
Poradnik dla osób cieszących się życiem 

Moc tulipanów

Senior na randce

Klientki Funduszu  
opowiadają o swoim życiu  
i pasjach
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Zogromną przyjemnością 
pokazujemy Państwu na-
szą nową odsłonę strony 

internetowej, którą można zo-
baczyć pod adresem www.fun-
duszhipoteczny.pl. Została ona 
stworzona z myślą o seniorach 
i dla seniorów. Liczymy, że po-
zwoli ona Państwu w przyjazny 
i prosty sposób zapoznać się ze 
wszystkimi informacjami na te-
mat naszej oferty. 

Portal dla Seniora
Poznając Państwa historie zro-
zumieliśmy, że istnieje potrzeba 
stworzenia miejsca, gdzie pojawią 
się porady dotyczące zdrowia, 
finansów, porad prawnych czy 
choćby przepisów kulinarnych. 
Dlatego zapraszamy do odwiedze-
nia naszej nowej strony: www.zy-
cieseniora.com, gdzie obok wielu 
pożytecznych informacji można 
poznać także sylwetki klientów 
Funduszu oraz ludzkie historie 
umieszczone w dziale „Z życia 
wzięte”.

Nasi Eksperci zapraszają do kon-
taktu
Zapraszamy do zapoznania się 
z  naszymi ekspertami. Każdy  
z nich jest gotów odpowiedzieć 
na wszelkie, nurtujące Państwa 
pytania i chętnie służy poradą. 
Więcej informacji można uzyskać 
także pod numerem infolinii: 801 
005 801. Zapraszamy również do 
naszego biura w Warszawie, przy 
ulicy Jana Pawła II 29, I piętro 
w godzinach 9-17.

Klub Seniora DOM zaprasza do 
kina
Mamy ogromny zaszczyt i przy-
jemność zaprosić wszystkich se-
niorów po 60 roku życia na orga-
nizowane na przełomie kwietnia 
i maja bezpłatne seanse filmowe 
odbywające się w  Warszawie, 
Krakowie i Gdańsku.  Wszystkich 
chętnych zapraszamy do kontak-
tu telefonicznego pod numerem 
801 005 801, gdzie już teraz można 
zgłosić swoje uczestnictwo. 

Słów kilka o Klubie Seniora 
DOM
Klub Seniora DOM to inicjaty-
wa działająca od 2011 roku pod 
skrzydłami Funduszu Hipotecz-
nego DOM. Umożliwia ona spot-
kania osób w zbliżonym wieku, 
którzy dzielą się swoimi radościami 
i smutkami. Dzięki temu seniorzy 
nie są skazani na spędzanie cza-
su wyłącznie w czterech ścianach 
swojego mieszkania. Na 14 stronie 
magazynu znajduje się formularz 
umożliwiający przystąpienie do 
Klubu. Można również zapisać 
się telefonicznie.

Co u nas słychać?
Nowa strona firmowa, portal 

poradnikowy dla Seniora, 

bezpłatne seanse filmowe, 

zajęcia z treningu pamięci 

i relaksacji - to tylko część 

atrakcji jakie przygotowaliśmy 

tej wiosny dla naszych  

Klientów oraz członków Klubu 

Seniora DOM.  

M  amy ogromną przyjemność 
oddać w Państwa ręce naj-

nowsze wydanie „Życia Seniora”. 
Wierzymy, że pozwoli ono na prze-
gonienie zimowych chłodów i wpro-
wadzi wiosenne ciepło. Najnowszy 
numer to wiele praktycznych porad, 
ale także artykuły o tym, że wiek 
nie jest przeszkodzą w poszukiwa-
niu miłości i szczęścia. Pokazujemy 
także, że Senior nie jest skazany na 
atrakcje wyłącznie w ramach swoich 
czterech ścian. Mamy nadzieję, że 
prezentowana w najnowszym nu-
merze „Życia Seniora” oferta Klubu 
Seniora DOM, będzie dla Państwa 
argumentem za tym, by jeszcze peł-
niej korzystać z uroków jesieni życia. 
Serdecznie zapraszamy do lektury!  

Jednocześnie, z okazji zbliżających 
się Świąt Wielkiej Nocy, pragniemy 
złożyć Państwu życzenia, aby nad-
chodzące dni Zmartwychwstania 
Pańskiego wypełniły się ciepłem 
i miłością. Wesołych Świąt życzy 
Zarząd oraz pracownicy Funduszu 
Hipotecznego DOM! 

