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Szanowni Czytelnicy,

S

ezon jesienny to zawsze okres
gorących premier kinowych –
zdobyliśmy dla Państwa informacje
o najciekawszych filmach, które już
wkrótce zagoszczą na ekranach polskich kin. Tej jesieni kontynuujemy
darmowe seanse w ramach naszego
cyklu „KINO DLA SENIORA” – Seniorów z Łodzi, Katowic i Trójmiasta
zapraszamy na sensacyjną komedię
Juliusza Machulskiego pt. VOLTA,
której akcja rozgrywa się w urokliwym Lublinie. W tym numerze
szczególnie polecam Państwa uwadze
artykuł na temat danych osobowych
– o co właściwie chodzi z przetwa-
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rzaniem tych danych, dlaczego firmy proszą nas o różne zgody, na co
szczególnie uważać i jak zabezpieczyć
się przed niechcianymi telefonami!
Za oknem piękna polska jesień, więc
może warto pomyśleć o wyjeździe do
sanatorium? W końcu sezon I, zaczynający się 1 października, to niższe
ceny, a wybór pięknych uzdrowisk
w naszym kraju jest rzeczywiście spory. Przegląd najciekawszych portali
internetowych dla Seniorów, porady
ekspertów, wywiad z naszym Klientem oraz krzyżówka z nagrodami
również powinny trafić w Państwa
gusta. Miłej lektury!
Redaktor Naczelny
Piotr Jakubowski

Niezbędnik
kontaktowy
To jasne, że nikt z nas nie chce
korzystać z telefonów alarmowych, 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
998

pogotowie ratunkowe
straż pożarna

„Sztuka kochania”

czyli sentymentalna podróż do czasów
młodości specjalnie dla Seniorów

Maj i czerwiec upłynęły nam
pod znakiem filmu „Sztuka
kochania. Historia Michaliny
Wisłockiej”, który pokazaliśmy
na 4 darmowych seansach
w ramach sponsorowanego
przez Fundusz Hipoteczny DOM
cyklu KINO DLA SENIORA.

W tej ostatniej edycji KINA
DLA SENIORA ponad 500
seniorów wzięło udział w projekcjach, które zorganizowaliśmy w kinach: Pod Baranami
w Krakowie (25.04.2017), Kinoteka w Warszawie (27.04),
Nowe Horyzonty we Wrocławiu
(16.05.2017) oraz Muza w Poznaniu (18.05.2017).
Biograficzny obraz opowiadający historię życia polskiej
lekarki Michaliny Wisłockiej,
która zasłynęła jako autorka wydanego w 1978 roku bestsellerowego poradnika z dziedziny
seksuologii „Sztuka kochania”

wzbudził spore emocje u naszych Klubowiczów. Z rozmów
z widzami, którzy po filmie na
gorąco dzielili się swoimi wrażeniami wiemy, że seans ten
pozwolił im przenieść się na
chwilę do czasów młodości, do
których pomimo różnych cieni
tamtego okresu wracamy jednak
z sentymentem i przysłowiową
łezką w oku.
Przed każdym z seansów nasi
goście mogli u źródła zapoznać
się z informacjami na temat renty dożywotniej, otrzymać nasz
magazyn oraz gadżety Funduszu, a także wypełnić deklaracje członkowskie Klubu Seniora
DOM. Przy tej okazji zachęcamy
czytelników, którzy jeszcze nie
są członkami naszego Klubu do
wypełnienie deklaracji znajdującej się na str. 19 i przesłanie jej do
nas pocztą. Członkowie Klubu
Seniora DOM mają pierwszeństwo uczestnictwa w imprezach
kulturalnych organizowanych
pod patronatem Funduszu Hipotecznego DOM – takich właśnie jak „KINO DLA SENIORA”.

997
policja
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Jesień w polskich kinach
Tulipanowa gorączka

Burzliwy romans “Tulipanowa
gorączka”, zrealizowany na podstawie bestsellerowej powieści
autorstwa Debory Moggach, na
nasze ekrany trafi 8 września
2017. Film, z udziałem Christopha Waltza (“Spectre”, “Django”),
Alicii Vikander (“Dziewczyna
z portretu”, “Ex-Machina”) i Judi
Dench (“Skyfall”, “Tajemnica
Filomeny”), to jedna z najbardziej oczekiwanych premier tej
jesieni.
Autorem scenariusza jest niezwykle ceniony w Hollywood
dramatopisarz i scenarzysta Sir
Tom Stoppard, laureat Oscara
1999 za “Zakochanego Szekspira”.
Trudno zresztą wymienić wszystkie nagrody i wyróżnienia, które
przyznano twórcy podczas jego
długiej kariery. Urodzony w ówczesnej Czechosłowacji w 1937
roku, jako dziecko uciekł z rodzicami przed nazistami i osiadł
w Wielkiej Brytanii. Dziś mawia
o sobie, że jest “przedstawicielem
angielskiej klasy średniej, który ponad wszystko lubi czytać
książki”. Należy więc się spodziewać, że adaptacja powieści,
która zdobyła serca czytelników
na całym świecie, dodatkowo zyskała dzięki niezawodnej ręce
mistrza pióra.
Piękna Sophia (Vikander) zostaje wydana za mąż za majętnego kupca (Waltz). Choć nie
odwzajemnia jego uczuć, gotowa jest spełnić jego pragnienia
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i dać mu potomstwo. Dumny im rozpocząć nowe życie. Ich
Cornelius zamawia u znane- zamysły doprowadzą historię
go malarza (Dane DeHaan) do porywającego i niespodzieportret, na którym chce zo- wanego zakończenia.
stać uwieczniony z ukochaną
żoną. Nie dostrzega, że między
Sophią i młodym artystą rodzi Powiernik Królowej
się uczucie. Wraz z rozkwitem Reżyser Stephen Frears słynie
miłości, na parę pada cień po- z wyrafinowanego kina, w któdejrzeń, a tajemnica zaczyna rym humor łączy się z uniwernieść ze sobą coraz większe ry- salnymi prawdami oraz głębią
zyko. Kochankowie obmyślają psychologiczną bohaterów. Wyzwodniczy plan, który pozwoli starczy wspomnieć filmy takie,

