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Przygotowując artykuły do na-
szego czasopisma staramy się 

zawsze pamiętać, że czytelnicy nie 
muszą rozumieć fachowych pojęć 
czy żargonu, którym posługuje się 
np. branża finansowa. Niemniej 
mając na uwadze, że w swoich 
kontaktach z bankiem czy firmą 
pożyczkową mogą Państwo ze-
tknąć się z niezrozumiałym języ-
kiem przygotowaliśmy przydatny 
słowniczek często spotykanych 

pojęć. Zachęcam również do 
lektury interesującego wywiadu 
z psychologiem, z którego dowie-
cie się Państwo, jak wyznaczać 
zdrowe granice w relacjach z in-
nymi. Warto też zwrócić uwagę 
na przegląd Oscarowych hitów 
filmowych oraz artykuł o nowym 
programie TVP1 „Sanatorium 
Miłości”. 
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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. 
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Co słychać w Funduszu?
Kroniki Klubu Seniora DOM

Klub Seniora DOM przy Funduszu działa już od 2011 roku. Nie-
mal od początku dokumentujemy najważniejsze wydarzenia 
z życia Klubu w specjalnej Kronice, z którą można zapoznać się 
w siedzibie Funduszu w Warszawie.  Przy okazji ostatnich spotkań 
świątecznych dla naszych Klientów postanowiliśmy rozpocząć 
prowadzenie także trzech nowych regionalnych Kronik Klubu 
Seniora DOM – w Gdańsku, Wrocławiu i Poznaniu. Nowe Kroniki 
uzupełniliśmy też o archiwalne zdjęcia z klubowych spotkań, 
które miały miejsce w tych miastach w poprzednich latach. 

KINO DLA SENIORA powróci już w maju!

Jak co roku na maj planujemy wznowienie naszej 
cyklicznej akcji KINO DLA SENIORA – zachęcamy 
czytelników Życia Seniora do obserwowania 
profilu Funduszu Hipotecznego DOM na Facebo-
oku, gdzie z kilku tygodniowym wyprzedzeniem 
poinformujemy o planowanych seansach. Jeżeli 
mają Państwo jakieś sugestie odnośnie filmu, 
który chcieliby Państwo zobaczyć w ramach 
naszej akcji, to czekamy na Państwa sugestie 
na Facebooku www.facebook.com/funduszhi-
poteczny.dom/. 

Niespodziewany gość w biurze 
Funduszu 

Należący do redaktora naczelnego 
Życia Seniora 3-miesięczny szcze-
niak rasy Jack Russel Terrier o imie-
niu Luna wpadł z niezapowiedzianą 
wizytą do biura Funduszu. 
Luna musiała tego dnia odwiedzić 
weterynarza i dostać obowiązkowe 
szczepienie, ale przy okazji zwie-
dziła również nasze biuro i poznała 
pracowników. Szczeniak spędził 
u nas kilka godzin, obserwując pra-
cę konsultantek infolinii, bawiąc 
się piłką, a na koniec uciął sobie 
krótką drzemkę. 

Reklama Funduszu w najpopularniejszych 
stacjach TV

W styczniu i lutym Fundusz Hipoteczny DOM 
prowadził intensywną kampanię reklamową 
w telewizji.  Nasze reklamy mogli Państwo zoba-
czyć w takich stacjach jak: TVP1, Polsat, TVN24, 
TVP Info oraz Superstacja.  Bohaterką naszej 
kampanii jest aktywna kobieta 60+, która dzięki 
rencie dożywotniej może na emeryturze nadal 
korzystać z takich przyjemności jak fryzjer, kino 
czy wyjazd do sanatorium. 

Wesołych Świąt!

