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Protokół nr 3/2021 

z posiedzenia Warszawskiej Rady Seniorów 

w dniu 28 kwietnia 2021 r. 

(online na platformie ZOOM) 

Obecni: członkowie WRS wg listy obecności (zał. nr 1 - lista obecności).W 

posiedzeniu udział wzięli: Małgorzata Borys-Dziedzic - kierownik Zespołu 

Realizacji Polityki Senioralnej oraz Ewa Kozdroń, Maria Pokój i Jerzy Mądry -

eksperci WRS. 

PORZĄDEK OBRAD: 

1. Przyjęcie porządku obrad. 

2. Wniosek o udzielenie patronatu WRS - Fundacji im. Józefa Fettera „Pora na 

Seniora - przedstawia Prezes Fundacji Katarzyna Fetter oraz Krystyna 

Śmigielska (złącznik nr 1 wniosek do zapoznania się). 

Stosowna Uchwała do podjęcia. 

3. Wybór przedstawicieli WRS do nowej kadencji Rady Warszawskiego 

Transportu Publicznego. Informację o pracy w Radzie przedstawia 

dotychczasowy jej członek Maria Pokój (załącznik nr 2 informacyjnie pismo z 

ZTM). Stosowna Uchwała do podjęcia. 

4. Wstępna koncepcja w sprawie DPS i Domów Dziennego Pobytu - wybór 

doraźnego zespołu do przygotowania tematu na kolejne posiedzenie WRS. 

Koordynuje temat Zbigniew Ogonowski (załącznik nr 3 informacyjnie). 

5. Informacja o pracy Prezydium pomiędzy posiedzeniami WRS. Przedstawia 

Małgorzata Żuber-Zielicz. 

• Przyjęcie stanowiska WRS w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Warszawie (załączniki 4 Stanowisko do 

zapoznanie się). Stosowna Uchwała do podjęcie. 

• Notatka ze spotkania z Pełnomocnikiem Prezydenta ds. Strategii Rozwoju 

Miasta, Panią Pauliną Nowicką (załącznik nr 5 informacyjnie). 

• Informacja o spotkaniu z Wiceprezydent Panią Aldoną Machnowską - Góra 
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oraz Dyrektorami Biur: Kultury, Sportu i Rekreacji, Edukacji, Polityki 
Zdrowotnej, Centrum Komunikacji Społecznej i Pomocy i Projektów 
(załącznik nr 6 do zapoznania się). Informacje zawarte w załączniku są 
materiałem wyjściowym do dalszej pracy w Zespołach WRS nad 
,,kierunkami polityki senioralnej". 

6. Przyjęcie stanowiska WRS w sprawie udziału w pracach Zespołów stałych WRS 
- osób wspierających prace zespołów a nie będących członkami WRS lub 
powołanymi przez WRS ekspertami. Przedstawia Małgorzata Żuber-Zielicz. 

7. Informacja o projekcie WRS „ Informator seniora" i innych (załącznik nr 7 
„Informator seniora" do zapoznania się i prośba o zgłaszanie uwag do 
14.05.br.) 

8. Terminarz i informacja o zadaniach planowanych do realizacji przez WRS i 
Zespoły WRS na maj-sierpień (załącznik nr 8 terminarz do zapoznania się i 
przedłożenia ewentualnych propozycji). Przedstawia Małgorzata Żuber
Zielicz). 

9. Informacja o planowanym w czerwcu posiedzeniu WRS w plenerze, w Lesie 
Kabackim. Przedstawia Elżbieta Wiśniewska . 

1 O.Sprawy wniesione poza porządkiem obrad. 
I I . Zamknięcie posiedzenia. Kuluary- dla chętnych i mających siłę rozmowy przy 

tzw. kawie. 

Pakiet materiałów przekazany członkom WRS: 
Zał. nr 1 Wniosek o patronat - z 15.04.2021 Fundacji Pora na seniora. 
Zał. nr 2 Pismo z 02.04.2021 Zarządu Transportu Miejskiego 
Zał. nr 3 Analiza-OPS i Domy Dziennego Pobytu. 
Zał. nr 4 Stanowisko WRS ws. Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych. 

Zał. nr 5 Notatka ze spotkanie z Pełnomocnikiem ds. Strategii Pauliną 
Nowicką. 

