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I. WPROWADZENIE 

 
Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów prowadziło badania podczas warsztatów 

partycypacyjnego planowania przestrzeni realizowanego w ramach zadanie publicznego pn. 

„Cenna aktywność Rad Seniorów” 

 

II.  CEL ANKIETY 
 
Ankieta ma na celu poznanie niektórych aspektów życia Członków Rad Seniorów, aby Rady Seniorów 

mogły lepiej reprezentować interesy Seniorów i dostosować działania do faktycznych potrzeb i 

oczekiwań. 

 

III. METODYKA REALIZACJI 
 
Papierowe kwestionariusze przekazano respondentom do wypełnienia przed I zjazdem – 15 

października 2021. 

W anonimowej ankiecie (załącznik Nr 1)  zastosowano pytania zamknięte, otwarte i testy jednokrotnego 

wyboru. 

 

IV. PRÓBA BADAWCZA 
 
W ankiecie wzięło udział 20 respondentów (uczestników I zjazdu – członków Rad Seniorów) 
 

V. WYNIKI ANKIETY - „Kwestionariusz dla Rad Seniorów” 

 
- Data ankiety: 15.10.2021 r. 

- Miejsce przeprowadzenia ankiety:  Hotel Mercure – Jelenia Góra, ul. Sudecka 63 

 

V.1.1. Ilość respondentów: 
 

- 20 członków Rad Seniorów 

 

        V.1.2. Odpowiedzi na pytania  

V.1.2.1. Czy jako członek Rady Seniorów ma Pan(i) poczucie wpływu na sprawy 

gminy/powiatu? 

         (skala wyboru od 1 do 5.  1 -  brak wpływu; 5 – bardzo duży wpływ + pytanie otwarte) 

  1 2 3 4 5 
Brak 

odpowiedzi 

Ilość 

wybranych 

odpowiedzi  

4 4 2 10 0 

 

0 
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          Pytanie otwarte: Co jest tego powodem? 

- O ile w czasie przed pandemią czasem nas pytano o opinie na temat pewnych spraw to od 

początku 2019 do chwili obecnej trudno mówić o wpływie Rady Seniorów na cokolwiek; 

- Rada nie ma wpływu na sprawy gminy. Nie jest uczestnikiem w sesjach RM, gdzie są 

podejmowane uchwały; 

- Nie przedkładanie przez samorząd dokumentów do opiniowania, nie zapraszanie do 

konsultacji; 

- Brak konsultacji z RS; 

- Możliwość kontaktu i spotkań; 

- Nie wszystkie potrzeby Rady Seniorów są realizowane przez gminę. Częstym 

tłumaczeniem jest brak na ten cel funduszy; 

- Mało chęci Rady Seniorów do współpracy; 

- Średnia znajomość problematyki pracy zarządu Rady Miasta – radnych; 

- Brak współpracy z Radą Miasta; 

- Wiele wniosków wysłanych z Rady Seniorów do Burmistrza i Rady Miasta zostało 

zrealizowanych. Dyżury aptek w nocy i niedzielę, poręcze dla niepełnosprawnych, wiaty 

autobusów; 

- Brak współpracy z Radą Miasta; 

- Brak doświadczenia; 

- Nie wszystkie postulaty Rady Seniorów były realizowane; 

- 7 respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 

 

V.1.2.2. Jak ocenia Pan(i) współpracę między Radą Seniorów a organami 

władzy samorządowej w Państwa gminie/powiecie? 

         (skala wyboru od 1 do 5.  1 - bardzo zła; 5 – bardzo dobra + pytanie otwarte) 

  1 2 3 4 5 
Brak 

odpowiedzi 

Ilość 

wybranych 

odpowiedzi  

1 5 1 10 2 

 

1 

 

          Pytanie otwarte: Co jest tego powodem? 

