rekreacyjnych i artystycznych oraz opracowania publikacji i materiałów informacyjno-

promocyjnych dotyczących zasobów obszaru. 



Następnie radni ustalili, że kolejne posiedzenie Rady odbędzie się w 7 lipca 2020 r.  

W związku z omówieniem wszystkich planowanych kwestii, Przewodnicząca GRDPP Maria 

Balojannis podziękowała radnym za udział w obradach i zamknęła posiedzenie. 

     

  

Sekretarz               Przewodnicząca 

Gminnej Rady Działalności                 Gminnej Rady Działalności 

Pożytku Publicznego                 Pożytku Publicznego

         

Kamila Kossowska                                Maria Balojannis 

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI: 

1. Załącznik nr 1 – lista obecności z XXIV posiedzenia Gminnej Rady Działalności Pożytku 

Publicznego 

 