Pełnych spokoju i nadziei  Świąt Wielka-
nocnych oraz zdrowia, smacznego jajka 
i wiosennego nastroju życzy Czytelnikom 
Życia Seniora

Redakcja oraz Pracownicy
Funduszu Hipotecznego DOM
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Każdy z nas żyje w biegu i funk-
cjonuje dopóki starcza mu sił. 
Czy jesteśmy gotowi na starość?
Każdy chciałby w  życiu być 
szczęśliwy. Znamy mnóstwo 
hedonistycznych sposobów na 
to, jak w  krótkotrwały sposób 
podnosić sobie samopoczucie, ale 
niewątpliwie ma to krótkie nogi. 
Do szczęścia trzeba umieć dojrzeć, 
zdobyć pewnego rodzaju mądrość 
i dystans. Moje intuicje potwier-
dziły badania na które natknęłam 
się jeszcze na studiach. Pokazują 
one, że z wiekiem rośnie poczucie 

Osoby, które dopuszczają się nadużyć względem seniorów najpierw wzbudzają zaufanie. Poświęcają im uwagę i czas. 
Odwiedzają i słuchają. Często wykorzystują to, że Seniorzy potrzebują kogoś bliskiego, doskwiera im samotność. 
Z jednej strony dobrze ufać komuś w życiu, móc liczyć na pomoc i opiekę chociażby sąsiadki. Z drugiej strony war-
to stawiać granicę np. gdy sąsiadka chce pożyczyć pieniądze lub podpisać umowę renty dożywotniej, a my czujemy 
że jakieś rozwiązanie nie chroni naszych interesów. Tymczasem w odmowie najtrudniejsza jest utrata. Jeśli się nie 
zgodzę – nie będzie już przychodził (utrata osoby). Jeśli powiem „nie” – pomyśli, że jestem sknera (strata w obrębie 
samooceny). Z Hanną Sokolnicką, psycholożką, rozmawiamy nie tylko o starości i szukaniu nowej roli w życiu, ale 
również stawianiu zdrowych granic.

Stawianie zdrowych 
granic WYWIAD Z PSYCHOLOGIEM,  

HANNĄ SOKOLNICKĄ

szczęścia. Wraz z doświadczenia-
mi uczymy się akceptować to co 
przynosi życie, rozpoznawać swoje 
kompetencje i żyć z ograniczenia-
mi. To co jest trudne dla seniorów, 
to odnalezienie się w nowej roli 
w społeczeństwie. Kiedy codzien-
ność wygląda nagle inaczej niż za-
wsze, nie chodzi się co dzień do 
pracy, nie ma już tylu spraw na 
głowie, a dzieci dawno wyfrunęły 
z gniazda. Ten etap życia obfitu-
je w straty (m.in. funkcji zawo-
dowej, zdrowia, bliskich), które 
nieuchronnie przypominają o na-

szej własnej śmiertelności. Kon-
frontowanie się z tym tematem 
jest niezwykle trudne, a my jako 
społeczeństwo, nie oferujemy zbyt 
wiele w kwestii przewodnictwa 
po tym etapie życia. 

Komu bywa trudniej? Kobietom, 
czy mężczyznom?
W pokoleniu wojennym czy za-
raz powojennym podział ról był 
bardzo określony. Dla mężczyzn 
koniec aktywności zawodowej 
to bardzo często koniec jakiej-
kolwiek aktywności. Wcześniej 

zwykle spotykali się z kolegami 
z pracy i  to o niej rozmawiali. 
Często też spędzali czas w sposób 
aktywny, a w pewnym momencie 
zdrowie już nie pozwala umówić 
się z kolegami na mecz. Obniża-
jąca się sprawność fizyczna blo-
kuje dużą część ich ekspresji. To 
nie tylko różnica pokoleniowa, 
ale i płciowa. Mężczyźni socjali-
zują się wokół wspólnych zadań, 
rozmawiają raczej o  rozwiąza-
niach i działaniach. Kobiety są 
dużo bardziej skoncentrowane 
na emocjonalnych aspektach re-
lacji oraz osadzone w rodzinie 
czy społeczności lokalnej. Jest im 
dużo łatwiej przejść z systemu 
codziennej pracy na inne aktyw-
ności: uniwersytety trzeciego 
wieku, działania wolontaryjne, 
pracę w  ogrodzie czy pomoc 
koleżance z chorym biodrem.