- O ile w czasie przed pandemią czasem nas pytano o opinie na temat pewnych spraw to od 

początku 2019 do chwili obecnej trudno mówić o wpływie Rady Seniorów na cokolwiek; 
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- Rada nie ma wpływu na sprawy gminy. Nie jest uczestnikiem w sesjach RM, gdzie są 

podejmowane uchwały; 

- Brak inicjatywy samorządu - nie zapraszanie do konsultacji i próśb o opiniowanie dokum. 

prawa miejscowego; 

- Brak informacji; 

- Z powodu choroby, braku posiedzeń; 

- Współpraca z wieloma organizacjami; 

- Brak porozumienia, człowieka, który byłby łącznikiem; 

- Osobowość poprzedniego i aktualnego przewodniczącego MRS; 

- W większości na posiedzeniach Rad Seniorów; 

- Wysłuchają nas i brak odpowiedzi; 

- Własny charakter - spokojne podchodzenie do problemów; 

- Brak współpracy z Radą Miasta; 

- Burmistrz często bierze udział w posiedzeniach, na bieżąco jest zorientowany w naszych 

problemach; 

- Brak współpracy z Radą Miasta; 

- Jesteśmy wysłuchani; 

- W posiedzeniu Rady Seniorów często brał udział Burmistrz, który udzielał informacji jakie 

są plany na przyszłość; 

- 4 respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 

 

V.1.2.3. Jakimi kwestami zajmuje się Rada Seniorów, której jest Pan(i) 

członkiem/członkinią?   

          Pytanie otwarte: w dziedzinie konsultacji? 

- Legnicki Budżet Obywatelski i nic prócz tego; 

- Ocena projektów LBO - opinia projektów pod względem przydatności dla seniorów; 

- Legnicki Budżet Obywatelski - zaproszenie do zespołu oceniającego projekty; 

- „0”; 

- Współpraca z LCK, MCK, z wydziałem zdrowia; 

- Współpracy z wydziałem zdrowia, organizacjami senioralnymi w Legnicy; 
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- Współpraca z wydziałem zdrowia, LCK, Miedziowe Centrum Kultury; 

- Współpraca z LCK, wydziałem zdrowia, z MCK - klucze do miasta na cały dzień, 

opracowanie Kalendarza Imprez; 

- Poprawa życia seniorów, ułatwienia w załatwianiu podstawowych opłat, zapisy do lekarzy, 

duży nacisk na ochronę zdrowia; 

- Aktywność fizyczna i relaks grup 50+; 

- Pomoc osobom starszym w rejestracji na szczepienie COVID-19. Usprawnienie w  

infrastrukturze miejskiej dla osób niepełnosprawnych; 

- Potrzebny by był dom spokojnej starości; 

- Aktualna sytuacja w realizacji spraw przebudowy - remontów ulic i budynków w centrum 

miasta; 

- Spotkania trzy razy w roku. Omówienie kwestii budowy Centrum Medycznego dla 

seniorów; 

- Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, poręcze, progi, krawężniki, wiaty autobusowej 

na przystankach, służba zdrowia - organizacja; 

- Likwidacja barier architektonicznych dla osób schorowanych w podeszłym wieku, osób z 

dużą niepełnosprawnością; 

- Służba zdrowia, ułatwienia dla niepełnosprawnych; 

- Potrzebny lokal dla ZEiI i dom spokojnej starości; 

- Rada Seniorów wnioskuje budowę Domu Spokojnej Starości; 

- Pomoc seniorom w dostaniu się do lekarza; 

 

          Pytanie otwarte: w dziedzinie doradczej? 

- Zero; 

- Brak; 

- Brak; 

- Konsultacje z seniorami; 

- Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych; 

- Gospodarka odpadami komunalnymi; 

- Spotkania z władzami samorządowymi; 

- Wpływowy i zaradny przewodniczący; 
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- Raczej pytania w trakcie realizacji zaplanowanych zadań, dotrzymywania terminów, 

powodów rezygnacji z podejmowanych prac opublikowanych w lokalnej prasie; 

  

- Przekonać radnych o poparcie działań w sprawie budowy Centrum Medycznego; 

- Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, poręcze, progi, krawężniki, wiaty autobusowe 

na przystankach, służba zdrowia - organizacja; 

- Likwidacja barier architektonicznych dla osób schorowanych w podeszłym wieku, osób z 

dużą niepełnosprawnością; 

- 8 respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 

 

          Pytanie otwarte: w dziedzinie inicjatywnej? 