Zał. nr 6 Notatka ze spotkania Prezydium z Wiceprezydent i dyrektorami biur 
14.04.2021. 

Zał. nr 7 „Informator seniora" przygotowany przez WRS. 
Zał. nr 8 Terminarz pracy WRS - od maja do sierpnia. 
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W uzupełnieniu przekazano podpisane skany dokumentów: 
1. Protokoły nr 1 z posiedzenia WRS z dnia 3.02.2021r. i nr 2 z 24.02.2021r. 

wraz z uchwałami; 

2. Sprawozdanie z działalności WRS za 2020 rok· 
I 

3. Plan pracy na 2021rok; 

4. Zasady udzielania patronatu przez WRS; 

5. Protokoły z odbytych w br. Posiedzeń Zespołów WRS. 

Ad.1 

Posiedzenie otworzyła i prowadziła Przewodnicząca WRS Małgorzata Żuber
Zielicz. 

Po sprawdzeniu ilu członków WRS jest obecnych na posiedzeniu, stwierdzeniu 
kworum poddała pod głosowanie proponowany porządek obrad, który został 
przyjęty przez aklamację. Ponadto podziękowała wszystkim, którzy przygotowali 
niniejsze posiedzenie. 

Ad. 2 

Przewodnicząca WRS poinformowała, że zgodnie z Zasadami udzielania 
patronatu przez WRS, możliwe jest zaproszenie na posiedzenie przedstawicieli 
podmiotów ubiegających się o patronat. W związku z tym na dzisiejsze 
posiedzenie zaproszona została p. Katarzyna Fetter, która przedstawiła 
uczestnikom informację o działalności Fundacji „Pora na seniora". 
Poinformowała, że Fundacja powstała w celu aktywizacji seniorów, aktualnie 
planowane jest otworzenie klubokawiarni przy ul. Puławskiej 3, w której 
odbywałyby się zajęcia dla seniorów oraz wiele innych aktywności kulturalnych. 
Fundacja zgłosiła wniosek do konkursu ogłoszonego przez Mazowieckie Centrum 
Polityki Społecznej, w którym była wymagana współpraca m.in. z radami 
seniorów, dlatego p. Fetter zgłosiła propozycję współpracy z WRS. 
Przedstawicielka fundacja pozyskała patronat UTW oraz SGH, ale zależy jej na 
współpracy i realizacji wspólnych działań z WRS. 
Po krótkim wystąpieniu p. Fetter, członkowie WRS zgłosili następujące pytania i 
uwagi : 
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• Jan Sobota powiedział, że planowana działalność kluboteki, którą chce 

uruchomić fundacja, to świetna inicjatywa, poinformował, że na Ursynowie 

istnieje Kluboteka Dojrzałego Człowieka, która działa na podobnych zasadach. 

• Krystyna Śmigielska także pogratulowała działalności fundacji i stwierdziła, że 
z pewnością będzie to jedno z miejsc przyjaznych seniorom. Zapytała jednak 

o kwestię formalną -WRS miała przyznawać patronat na konkretne projekty, 

nie na całą działalność organizacji. W związku z tym należałoby wziąć pod 

rozwagę, na ile możliwe jest udzielenie rekomendacji przez WRS w tym 
przypadku. 

• Ryszard Kalkhoff również pochwalił pomysł klubokawiarni. Powiedział jednak, 

że zakres merytoryczny działalności fundacja podobny jest do tego, co 

proponują Uniwersytety Trzeciego Wieku. Należy też pomyśleć o kwestiach 

związanych z możliwościami sprawnościowymi osób starszych, czy, fundacja 

ma w planie tworzenie programów z rozróżnieniem grup wiekowych. 

Podobnie jak Ewa Kozdroń zauważył, że wystąpienie dotyczy poparcia 

całościowej inicjatywy, nie tylko jednorazowego wydarzenia. 

• Ireneusz Wrześniewski zauważył, że jeśli WRS ma poprzeć dany projekt czy 

działalność organizacji, musi wiedzieć, jaki jest potencjał organizacji do 

realizacji projektu. 

• Krystyna Wierzbicka zaproponowała Fundacji „Pora na seniora" współpracę z 

Radą Seniorów Dzielnicy Śródmieście. Zapytała też o aktualną działalność 

fundacji i możliwość zapisywania się na zajęcia online. 