Szanowni Czytelnicy,

Wydawca: 

Fundusz Hipoteczny DOM S.A.

al. Jana Pawła II 29,  

00-867 Warszawa 

NIP: 527-25-89-498, 

REGON: 141621017 

KRS: 0000389370

kapitał zakładowy: PLN 666 400 

tel.: +48 (22) 100 50 00

www.funduszhipoteczny.pl 

info@funduszhipoteczny.pl
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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 

Ewa Mrożek 

Ekspert Oddział Gdańsk
Od 5 lat pracuję w Funduszu, wcześniej 
przez 20 lat związana byłam z bankiem 
PKO BP. Zapraszam do konatktu. 
Tel. 728 413 713
ewa.mrozek@funduszhipoteczny.pl

Małgorzata Kowacka 

Ekspert Oddział Wrocław
Od 2010 roku związałam się z Funduszem 
Hipotecznym DOM, gdzie mam unikal-
ną okazję poznawać historie seniorów  
i wspierać ich w codziennych trudnościach.
Tel. 664 459 843
malgorzata.kowacka@funduszhipoteczny.pl

Agata Żehaluk 

Ekspert Oddział Warszawa 
Dzięki swojemu doświadczeniu z branży 
finansowej oraz ubezpieczeniowej pozna-
łam problemy, z  jakimi mogą borykać  
się seniorzy.
Tel. 533 599 335
agata.zehaluk@funduszhipoteczny.pl

Zbigniew Książczyk 

Ekspert Oddział Katowice
Z  chęcią podzielę się wiedzą zdobytą 
przez 20 lat pracy w sektorze ubezpieczeń  
i finansów. 
Tel. 607 767 000
zbigniew.ksiazczyk@funduszhipoteczny.pl

Krzysztof Furgała 

Ekspert Oddział Kraków
Posiadam doświadczenie z branży ban-
kowej oraz ubezpieczeniowej. Zapraszam 
wszystkich seniorów na rozmowę.
Tel. 606 972 766
krzysztof.furgala@funduszhipoteczny.pl
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Pani Anno, jak to się stało, że 
została Pani klientką Funduszu 
Hipotecznego DOM?
Widziałam reklamę w telewi-
zji, ale decyzję podejmowałam 
przez 3 lata. To było wtedy coś 
nowego, nie byłam do koń-
ca przekonana. W tym czasie 
zmieniła się moja sytuacja ro-
dzinna i finansowa. Zadzwo-
niłam więc do funduszu, a tam 
przesympatyczna pani wszystko 
mi wyjaśniła i rozwiała moje 
wątpliwości. Podpisałam umo-
wę i dzisiaj jestem z tego bardzo 
zadowolona. Choć żałuję jednej 
rzeczy, że tak późno się na to 
zdecydowałam. 

Jakie korzyści przyniosła Pani 
umowa z Funduszem Hipotecz-
nym DOM?
Przede wszystkim nie muszę 
martwić się o moje finanse. 
Dodatkowo mam poczucie, 
że jestem pod czyjąś opieką,  
a  w  moim wieku to bardzo  
wiele znaczy.

Realizuje Pani swoje niespełnio-
ne marzenia?
Przyznam szczerze, że nie. A to 
dlatego, że ja swoje marzenia już 
dawno spełniłam.  Dzięki pie-
niądzom z funduszu mogę po 
prostu korzystać z życia. Speł-
niać takie drobne zachcianki 
- bilety do teatru, wyjazdy re-
habilitacyjne. Po prostu przy-
jemności dnia codziennego.  

Pani Anna nigdy niczego nie oszczędzała w swoim życiu. Dzięki temu spełniła marzenia, a dzisiaj z satysfakcją dzieli 

się swoją dobrocią z potrzebującymi dziećmi. Mając zapewnione przez Fundusz Hipoteczny DOM bezpieczeństwo 

finansowe, Pani Anna wciąż może żyć tak, jak lubi. Jak to się stało, że może Pani 
powiedzieć, iż spełniła swoje 
marzenia?
Od dziecka chciałam latać, być 
blisko nieba, sam na sam z tą 
przestrzenią. Życie tak mi się 
ułożyło, że mogłam szkolić się 
w  żeńskiej szkole szybowni-
ctwa w Lęborku. Przez blisko 6 
lat uprawiałam szybownictwo. 
Ponadto oddałam około 60 sko-
ków spadochronowych. Piękne 
wspomnienia.

Przyznam szczerze, że jestem 
pod wrażeniem. To jednak dość 
ekstremalne zajęcie.
Przede wszystkim to dosko-
nała szkoła odpowiedzialności 
i współpracy. Szybując czy ska-
cząc ze spadochronem trzeba 
podjąć odpowiedzialność za 
sprzęt, z którego się korzysta, 
bo to od niego zależy bezpie-
czeństwo. Jednocześnie, choć 
tam na górze jest się samemu, 
szybownictwo to sport, w któ-
rym współpraca z zespołem jest 
niezwykle ważna. Kiedy opanuje 
się te dwie podstawowe umiejęt-
ności, pozostaje już tylko to nie-
samowite uczucie, kiedy jest się 
sam na sam z ogromem nieba. 