- Seniorada - konkretne, dobrze zorganizowane imprezy i 2 razy Dni Seniora; 

- 1 - Organizacja Dni Seniora, 2 - Organizacja Senioriady; 

- Organizacja Dnia Seniora, Senioriada - zawody sportowe; 

- Organizacja Dnia Seniora, Senioriada; 

-  Dni Seniora i Olimpiada Seniorialna; 

- Gospodarka odpadów; 

- Brak; 

- Luźne rozmowy - czy warto podejmować kolejne zadania jeśli dotychczasowe nie są 

dokończone; 

- Wsparcie w działalności seniorów a nie ich hamowanie; 

- Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, poręcze, progi, krawężniki, wiaty autobusowe 

na przystankach, służba zdrowia - organizacja; 

- Likwidacja barier architektonicznych dla osób schorowanych w podeszłym wieku, osób z 

dużą niepełnosprawnością; 

- 9 respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 

 

V.1.2.4. Jakimi kwestiami Pana(i) zdaniem powinna się zajmować Państwa 

Rada Seniorów? 

- Nasz głos powinien być uwzględniany przy opracowywaniu projektów dotyczących 

naszego środowiska oraz spraw seniorów; 

- Wydawanie na prośbę RM opinii o projektach i zadaniach RM służących poprawie tych i 

ułatwienia życia seniorom; 



 

Zadanie publiczne pn. Cenna aktywność Rad Seniorów 
Biuro Projektu: 

Polskie Stowarzyszenie Szczęśliwych Emerytów ul. Zielona 13of, 59-220 Legnica  

tel. 604184190, e-mail: psszelegnica@vip.wp.pl 

Zadanie publiczne finansowane przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa 

Obywatelskiego ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich NOWEFIO na lata 2021 – 2030 

                                   

- Opiniowanie projektów prawa miejscowego dotyczące głównie seniorów, ale i ważnych 

dla mieszkańców kwestii; 

- Opinotwórczymi; 

- Doradczej, inicjatywnej; 

- Wszystkimi sprawami dotyczącymi życia seniorów; 

- Życiem naszych seniorów w mieście; 

- Pomoc doraźna, potrzeby osób starszych; 

- Integracja seniorów, werbowanie do związków i stowarzyszeń; 

- Polepszenie warunków seniorów; 

- Wrócić do tematu budowy Centrum Senioralnego; 

- Popierać i wspomagać wszystkie Rady Seniorów w kraju aby mogły działać w 

usprawnianiu życia ludzi starszych a nie ich zniechęcać; 

- Organizacja  Służby zdrowia, likwidacja barier architektonicznych, aktywizacja środowisk 

senioralnych. Program np.. Aktywni 50+; 

- Większa dostępność seniorów do służby zdrowia, integracja seniorów; 

- Ułatwienia dla seniorów, integracja seniorów, werbowanie emerytów, którzy nie należą do 

żadnej organizacji; 

- Sprawami ludzi starszych; 

- Sprawami ludzi starszych, pomocą, radą co zrobić z wolnym czasem. Obsługą telefonów, 

komputerów; 

- Integracja seniorów, werbowanie do przynależności do różnych organizacji; 

- 2 respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 

 

V.1.2.5. Z jaką częstotliwością przekazywane są do państwa Rady Seniorów 

projekty dokumentów celem ich konsultacji  (test wyboru) 

 

  

dotychczas 

nie 

przekazano 

żadnego 

projektu 

raz na 

kwartał 

kilka 

razy w 

miesiącu 

raz w 

miesiącu 

 

brak 

odpowiedzi 

Ilość 

wybranych 

odpowiedzi  

5 13 1 0 

 

1 
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            Pytanie otwarte: Co jest tego powodem? 