Na czyje wsparcie mogą liczyć 
starsi?
W wielu innych krajach zachod-
nich, a zwłaszcza w USA system 
pomocy osobom starszym jest 
bardzo rozbudowany. Dzieci sta-
ją się tam „menedżerami” staro-
ści swoich rodziców. Popularne 
jest korzystanie z domów opieki 
czy przeprowadzka na osiedla 
dedykowane seniorom gdzie 
mogą mieszkać samodzielnie, ale 
w razie potrzeby bardzo szybko 
otrzymują pomoc lekarską czy 
wsparcie w załatwieniu bieżących 
spraw. W  Polsce takie rozwią-
zania to rzadkość.
Po pierwsze nasi seniorzy wy-
chowali się w rodzinach wielo-
pokoleniowych, często sami jako 
dzieci opiekowali się dziadkami, 
których zdrowie już niedomaga-
ło. Mniej lub bardziej świadomie 
liczyli na to, że ich starość będzie 

wyglądała tak samo. Ale model 
rodziny się zmienił, młodsi czę-
sto kończą szkołę w innym mie-
ście, szukając pracy wyjeżdżają 
za granicę. Jednocześnie nie ma 
społecznej zgody, żeby delegować 
tę odpowiedzialność z rodziny 
na zewnątrz. Dla osamotnionej, 
starszej osoby, oddelegowanie 
obowiązków rodzinnych na organ 
zewnętrzny lub kogoś „obcego” 
często, kojarzona jest z  odrzuce-
niem i przeżywane jako osobista 
porażka życiowa. 
Po drugie „starych drzew się nie 
przesadza” i w tym powiedzeniu 
jest wiele mądrości. Strategie adap-
tacyjne, o których wspominałam 
są często mocno związane z prze-
strzenią fizyczną w której osoba 
funkcjonuje. To, że znamy Panią 
z mięsnego i jak nikt potrafimy 
zagadać z Panią z „naszego” ba-
zarku o najlepsze jabłka. Wiemy 
gdzie jest biblioteka i znamy każ-
dy autobus, stanowi nieoceniony 
zasób w sytuacji osoby, której co-
dzienność sprawia coraz więcej 
trudności i potrzeba ogromnych 
zasobów uwagi, żeby radzić so-
bie z postępującymi deficytami 
i słabnącymi siłami. W pozytyw-
nym starzeniu się możliwie długa 
aktywność w życiu codziennym 
(samoobsługa) i poczucie spraw-
stwa jest nie do przecenienia. I po 
trzecie, trudno jest wpuścić „oso-
bę trzecią” w nasz intymny świat 
choroby, która na pewnym etapie 
staje się nieodłącznym elementem 
starości.

Z  jednej strony to wspaniałe, 
z drugiej jednak często słyszy-
my o oszustwach w wykonaniu 
takich „dobrych sąsiadów”.
Seniorzy mają świetne strategie 
radzenia sobie z pojawiającymi 

się deficytami, wiedzą co im się 
sprawdza, co lubią, do czego są 
przyzwyczajeni. Potrzebują dużo 
czasu do oswojenia się z każdą 
zmianą czy nową propozycją. 
Wydaje mi się, że osoby, które 
dopuszczają się nadużyć wobec 
seniorów, muszą wykazać się de-
terminacją i talentem do tego żeby 
poświęcić im uwagę i czas, tak 
aby osoba poczuła się zauważona 
i zrozumiana. Oferując im pomoc 
w  zamian za poświęcony czas 
mogą liczyć na dobra materialne. 
W mojej pracy zawodowej spot-
kałam się kilkukrotnie z poszko-
dowanymi seniorami i  to jest 
zawsze taka sama historia. Ktoś 
był z nimi w dłuższym kontakcie, 
przychodził, opowiadał i słuchał. 
To jest bazowanie na deficycie 
rodziny, potrzebie bycia w cen-
trum czyjejś uwagi, wrażeniu, 
że ktoś cię zauważa, a  wszyst-
ko jest dostosowane do twojego 
poziomu rozumienia, wytłuma-
czone zwykłym, nieprawniczym 
językiem. Podejrzewam, że tej 
warstwy emocjonalnej może bra-
kować instytucjom finansowym. 