• Janusz Nowakowski również poparł inicjatywę fundacji, zapytał jednak czy 

fundacja rozpoczęła już działalność, czy jest to na etapie planowania. Jeśli 

WRS miałaby udzielić patronatu na działalność klubokawiarni, powinna 

najpierw zapoznać z prowadzoną tam działalnością. 

• Bożena Borys zapytała, czy zajęcia w klubokawiarni będą darmowe czy 

odpłatne. 

• Maria Pokój zapytała, w jaki sposób fundacja ma zamiar się utrzymywać i 

finansować swoją działalność. 

Kolejno Małgorzata Żuber-Zielicz oddała głos p. Annie Fetter. Zaznaczyła przy 

tym, że WRS nie będzie podejmować uchwały podczas posiedzenia, zajmie się 

tym na kolejnym, majowym posiedzeniu. P. Fetter odpowiedziała, że działalność 
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klubokawiarni rozpocznie się w lipcu 2021 roku, aktualnie w tym miejscu trwa 

jeszcze remont. W tym momencie poszczególne podmioty udzielają patronatu 

inicjatywie na podstawie zapoznania się z ofertą, podczas spotkań z 

przedstawicielami fundacji. P. Fetter zaznaczyła także, że budżet organizacji jest 

na tyle duży, by zatrudniać pracowników i prowadzić działalność. Jeżeli chodzi o 

zajęcia - będą one podzielone pod względem umiejętności, możliwości i 

zainteresowań seniorów . Będą też organizowane zajęcia poza klubokawiarnią, 

fundacja ma podpisaną umowę z jednym z teatrów, w którym będzie 

organizowane zwiedzanie uczestniczenie w próbach generalnych. 

Przedstawicielka Fundacji „Pora na seniora" powiedziała, że zależy jej na tym, by 

klubokawiarnia była miejscem otwartym dla seniorów oraz by tworzyć wspólnie 

wydarzenia z WRS. Zaznaczyła też, że zajęcia w klubokawiarni będą zróżnicowane 

- część zajęć będzie odpłatna, jednak będą one refundowane, co oznacza, że 

kwota do zapłacenia za udział w nich będzie niska. Będzie istniało jednak 

wymaganie (ze względu na lokalizację i sąsiedztwo z biurem poselskim), by 

wszyscy przychodzący na zajęcia do klubokawiarni byli członkami klubu. Jeśli 

chodzi o finanse -fundacja ma fundatora oraz będzie wchodzić we współpracę z 

lokalnymi przedsiębiorcami. Przewodnicząca WRS podziękowała p. Katarzynie 

Fetter za spotkanie, powiedziała też, że jeśli będzie potrzeba, WRS wystąpi do 

fundacji z prośbą o dodatkowe informacje. W maju lub w czerwcu WRS podejmie 

decyzję co do ewentualnej współpracy. 

Ad.3 

Przewodnicząca WRS oddała głos Marii Pokój, która była reprezentantką WRS w 

Radzie Warszawskiego Transportu Publicznego (zastępował ją śp. Stanisław 

Trzmiel). Maria Pokój powiedziała, że Rada WTP powstała po to, aby Zakład 

Transportu Miejskiego miał informacje, od różnych środowisk, na temat swojej 

pracy. W Radzie pracują przedstawiciele różnych organizacji i instytucji, a jej 

zadaniem jest rozpatrywanie zgłaszanych problemów, uwag i propozycji. M . 

Pokój wypowiadała się na forum Rady WTP w związku z problemami zgłaszanymi 

przez seniorów. Przedstawiła sprawy, którymi zajmowała się Rada oraz 

wspomniała o tym, że niektóre problemy wykraczały poza działalność ZTM. 
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M. Żuber-Zielicz podziękowała Marii Pokój za pracę w Radzie WTP i 

poinformowała, że WRS powinna delegować nowego przedstawiciela do tej Rady 
oraz jego zastępcę. 