Fot.: kadry z filmu „Powiernik Królowej”

– na które filmy warto się wybrać?
jak choćby „Przeboje i podboje”,
„Niebezpieczne związki”, „Niewidoczni”, „Królowa” czy „Boska
Florence”. Polska premiera jego
najnowszego filmu pt. „Powiernik Królowej” zapowiadana jest
na 15 września 2017.
Jest to historia niezwykłej przyjaźni, jaka połączyła brytyjską
królową Wiktorię z Abdulem
Karimem, indyjskim muzułmaninem, który towarzyszył jej i służył
przez ostatnie 15 lat panowania
królowej. Wiktoria nadała mu
tytuł „munshi”, sekretarza, ale
także nauczyciela. Platoniczna
relacja łącząca oboje była źródłem plotek i niepokoju na brytyjskim dworze. Spekuluje się, że to
dzięki wpływowi Abdula Karima
polityka zagraniczna kraju i silny, bezkompromisowy charakter
królowej uległy złagodzeniu.
Autorem scenariusza, na podstawie książki „Victoria & Abdul:
The True Story of the Queen’s
Closest Confidant”, jest Lee
Hall, nominowany do Oscara
autor scenariusza do filmu „Billy
Elliot”.

Na pokuszenie

Klimatyczny thriller Sofii Cop- powolnym powrotem mężczypoli („Między słowami”, „Ma- zny do zdrowia dom zaczyna
ria Antonina”) w gwiazdorskiej wypełniać napięcie seksualne
obsadzie: Nicole Kidman, Co- i nieoczekiwana rywalizacja,
W rolę królowej Wiktorii wciela lin Farrell, Kirsten Dunst i Elle która każe dziewczętom łamać
się wielka Judi Dench. Nie jest Fanning wchodzi na ekrany już wszelkie tabu i zmieniać rzeczyto jej pierwsze spotkanie z ko- 1 września 2017.
wistość wokół nich.
ronowanymi głowami. Za rolę
królowej Elżbiety I otrzymała Uwodzicielska adaptacja powie- Podczas 70. edycji MiędzynaOscara („Zakochany Szekspir”), ści Thomasa Cullinana rozgrywa rodowego Festiwalu Filmowego
co więcej Dench już raz wcieli- się w czasach wojny secesyjnej w Cannes Sofia Coppola została
ła się w rolę królowej Wiktorii w jednej z południowych szkół wyróżniona nagrodą za najlepszą
w filmie „Jej Wysokość Pani dla dziewcząt. Młode kobiety reżyserię. To pierwsza od 1961
Brown” (1997); za kreację otrzy- opiekują się rannym żołnierzem roku nagroda w tej kategorii,
mała nominację do Oscara.
wroga. Wraz ze stopniowym, która została przyznana kobiecie.
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Botoks
nych i wyrazistych lekarek, które
Patryk Vega, twórca najbardziej zmagają się z najtrudniejszymi
kasowych hitów kinowych ostat- życiowymi decyzjami i problenich lat, prezentuje bezkompro- mami: dyskryminacją, presją mamisowe uderzenie w polską służ- cierzyństwa, pogonią za młodośbę zdrowia. W tym filmie żadna cią, walką o prawo do wolnego
scena nie jest wymyślona. Nowe wyboru i własnych poglądów.
dzieło autora przebojów „Służ- Obok napięcia i potężnej dawby specjalne” oraz serii „Pitbull”, ki emocji nie zabraknie tu chato poparty wielomiesięcznymi rakterystycznego dla filmów
wywiadami, wstrząsający obraz Patryka Vegi humoru. O jego
życia i pracy lekarek oraz pielęg- jakość zadba doborowa, pełna
gwiazd ekipa aktorska. W główne postacie kobiece wcielą się:
Olga Bołądź, Agnieszka Dygant, Katarzyna
Warnke i Marieta Żukowska. Partnerować
im będą ulubieńcy widzów: Piotr Stramowski, Tomasz Oświeciński,
Sebastian
Fabijański, Janusz
Chabior, Wojciech
Machnicki i Grażyna
Szapołowska. Zdjęcia
do „Botoksu” realizowane są w: Warszawie,
Paryżu, Kopenhadze
i w… Kenii. Przygotujcie się na film, po
którym już żadna wizyta u lekarza nie będzie taka jak dawniej!