Opowiada Pani o  tym z  taką 
pasją. Czy szybownictwo było 
jedyną formą uprawiania przez 
Panią sportu?
Wie Pani co? Dawno, dawno 
temu, kiedy byłam w żeńskim 
gimnazjum, miałyśmy tam na-

uczycielkę wychowania fizycz-
nego. Mówiłyśmy na nią Funia. 
To dzięki niej pokochałam sport 
i aktywność fizyczną w ogóle. 

Ale karierę zawodową związała 
Pani z..?
Pracowałam w Polskiej Akade-
mii Nauk. 

Szybownictwo, skoki, lekko-
atletyka, PAN ciekawe zajęcia, 
pewnie miała Pani okazję poznać 
równie interesujących ludzi?
Och tak! Mam bardzo wielu zna-
jomych. Staram się utrzymywać 
więzi. Do dzisiaj mam koleżanki, 
które poznałam jeszcze w okresie 
szkoły podstawowej czy harcer-
stwa. Zawsze łatwo nawiązywa-
łam znajomości i zresztą, pomi-
mo wieku, mam to po dziś dzień. 
Nauczyłam się nawet korzystania 
ze Skype’a by móc rozmawiać 
z  moimi znajomymi, którzy 
mieszkają za granicą – Hanką 
z Izraela, Tereską i Julkiem z Da-
nii, Genią ze Szwecji.

Często się Pani spotyka ze zna-
jomymi?
Tak. Prowadzę otwarty dom. Ni-
gdy nie oszczędzałam. U mnie 
gość jest gościem i ma się czuć 
dobrze.

Jak się Pani odnalazła po przej-
ściu na emeryturę?
Na emeryturę przeszłam w 1987 
roku. Od pierwszego jej dnia od 
razu zajęłam się pracą społeczną 

w Fundacji Komitet Dziecka. Po-
chwalę się, że dostałam od dzieci 
medal Serce Dziecku.

To musi być dla Pani wyjątkowe 
odznaczenie?
Tak, tak! To było ogromne 
wzruszenie. Uwielbiam dzielić 
się z innymi. Poza pracą w Fun-
dacji Komitet Dziecku, wspie-
ram także Fundację Dr Clown. 
I znowu mogę się pochwalić, że 
zostałam uhonorowana tytułem 
Ambasadora Fundacji. 

To naprawdę piękne co Pani robi. 
A jak spędza Pani czas przezna-
czony tak tylko dla siebie?
Bardzo lubię czytać książki. Roz-
wiązuję też krzyżówki i emo-
cjonuje mnie oglądanie sportu. 
Kocham też wyjścia do teatru. 
Na przykład ostatnio byłam 
na piosenkach Osieckiej i kon-
cercie Eleni.

Spełniła Pani swoje marzenia, 
ma Pani wielu znajomych i jesz-
cze do tego pomaga dzieciom. 
Czy jest coś, co chciałaby Pani 
jeszcze w życiu zrobić?
Nigdy nie byłam w Grecji i bar-
dzo chciałabym ją zobaczyć.

Bardzo serdecznie Pani tego 
życzę i dziękuję za rozmowę.
Ja również dziękuję. 

Rozmawiała 
Agnieszka Filipczak

Wiem, jak to jest być blisko nieba 

Ja prowadzę otwarty dom. Nigdy nie oszczędzałam. 
U mnie gość jest gościem i ma się czuć dobrze.

Więcej interesujących historii znajdziesz w naszym serwisie: www.zycieseniora.com

Klientów Funduszu zapraszamy do udziału w naszych filmach oraz wywiadach. 

Zgłoś się do nas, a my przyjedziemy wysłuchać Twojej historii, którą następnie 

opublikujemy na stronach Funduszu Hipotecznego DOM. 
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Nasilona insulinodporność
U  seniorów, w  porównaniu  
z młodymi osobami, widoczna 
jest bardziej nasilona insuli-
nooporność. U  starszych osób 
dochodzi do zwiększenia ilości 
tkanki tłuszczowej oraz zmniej-
szenia masy beztłuszczowej. 
Do rozwoju insulinooporności 
przyczyniają się również choroby  
współistniejące oraz leki. 

Objawy cukrzycy:
• Cukier w moczu – mówmy 

o  tym wtedy, gdy cukier 
we krwi wzrośnie powyżej  
160 mg%. 

• Wielomocz - duża ilość od-
dawanego moczu. 

• Wzmożone pragnienie. 
• Niedobór soli mineralnych  

i witamin. 
• Ubytek masy ciała w bardzo 

krótkim czasie. 
• Aceton (ciała ketonowe)  

w  moczu i  wydychanym 
powietrzu. 

• Zgorzel kończyn.
• Wolniejsze gojenie się ran,
• Zapalenia dziąseł lub pęche-

rza moczowego.
• Sucha swędząca skóra. 