Z  czego wynikają nadużycia 
względem seniorów? Jaki jest 
zazwyczaj scenariusz? 
Myślę, że lepiej by się tu wypowie-
dział jakiś stróż prawa. O moty-
wach chyba mogę mówić jedynie 
snując przypuszczenia z pozycji 
szarego obywatela. Podejrzewam, 
że taka osoba wydaje się dość 
bezpiecznym obiektem. Zredu-
kowana sieć społeczna sprawia, że 
gdy wzbudzi się jej zaufanie, dość 
szybko możemy się stać istotnym 
elementem jej życia. Starsze oso-
by często mówią o samotności 
i o pragnieniu odnalezienia kogoś 
bliskiego, przyjaciela. Jednocześ-
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POŻYCZKI I KREDYTY

Gdy chcemy pożyczyć pieniądze, to mówimy o po-
życzce lub kredycie – formalnie nie ma tu różni-
cy, choć przyjęło się, że pożyczkami najczęściej 
określa się kredyty na niewielkie kwoty, kilkuset 
czy kilku tysięcy złotych. Kredyty udzielane przez 
banki dzieli się na:

• KREDYT GOTÓWKOWY (pożyczka gotówkowa, kre-
dyt konsumencki) – taki kredyt udzielany jest 
bez zabezpieczenia po zweryfikowaniu przez 
bank naszej zdolności kredytowej, kwoty w róż-
nych bankach mogą się różnić, ale najczęściej 
mieszczą się w przedziale 1000 zł – 150 000 zł. 

Jak rozumieć żargon 
finansowy?

Spłata takiego kredytu najczęściej rozłożona 
jest na równe miesięczne raty, których liczbę 
można określić wnioskując o kredyt. Im dłuż-
szy okres spłaty, tym niższa rata, ale i większy 
koszt kredytu. 

• KREDYT ODNAWIALNY LUB LIMIT W KONCIE – to do-
datkowe pieniądze (nawet do 100 000 zł), 
które bank udostępnia klientowi w ramach 
posiadanego w tym banku rachunku w sta-
łej miesięcznej wysokości. Klient może z tej 
opcji skorzystać, gdy skończą mu się środki 
na koncie, ale oczywiście nie musi tego robić, 
gdy nie ma takiej potrzeby. Spłata odbywa się 
najczęściej z bieżących wpływów na konto 

Idąc do banku, czytając ulotkę firmy pożyczkowej czy nawet zawierając umowę na usługi telekomunikacyjne 
czy energię elektryczną można się zetknąć z różnymi pojęciami czy sformułowaniami, które dla przeciętnego 
Polaka mogą być niejasne, niezrozumiałe.  Poniżej przybliżamy i postaramy się w przystępny sposób wyjaśnić 
znaczenie najczęściej spotykanych terminów finansowych.

Słowniczek najpopularniejszych pojęć, 
które warto znać

nie ich codzienność, kondycja, 
oczekiwania wynikające z prze-
szłych doświadczeń utrudniają 
znalezienie takiej osoby. Jeśli na 
stare lata udaje im się stworzyć 
taką więź w której czują się ważni, 
rozumiani, akceptowani, stanowi 
to ogromne źródło wsparcia, ulgi 
i przekłada się na wdzięczność. 
Tak działamy jako ludzie. Domy-
ślam się, że osoby takie mają też 
specyficzne strategie finansowe 

- raczej gotówka, jeden wybrany 
lata temu bank – bo już wiedzą, 
znają jak tam działać. Być może 
większą umiejętność oszczędza-
nia i posiadają zebrane majątki 
z całego życia.

