
Poradnik dla osób cieszących się życiem 

Zapraszamy 
do kina

Dołącz do Klubu 
Seniora DOM

Pan Edward Gołąb,  
nasz nowy Klient opowiada 
o swoich pasjach
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Żelazna Dama”, „Nietykal-
ni”, „Zakochani w Rzy-
mie” to tylko niektóre 

filmy wyświetlane w  ramach 
„Kina dla Seniora”. Niedawno 
do listy przebojów filmowych, 
które Seniorzy mogą obejrzeć za 
darmo dołączyła „Boska Floren-
ce” z niesamowitą Meryl Streep 
oraz polski film „Ekscentrycy. Po 
słonecznej stronie ulicy” zachwy-
cający muzycznym klimatem lat 
pięćdziesiątych. W tym filmie, 
obok Macieja Stuhra, Wojciecha 
Pszoniaka, Anny Dymnej, Wik-
tora Zborowskiego, czy Natalii 
Rybickiej główną rolę gra… jazz. 
Muzyka jest lekarstwem na trud-
ną, powojenną rzeczywistość, 
a przygody zespołu założonego 
przez głównego bohatera prze-
noszą nas na „słoneczną stronę 
życia”. 

Zapras zamy do kina

Ponad 20 darmowych 
seansów filmowych, ponad 

3500 seniorów, którzy zasiedli 
w salach kinowych Warszawy, 

Gdańska, Wrocławia, 
Krakowa, Białegostoku 

i innych miast. Tak w skrócie 
można opisać cztery edycje 

„Kina dla Seniora” – projektu 
realizowanego przez „Klub 

Seniora DOM”. 

Przed Państwem zimowe, ale nie-
zwykle ciepłe wydanie „Życia 

Seniora”. Dlaczego ciepłe? Ponieważ 
w tym numerze piszemy o budowa-
niu relacji, poznawaniu nowych ludzi, 
ciekawym spędzaniu wolnego czasu, 
rozmowie. Jednym z głównych te-
matów, który poruszamy na łamach 
naszego magazynu jest Klub Seniora 
DOM oraz wydarzenia, które organi-
zujemy w jego ramach. Piszemy o Ki-
nie dla Seniora, ciekawych filmach, 
wspólnych spacerach, badaniach, 
poradach psychologa, spotkaniach 
świątecznych. Pokazujemy, że „sam/
sama” nie musi oznaczać „samotny/
samotna”. Podpowiadamy również 
jak zagospodarować wolne ranki i po-

południa: jak zaangażować się w wo-
lontariat, dlaczego pomaganie innym 
uskrzydla, jak zostać dziennikarzem 
obywatelskim i czy warto dołączyć 
do osiedlowego kółka turystycznego. 
Mimo, że za oknem mróz – zapra-
szamy ciepło do lektury. 

Agnieszka Żelazko 
Redaktor Naczelna 

Szanowni Czytelnicy,
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Niezbędnik 
kontaktowy
To jasne, że nikt z nas nie chce 
korzystać z telefonów alarmo-
wych, ale trzeba przyznać, że 
gdy są one potrzebne – nigdzie 
nie można ich znaleźć. Dlatego 
postanowiliśmy przypomnieć 
najważniejsze z  nich. Od dziś 
będą zawsze pod ręką. 

112
ogólnopolski numer 

alarmowy (z telefonów 
komórkowych)

999
pogotowie ratunkowe

998
straż pożarna 

997
policja 
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Aktywizacja seniorów
– Z łatwością mógłbym porów-
nać niektóre z prezentowanych 
przez nas filmów do idei „Klu-
bu Seniora DOM”. Weźmy na 
przykład „Ekscentryków”. To 
film, w  którym muzyka prze-
nosi bohaterów w  inny świat, 
pozwala zapomnieć o traumach, 
problemach, rzeczywistości. My 
też staramy się odmieniać życie 
Seniorów, zachęcając ich by „wy-
szli do ludzi”. Część z emerytów 
żyje aktywnie, uprawia sporty, 
spotyka się z rodziną i przyja-
ciółmi. Druga część jest niestety 
samotna i mało aktywna. Często 
to właśnie pieniądze, których 
brakuje na podstawowe potrzeby 
w tym leki, są główną przyczyną 
izolacji. Dlatego wszystkie nasze 
inicjatywy są bezpłatne – pod-
kreśla Robert Majkowski, Prezes 

Funduszu Hipotecznego DOM, 
pomysłodawca idei. 