Leczenie cukrzycy
Zasady leczenia cukrzycy u se-
niorów są podobne, jak u osób 
młodych, ale podkreślenia wy-
maga zwiększona częstość wystę-

powania tzw. chorób towarzyszą-
cych i wyższy stopień narażenia 
na uboczne działanie leków oraz 
hipoglikemię. 
Nadrzędnym celem leczenia 
cukrzycy u  osób w  wieku po 
65 r.ż. jest dążenie do poprawy 
albo utrzymania dotychczasowej 
jakości życia. Ważne jest rów-
nież samo podjęcie leczenia. 
Wśród najczęstszych powikłań 
cukrzycowych należy wymie-
nić: chorobę wieńcową, zespół 
stopy cukrzycowej oraz chorobę 
niedokrwienną ośrodkowego 
układu nerwowego.  

lekarz medycyny 
Agnieszka Dorota Szczepanik

Cukrzyca
Częstość występowania cukrzycy wzrasta wraz z wiekiem, a jej diagnostyka oraz leczenie w populacji 

seniorów stanowi poważne wyzwanie. Wraz z wiekiem następują też zmiany w metabolizmie 

węglowodanów.

76

• Prawidłowy poziom glukozy wynosi od 
70 do 99 mg/dL (od 3.9 do 5.5 mmol/L), 
w cukrzycy co najmniej 126 mg/dL (7.0 
mmol/L).

• W populacji seniorów między 60 a 79 

r.ż. liczba osób, które chorują na cukrzycę 
w roku 2010 wynosiła >100 milionów, 
a szacuje się, że liczba ta zwiększy się do 
196 mln w 2030 roku. Częstość cukrzycy 
u starszych osób w wieku 65. r.ż. w Polsce 
sięga ok. 25-30%. Ponad 1/3 chorych nie wie, 
że ma cukrzycę.

• Cukrzyca typu II (niezależna od insuliny) 
ujawnia się głównie w wieku dojrzałym 
pomiędzy 40-50 r.ż. Co najmniej 80% osób 
dotkniętych tym typem cukrzycy to osoby  
z nadwagą lub otyłe.

• Przewlekły stres przyczynia sie do 
powstawiania cukrzycy.

Składniki:

• Okrągły chlebek, 

• 1/2 litra zakwasu,

• marchew, 

• seler, 

• cebula, 

• jajka, 

• ziele angielskie, 

• liść laurowy, 

• 4 suszone grzyby, 

• sól, 

• pieprz, 

• śmietana.

Smacznego!

Sposób wykonania:
• Pokroić warzywa, dodać 

liść laurowy, ziele angiel-
skie i  grzyby, zalać wodą  
i gotować przez około godzinę. 

• Przecedzić, dodać zakwas, 
przetarty czosnek i pogotować 
przez 15 minut. 

• Pod koniec gotowania wlać 
śmietanę, przyprawić do 
smaku. 

• Z chlebków odciąć wierzchy, 
wydrążyć miąższ. Środki po-
smarować białkiem, zapiec. 

• Do tak przygotowanych chleb-
ków wlać żur. Podawać z jaj-
kami ugotowanymi na twardo.

Moc tulipanów

Żurek w chlebie

Wiele osób sądzi, że tulipany pochodzą z Holandii, ale tak naprawdę przywędrowały do nas w XVI 

wieku z Imperium Osmańskiego. Bukiet tulipanów, niezależnie od koloru kwiatów symbolizuje  

wdzięk i elegancję. 

Znaczenie kolorów
Pomarańczowe tulipany ozna-
czają moc, entuzjazm, pożądanie  
i pasję.
Żółte tulipany to symbol radości.
Białe tulipany wyrażają przeba-
czenie. Są symbolem niewinności 
i czystości.
Różowe tulipany wyrażają sen-
tyment i chęć troski o obdaro-
wywaną osobę.
Fioletowe tulipany reprezentu-
ją królewską władzę, bogactwo 
i zaszczyty.

Sadzimy tulipany
Kupując cebule tulipanów wybie-
ramy te o największych rozmia-
rach, bez pęknięć i uszkodzeń. 
Aby tulipany cieszyły nasze oczy 
na wiosnę, najlepiej sadzić je od 
połowy września do końca paź-
dziernika. Pamiętajmy, że 
tulipany lubią, aby je 
dobrze podlewać.
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Pani Jolanto zechciałaby Pani 
opowiedzieć o  sobie w  kilku 
zdaniach?
Kilka zdań nie wystarczy (śmiech). 
Od 1939 wydarzyło się tak wiele, 
że ciężko to opisać w krótkich sło-
wach. Jako dziecko cudem przeży-
łam wojnę. Będąc młodą kobietą 
zostałam modelką, a po drodze 
zdobyłam 3. miejsce w  ogólno-
polskich zawodach brydżowych.