- Nie wiem co odpowiedzieć; 

- RM nie kierowała do konsultacji przez MR projektów; 

- Nie wiem; 

- Z uwagi na terminy posiedzeń Rady; 

- Pandemia; 

- Nie wiem, nie jestem przewodniczącą; 

- Ostatnio sytuacja covidowa; 

- Ze względu na COVID-19; 

- Tak ustalono; 

- Aktualnie rzadziej odbywają się plenarne posiedzenia Rady - wpływ pandemii na 

możliwość spotkania się; 

- Ustalenia; 

- Zależy od pojawienia się problemu do rozwiązania; 

- Pandemia - w zależności jak często będą pojawiały się; 

- Nie wiem; 

- Wystarczająco dobry okres; 

- Ze względu na COVID-19; 

- 4 respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 

 

V.1.2.6. Jakiego rodzaju dokumenty przekazane są Państwa Radzie Seniorów 

do zaopiniowania w drodze konsultacji? (proszę wpisać rodzaje i tematykę 

dokumentów)? – pytanie otwarte. 

- Nic; 

- Brak -RM nie kierowała do konsultacji przez MR projektów; 

- Nie otrzymaliśmy żadnego dokumentu do zaopiniowania; 

- Brak; 

- Program zabrania senioralnego - droga e-mail; 

- Opinie w sprawie zagospodarowania terenu, odpadów, śmieci; 

- e-mail i narady; 
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- Zazwyczaj są to e-maile, zaproszenia na zebrania; 

- Projekty uchwał dotyczące osób starszych; 

- Wnioski i sprawozdania; 

- W ostatnim roku nie było takich spraw - pandemia; 

- Projekty uchwał Rady Miejskiej dotyczące mieszkańców osób starszych. Propozycje 

Burmistrza dotyczące jak wyżej; 

- Spraw dotyczących seniorów Propozycja Burmistrza; 

- Nie są; 

- Sprawozdanie z posiedzeń do Burmistrza; 

- Sprawozdanie z posiedzeń do burmistrza; 

- Uchwały dotyczące osób starszych; 

- 3 respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 

 

V.1.2.7. Czy Pan(i) zdaniem termin przekazywania Radzie Seniorów 

dokumentów jest na tyle wczesny, by móc się z nimi odpowiednio zapoznać? 

(proszę ocenić termin przekazywania dokumentów w skali od 1 do 5 punktów 

i uzasadnić swoją odpowiedź)          

               (skala wyboru od 1 do 5. 1 – zbyt późno; 5 – odpowiednio + pytanie otwarte) 

  1 2 3 4 5 
Brak 

odpowiedzi 

Ilość 

wybranych 

odpowiedzi  

4 3 2 4 2 

 

5 

Pytanie otwarte: Co jest tego powodem? 

- Nie mogę opowiedzieć na to pytanie gdyż nie opiniowaliśmy żadnych dokumentów; 

- Nie otrzymaliśmy żadnego dokumentu do zaopiniowania; 

- Nie wiem; 

- Trudno ocenić z uwagi na małą ilość dokumentów; 

- Pandemia; 

- Brak kontaktu między członkami; 

- Przedstawiciel Urzędu Miasta późno przekazuje informacje, dokumenty; 

- Zbyt dużo wniosków do rozpatrzenia; 

- Przypomnienie członkom Rady o bezpośrednim spotkaniu w danej sprawie; 
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- Tego nie wiem; 

- Nie wiem; 

- Dużo spraw do rozpatrzenia; 

- Przekazanie, to nie zawsze pozytywne rozpatrzenie, wszystko wymaga czasu; 

- 7 respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 

 

V.1.2.8. Proszę wymienić mocne strony Państwa Rady Seniorów 

- 1. Integracja środowiska organizacji seniorów, 2. Organizacja imprez senioralnych; 

- Skład, osoby delegowane z aktywnych organizacji, doświadczenie; 

- Prezentowane wszystkie środowiska senioralne; 

- Udział organizacji senioralnych w Legnicy; 

- Zaangażowanie PRS w sprawy seniorów wszystkich środowisk; 

- Duża ilość osób pochodzi z różnych organizacji; 

- Duża aktywność  w terenie, komunikacja z członkami, częste spotkania z seniorami; 

- Dobre umiejętności organizacyjne i kontakt z seniorami ze strony przewodniczącego MRS; 

- Dyscyplina, uczestniczenie w posiedzeniach; 

- Dyscyplina, uczestniczenie w posiedzeniach; 

- Staranie się o polepszenie warunków seniorów; 

- Możliwość zapoznania się z aktualnymi problemami gospodarczymi i finansowymi 

samorządu; 