niarek w Polsce. Z ich opowieści
wyłonił się porażający scenariusz,
ukazujący problemy służb medycznych, jak i współczesnych
kobiet. „Botoks” to autentyczne
historie silnych, zdeterminowa-
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dżąc na akcje z bratem Darkiem
(Tomasz Oświeciński). Poddając
się licznym zabiegom medycyny
estetycznej, z brzydkiego kaczątka zmienia się w bezwzględną,
odnoszącą sukcesy przedstawicielkę koncernu farmaceutycznego. Magda (Katarzyna Warnke)
jest ginekologiem położnikiem.
Swoją renomę zbudowała jako
etatowa specjalistka od aborcji.
Gdy sama zachodzi w ciążę, jej
konflikt z ordynatorem (Janusz
Chabior) wchodzi w dramatyczną fazę i zwierzchnictwo szpitala
próbuje pozbawić ją pracy. Poukładany świat cenionej chirurg
– Patrycji (Marieta Żukowska)
rozsypuje się, gdy kobieta dowiaduje się o zdradzie męża. Podkopane poczucie wartości popycha
ją w kierunku ginekologii estetycznej i kobiecego libido. Swoje
odkrycia Patrycja chce sprawdzić
w związku z metroseksualnym
Michałem (Piotr Stramowski),
który jest zaprzeczeniem mężczyzny. Beata (Agnieszka Dygant) to lekarka SOR-u, która
w wypadku motocyklowym traci
narzeczonego. Samotna kobieta
uśmierza ból, uzależniając się
od silnych leków opioidowych,
które wykrada w szpitalu. Wówczas poznaje Marka (Sebastian
Fabijański), sanitariusza, który
Szpital ukazany w „Bo- ukrywa przed światem własny
toksie” to nie fikcja sekret.
z popularnych seriali
czy folderów pry- Premiera „Botoksu” zapowiawatnych sieci me- dana jest na 29 września 2017.
dycznych. To zakład
pracy, gdzie codziennie wylewa
się krew, pot i łzy. W jego murach splatają się losy czterech
kobiet. Daniela (Olga Bołądź) Na podstawie materiałów dystrybutorów:
KINO ŚWIAT Sp. z o.o.,
pracę w służbie zdrowia zaczyna United International Pictures Sp. z o.o.
jako ratowniczka medyczna, jeż- i Forum Film Poland-CC Sp. z o.o. sp. j.

Kino dla seniora:

darmowe seanse filmu „VOLTA”
Juliusza Machulskiego w Gdyni, Łodzi
i Katowicach
Najnowszy film polskiego króla komedii Juliusza Machulskiego czyli obraz zatytułowany
„VOLTA” to nasza propozycja na jesienną edycję KINA DLA SENIORA. Sensacyjne zwroty
akcji, doskonała intryga, oryginalne postaci
oraz dialogi, które staną się kultowe – czyli
Machulski w najlepszej formie, a dodatkowo
plejada polskich gwiazd ekranu: Olga Bołądź,
Cezary Pazura, Tomasz Kot, Joanna Szczepkowska i Robert Więckiewicz.
Na ten właśnie film zapraszamy Seniorów
w ramach nowej edycji KINA DLA SENIORA
– darmowe pokazy filmu „VOLTA” odbędą się:
ŁÓDŹ: 21 września 2017
o godz. 12:00 w Kinie Charlie
przy ul. Piotrkowskiej 203/205
KATOWICE: 28 września 2017
o godz. 12:00 w Kinie Światowid
przy ul. 3-go maja 7
GDYNIA: 03 października 2017
o godz. 11:00 w Gdyńskim Centrum
Filmowym przy Placu Grunwaldzkim 2.

Ilość dostępnych miejsc jest ograniczona.
Konieczna jest telefoniczna rezerwacja miejsca
– tel: 801 005 801 (dni robocze, 9:00–17:00).
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Wywiad
z Panem Bogumiłem
z Warszawy,

klientem Funduszu Hipotecznego DOM
od 2012 roku
Życie Seniora: Panie Bogumile tyle, że zasłaniają się nawzajem. ŻS: A jak to się stało, że trafił
proszę przedstawić się naszym Mam też tutaj bezcenną kolekcję Pan do Funduszu Hipotecznego
czytelnikom w kilku słowach. płyt winylowych z minionych DOM?
Jestem artystą plastykiem, sce- 40-50 lat. Muszę przyznać, że Do podpisania umowy z Funnografem, malarzem i konserwa- są one wielką radością nie tylko duszem skłoniła mnie sytuatorem dzieł sztuki. Jestem ciągle dla mnie, ale i dla gości mojej cja materialna – kończyły mi
aktywnym twórcą, ponieważ pracowni i domu.
się moje oszczędności, a był to
mam takie szczęście zawodowe,
okres gdy akurat nie było okazji
że wiek nie stanowi tu ograni- ŻS: Co sprawia Panu największą do pracy w teatrze. Do Funduprzyjemność na co dzień?
szu zgłosiłem się za radą miłych
czenia.
Mogę powiedzieć, że moje życie znajomych, którzy już wcześniej
ŻS: Z jaką dziedziną sztuki to sztuka piękna. Niemal każde- zyskali na umowie z Funduszem
związał Pan swoją karierę za- go dnia od rana do nocy stoję Hipotecznym DOM i uznali,
przed sztalugami i tworzę nowe że jest to poważna instytucja
wodową?
Cała moja bardzo długa 45-letnia dzieła. Właśnie wtedy czuję się i warto, żebym skorzystał z takariera to głównie opera i ba- spełniony i szczęśliwy.
kiej pomocy.
let – to są dziesiątki realizacji,
scenografie na różnych scenach
w Polsce i Europie.
ŻS: Zachował Pan pamiątki
z tych wszystkich przedstawień, do których scenografię
Pan tworzył?
Znajdujemy się w mojej pracowni, która właściwie stanowi
większą część mojego mieszkania
– cała ta pracowania artystyczna
jest wypełniona moimi dziełami,
reszta jest w tekach, inne zawieszone na blejtramach, jest ich

8

Niemal każdego dnia od rana do nocy stoję przed sztalugami
i tworzę nowe dzieła.
Właśnie wtedy czuję się spełniony i szczęśliwy.