Klub Seniora DOM
„Kino dla Seniora” to tylko jedna 
z inicjatyw „Klubu Seniora DOM”, 
który działa na terenie całej Pol-
ski od kilku lat i  skupia tysiące 
osób. – Organizujemy wykłady, 
warsztaty, potańcówki, wieczory 
poetyckie, spacery z kijami tzw. 
Nordic Walking, a także spotkania 
wielkanocne i wigilijne dla osób, 

które czują się samotne w okresie 
świątecznym – mówi Robert Maj-
kowski. Co daje aktywizacja osób 
starszych? – Zmienia samopoczu-
cie i podejście do życia. Okazuje się, 
że dzięki poznawaniu nowych ludzi 
można się uczyć, bawić, odkrywać 
świat na nowo – dodaje. Od dawna 
wiadomo, że samotność jest przy-
czyną depresji i innych chorób za 
to integracja wpływa pozytywnie 
na wiele aspektów życia. ■

Agnieszka Żelazko

Zapras zamy do kina

Jak wziąć udział w darmowym seansie?
Gdzie szukać informacji na temat darmowych seansów filmowych? Jak się 
zapisać? Pytania można zadawać na Infolinii 801 005 801 (cena jak za 
połączenie krajowe) lub pod warszawskim numerem Funduszu Hipotecznego 
DOM (22) 100 50 00. Warto śledzić również stronę internetową www.
funduszhipoteczny.pl, warszawskie media i portale senioralne. Co ważne – 
podczas wszystkich seansów będzie można zapisać się do „Klubu Seniora DOM”.



K lub Seniora DOM to 
odskocznia od norma- 
lnego, a czasem samot- 

nego życia – tak o naszej ini-
cjatywie mówią najczęściej 

Seniorzy. Klub powstał w 2011 
roku i od tej chwili działa pod 
skrzydłami Funduszu Hipotecz-
nego DOM. Naszym celem jest 
aktywizacja osób starszych. To 
właśnie dlatego, od ponad pię-
ciu lat, organizujemy wykłady, 
warsztaty, spotkania literackie, 
zajęcia ruchowe, badania zdro-
wotne i konsultacje psycholo-
giczne. Dbamy również o budo-
wanie relacji, dajemy okazję do 
rozmowy, dyskusji, poznawania 
nowych osób. W okresie świą-
tecznym zapraszamy Seniorów 
na bożonarodzeniowy opłatek 
lub wielkanocne jajeczko. Jeste-
śmy pomysłodawcami letnich 
pikników i potańcówek na świe-
żym powietrzu, lubimy również 
wspólne spacery, nordic wal-
king, zwiedzanie. Zależy nam na 
tym, by osoby samotne mogły 
wyjść „do ludzi”, nauczyć się 
czegoś nowego, spędzić miło 
czas. 

Jak dołączyć do Klubu Seniora 
DOM?
Klub Seniora skupia osoby, które 
ukończyły 65 lat. Uczestnictwo 
jest bezpłatne, a od początku 
istnienia dołączyło już do nas 
ponad 5000 osób. O nadcho-
dzących wydarzeniach Seniorzy 
są informowani w różnorodny 
sposób: najczęściej telefonicz-
nie lub mailowo. Jak się zapisać 
do Klubu? Jest kilka sposobów. 
Najprostszy z nich to wypełnie-
nie formularza zgłoszeniowego, 
który znajduje się na ostatniej 
stronie niniejszej gazety. Można 
zapisać się dzwoniąc pod numer 
telefonu 801 005 801 (cena jak 
za połączenie krajowe) lub pod-
czas jednego z wydarzeń takich 
jak „Kino dla Seniora”. Przy-
pominamy, że kolejne seanse 
filmowe odbędą się w czerwcu, 
wrześniu i październiku w War-
szawie. ■