Przewodnicząca WRS poprosiła o zgłaszanie kandydatur. Krystyna Wierzbicka 

zaproponowała, by Maria Pokój nadal reprezentowała WRS w Radzie WTP, jeśli 

tylko wyrazi na to zgodę. W związku z brakiem innych kandydatur i zgodą Marii 
Pokój, została jednomyślnie delegowana do Rady WTP. Następnie Małgorzata 
Żuber-Zielicz zapytała, kto chciałby być zastępcą Marii Pokój i wspierałby ją w 

sytuacji, jeśli nie mogłaby uczestniczyć w pracach. Swój akces zgłosiła Jolanta 
Sobczak, zebrani zaakceptowali kandydaturę jednomyślnie. W wyniku 

głosowania Warszawska Rada Seniorów podjęła Uchwałę nr 4/2021 w sprawie 
delegowania Marii Pokój i Jolanty Sobczak do Rady Warszawskiego Transportu 
Publicznego (zał. nr 2 - Uchwała nr 4/2021). 

Ad.4 

M. Żuber-Zielicz przypomniała, że w planie pracy na 2021 r mamy wpisane 

zajęcie się sprawami Domów Pomocy Społecznej i Domów Dziennego Pobytu. 
Dodała, że przygotowaniem tego tematu na posiedzenie sierpniowe zajmą się 
Zbigniew Ogonowski i Jolanta Sobczak, poprosiła aby jeszcze kilka osób włączyło 

się do tej pracy. 

Jolanta Sobczak powiedziała, że jest to obszerny temat i należy się zastanowić, 
na jakiej perspektywie się skupić. Istnieje perspektywa mieszkańca oraz 

perspektywa instytucji. Po rocznym zamknięciu z pewnością niekomfortowo 

czują się zarówno mieszkańcy jak i pracownicy. J. Sobczak zaproponowała, aby 

najpierw stworzona została koncepcja tego, nad czym przebiegać będzie praca, 

a dopiero po przestawieniu jej WRS grupa zajmująca się tematem zacznie 

zbieranie materiałów. 

Ewa Kozdroń przypomniała, że w 2017 roku Zespół ds. zdrowia i jakości życia 

seniorów zajmował się problemami związanymi z Domami Pomocy Społecznej i 

analizowana była ich sytuacja, spisane zostały problemy i rekomendacje. Temat 

ten był także poruszony na li Seminarium Rad Seniorów. Małgorzata Żuber

Zielicz powiedziała, że ten materiał zostanie potraktowany jako punkt wyjścia do 

tegorocznej pracy. J. Celińska z~deklarowała, że odszuka materiały z 2017 roku i 

zbierze je. Zbigniew Ogonowski podkreślił, że w takich miejscach jak DPS 
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powinna funkcjonować samorządność i działać rady mieszkańców. Zespół 

zajmujący się DPS-ami pracować będzie w składzie: Zbigniew Ogonowski, Jolanta 

Sobczak i Ryszard Kalkhoff, który ma doświadczenie w pracy z Dziennymi 

Domami Pomocy Społecznej. Przewodnicząca WRS powiedziała, że osoby, które 

chciałyby jeszcze wesprzeć zespół, po posiedzeniu mogą zgłosić się do Zbigniewa 

Ogonowskiego. 

Ad. 5 

Małgorzata Żuber-Zielicz poinformowała, że w marcu i kwietniu b.r. Prezydium 

WRS uczestniczyło w wieli konsultacjach społecznych. Odbyły się także 2 

spotkania: jedno z Aldoną Machnowską- Górą - zastępcą Prezydenta m.st. 

Warszawy oraz Dyrektorami Biur Urzędu m.st. Warszawy: Kultury, Sportu i 

Rekreacji, Edukacji, Polityki Zdrowotnej, Pomocy i Projektów Społecznych oraz 

Centrum Komunikacji Społecznej. Członkowie i eksperci WRS otrzymali notatkę 

dotyczącą niniejszych spotkań. Przesłane zostało także stanowisko, 

przygotowane przez Prezydium po wszystkich spotkaniach i dotyczących 

konsultacji Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych. M. Żuber-Zielicz 

poddała pod głosowanie Uchwałę nr 5/2021 dotyczącą przyjęcia tego stanowiska 

Warszawskiej Rady Seniorów w sprawie projektu Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych w Warszawie (Uchwała nr 5/2021). Kolejno 

Przewodnicząca WRS poinformowała, że w Biurze Pomocy i Projektów 

Społecznych rozpoczną się prace nad nową polityką senioralną. WRS chciałoby, 

by informacja ta została ogłoszona 15 czerwca w Światowym Dniu Praw Osób 

Starszych. W maju WRS będzie kontynuowała swój udział w konsultacjach 

polityk i programów do # Strategia Warszawy - - tym razem będą to: - polityka 

różnorodności oraz programu „seniorzy blisko domu" (będzie to spotkanie 

specjalnie dedykowane osobom starszym, organizowane przez Biuro Edukacji). 