To brzmi, jak zapowiedź ciekawej 
opowieści, proszę kontynuować 
Pani Jolanto.
Urodziłam się w Warszawie, jak już 
mówiłam w 1939. Dlatego moje 
pierwsze wspomnienia wiążą się 
niestety z  okresem wojennym. 
Pamiętam bardzo dokładnie, 
kiedy miałam nieco ponad 4 lata 
i trafiłam razem z moją mamą do 
obozu w Pruszkowie. Omal tam 
nie zginęłyśmy przeze mnie. Ja 
od dziecka byłam bardzo pew-
na siebie, i wtedy w tym obozie 
ugryzłam niemieckiego oficera 
w rękę. Bardzo go to rozjuszyło. 
Wyjmował już broń i pewnie bym 
tu dzisiaj nie siedziała, gdyby nie 
to, że mamie udało się go przeku-
pić. Na szczęście w te ciężkie czasy 
weszliśmy z niewielkim, ale jednak 
majątkiem. Babcia miała własną 
pracownię krawiecką, w  której 

zatrudniała pracowników. Tata 
był kolejarzem, a przed wojną to 
była bardzo szanowana i dobrze 
płatna posada. 
Niedługo po uwolnieniu się z obo-
zu w Pruszkowie Warszawa stała się 
miejscem nie do życia. Zniszczo-
na i niebezpieczna. Mama zabra-
ła mnie i uciekłyśmy do Łodzi do 
mojej ciotki - siostry mamy, która 
mieszkała na ulicy Roosevelta. I tak 
już w tej Łodzi zostałam.

A jak ułożyły się Pani losy po 
wojnie?
W  Łodzi skończyłam żeńskie 
gimnazjum i po dziś dzień mam 
z tego okresu aż dziesięć przyja-
ciółek. Założyłam tutaj rodzinę, 
urodziłam syna. Kiedy miałam 26 
lat za namową przyjaciółki wystar-
towałam w konkursie na modelkę. 
Powiedziała mi, pamiętam to jak 
dziś, - „koniec gotowania, prania 
i  sprzątania”. O  moim udziale 
w  tym konkursie wiedział tylko 
mój 5 letni wtedy syn. Bardzo mi 
kibicował. I proszę sobie wyobra-
zić, że z 500 uczestniczek wybrano 
właśnie mnie. Jako nieco bardziej 
krągła modelka pracowałam dla 
Dom Mody Telimena. Mogę się też 
pochwalić, że w roku 1977 zajęłam 
3 miejsce w ogólnopolskim turnieju 
brydża sportowego.

Życie jest tylko jedno, 
poprawki nie będzie
Pani Jolanta od dziecka była osobą niezależną. Swoim życiorysem mogłaby obdzielić kilka osób. Dzisiaj dzięki 

dożywotniej rencie od Funduszu Hipotecznego DOM może spędzać jesień życia tak, jak całe swoje życie – aktywnie  

i ze smakiem.

Telimena, to poważna marka. 
Proszę powiedzieć, jak wówczas 
wyglądała moda?
W sklepach praktycznie nic nie 
było, więc kobiety same sobie szy-
ły ubrania. Dzięki dobrym mate-
riałom, które od czasu do czasu 
można było kupić i zdolnościom 
manualnym dziewczyny chodziły 
ubrane w bardzo unikalne, robio-
ne ręcznie rzeczy. Moda damska 
na pewno była bardziej kobieca. 
Kobiety nosiły sukienki i spódni-
ce. Starały się wyglądać kobieco.  
Osobiście kochałam piękną bieliznę 
i zawsze zwracałam na to uwagę. 
Zresztą pozostało mi to do dziś.

Brała Pani życie pełnymi gar-
ściami.
Uważam, że nigdy nie będę miała 
drugiego życia i powtórki, dlate-
go staram i starałam się korzystać  
z życia, ze wszystkich jego okazji. 
Tylko od nas zależy, jak będzie 
wyglądać nasze życie.

Wciąż prowadzi Pani tak aktyw-
ny tryb życia?
Staram się, choć lata już nie te 
(śmiech). Uwielbiam poznawać 
świat ten daleki i  ten bliższy. 
Oglądam bardzo wiele filmów 
dokumentalnych i podróżniczych,  
a w wolnych chwilach po prostu 

wsiadam w tramwaj albo autobus 
i na nowo poznaję Łódź. Miasto 
ciągle się zmienia. Nie odmówię 
sobie też spaceru po okolicy. 
Z moimi przyjaciółkami z lat gim-
nazjalnych, z którymi znamy się 
już od 71 lat, często się spotykam 
i wspólnie zajmujemy się tworze-
niem ubrań, przeróbkami, szyciem 
na maszynie. Po mojej przygodzie 
z modą pozostała mi żyłka stylistki. 
Doradzam moim przyjaciółkom 
i wspólnie tworzymy naszą małą 
modę.
Ale to także mamie zawdzięczam 
to wyczucie, co jest ładne, a co nie-
koniecznie. To ona dbała o to bym 
ładnie się ubierała i potrafiła o siebie 
zadbać. Od dziecka kształtowała we 
mnie poczucie estetyki i nauczyła 
mnie sztuki szycia na maszynie,  
w której była mistrzynią. 