Agnieszka Żelazko

Klub 
Seniora 
DOM

Dlaczego warto dołączyć do 
Klubu Seniora DOM? Od kiedy 
działamy i w jaki sposób 
aktywizujemy osoby starsze?  
Jak się zapisać? Odpowiadamy 
na pytania, które zadajecie 
nam Państwo najczęściej. 
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Co lubią Seniorzy?
• Spacery, zwiedzanie i nordic walking 

Wspólne poznawanie nowych miejsc oraz 
spacery m.in. do Łazienek Królewskich 
w Warszawie. Dodatkowo: zajęcia 
ruchowe takie jak joga, czy nordic 
walking.

• Spotkania poetyckie, potańcówki, kino  
Organizujemy dużo atrakcji 
rozrywkowych od letnich pikników na 
świeżym powietrzu, po potańcówki 
i bezpłatne seanse filmowe.

• Warsztaty m.in. gotowania  
Nauka szydełkowania, haftowania lub 
gotowania (w tym planowania posiłków 
oraz domowego budżetu dla jednej 
osoby). 
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Składniki:
 ✓ 5 jaj, 
 ✓ szklanka cukru, 
 ✓ 2 szklanki mąki, 
 ✓ łyżeczka proszku do pieczenia, 
 ✓ 3/4 szklanki mleka, 
 ✓ 1/2 kostki margaryny, 
 ✓ łyżeczka cynamonu,
 ✓ szczypta soli.

Sposób wykonania:
• Margarynę rozpuścić z mle-

kiem, ostudzić
• Jajka ubić z cukrem

• Mąkę wymieszać z proszkiem 
do pieczenia, cynamonem 
i solą, dodać do masy jajecznej

• Całość połączyć z margaryną 
i mlekiem 

• Piekarnik rozgrzać do 170 stopni
• Formę keksową wysmarować 

margaryną i wysypać bułką tartą 
• Wlać ciasto i piec ok. 45 min, 

sprawdzając patyczkiem. Je-
żeli patyczek będzie suchy to 
oznacza, że ciasto jest gotowe

Smacznego!
Renata Golonka

Cera dojrzała
Cera osób starszych jest mniej ukrwiona i dotleniona. Ważne, żeby środki służące do jej pielęgnacji zawierały odpowiednie 
składniki odżywcze. Czym się kierować przy ich wyborze?

S kóra osób w starszym wieku 
wymaga szczególnej dbałości. 

Ważne, żeby zapewnić jej wszystkie 
potrzebne składniki. W drogeriach, 
sklepach kosmetycznych i aptekach 
jest duży wybór rozmaitych środ-
ków, których zadaniem jest dbałość 
o cerę dojrzałą. Nie wystarczy, że 
na ich opakowaniach jest zazna-
czony wiek, od którego można je 
stosować. Najlepiej wnikliwie za-
poznać się ze składem kremu czy 
mleczka, po które sięgamy.

Ważne składniki
Pierwszym krokiem do ładnej cery 
jest peeling, który złuszcza mar-
twy naskórek. Dzięki temu wszyst-
kie kremy będą bez trudu wnikać 

w głąb skóry. Krem powinien za-
wierać witaminę A, która stymu-
luje produkcję włókien kolagenu. 
Witamina C chroni skórę przed 
wolnymi rodnikami, opóźniając 
proces starzenia się skóry. Wita-
mina E i koenzym Q10 to antyok-
sydanty, a kwas foliowy wzmacnia 
skórę i zapobiega utracie wody.
Doskonale sprawdzą się też kos-
metyki natłuszczające, nie tylko 
kremy. Znakomicie dba o skórę 
olejek arganowy. Trzeba jednak 
pamiętać, że oprócz odpowied-
nich kosmetyków, ważne jest uni-
kanie słońca i dymu tytoniowe-
go, bo czynniki zewnętrzne także 
wpływają na wygląd cery.