ŻS: Co miesiąc Fundusz wypła- nie martwiąc się o kolejny dzień,
ca Panu rentę dożywotnią, ale miesiąc czy rok.
czy to jedyna korzyść jaką Pan
odczuwa?
ŻS: Często się zdarza, że SenioFundusz daje mi także poczu- rzy, którzy dzwonią do Funducie bezpieczeństwa i spokoju, szu Hipotecznego DOM mają
ponieważ nie zajmuję się już wiele obaw, co do wiarygodnoopłatami za mieszkanie, ubez- ści tej instytucji – co by im Pan
pieczaniem go – po prostu te powiedział od siebie?
sprawy zdjęto z moich barków. Fundusz zawsze wywiązywał się
Dzięki temu mogę sobie spo- z zobowiązań, które wziął na
kojnie działać dalej artystycznie, siebie i które wyszczególnione

są w treści umowy. Moje życie
po podpisaniu umowy z Funduszem zmieniło się na korzyść,
bo osiągnąłem stabilność materialną. Uważam, że to była jedna
z rozsądniejszych decyzji życiowych, jakie podjąłem.
ŻS: Serdecznie dziękujemy za
miła rozmowę i życzymy dalszych sukcesów w twórczości
artystycznej!

Pan Bogumił jest jednym z wielu zadowolonych Klientów
Funduszu Hipotecznego DOM, którzy rekomendują rentę
dożywotnią. Według ankiety przeprowadzonej wśród naszych
Klientów na początku 2017 roku aż 98% z nich zadeklarowało
zadowolenie z podjętej decyzji o zawarciu umowy renty
dożywotniej z Funduszem. Więcej wywiadów z Klientami
Funduszu mogą Państwo znaleźć na naszym kanale YouTube
pod adresem:

www.youtube.com/user/FunduszHipotecznyDom
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TEMAT NUMERU

Ochrona danych
osobowych
Każdy Polak ma prawo do ochrony swoich danych osobowych i dlatego zawsze warto zastanowić się nad pochopnym
przekazywaniem tych danych czy też wyrażaniem zgody na ich przetwarzanie. Jednak z drugiej strony, wiele osób
nadmiernie obawia się ujawniania swoich danych, co może skutecznie utrudnić kontakt z wieloma instytucjami a tym
samym przekreślić możliwość uzyskania potrzebnych nam informacji.
W czasach, gdy coraz popularniejsze jest oferowanie różnych
usług przez telefon lub internet
(np. usługi bankowe, ubezpieczenia, usługi telekomunikacyjne,
usługi turystyczne, zakupy internetowe itp.) trzeba być przygotowanym na to, że wyrażenie
zgód na przetwarzanie danych
osobowych, marketing produktów czy kontakt telefoniczny jest
niezbędne do poprawnej obsługi klienta.
Co to są dane osobowe?
Ustawa o ochronie danych osobowych z 29 sierpnia 1997 roku
mówi, że za dane osobowe uważa
się wszelkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby
fizycznej. Danymi osobowymi są
więc na przykład: numer PESEL,
imię i nazwisko, numer telefonu, adres zameldowania, adres
email. Niektóre informacje stają
się danymi osobowymi dopiero w powiązaniu z innymi – np.
data urodzenia staje się daną osobową w połączeniu z imieniem
i nazwiskiem.
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Co to jest przetwarzanie danych • prawie dostępu do treści
osobowych?
swoich danych oraz ich poprawiania;
Brzmi groźnie, ale nie taki diabeł straszny, jak go malują! Prze- • dobrowolności albo obotwarzanie danych osobowych to
wiązku podania danych,
wszystkie operacje wykonywane
a jeżeli taki obowiązek istna danych osobowych, takie jak
nieje, o jego podstawie prawzbieranie, utrwalanie, przechonej. Ponadto co do zasady
wywanie, opracowywanie, zmiezakazane jest przetwarzanianie, udostępnianie i usuwanie,
nie danych ujawniających
a zwłaszcza te operacje, które
pochodzenie rasowe lub etniczne, poglądy polityczne,
wykonuje się w systemach inprzekonania religijne i inne
formatycznych.
wrażliwe informacje.
Przetwarzanie danych jest co do
zasady dopuszczalne tylko wtedy, Dlaczego firmom tak zależy,
gdy osoba, której dane dotyczą, by zbierać i przetwarzać nasze
wyrazi na to zgodę (poza kilko- dane osobowe?
ma wyjątkami). W przypadku Dane klientów i potencjalnych
zbierania danych osobowych od klientów są dla firm bardzo cenosoby, której one dotyczą, ad- ne, bo pozwalają na przeproministrator danych jest obowią- wadzanie analiz, segmentowazany poinformować tę osobę o: nie klientów, przygotowywanie
• adresie swojej siedziby
nowych produktów i promocji,
które będą dopasowane do poi pełnej nazwie;
• celu zbierania danych, szczególnych grup klientów oraz
a w szczególności o znanych kierowanie tych ofert bezpomu w czasie udzielania in- średnio do konkretnych osób
formacji lub przewidywa- za pomocą korespondencji mainych odbiorcach lub kate- lowej, tradycyjnej lub drogą tegoriach odbiorców danych; lefoniczną.