Jest Pani klientką Funduszu 
Hipotecznego DOM. Co skło-
niło Panią do zawarcia umowy 
dożywotniej renty z Funduszem 
Hipotecznym DOM? 
Przychodzi w życiu taki moment, 
kiedy zostajemy sami. Mój syn wy-
jechał do Hiszpanii i tam osiadł. 
Ja przez całe życie opiekowałam się 
przyrodnią siostrą Halinką, która 
chorowała na zespół Downa. Kiedy 
odeszła, poczułam pustkę. Długo 
nie mogłam sobie uporać się z jej 
śmiercią. Z czasem zrozumiałam, że 
muszę poradzić sobie sama, ale nie 
koniecznie samotnie i tak trafiłam 
do Funduszu. 
Dzięki zawartej umowie poprawiła 
się moja sytuacja finansowa. Czu-
ję, że ktoś się mną opiekuje, a ja 
mogę spokojnie żyć i podziwiać 
ten piękny świat. 

Pani Jolanto, jaki jest Pani se-
kret? Skąd w Pani tyle siły i opty-
mizmu? Jakaś szczególna dieta?
Uwielbiam ryby. Jem ich bardzo 
dużo, ale nie wszystkie. Staram się 
o siebie dbać. Odżywiać zdrowo. 
Bardzo często gotuję sobie lekkie 
zupy. I to chyba cały sekret.

Dziękuję Pani serdecznie za 
rozmowę.
Ja również dziękuję.

Rozmawiała  
Agnieszka Filipczak

Więcej interesujących historii 
znajdziesz w naszym serwisie: 
www.zycieseniora.com

Tylko od nas zależy, jak będzie 
wyglądać nasze życie.
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Uczucia w życiu seniora 
Poczucie samotności, które tak 
często dotyka wielu seniorów 
bywa na tyle przejmujące, że może 
prowadzić do wielu schorzeń 
natury psychicznej oraz fizycz-
nej. Jak udowodnili naukowcy 
mężczyźni, którzy stracili swoje 
partnerki mogą cieszyć się zdro-
wiem o ile w niedługim czasie po 
rozstaniu znajdą nową miłość. 
Sytuacja taka może odnosić się 
także do pań, które będąc senior-
kami zostały same. 

Seniorzy na miłosnych łowach
Oczywistym jest, że osoby w wie-
ku 60+ mogą znaleźć innych 
samotnych seniorów w  przy-
chodniach, sanatoriach czy na 
dancingach lub w  sklepowej 
kol ejce. Jednak brak aktywno-
ści zawodowej znacząco utrud-
nia nawiązywanie nowych rela-
cji. Trzeba jednak pamiętać, że 
przecież zawsze można próbować 
odświeżać stare znajomości lub 
spróbować nowoczesnych spo-
sobów poszukiwania miłości.

Senior w Internecie
Obecność emerytów w sieci in-
ternetowej stale wzrasta i według 
badań francuskiego ośrodka Mé-
diamétrie, już ponad 35% osób 
po 65 roku korzysta z Internetu. 
Jednym z  najpopularniejszych 
serwisów randkowych w Polsce 
jest www.sympatia.pl. Założone 
tam konto jest bezpłatne, o  ile 
nie zostaną wykupione dodat-
kowe opcje. Dzięki precyzyjne-
mu opisaniu swojej osoby oraz 
określeniu oczekiwań względem 
przyszłego partnera można nie 
tylko samodzielnie wyszukiwać 
nowe znajomości, ale także zostać 
znalezionym przez inne osoby. 

Senior 
na 
randce

Bardzo wielu seniorów dotyka problem samotności. Dorosłe dzieci opuszczają rodzinne gniazdo, a nieubłagany 

czas często zabiera najbliższych. Warto jednak pamiętać, że nikt niezależnie od wieku nie jest skazany na to, by żyć 

samotnie. Seniorzy mają prawo do tego, by szukać swojego szczęścia i nawiązywać nowe relacje, a nie ma do tego 

lepszej drogi niż proste umówienie się na randkę.

Bezpieczeństwo w sieci
Chcąc bezpiecznie korzystać  
z portali randkowych warto trzy-
mać się kilku podstawowych za-
sad. Oto kilka z nich:
1. Różne portale mogą mieć 
odmienne zasady uczestnictwa. 
Dlatego przed założeniem pro-
filu należy dokładnie zapoznać 
się z  zasadami danego portalu  
i opiniami na jego temat, 
2. Ludzie kłamią i niestety często 
znajduje to swoje potwierdze-
nie na serwisach randkowych. 
Dobrze jest zatem czytać anonse  
z pewnym dystansem i nie wie-
rzyć od razu we wszystko, 
3. Choć zdjęcia nie kłamią, to 
często mogą być mylące. W przy-
padku pogłębiania znajomości 
dobrze jest poprosić o aktualne 
zdjęcie, które potwierdzi wygląd 
kandydata na partnera. 