Renata Golonka

Babka z cynamonem
W długie jesienne i zimowe wieczory najlepiej poprawi nastrój dobra herbata. A do herbaty, jak wiadomo, wyśmienicie 
smakuje ciasto. Najlepiej takie, do którego dodamy którejś z korzennych przypraw takich jak cynamon, kardamon czy imbir.
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Gdyby miał Pan opowiedzieć 
o  sobie w  kilku zdaniach, od 
czego by Pan zaczął?
Trudno w kilku zdaniach opisać 
swoje życie. Tym bardziej że je-
stem na świecie już 86 lat, więc 
i uzbierało się trochę historii do 
opowiadania. Urodziłem się we 
Francji, skąd rodzice wrócili do 
Polski i tutaj, w Inowrocławiu, 
zamieszkaliśmy. Po wojnie by-
łem drużynowym i kiedy pierw-
szy raz, po długiej podróży wa-
gonami towarowymi, ja i moja 
drużyna zobaczyliśmy góry, za-
kochaliśmy się w nich. Od tej 
pory moja fascynacja Sudetami 
ani trochę się nie zmniejszyła. 
Wręcz przeciwnie, wciąż rośnie. 
Kiedy zacząłem studia, a póź-
niej następne i kolejne, każdą 
wolną chwilę starałem się wy-
korzystać na odwiedzenie uko-
chanych gór.
Po studiach zamieszkałem 
w  Legnicy. Wiele lat praco-
wałem jako nauczyciel wete-
rynarii w szkołach w Legnicy 
i  okolicy. Kiedy odszedłem 
na emeryturę, miałem zamiar 
osiąść w  Dusznikach, gdzie 
przed laty kupiłem mieszkanie. 
To było idealne miejsce. Cisza, 
spokój i góry.

Co się wydarzyło, że zmienił 
Pan plany?
Nic specjalnego, poza tym, że 
przybyło mi kilka kolejnych 
lat (śmiech). A z latami przy-
było także i  chorób, co jest 
nieuniknione. A  ponieważ 
w Dusznikach nie ma już tak 
rozbudowanej służby zdrowia, 
jak to miało miejsce jeszcze kil-
ka lat temu, postanowiłem, że 
jednak pozostanę w Legnicy. 
Tutaj mam na miejscu szpital, 
przychodnie i specjalistów, któ-
rzy w razie potrzeby się mną 
zaopiekują.

A  co z  mieszkaniem w  Dusz-
nikach?
Dobre pytanie. Sam sobie je 
wielokrotnie stawiałem, choć 
miało inny kontekst. Miano-
wicie zastanawiałem się, jak 
z mojej emerytury utrzymam 
dwa mieszkania. Miałem i mam 
też oczywiście i inne wydatki, 
jak lekarstwa czy dietetyczne 
jedzenie. Jakbym nie analizo-
wał, zawsze mi wychodziło, że 
na wszystko z pewnością nie 
wystarczy. A że przeznaczenie 
sprawiło, że jestem sam, mu-
siałem sam znaleźć sposób na 
swoje kłopoty.

Nie ma Pan dalszej rodziny?
Mam, nawet bliższą, bo żyje 
nas jeszcze kilkoro rodzeństwa. 
Jestem najstarszy i zawsze sta-
rałem się sobie radzić w życiu 
sam, nie absorbując nikogo, na-
wet najbliższych, swoją osobą. 
Także i tym razem wierzyłem, 
że znajdzie się wyjście z sytuacji. 