- Dyscyplina, uczestnictwo w posiedzeniach; 

- Zaangażowanie w Klubie Seniorów i na kortach tenisowych, spotkania integracyjne; 

- Duży wpływ przewodniczącego; 

- Przewodniczący wpływowy, cała nadzieja, doświadczenie, cała nadzieja; 

- Dyscyplina i uczestnictwo w posiedzeniach; 

- 3 respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 

 

V.1.2.9. Proszę wymienić słabe strony Państwa Rady Seniorów 

- Brak realnego wpływu na politykę władz miejskich; 
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- Zbyt małe zaangażowanie w nawiązywaniu współpracy z RM; 

- Brak aktywności - bodźca zabrania się; 

- Brak aktywności; 

- Brak aktywności, znajomości prawa; 

- Brak szkoleń; 

- Nie wiem, raczej nie ma; 

- Brak; 

- Brak zdyscyplinowania ze strony jednego z członków Rady - został on wykluczony z Rady 

Seniorów; 

- Uzupełnienie większą liczbę Rady; 

- Brak stałej siedziby, pieczęci, środków na zorganizowanie jakiejś imprezy senioralnej; 

- Brak przebiegu informacji; 

- Nie wszyscy członkowie zgłaszają propozycje; 

- Nie wszyscy członkowie Rady Seniorów angażują się w działalność; 

- Nie ma; 

- 5 respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 

 

V.1.2.10. Co Pana(i) zdaniem, powinno ulec zmianie w zakresie formalnego 

funkcjonowania Państwa Rady Seniorów (np. uchwały regulujące sposób 

wyboru i organizacji pracy Rady),  by lepiej pełniła ona swoje zadanie? – 

pytanie otwarte 

- Pod względem formalnym nie jest źle, gorzej, że pod względem praktycznym nasz wpływ 

jest niewielki; 

- Sposób wyboru członków MRS jest dobry - wszystkie organizacje senioralne maja swoich 

przedstawicieli w MRS; 

- Formalnie ok; 

- Są dobre; 

- Większe zaangażowanie na posiedzeniu Rady Seniorów; 

- Powinno być więcej spotkań; 

- Minimum papieru a maksimum życzliwych kontaktów z seniorami i władzami :); 
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- Jest dobrze; 

- Dopilnować terminu powołania nowego składu Rady po zakończeniu kadencji 

dotychczasowej; 

- Zmianie powinna ulec organizacja pracy i współpracy z innymi organizacjami; 

- Nie widzę potrzeby; 

- Nie widzę potrzeby; 

- Może być; 

- Bez uwag; 

- 6 respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 

 

V.1.2.11. Co Pana(i) zdaniem, powinno ulec zmianie w zakresie formalnego 

funkcjonowania Państwa Rady Seniorów (np. uchwały regulujące sposób 

wyboru i organizacji pracy Rady),  by lepiej pełniła ona swoje zadanie? 

- Obligatoryjne konsultowanie z radą Seniorów wszelkich decyzji(w skali miasta) 

dotyczących szeroko rozumianego środowiska seniorów; 

- Aby spełniła swoje statutowe zadania powinna ulec zmianie - zasadniczo - współpraca z 

Urzędem Miasta; 

- Większe zaangażowanie samorządu - opiekun formalny MRS - z komórki UM; 

- Kontakt z Radą Miasta; 

- Szkolenia, integracja Rady; 

- Częściej spotykać się i omawiać sprawy; 

- Powinno być więcej spotkań; 

- Każdy z członków Rady Seniorów winien mieć przydzielone zadania; 

- Nie powinna działać na tych samych zasadach; 

- Zwiększyć ilość spotkań przynajmniej raz na kwartał; 

- Zmiana przewodniczącego gdyż w obecnej sytuacji Rada Seniorów to figurant; 

- Większe zaangażowanie - aktywność; 

- Większe zaangażowanie; 

- Podział obowiązków między wszystkich członków Rady; 
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- Więcej finansów; 

- Nie mam zdania; 

- Każdy z członków Rady Seniorów powinien mieć przydzielone zadanie; 

- 3 respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 

 

V.1.2.12. Czy zdarza się, że jako członek/członkini Rady Seniorów zajmuje się 

Pan(i) kwestiami, co do których nie uważa się Pan(i) za odpowiednio 

przygotowanego? Przygotowaną merytorycznie? – pytanie otwarte 

         (skala wyboru od 1 do 5. 1 bardzo rzadko; 5 – bardzo często + pytanie otwarte) 

  1 2 3 4 5 
Brak 

odpowiedzi 

Ilość 

wybranych 

odpowiedzi  

5 3 2 5 0 

 

5 

  

          Pytanie otwarte: Co jest tego powodem? 