Senior na randce
Niezależnie od tego, jak rozpo-
czyna się znajomość to zawsze 
jej pierwszym, dużym testem 
jest randka. Przede wszystkim 
wychodząc na randkę należy 
podchodzić do niej, jak do moż-
liwości miłego spędzenia czasu 
w sympatycznym towarzystwie. 
Warto dać się zaskoczyć, otworzyć 
na nowego człowieka i jego oso-
bowość. Jednocześnie trzeba przy 
tym pamiętać, że największym 
zagrożeniem dla miłej atmosfery 
są przeciągające się chwile ciszy. 
Warto przygotować się na taką 
ewentualność i mieć pod ręką kil-
ka gotowych, ogólnych tematów. 
W trakcie rozmowy dobrze jest 
wspomnieć o posiadaniu dzie-
ci, wnuków. Nie należy jednak 
wprowadzać tego wątku, jako 
głównego tematu randki. 

Pierwsza randka
Chcąc mieć pewność, że pierwsze 
spotkanie z nowo poznaną oso-
bą będzie udane, warto zwrócić 
uwagę na kilka prostych, ale jed-
nocześnie istotnych zasad:
1. Na umówione spotkanie war-
to przyjść kilka minut wcześniej, 
pozwoli to nie tylko być punk-
tualnym, ale również umożliwi 
oswojenie się z miejscem randki. 
2. Osobie, z którą jest się umó-
wionym należy okazać szacunek, 
dlatego dobrze jest wyłączyć te-
lefon i skupić uwagę wyłącznie 
na rozmowie.
3. Schludny i elegancki wygląd 
to podstawa pozytywnego, pierw-
szego wrażenia. 
4. Na pierwsze spotkanie dobrze 
jest wybrać miejsce, które nie 
będzie budziło niepotrzebnych 
kontrowersji lub oporów – lepsza 
będzie kawiarnia w parku niż pub 
w piwnicy. 
5. Słuchanie rozmówcy to umie-
jętność przydatna nie tylko na 
randkach, ale właśnie w  tych 
okolicznościach trzeba wyka-
zać się tym, że wiemy, o czym 
rozmawiamy. 
6. Kultura osobista, takt i klasa 
zawsze są najlepszą metodą do 
tego, by oczarować na pierwszej 
randce. 
7. Udając się na randkę z osobą 
zapoznaną w Internecie warto 
jest wykorzystać tematy, które 
były chętnie podejmowane na 
wirtualnym etapie znajomości.
Randkowanie dla seniorów może 
być ogromnym, pozytywnym 
przeżyciem. Warto się odważyć 
i raz jeszcze posmakować świata 
miłych spotkań z nowymi osoba-
mi w urokliwych kawiarenkach, 
czy romantycznych parkach. 
Wszak miłość nie zna wieku. 

Łukasz Głowacz

 Zgodnie z opinią dr Małgorzaty Dzięgielewskiej  
„Dojrzała miłość sprzyja zdrowiu psychicznemu, 

kontaktom z innymi ludźmi, oraz zachowaniu 
zdrowia i pogody ducha. Opóźnia proces starzenia 

się, ułatwia pokonywanie kryzysów”.
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Przyjemne z pożytecznym
Z ogrodnictwem balkonowym 
kojarzą się przede wszystkim 
kaskady pelargonii dumnie zwi-
sających zza balustrad. Trzeba 
jednak pamiętać, że kwiaty to 
nie jedyne, co można z sukce-
sem hodować tuż za oknem. 
Już kilka gatunków ziół będzie 
doskonałym uzupełnieniem dla 
kwiatów. Świeże rośliny, ścinane 
tuż przed spożyciem to przede 
wszystkim świadomość tego, jak 
były one uprawiane. Dodatko-
wo mając dostęp do pachnących 
ziół, można je wykorzystać do 
codziennych posiłków. 

Pierwsze kroki
Mając wybrane miejsce oraz usta-
loną listę ziół należy przygotować 
sobie doniczki oraz glebę. Wska-
zane będą doniczki o głębokości 
nie mniejszej niż 20 cm.
Zioła, w  swojej większości nie 
należą do roślin wymagających 
pod względem gleby. Zwykła 
ziemia ogrodowa o  neutral-
nym lub zasadowym odczynie 
będzie doskonałym podłożem.  
Pamiętajmy, że z  ziół na-
leży korzystać nie tylko  
z racji ich walorów smakowych 
ale także dla zdrowia samych  
roślin.  