Czyli jak podejmowana jest de-
cyzja o  tym, komu powierzyć 
swoje dobra?
W podejmowaniu takiej decyzji, 
dużą rolę odgrywa aspekt emo-
cjonalny oraz historia kontak-
tu z instytucją czy osobą której 
chcemy przekazać swoje dobra. 
Na ogół jest to po prostu rodzina. 
Jeśli mówimy o innych rozwiąza-
niach typu odwrócona hipoteka, 
czy renta dożywotnia w zamian 
za mieszkanie to zaryzykowała-
bym twierdzenie, że taka oferta 
zwykle przychodzi z zewnątrz. 
Że niewielu jest seniorów, którzy 
mimo pogarszającej się sytuacji 
ekonomicznej decydują się na 
takie rewolucyjne rozwiązania. 
Bardziej spodziewam się, że po-
myśleliby o krótkoterminowych 
rozwiązaniach; zaciągnęliby 
pożyczkę by uratować sytuację 
w tym konkretnym momencie. 
Z psychologicznego punktu wi-
dzenia etap starości jest bardzo 
trudnym zadaniem rozwojowym 
konfrontacji z własną śmiertel-
nością. Co się dzieje w psychice 

człowieka kiedy ma taki duży 
temat do ugryzienia? Na ogół 
stara się tego nie widzieć. Za-
miast reorganizować sytuację 
będzie starał się ją łatać, szukać 
oszczędności. Kiedy człowiek ma 
problemy zdrowotne i rosnące 
trudności z zaopiekowaniem się 
swoją codziennością – lekarz, 
zakupy, jedzenie trudniej jest 
znaleźć czas, siły i  przestrzeń 
by spojrzeć z dystansu i zapla-
nować najlepsze rozwiązanie. 
Bardzo trudno jest wtedy usiąść 
rano przy herbacie i rozważyć 
wszystkie możliwości. To raczej 
właśnie ktoś zaufany podpowia-
da takie rozwiązanie. Jeśli pomy-
słodawca ma dobre intencje to 
pomoże znaleźć odpowiednie, 
bezpieczne pod względem praw-
nym, rozwiązanie i pomoże je 
przeprowadzić. Nie zwalnia to 
nas jednak z odpowiedzialności 
rzetelnego sprawdzenia propo-
nowanej oferty.

To komu senior może ufać? 
Gdzie ma postawić granicę?
Osobę chcącą podjąć taką decyzję 
skierowałabym do kogoś obiek-
tywnego. Może opieki społecznej 
czy punktu pomocy prawnej, żeby 
zorientował się czy otrzymana 
propozycja jest dla niego bez-
pieczna. W  wielu miastach or-
ganizowane są również programy 
aktywizujące dla seniorów, w ra-
mach których zapewne można by 
znaleźć takie wsparcie. Chodzi 
przecież o nasze finansowe bez-
pieczeństwo do końca życia. Nie 
można kierować się tylko poczu-
ciem, że ktoś chce dobrze. Nie 
mówiąc już o tym, że „dobrymi 
chęciami piekło wybrukowane”. 
Komuś w życiu codziennym trze-
ba ufać. Jeśli sympatyczny sąsiad 

czy daleka krewna oferuje nam 
pomoc w codziennych czynnoś-
ciach, zakupach czy załatwianiu 
formalności to oczywiście ko-
rzystajmy z tej pomocy. Ale jeśli 
chodzi o tak poważne decyzje jak 
oddanie własności mieszkania 
w zamian za dożywotnie utrzy-
manie, to zwróćmy się do specja-
listów. To jest zresztą dość uni-
wersalne podejście dla wszystkich, 
nie tylko seniorów. Jeśli mówimy 
o zależnościach finansowych to 
trzeba je bardzo skrupulatnie 
sformalizować. Rozumiem, że 
trudność tej grupy społecznej 
polega na tym, że trzeba mieć 
naprawdę sporo siły i zasobów 
żeby przekopać się przez różne-
go rodzaju formalności. Żyjemy 
w świecie gdzie język urzędowy 
średnio przystaje do naszych sia-
tek poznawczych. Nawet mi jest 
słabo na myśl o czytaniu ofert kre-
dytowych, jak więc ma się czuć z tą 
perspektywą 90-letni schorowany 
wdowiec, który np. niedowidzi 
i niedosłyszy. Dla niego rozmo-
wa o dniu dzisiejszym może być 
wysiłkiem, co dopiero przyswo-
jenie zupełnie obcych tematów. 
Nic więc dziwnego, że głównym 
czynnikiem przy podejmowaniu 
decyzji będzie zaufanie – do osoby 
lub instytucji. I chyba większość 
z nas przy podejmowaniu dużych 
decyzji finansowych woli, żeby 
spojrzał na to ktoś trzeci. 