M. Żuber-Zielicz podziękowała członkom Prezydium za przygotowanie 

materiałów przed spotkaniami konsultacyjnymi oraz sporządzenie notatki z ich 

przebiegu. 

Ad. 6 

M. Żuber-Zielicz przypomniała, że Warszawska Rada Seniorów w różnych 

okresach działalności podejmowała uchwały o powołaniu ekspertów, uważa, że 
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nadszedł czas ich zweryfikowania. Na jedno z kolejnych posiedzeń zostanie 
przygotowany projekt w tej sprawie. Poruszyła także sprawę zgłaszania osób, z 
poza WRS, do pracy z zespołach zadaniowych. Uznała, że w stałych składach 
zespołów powinni pozostać członkowie Rady, natomiast do prac nad 
konkretnymi sprawami mogą być dopraszane osoby z zewnątrz. 
Elżbieta Wiśniewska zgłosiła wniosek, by w niniejszym protokole zawrzeć zapis, 
iż w skład stałych zespołów zadaniowych WRS mogą wchodzić członkowie i 
eksperci powołani przez WRS, Krystyna Wierzbicka poparła takie stanowisko. 
Wojciech Kożuchowski zaproponował, by powoływać także tzw. ekspertów 
zadaniowych, do poszczególnych kwestii. Jeśli chodzi o osoby z zewnątrz, 
zaproponował, by traktować je jako konsultantów, a nie jako ekspertów. 
J. Celińska zaproponowała, aby nazwę „ekspert" zarezerwować tylko dla osób, 
które będą powołane uchwałą, pozostałe osoby byłyby nazywane konsultantami. 

Ad. 7 

Przewodnicząca WRS przypomniała, że przed posiedzeniem został rozesłany 
projekt informatora senioralnego, nad którym nadal trwają prace. Materiał 
został przygotowany przez Janusza Kostynowicza i Bartosza Grzeszczuka. 
Jeśli ktoś chciałby zgłosić do niego uwagi, należy je przesyłać do W. 
Kożuchowskiego. Wydawnictwo zostanie opublikowane na stronie WRS jako 
Biuletyn Warszawskiej Rady Seniorów. Pierwszy numer poświęcony będzie 
powstaniu i historii WRS, z drugiego numeru seniorzy dowiedzą się jak 
przygotować się do ew. pobytu w szpitalu, w tym na przykład co należy do niego 
zabrać (opracowany przez Zdzisława Czerwińskiego) . 
Jolanta Sobczak powiedziała, że przygotowany informator senioralny jest bardzo 
przydatny i wartościowy i powinien być jak najszybciej opublikowany. 
M. Pokój uznała, że informator należy podzielić na części lub zawrzeć spis treści 
z opcją przewijania, żeby można było łatwo dotrzeć do interesujących treści. 

Ad. 8 

Małgorzata Żuber-Zielicz poinformowała, że najbliższe posiedzenia WRS 
zaplanowane są na: 26 maja, 23 czerwca oraz 25 sierpnia. Maj upłynie pod 
hasłem konsultacji, do członków WRS dotrą jeszcze 2 ankiety: jedna 
przygotowana przez Zespół ds. współpracy z radami seniorów i organizacjami 
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działającymi na rzecz seniorów, druga to ankieta WRS i Centrum Aktywności 

Międzypokoleniowej z pytaniem czy członkowie rad seniorów znają miejsca w 

swoich dzielnicach, które można reklamować w „Pokoleniach" jako miejsca 

letniej aktywności. 

Ireneusz Wrześniewski powiedział, że ankieta jego zespołu została przygotowana 

przez Janusza Kostynowicza, Zespół ustali ostateczną treść ankiety, dlatego też 

w najbliższym czasie zostanie zorganizowane spotkanie zespołu. 