I znalazło się. Jak Pan trafił do 
DOMU?
Tu znowu, jak to często bywa, 
zadecydował przypadek. Trud-
no mi teraz powiedzieć, czy naj-
pierw zobaczyłem w telewizji 
reklamę Funduszu, czy jednak 
pierwsza była informacja w gaze-
cie. Dość, że temat zainteresował 
mnie na tyle, że zdecydowałem, 
by skontaktować się z przedsta-
wicielem. Zatelefonowałem, 
umówiliśmy się. Wszystko wy-
dało mi się jasne i klarowne. 
Zadawałem wiele pytań – prze-
cież musiałem wiedzieć, na co 
ewentualnie się piszę. Na każde 
pytanie uzyskiwałem wyczerpu-
jącą, jasną odpowiedź. Nabrałem 
zaufania i zdecydowałem, że w to 
wchodzę.

Jak wyglądała procedura i  jak 
przebiegała?
Po wycenie mieszkania dostałem 
propozycję odnośnie do wyso-
kości comiesięcznego świadcze-
nia. Przyjąłem ją, w zamian za 
przekazanie prawa własności do 
mieszkania. To nader korzystny 

Wierzę w przeznaczenie
Pan Edward Gołąb, emerytowany lekarz weterynarii z Legnicy, jest Klientem Funduszu Hipotecznego „DOM”. Dzięki 
comiesięcznemu świadczeniu ma zapewnione stałe, dodatkowe dochody, które czynią Jego życie łatwiejszym.

Staram się cieszyć z małych rzeczy, 
   które mnie spotykają, ale nie unikam też 
  robienia sobie przyjemności.
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dla mnie układ, bo z mieszkania 
mam prawo korzystać dożywot-
nio. Jeżeli chodzi o formalności, 
z nimi też nie było najmniejszego 
problemu. Najpierw została pod-
pisana umowa przedwstępna, 
a później, już u notariusza, umo-
wa końcowa. Wszystko odbyło 
się profesjonalnie, w życzliwej 
atmosferze.

Jest Pan człowiekiem wielu za-
interesowań. Proszę powiedzieć, 
co Pana pasjonuje?
Jak już wspomniałem na począt-
ku rozmowy, najbardziej kocham 
Sudety. Jeszcze teraz chętnie wy-
bieram się na małą górkę. Dla 
mnie nie ma nic piękniejszego, 
niż podziwianie majestatu gór 
o każdej porze doby i roku. One 

cieszą oczy, radują serce i dodają 
zdrowia. Nawet najkrótszy spa-
cer to dla mnie zastrzyk energii 
na kilka dni. 
A że szkoda, by takie chwile za-
chwytu przepadły w niepamięci, 
uwieczniam je słowami. Piszę 
wiersze. Mam ich już dużo, ale 
traktuję jak swoje zapiski i cho-
wam do szuflady. To, co inni 
uwieczniają na zdjęciach czy 
obrazach, ja staram się ująć 
w słowa. 

Co jeszcze sprawia Panu radość?
Staram się cieszyć z małych rze-
czy, które mnie spotykają, ale nie 
unikam też robienia sobie przy-
jemności. Mam sporą kolekcję 
płyt winylowych z ulubionymi 
wykonawcami: Ireną Santor, Je-

rzym Połomskim, Violettą Villas 
i innymi. Kiedy nastawię którąś 
z nich, wsłuchuję się w melodię, 
chłonę słowa. Tak dzisiaj już nikt 
nie śpiewa. Należę do pokole-
nia, które wiele przeżyło i może 
dlatego my umiemy cieszyć się 
życiem, czerpać z każdej chwili. 
Dzięki temu, że zawarłem umo-
wę z DOMEM, mogę już nie 
martwić się o finanse w tym sen-
sie, że teraz stać mnie na lekar-
stwa. To tak, jakbym co miesiąc 
odzyskiwał sporą część emery-
tury, którą do tej pory musiałem 
zostawiać w aptece.