klauzule obligowały klientów do stać z ich usług. Jeśli rozmawiawyrażenia zgody na cały „pakiet”. my telefonicznie należy zwrócić
Obecnie taka praktyka jest uzna- uwagę czy połączenie jest nawana za niezgodną z prawem, po- grywane, a konsultant infolinii
nieważ osoba wyrażająca zgodę odczytał nam nasze prawa i domusi mieć zagwarantowaną op- kładnie określił, do jakich celów
cjonalność, a więc możliwość wy- zbiera dane i kto będzie mógł je
rażenia bądź niewyrażenia zgody, wykorzystać w przyszłości. Pana każdy z wymienionych celów. miętajmy, że nie musimy akcepZatem słuchajmy dokładnie tre- tować wszystkich klauzul, jakie
ści odczytywanych nam klauzul odczyta nam konsultant. Zawsze
i wyrażajmy zgodę tylko na te, masz prawo nie wyrazić zgody,
które odpowiadają naszym po- ale również wycofać taką zgodę w przyszłości. Uważajmy też
trzebom.
na fałszywie atrakcyjne oferty,
Jak chronić swoje dane osobo- gdzie firmy proponują nam jawe, by nie trafiły w niepowołane kiś gadżet czy niedrogi produkt
Dlaczego tych zgód jest aż tyle? ręce?
w zamian za przekazanie swoich
Kiedyś firmy próbowały zawrzeć Przede wszystkim nie należy po- danych osobowych i wyrażenie
w jednej zgodzie wszystkie in- dawać danych przypadkowym zgód na przetwarzanie w bardzo
teresujące je cele i sposoby wy- osobom lub firmom, których szerokim zakresie.
korzystania danych, ale takie nie znamy i nie chcemy korzy-

W wielu przypadkach posiadanie określonych danych klienta
jest niezbędne do tego, by móc
przygotować dla niego indywidualną ofertę, dopasowaną do
jego potrzeb. Aby móc ją przygotować firma musi najpierw
zebrać dane o Kliencie, wprowadzić je do swoich systemów
informatycznych, poddać analizie, przygotować ofertę, a następnie skontaktować się z nami, by
ją przedstawić. Do tego celu firma potrzebuje co najmniej kilku
różnych zgód na przetwarzanie
danych z naszej strony.
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Jak, gdzie i za ile wyjechać do sanatorium?
W pewnym wieku warto zadbać o siebie i połączyć wypoczynek z leczeniem – doskonałym rozwiązaniem jest
wyjazd do sanatorium lub szpitala uzdrowiskowego. Wielu Seniorów nie wie jednak, czy mają szansę dostać
odpowiednie skierowanie, jak wygląda cała procedura załatwiania takiego wyjazdu, jakie są koszty oraz gdzie
można wyjechać. Poniżej staramy się odpowiedzieć na podstawowe pytania.
Na leczenie uzdrowiskowe
mogą być kierowani jedynie
pacjenci wystarczająco sprawni,
by odbyć podróż do uzdrowiska,
samodzielni, zdolni do samoobsługi i korzystania z zabiegów
leczniczych.
W uzdrowisku wykorzystywane są różne bogactwa naturalne i czynniki fizyczne: wody
mineralne, borowiny, bodźce
klimatoterapeutyczne, hydroterapia, fizykoterapia czy kinezyterapii. W zależności od
profilu uzdrowiska, a także od
potrzeb i wskazań można sko-
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rzystać między innymi z takich
zabiegów:
• kąpiele lecznicze i ćwiczenia w basenach,
• kuracje pitne i inhalacje
• natryski,
• bicze szkockie, masaże
wodne,
• zawijania i okłady,
• ciepłolecznictwo, światłolecznictwo, elektroterapia,
• ultradźwięki, magnetoterapia, laseroterapia,
• krioterapia,
• masaż leczniczy,
• gimnastyka indywidualna
i zbiorowa.

Pobyt w szpitalu uzdrowiskowym trwa 21 dni i jest bezpłatny. Pobyt w sanatorium
uzdrowiskowym również trwa
21 dni, ale jest częściowo odpłatny. Pobyty w sanatorium
na rehabilitacji uzdrowiskowej trwają natomiast 28 dni
i są częściowo odpłatne.
Skierowanie na leczenie uzdrowiskowe wystawia lekarz ubezpieczenia zdrowotnego, biorąc
pod uwagę Państwa aktualny
stan zdrowia, brak wskazań lub
istniejące przeciwwskazania
oraz wpływ leczenia uzdrowi-