- Brak dokumentów do konsultacji; 

- Brak przygotowania, nieczytanie dokumentów; 

- Brak szkolenia w tym zakresie; 

- Brak przygotowania w danej dziedzinie; 

- Aktualnie jestem zaproszona pierwszy raz i bardzo mi się podoba, cieszę się, że mogę 

uczestniczyć; 

- Już wiek nie bardzo pozwala mi na korzystanie z nowoczesnych sposobów 

porozumiewania się; 

- Brak informacji i rozmowy; 

- Brak przygotowania w danej dziedzinie; 

- Jestem uczestnikiem. Posiedzenie dobrze przygotowane; 

- Każde posiedzenie, dobrze przygotowane. Jestem uczestnikiem; 

- 10 respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 

 

V.1.2.13. Czy chciał(a)by Pan(i) wziąć udział w szkoleniach podnoszących kwalifikacje 

członków Rad Seniorów? 
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  Tak Nie Brak odpowiedzi 

Ilość wybranych 

odpowiedzi  
9 1 0 

 

Pytanie otwarte: Jeśli tak, to w jakim zakresie? 

- Tak dużym jak to możliwe; 

- Prawnym; 

- Nowe doświadczenia; 

- Dalsze pogłębianie wiedzy na temat prac w Radzie Seniorów; 

- Spotkania z innymi Radami Seniorów, wymiana doświadczeń; 

- Nowe doświadczenia i potrzeba pomocy seniorom; 

- W nowym roku 2022; 

- Zmian ustaw regulujących sprawy osób starszych. Jakie prawa przysługują emerytom; 

- Zmiana ustawy w sprawie seniorów. Pełnomocnik rządu ds. seniorów; 

- Komunikacji z innymi organizacjami oraz samorządem; 

- Nowe doświadczenia; 

- Za każdym razem nowe doświadczenie; 

- Spotkanie z innymi organizacjami; 

- 7 respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 

 

V.1.2.14. Czy zamierza Pan(i) kandydować w następnych wyborach do Rad 

Seniorów? 

  
Zdecydowanie 

Tak 

Raczej 

Tak 

Raczej 

Nie 

Zdecydowanie 

Nie 

Trudno 

powiedzieć 

Brak 

odpowiedzi 

Ilość 

wybranych 

odpowiedzi  

4 9 5 0 2 

 

0 

Pytanie otwarte: Co jest tego powodem? 

- Może będę miał wpływ; 

- Wypalenie; 
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- Chęć uczestnictwa w sprawach dotyczących polepszenia życia i pomocy seniorom w życiu 

codziennym; 

- Sytuacja zdrowotna; 

- Ponieważ trzeba uczestniczyć w życiu seniorów; 

- Chcę brać czynny udział w życiu społecznym mojego miasta; 

- Chęć współpracy z ludźmi; 

- Mogę pomagać w miarę kompetencji; 

- Brak dofinansowania z Urzędu Miasta na potrzeby Rady Seniorów (papier, tusz); 

- Jestem pierwszy raz i podoba mi się; 

- Możliwość realizacji już zaplanowanych zadań; 

- Stan zdrowia i utracone zaufanie; 

- Uzgodnienia spraw finansowania budżetu złotoryjskiej Rady Seniorów; 

- Współdziałanie z innymi seniorami a nie siedzenie w domu i narzekanie że nic się nie 

dzieje; 

- Pomagać seniorom; 

- Razem można więcej, to dla nas, dla naszych znajomych. Dojrzałe lata mogą być dobre i 

spokojne; 

- Brak dofinansowania z Urzędu Miasta; 

- 3 respondentów nie udzieliło odpowiedzi. 

 

 