Życząc zdrowia i  nieustającej 
energii, dziękuję za rozmowę.
Ja również. ■

Rozmawiała Renata Golonka
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Kiedy czas się dłuży, warto 
znaleźć sposób na jego 
wypełnienie. Najpierw 

musimy sobie zadać pytanie, co 
i jak chcemy robić. Czy bardziej 
interesuje nas rozwój własny, czy 
może zależy nam na kontakcie 
z innymi ludźmi. A może chcemy 
poczuć się potrzebni? Ile pytań 
i  oczekiwań, tyle możliwości. 
Mimo że czas płynie, a my zmie-
niamy się fizycznie, nie tracimy 
wcale cech, które nam towarzy-
szyły, gdy byliśmy młodsi. Nadal 
przecież lubimy porozmawiać 
z  innymi, pożartować, wymie-
nić się swoimi doświadczeniami 
czy doradzić. 

Uczyć się można w każdym 
wieku
Kiedy mieszkamy w  wielkim 
mieście, sprawa z  nauką jest 
prostsza. Istnieją uniwersytety 
trzeciego wieku, kluby senio-

ra, stowarzyszenia i inne gru-
py, zrzeszające starszych ludzi. 
Wykłady z wielu interesujących 
dziedzin pozwalają posze-
rzyć wiedzę lub ją odświeżyć. 
Znajdzie się tam zarówno coś 
dla humanistów, jak i dla osób 
o umysłach ścisłych. To nie tylko 
świetna gimnastyka dla mózgu, 
bo warto skupić się, by uważnie 
słuchać i  zapamiętać wykład. 
Wspólna nauka w gronie zbli-
żonych wiekiem ludzi zbliża 
i  sprawia, że znowu czujemy 
się pełni sił i ciekawości świata. 
Dla tych, których bardziej pasjo-
nują różnego rodzaju prace ma-
nualne, doskonałym sposobem 
na relaks mogą być spotkania 
w  domach kultury czy innych 
miejscach, w  których działają 
kółka zainteresowań. Szydełko-
wanie, robienie przedmiotów 
z pociętych i poskręcanych pa-
sków gazet i wiele innych technik, 

dzięki którym wiele przedmio-
tów codziennego użytku zyskuje 
nowe życie. 
Hobbyści mogą pochwalić się 
swoimi zbiorami na wystawach, 
które organizuje wiele placówek. 
Chętnych do podzielenia się swo-
ją wiedza i zdolnościami zapra-
szają nawet szkoły i przedszkola. 
Dzieci i młodzież to wdzięczni 
uczniowie: starsi mogą im prze-
kazać swoje umiejętności, dzięki 
czemu nie ulegną zapomnieniu. 
Także wszyscy inni, młodsi od 
nas, mogą tylko skorzystać na 
kontakcie z  kimś, kto przeżył 
trochę więcej lat. Przecież pa-
miętamy doskonale, z jaka cieka-
wością sami słuchaliśmy swoich 
babć czy dziadków. Opowieści 
rodzinne, przepisy na domowe 
lekarstwa czy sposoby na upięk-
szenie wnętrza – tematów nie 
powinno zabraknąć. 

Wolontariat
Bywa, że mamy gorszy nastrój, 
spowodowany różnorakimi 
przyczynami. Warto sobie wte-
dy uświadomić, że gdzieś, nawet 
w pobliżu, są tacy, którym może 
być gorzej. W rozmaitym sen-

Aktywność w wieku 
starszym
Myślenie o Seniorach jako o tych, którzy przede wszystkim wymagają pomocy od innych, nie jest do końca 
prawdziwe. Kiedy choroby czy samopoczucie utrudniają nam życie, wtedy możemy liczyć na wsparcie bliskich: 
rodzinę, sąsiadów. Zrobienie zakupów, podwiezienie do lekarza czy posprzątanie mieszkania – te obowiązki mogą 
wykonać osoby, które o to poprosimy. Jednak wśród Seniorów jest coraz więcej aktywnych i pełnych życia pań 
i panów. Chociaż różnią się wiekiem, doświadczeniem zawodowym czy miejscem zamieszkania, wszystkich łączy to, 
że posiadają dużo wolnego czasu. Jak zagospodarować każdą godzinę?