skowego na stan zdrowia. Jest zja jest ostateczna i nie przysłu- oraz 28 dni zależy od standardu
pokoju. Wysokość tych opłat
to o tyle ważne, ze leczenie guje od niej odwołanie.
nie jest dowolna, ale ściśle okreuzdrowiskowe jest leczeniem
bodźcowym i niektóre scho- Skierowanie podlega weryfi- ślona przez Ministra Zdrowia.
rzenia mogą ulegać zaostrzeniu. kacji co 18 miesięcy od daty Na pewno są Państwo ciekawi,
Prawidłowo i czytelnie wypeł- wystawienia. A więc jeżeli jakiego rzędu są to koszty?
nione skierowanie, przesyłane przez półtora roku od wystajest przez lekarza lub przez wienia skierowania nie wyjadą Przede wszystkim warto pamiętać, że w sanatoriach obowiązują dwa sezony, które
różnią się cenami – tańszy jest
sezon I trwający od 1 października do 30 kwietnia. Cieplejszą pogodę, ale i wyższe ceny
napotkamy w sezonie II, który
rozpoczyna się 1 maja i trwa
do 30 września. Przykładowo,
pokój 1-osobowy typu studio
(z łazienką) kosztuje 23 zł za
dzień w I sezonie oraz 33 zł/
dzień w II sezonie. Pokój 2-osobowy (studio z łazienką) – odpowiednio: 14,60 zł (I sezon)
i 22 zł (II sezon). Łatwo więc policzyć, że 3-tygodniowy pobyt
w sanatorium w 2-osobowym
studio to koszt 307 zł (I sezon)
Państwa do oddziału wojewódz- Państwo na leczenie, to NFZ lub 462 zł (II sezon). Warto też
kiego NFZ, na terenie którego odsyła skierowanie do świad- pamiętać, że NFZ nie ponosi
aktualnie zamieszkujecie. Po za- czeniodawcy, który je wystawił kosztów przejazdu na leczenie
rejestrowaniu w oddziale NFZ, – w celu ponownej weryfikacji. uzdrowiskowe, a więc dojazd
skierowanie jest sprawdzane Jeżeli zostanie ustalony termin do sanatorium i powrót do
przez zatrudnionego w Fun- leczenia, oddział wojewódzki domu musimy zapewnić sobie
duszu lekarza specjalistę, który NFZ doręczy Państwu potwier- we własnym zakresie. Dodatocenia jego celowość i wskazu- dzone skierowanie nie później kowym kosztem może też być
je rodzaj oraz miejsce leczenia niż 14 dni przed datą rozpoczę- miejscowa opłata klimatyczna.
A gdzie możemy zostać skierowauzdrowiskowego. Jeżeli specjali- cia leczenia.
ni przez lekarza? Wszystko zależy
sta stwierdzi przeciwwskazania
lub brak wskazań do leczenia, to Każdy pacjent przebywający od schorzenia, bo każde z polwówczas nie potwierdzi skiero- w sanatorium uzdrowiskowym skich uzdrowisk ma swoje spewania. Zwracane jest ono wte- ponosi koszt zakwaterowania cjalizacje. W tabeli na następnej
dy lekarzowi, który je wystawił, i wyżywienia. Wysokość opłaty stronie można sprawdzić, które
a Państwo otrzymają pisemną za jeden dzień pobytu pacjen- schorzenia leczone są w poszczeinformację o tym fakcie. Decy- ta dla turnusów trwających 21 gólnych miejscowościach.
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Choroby ortopedyczno-urazowe
Choroby układu nerwowego
Choroby reumatologiczne
Choroby kardiologiczne i nadciśnienie
Choroby naczyń obwodowych

Żegiestów-Zdrój

Wysowa-Zdrój

Wieniec-Zdrój

Kopalnia Soli "Wieliczka"

Wapienice

Ustroń

Ustka

Uniejów

Świnoujście

Świeradów-Zdrój

Szczawno-Zdrój

Szczawnica

Swoszowice

Supraśl

Sopot

Solec-Zdrój

Rymanów-Zdrój

Rabka-Zdrój

Przerzeczyn-Zdrój

Połczyn-Zdrój

Polańczyk

Polanica-Zdrój

Piwniczna-Zdrój

Nałęczów

Muszyna

Lądek-Zdrój

Kudowa Zdrój

Krynica Zdrój

Krasnobród

Konstancin

Kołobrzeg

Kamień Pomorski

Jedlina Zdrój

Iwonicz Zdrój

Inowrocław

Horyniec-Zdrój

Gołdap

Goczałkowice-Zdrój

Duszniki-Zdrój

Długopole-Zdrój

Dąbki

Czerniawa-Zdrój

Cieplice Śląskie-Zdrój

Ciechocinek

Busko-Zdrój

Augustów

Uzdrowiska – specjalizacja

Choroby ortopedyczno-urazowe
Choroby układu nerwowego
Choroby reumatologiczne
Choroby kardiologiczne i nadciśnienie
Choroby naczyń obwodowych

Choroby górnych dróg oddechowych

Choroby górnych dróg oddechowych

Choroby dolnych dróg oddechowych

Choroby dolnych dróg oddechowych

Choroby układu trawienia
Cukrzyca
Otyłość
Choroby endokrynologiczne
Osteoporoza
Choroby skóry
Choroby kobiece
Choroby nerek i dróg moczowych
Choroby krwi i układu krwiotwórczego
Choroby oka i przydatków oka
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Senior w sieci

– karta upoważnia Seniorów do
rozmaitych zniżek i rabatów na
terenie całej Polski.

czyli najciekawsze portale dla osób 60+

GazetaSenior.pl
http://www.gazetasenior.pl/

Jeszcze 10 lat temu, w internecie buszował co 30 senior, dzisiaj z sieci korzysta już ponad 26 proc. osób powyżej 65 roku
życia1. Nie dziwi zatem fakt, że pojawia się coraz więcej serwisów skierowanych do osób starszych, a na ogólnopolskich
portalach dodawane są działy tematyczne dedykowane właśnie seniorom. Kilka miesięcy temu debiutował nasz serwis
www.zycieseniora.com, do którego odwiedzenia gorąco Państwa zachęcamy, a poniżej znajdziecie też kilka innych
ciekawych propozycji stron tworzonych z myślą o Was!

ŻycieSeniora.com
http://zycieseniora.com/
Poza działami „Zdrowie seniora”
i „Ekspert radzi” emeryci znajdą
tu również „Informator Kulturalny” oraz rozbudowany dział
„Kulinaria” z tradycyjnymi oraz
nietypowymi przepisami. Ważne
miejsce zajmuje rubryka „Z życia
wzięte”, w której seniorzy dzielą
się swoimi życiowymi perypetiami i historiami. Dużą zaletą
naszego portalu jest jasny i czytelny układ strony, łatwa oraz
intuicyjna nawigacja, stonowana
kolorystyka, interlinie i czcionki, a „babcia” – niewykształconej,
które nie „męczą” oczu nawet dobrotliwej, ale za to darmoprzy dłuższym czytaniu. Portal wej opiekunki do dzieci. Informuje o tym, jak żyją i radzą
ma zasięg ogólnopolski.
sobie ludzie w „złotym wieku”
na całym świecie. Senior.pl
Senior.pl
chce też przywrócić zanikający
http://www.senior.pl/
w naszym świecie szacunek dla
Misją tego serwisu jest prze- osób starszych – również tych
ciwstawianie się wykluczeniu najstarszych, którzy z racji swoosób starszych z jakiejkolwiek jego wieku nie są już tak sprawni
dziedziny życia i pokazanie, że i „przydatni” jak kiedyś.
seniorzy nie są „za starzy”, by
realizować się zawodowo, żyć
w szczęśliwych związkach czy CafeSenior.pl
spełniać swoje marzenia. Po- http://cafesenior.pl/
kazuje, że słowo „emeryt” nie Kolejny serwis internetowy, który
oznacza schorowanego starca, możecie też polubić na Facebo-
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To również portal powiązany
z ukazującą się kwartalnie „Gazetą Senior” oraz jej dwumiesięcznikami lokalnymi „Gazeta
Senior – Wrocław” i „Gazeta Senior – Poznań”. Ciekawe wywiady,
porady z różnych dziedzien, turystyka, zdrowie, hobby, a także
wsparcie dla osób z Alzhaimerem
i ich bliskich.