Łukasz Głowacz

Jak wybrać miejsce i gatunki 
ziół?
Decydując się na uprawę ziół na 
balkonie trzeba wziąć pod uwa-
gę dwa podstawowe warunki. 
Pierwszy z nich dotyczy miejsca. 
Większość ziół wymaga stano-
wiska osłonecznionego przez 
co najmniej 5 godzin dzien-
nie. Ponadto miejsce uprawy 
powinno być osłonięte przed 
wiatrem i w miarę możliwości 
zabezpieczone przed nadmierną 
ekspozycją na spaliny. Jeżeli jest 
to niemożliwe, bezpieczniej bę-
dzie umieszczenie ziół za szybą 
na nasłonecznionym parapecie. 

Możliwość uprawy własnych roślin jest nie tylko ogromną przyjemnością, ale także ma pozytywny wpływ na 

zdrowie fizyczne i nasze samopoczucie. 
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Zalety Renty Dożywotniej:
• BEZPIECZNE rozwiązanie 
finansowe, które gwarantuje 
dożywotnią wypłatę świadczeń. 
• REGULARNA WYPŁATA 
renty dożywotniej pozwala na 
spłatę zaległości finansowych, 
pożyczek, czynszu.
• JEDNORAZOWA WYPŁATA 
większej kwoty z góry pozwala 
na spłatę zaległości finansowych, 
pożyczek, czynszu lub na dodat-
kowe wydatki.
• TRANSPARENTNA umowa 
zawierana w formie aktu nota-
rialnego.
• GWARANCJA zamieszkiwa-
nia w domu lub mieszkaniu do 
końca życia.

• WALORYZACJA wysokości 
świadczeń. 
• ŻADNYCH KOSZTÓW 
związanych z  ubezpieczeniem 
mieszkania i podwyżką czynszu. 
• BEZPŁATNE i indywidualne 
konsultacje z prawnikiem i eks-
pertami.
• BRAK WYMOGU zdolności 
kredytowej. Nie sprawdzamy 
Twoich dochodów i świadczeń. 
• BRAK PODATKU DOCHO-
DOWEGO od wypłacanych 
świadczeń pieniężnych, jeżeli  
nieruchomość została nabyta co 
najmniej 5 lat przed zawarciem 
umowy z Funduszem.
• ZWOLNIENIE SENIORA  
z użytkowania wieczystego oraz  

z podatku od nieruchomości. 
• BRAK DODATKOWYCH 
KOSZTÓW – wszystkie kosz-
ty zawarcia umowy pokrywa 
Fundusz Hipoteczny DOM.
• NAJWYŻSZE STANDARDY 
obsługi obejmujące m.in. czyn-
ności przedkontraktowe, kon-
traktowe, działania podejmowane 
w trakcie podpisywania umowy, 
określone w Księdze Zasad Do-
brych Praktyk KPF.

Chcesz dowiedziec się 

więcej? Zamów juz teraz 

bepłatny “Przewodnik po 

Rencie Dożywotniej”

Zadzwoń: 801 005 801

O Rencie Dożywotniej
Renta dożywotnia to rozwiązanie finansowe przeznaczone dla każdego Seniora, który posiada na własność 

nieruchomość: dom, mieszkanie, grunt, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo użytkowania 

wieczystego.  W zamian za przekazanie prawa własności do nieruchomości Senior otrzymuje świadczenie pieniężne 

wypłacane dożywotnio. Umowa renty dożywotniej zawierana jest w formie aktu notarialnego. 

• Mięta - dobrze wpływa na pracę 
jelit, działa przeciwzapalnie, 
poprawia trawienie. 

• Rozmaryn - działa 
antydepresyjnie.

• Tymianek - wskazany  
w chorobach dróg oddechowych.

• Pietruszka - źródło witaminy C.

• Bazylia - działa przeciwzapalnie.

• Czystek - naturalne źródło 
przeciwutleniaczy, polecany przy 
przesileniu wiosennym  
i osłabieniu organizmu.

• Szałwia lekarska - działa 
przeciwcukrzycowo.

• Kocimiętka - koi nerwy  
i poprawia nastrój.

• Melisa - działa uspokajająco.

Zielnik na balkonie
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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 

użytkownikiem, 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. z siedzibą w Warszawie,  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 01.04.2017 do 30.04.2017 do godziny 23:59, II tura w dniach od 01.05.2017 do 30.05.2017. W tych 

terminach możliwe będzie nadsyłanie kuponów konkursowych. Wybór najciekawszej odpowiedzi nastąpi w terminie: w przypadku tury I – 05.05.2017, w przy-

padku tury II – 05.06.2017. 

10. Nagrodami w konkursie są parasole, kije do nordic walking, kubki, książki oraz albumy Encyklopedia Seniora.

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 przetwa-

rzanie 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 oso-

bowych 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.