 Mimo że czas płynie, a my zmieniamy 
    się fizycznie, nie tracimy 
     wcale cech, które nam towarzyszyły, 
                   gdy byliśmy młodsi 
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sie, na przykład zdrowotnym 
czy finansowym. Sprawdźmy, 
czy nie ma w  naszej miejsco-
wości instytucji, która chętnie 
korzysta z pomocy wolontariu-
szy. Wybór jest duży. Możemy 
odwiedzać dzieci w  domach 
dziecka lub w hospicjach: roz-
mawiać z nim, czytać bajki czy 
po prostu odwiedzać. Jeżeli siły 
nam pozwalają, możemy znaleźć 
w najbliższym otoczeniu kogoś, 
kto nie jest samodzielny na tyle, 
by zadbać o zaspokojenie swoich 
podstawowych potrzeb: zaku-
pów, sprzątania czy pójścia na 
spacer.
Takie zachowania sprawią, że 
pomagając bliźniemu, spełnimy 
dobry uczynek, a jednocześnie 
pożytecznie zagospodarujemy 
swój czas. Inną formą wolon-
tariatu są wszelkie działania na 
rzecz lokalnej wspólnoty. Róż-

nego rodzaju organizacje propo-
nują szereg kursów. Jeżeli mamy 
łatwość nawiązywania kontaktów 
z ludźmi, zdobywania informacji, 
a do tego umiemy interesująco 
opisać otaczającą nas rzeczywi-
stość, warto pomyśleć o zosta-
niu dziennikarzem. To nie żart. 
Dziennikarstwo obywatelskie, 
chociaż popularne od stosunkowo 
niedawna, angażuje coraz więcej 
ludzi w starszym wieku. Można 
zapisać się na specjalistyczne 
warsztaty, na których dowiemy 
się szczegółowo, co i jak. 

Na zdrowie!
Jeżeli zależy nam na utrzymaniu 
dobrej kondycji, warto pomyśleć 
o dobraniu odpowiednich do 
wieku, stanu zdrowia i możli-
wości aktywności fizycznych. 
Pływanie, spacery z kijkami czy 
jazda na rowerze to zaledwie 

kilka spośród wielu propozycji. 
Wzmacniają układ odpornoś-
ciowy, kręgosłup i znakomicie 
wpływają na sylwetkę i ogólne 
samopoczucie. Ciekawi świata 
mogą zapisać się np. do kółka tu-
rystycznego. Zwiedzanie nawet 
najbliższej okolicy może być nie-
zwykłym przeżyciem. A kiedy 
do tego opanujemy sztukę foto-
grafowania, będziemy mieli póź-
niej nie tylko co wspominać, ale 
i oglądać. To nieprawda, że aby 
prowadzić aktywne, zajmujące 
życie w starszym wieku, trzeba 
mieć wiele pieniędzy. Wystarczy 
mieć pomysł na siebie, na to, 
jak i z kim chcemy umilić sobie 
czas. Książka i  herbata to też 
dobre wyjście, ale najlepiej tej 
przyjemności oddawać się po 
długim, pełnym innych atrak-
cyjnych zajęć dniu. ■

Renata Golonka
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KLUB
SENIORA

Chcę wziąć udział w Konkursie i zostać lub już jestem członkiem Klubu Seniora DOM 
i chcę otrzymywać zaproszenia na spotkania Klubu 

.................................................................................................................................................................................................................
IMIĘ I NAZWISKO WIEK

.................................................................................................................................................................................................................
ULICA, KOD POCZTOWY, MIASTO, TELEFON

Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że:
– administratorem Pani/Pana danych jest Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie (00-867) przy Al. Jana Pawła II 29,
– przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania,
– podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne.

❏  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie podanych przeze mnie danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i doręczenia 
nagrody przez Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

❏  Wyrażam zgodę na używanie przez Fundusz Hipoteczny DOM S.A. z siedzibą w Warszawie, telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (np. telefon, komputer), których jestem użyt-
kownikiem, dla celów marketingu bezpośredniego zgodnie z art. 172 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz.U. z 2014 r., nr 243 ze zm.).