Sympatia
https://sympatia.onet.pl

oku. Znajdziecie tam ciekawe
artykuły z takich dziedzin jak:
zdrowie, porady prawne, kultura,
nowe technologie, a nawet życie
intymne.

GłosSeniora
http://glosseniora.pl/
Prowadzony przez Stowarzyszenie MANKO – wydawcę gazety
„Głos Seniora” – portal zawiera
m.in. archiwum elektronicznych
wydań tego czasopisma, newsy ze
świata oraz informacje o Ogólnopolskiej Karcie Seniora, którą
może sobie wyrobić każdy, kto
osiągnął wiek minimum 60 lat

Jest to największy polski portal
randkowy – popularny wśród
polskich seniorów, choć także
wśród znacznie młodszych internautów. W serwisie tym najpierw
trzeba założyć swoje własne konto – można do tego wykorzystać
swój profil na Facebooku. Z Sympatii można korzystać także za
pomocą specjalnej aplikacji na
telefon, którą można pobrać na
smartfony z systemem Android lub iOS. Jeśli szukasz drugiej
połowy, dobrze trafiłeś! Dzięki
Sympatii poznały się już tysiące
par – według serwisu aż 75%
użytkowników Sympatii umawia się na randki, a 83% szuka
prawdziwej miłości!

1

Komunikat z badań, Korzystanie z internetu,
2016 CBOS, http://www.cbos.pl/SPISKOM.
POL/2016/K_092_16.PDF

Kotlety rybne w warzywach
Skadniki:
• 1 kg ryby morskiej (miruny,
mintaja, morszczuka lub dorsza)
• 2 jajka
• 2 duże cebule
• 1 marchew
• 1 pietruszka

•
•
•
•
•
•
•

1 czerwona papryka
1 por
koncentrat pomidorowy
natka pietruszki
sól i pieprz
bułka tarta
olej do smażenia

Przygotowanie:
• Rybę umyć (jeśli jest mrożona – rozmrozić) i zmielić z jedną cebulą. Doprawić solą i pieprzem, dodać posiekaną natkę pietruszki, jajka i bułkę tartą.
Uformować kotleciki i obtoczyć w bułce tartej. Smażyć z obu stron na oleju.
Zdjąć kotlety z patelni.
• Na tej samej patelni lekko podsmażyć pokrojoną w kostkę cebulę, pora, paprykę
i pozostałe, starte na tarce o grubych oczkach, warzywa. Chwilę dusić pod przykryciem, na koniec dodać koncentrat pomidorowy i podlać odrobiną wody.
• Gdy warzywa zmiękną, a smaki się połączą, na patelnię dołożyć usmażone
kotlety rybne i chwilę jeszcze dusić.
Kotlety są znakomite na ciepło, ale na zimno również smakują świetnie.
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Służebność osobista
od A do Z

porada prawna

Gdy mowa o rencie dożywotniej, wypłacanej seniorowi w zamian za przekazanie prawa własności do nieruchomości,
mowa również o służebności osobistej, która gwarantuje, że senior będzie mógł zamieszkiwać w swoim domu, aż do
śmierci. Czym jest służebność osobista? W jaki sposób można ją ustanowić? Jak jest opodatkowana i czy można się jej
zrzec? Na pytania odpowiada Małgorzata Rosińska, Kierownik Działu Prawnego Funduszu Hipotecznego DOM.
Odpłatna służebność osobista
mieszkania podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności
cywilnoprawnych. W tym przypadku podstawę opodatkowania
W jaki sposób mogę ustanowić stanowi wartość świadczeń ososłużebność osobistą?
by, na rzecz której ustanowiono
Służebność osobista mieszkania służebność, za okres, na jaki
powstaje z reguły w drodze umo- prawa te zostały ustanowione.
wy zawartej między właścicie- Z zastrzeżeniami przewidzianylem nieruchomości a osobą, na mi w tej ustawie, stawka podatku
rzecz której prawo to ma zostać wynosi 1 proc.
ustanowione.
Czy można się zrzec służebności
Jak opodatkowana jest służeb- osobistej?
Uprawniony z tytułu służebności
ność osobista?
Służebność osobista może mieć osobistej mieszkania w każdej
charakter nieodpłatny lub odpłat- chwili może ze swego prawa zreny. Ta pierwsza podlega opodat- zygnować. Wystarczy, że złoży
kowaniu podatkiem od spadków stosowne oświadczenie. Należy
i darowizn, według stawek i zasad jednak pamiętać, że jeżeli prawo
wskazanych w tej ustawie. Co było ujawnione w księdze wieistotne roczną wartość służebno- czystej, do jego wygaśnięcia pości ustala się jako 4 proc. wartości trzebne jest wykreślenie prawa
całej obciążonej nieruchomości. z księgi wieczystej.
Jeżeli służebność została ustanowiona na czas nieokreślony lub Kiedy ustanawia się służebność
na czas życia uprawnionego, osobistą?
wówczas roczną wartość należy Z reguły służebność osobista
pomnożyć przez 10. Jeżeli prawo mieszkania ustanawiana jest
to zostanie ustanowione na krót- w ramach umowy o dożywoszy okres – wartość służebności cie lub renty odpłatnej stanomnożymy przez odpowiednią wiąc bardzo ważny element tej
umowy.
liczbę lat lub ich części.
przysługuje prawo do korzystania z nieruchomości obciążonej
skuteczne względem uprawnionego z tytułu tej służebności.