Ad.9 

Elżbieta Wiśniewska powiedziała o planowanym zorganizowaniu w czerwcu 

integracyjnego posiedzenia WRS w plenerze, w Parku Kultury w Powsinie (Las 

Kabacki). Jest to pomysł E. Wiśniewskiej i Jana Soboty, aktualnie sprawę 

monitoruje E. Wiśniewska. 

Ponadto E. Wiśniewska uznała, że warto powrócić do inicjatywy integracyjnego 

wyjazdu do Kazimierza Dolnego, wtedy można by zrezygnować z organizacji 

posiedzenia w Lesie Kabackim. 

Po dyskusji uzgodniono, by jesienią zorganizować posiedzenie WRS w Kazimierzu 

Dolnym a w czerwcu nieformalne spotkanie integracyjne w Parku Kultury w 

Powsinie {16 czerwca b.r.) 

Ad.10 

1. Maria Pokój poruszyła kwestię opłat za śmieci. Zauważyła, że poszczególne 

administracje budynków wprowadzają swoje sposoby rozliczania, poprosiła, 

by przekazywać do niej informacje, w jaki sposób poszczególne administracje 

wyliczają opłaty, zebrane informacje przekaże Warszawskiej Radzie Pożytku 

Publicznego. 

2. Janusz Zieliński poinformował, że na Ochocie, z inicjatywy Dzielnicowej 

Komisji Dialogu Społecznego i rady seniorów, przygotowany został materiał 

do wypracowania stanowiska ngo seniorów w tej dzielnicy. Została 

opracowana końcowa konkluzja, która zostanie przesłana do WRS. 

3. Joanna Celińska zgłosiła propozycję wspólnych odwiedzin grobów śp. 

Stanisława Trzmiela i śp. Marii Lehman. 

4. Jerzy Mądry zapytał o organizację w tym roku Warszawskiej Olimpiady 

Seniorów. 
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Małgorzata Borys-Dziedzic poinformowała, że decyzją Prezydenta m.st. 

Warszawy wstrzymane są, w chwili obecnej, wszystkie imprezy. To, czy będą 

zorganizowane w tym roku Warszawskie Dni Seniora oraz Warszawska 

Olimpiada Seniorów, zależeć będzie od sytuacji epidemiologicznej w kraju. 

Ponadto M. Borys-Dziedzic powiedziała, że p. Katarzyna Fetter zwróciła się 

także o patronat do Prezydenta m.st. Warszawy. W tym momencie Fundacji 

„Pora na seniora" nie zostanie udzielony patronat ze względu na to, iż 

przedstawione zostały jedynie plany, a miejsce jeszcze nie działa. 

W związku z wyczerpaniem porządku obrad Przewodnicząca WRS zamknęła 

posiedzenie. 

Protokół sporządziły: 

M. Seredyńska 

J. Celińska 

WNIOSKI DO REALIZACJI: 

1. Podjęto uchwały: nr 4 i nr 5 

Przewodnicząca WRS 

Małgorzata Żuber-Zielicz 

2. W maju lub w czerwcu b.r. Prezydium WRS podejmie decyzję co do 

ewentualnej współpracy z Fundacją Pora na Seniora. 

3. Ewa Kozdroń przypomniała, że w 2017 roku Zespół ds. zdrowia i jakości 

życia seniorów zajmował się problemami związanymi z Domami Pomocy 

Społecznej i analizowana była ich sytuacja, spisane zostały problemy i 

rekomendacje. Temat ten był także poruszony na li Seminarium Rad 

Seniorów. Joanna Celińska zobowiązała się do odszukania dokumentów. 

4. Warszawska Rada Seniorów powinna przygotować nową uchwałę o 

powołaniu ekspertów. Projekt do przygotowania przez Prezydium. W 

skład stałych zespołów zadaniowych WRS mogą wchodzić członkowie WRS 

i eksperci powołani przez WRS 
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5. Przyjęto informację dotyczącą kalendarza posiedzeń WRS : 27 maja, 16 

czerwca spotkanie integracyjne, 23 czerwca oraz 25 sierpnia posiedzenia 

Rady w zaproponowanym trybie i miejscu przez prezydium. 

6. Janusz Zieliński poinformował, że została opracowana i zostanie przesłana 

do WRS końcowa konkluzja przyjęta prze DPS Ochota w sprawie „uchwały 

śmieciowej". 
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