❏  Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Fundusz Hipoteczny DOM S.A. podanych przeze mnie danych osobowych w celu marketingu produktów oferowanych przez Fundusz Hipoteczny 
DOM S.A. z siedzibą w Warszawie, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. 

  ...................................................................
 DATA I PODPIS

KUPON KONKURSOWY

„Jaki prezent sprawił/aby Pan/i sobie, gdyby miał do dyspozycji dodatkową kwotę pieniędzy w wysokości 1.000 zł ?”
.................................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................
Najciekawsze propozycje zostaną wyróżnione nagrodami.

REGULAMIN KONKURSU
1. Organizatorem Konkursu jest Fundusz Hipoteczny Dom Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej Organizator) przy Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa.
2. Zadaniem uczestników Konkursu jest podanie odpowiedzi na następujące pytanie: „Jaki prezent sprawił/aby Pan/i sobie, gdyby miał do dyspozycji dodatkową kwotę pieniędzy w wysokości 1.000 zł ?”
3. Celem Konkursu jest wyłonienie najciekawszej odpowiedzi na wskazane powyżej pytanie konkursowe.
4. Konkurs ma charakter otwarty, tj. może w nim brać udział każda osoba powyżej 60 roku życia, która poprawnie wypełni deklarację do Klubu Seniora DOM oraz udzieli odpowiedzi na pytanie konkursowe.
5. Uczestnik Konkursu niespełniający powyższych wymagań zostanie wykluczony z udziału w Konkursie.
6. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy organizatora oraz członkowie ich rodzin.
7. Komisja konkursowa składa się z dwóch przedstawicieli Organizatora.
8. Odpowiedzi na powyższe pytania należy przesłać lub przekazać osobiście do siedziby Organizatora.
9. Konkurs odbędzie się w dwóch turach: I tura w dniach od 06.12.2016 do 21.01.2017 do godziny 23:59, II tura w dniach od 22.01.2017 do 22.02.2017. W tych terminach możliwe będzie nadsyłanie 

kuponów konkursowych. Wybór najciekawszej odpowiedzi nastąpi w terminie: w przypadku tury I – 27.01.2017, w przypadku tury II – 28.02.2017. 
10. Nagrodami w konkursie są parasole, kije do nordic walking, kubki i książki.
11. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o przyznaniu nagrody.
12. Nagrody można odbierać w siedzibie Funduszu Hipotecznego DOM w terminie ustalonym z organizatorem Konkursu lub zostaną wysłane pocztą.
13. Uczestnikom Konkursu przysługuje prawo wniesienia protestu. Protest należy wnieść się w formie pisemnej na adres Organizatora w terminie 7 dni od dnia, w którym uczestnik konkursu powziął 

lub mógł powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia. Protest powinien zawierać imię, nazwisko, numer telefonu wnoszącego protest oraz dokładny opis 
i uzasadnienie protestu.

14. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody – poprzez zaznaczenie i wypełnienie odpowiednich pól na niniejszym dokumencie – na przetwarzanie danych osobowych w celu 
przeprowadzenia Konkursu i doręczenia nagrody, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych udostępnianych przez uczestników 
Konkursu jest Fundusz Hipoteczny Dom S.A. z siedzibą w Warszawie. W przypadku wyrażenia przez uczestników konkursu odrębnej zgody na marketing usług Funduszu Hipotecznego Dom S.A. 
z siedzibą w Warszawie dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane także w tym celu. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale w odniesieniu do uczestnictwa 
w konkursie niezbędny do przystąpienia przez uczestnika do Konkursu. Osobom udostępniającym dane przysługuje prawo dostępu do tych danych oraz ich poprawienia.

 ORGANIZATOR KONKURSU 
 FUNDUSZ HIPOTECZNY DOM S.A.