Co to jest służebność osobista
mieszkania?
Służebność osobista to jedno
z ograniczonych praw rzeczowych, wymienione enumeratywnie w Kodeksie cywilnym.
Z reguły jej treść sprowadza się
do zagwarantowania uprawnionemu dożywotniego korzystania
z mieszkania lub domu. Cechą
charakterystyczną służebności
jest jej indywidualny charakter
– ustanawiana jest na rzecz konkretnej osoby fizycznej i wygasa
najpóźniej z chwilą jej śmierci.
Przedmiotem służebności może
być wyłącznie nieruchomość.
Bezwzględny charakter służebności osobistej powoduje,
że jest ona skuteczna względem każdoczesnego właściciela
nieruchomości obciążonej, jak
również względem wszystkich
innych podmiotów, którym nie
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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. 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

HASŁO KONKURSOWE:
Przepisz tu hasło z Krzyżówki na str. 20
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Pierwsze 5 osób, które prześlą prawidłowe hasło konkursowe, 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 jak najszybsze rozwiązanie Krzyżówki, odgadnięcie hasła konkursowego poprzez wpisanie odpowiednich liter z krzyżówki i przesłanie wypełnionego Kuponu
Konkursowego na adres Organizatora
3. Nagrody zostaną przyznane 5 uczestnikom, którzy najszybciej prześlą poprawne hasło konkursowe. Decyduje data stempla pocztowego.
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 poda prawidłowe hasło 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. Konkurs prowadzony jest od dnia 15 września 2017 do dnia 30 listopada 2017. W tym terminie możliwe będzie nadsyłanie Kuponów Konkursowych. Wybór i ogłoszenie zwycięzców nastąpi do
8 grudnia 2017.
9. Nagrodami w konkursie są parasole, kije do nordic walking, kubki i książki.
10. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni telefonicznie o przyznaniu nagrody.
11. Nagrody można odbierać w siedzibie Funduszu Hipotecznego DOM w terminie ustalonym z organizatorem Konkursu lub zostaną wysłane pocztą.
12. 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.
13. 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.
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Krzyżówka z nagrodami
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Hasło konkursowe
1

2

3
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1. Stolica Portugalii
2. W mitologii greckiej bóg ognia, kowali
i złotników
3. Afrykańska wyspa na Oceanie Indyjskim
4. Hiszpański malarz, twórca nurtu zwanego
kubizmem
5. Państwo w Ameryce Południowej
6. Miasto na północy Francji w pobliżu granicy
z Belgią
7. Słynny włoski reżyser filmowy, nagrodzony
Oscarem
8. Pomocnicze wyposażenie instalacji wodnej
9. Prawnik upoważniony do sporządzania
aktów notarialnych
10. Jednoroczna, jadalna roślina zielona, składnik
sałatek
11. Obok katolicyzmu i prawosławia, jedna
z głównych gałęzi chrześcijaństwa
12. Sztuczny zbiornik z wodą służący do pływania
i rekreacji
13. Państwo we wschodniej Afryce
14. Państwo europejskie ze stolicą w Bukareszcie
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15. Słodki owoc pochodzenia indyjskiego
16. Stosuje się je w leczeniu zakażeń bakteryjnych
17. Amerykański stan od południa graniczący
z Meksykiem
18. Nieuznawane arabskie państwo na terenie
okupowanym przez Izrael
19. Dwustronna tkanina dekoracyjna
20. Jedno z największych jezior w Krainie Jezior
Mazurskich
21. Jedna z dzielnic Warszawy
22. Antyczna tragedia autorstwa Sofoklesa
23. Główna szata liturgiczna
24. Stolica Chorwacji
25. Jednokomórkowy organizm o zmiennym
kształcie ciała
26. Klub piłkarski z Łodzi i nazwa jednej z dzielnic
tego miasta
27. Popularny w Polsce gatunek drzew liściastych
28. Popularny włoski deser
29. Amerykański reżyser, twórca „Ojca
Chrzestego”
30. Gatunek ryby odżywiającej się glonami
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31. Imię słynnego włoskiego malarza, wynalazcy
i człowiek renesansu
32. Inaczej gospoda, zajazd
33. Rodzaj fryzury, która stała się popularna
w latach 80-tych wśród fanów muzyki punk
34. Niemiecka marka samochodów, produkowanych także w Polsce
35. Wulkan na wyspie Sycylia
36. Baskijska terrorystyczna organizacja separatystyczna
37. Odmiana tlenu składająca się z trójatomowych cząsteczek
38. Pierwiastek chemiczny z grupy metali
alkalicznych
39. Najpotężniejszy czarnoksiężnik z serii książkowej „Harry Potter”
40. Słynny polski film Jerzego Kawalerowicza,
nominowany do OScara
41. W genalogii, osoba od której ktoś pochodzi