W jaki sposób powiedzieć „nie”? 
Jeżeli senior powierza swoje do-
bra materialne np. sąsiadowi 
(który – według tego co wcześ-
niej powiedzieliśmy – jest do-
brym znajomym, przychodził, 
słuchał, wzbudził w  seniorze 
zaufanie), w  jaki sposób mu 
odmówić? Seniorzy mogą się 

tego bać. Mogą się wstydzić, 
czuć się zobowiązani. 
To, co jest trudne w odmowie, 
to utrata. Np. nie zgodzę się – 
nie będzie przychodził. (utrata 
relacji) Powiem nie, pomyśli, że 
jestem sknera (strata w obrębie 
samoceny).

Zacznijmy od tego, żeby poznać 
powód dla którego odmawiamy 
i powód dla którego jest nam 
trudno tej osobie to przekazać. 
Czy w ogóle jest mi trudno mó-
wić nie? Czy to w relacji z tą oso-
bą nie mogę się na to zdobyć? 
A może podjąłem próby sprze-

ciwu i nie zostały one przyjęte? 
Jak się z tym czuję? Następnie 
odbyć dialog samemu ze sobą, 
że to jest ok i mam prawo do 
autonomii a ta osoba ma prawo 
zareagować w zgodzie ze sobą. 
I że życie będzie się toczyć dalej, 
a co przyniesie – zobaczymy. 
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kredytu. Jak rozumieć RRSO? – Jeśli RRSO 
wynosi 0% oznacza to, że pożyczając 1000 zł 
musimy spłacić też 1000 zł, a więc koszt takie-
go kredytu wynosi zero złotych. Można więc 
założyć, że np. mając kredyt z RRSO wynoszą-
cym 9,37% oraz drugi kredyt z RRSO równym 
10,79%, ten pierwszy będzie dla nas tańszy czyli 
korzystniejszy. Rzeczywiście tak będzie, ale pod 
warunkiem, że wszystkie parametry porówny-
wanych kredytów będą takie same czyli okres 
kredytowania (ilość rat), taki sam rodzaj rat 
(równe lub malejące) oraz takie same elementy 
składowe (np. z ubezpieczeniem). Warto więc 
na spokojnie doczytać wszystkie szczegóły czy 
nawet dopytać w banku niż pochopnie podjąć 
decyzję np. na podstawie atrakcyjnej reklamy.

KARTY PŁATNICZE

Jeszcze 20 lat temu ilość miejsc, w których moż-
na było zapłacić kartą była niewielka, istniały 
ograniczenia odnośnie kwot od których sklepy 
akceptowały takie płatności. Dziś wygoda wy-
nikająca z płatności kartami zwyciężyła i nawet 
w takich miejscach jak placówki pocztowe czy 
kioski z gazetami znajdziemy już terminale płat-
nicze. Nie musimy się martwić brakiem drobnych, 
tym czy sprzedawca nam wyda czy że zabraknie 
nam gotówki – karta płatnicza to naprawdę spora 
wygoda na co dzień i większe bezpieczeństwo. 
Oczywiście pod warunkiem, że odpowiednio 
chronimy swój numer PIN do karty. Z  jakimi 
rodzajami kart płatniczych można się spotkać, 
jakie są ich zalety i wady, na co zwrócić uwagę?

• KARTA DEBETOWA (KARTA DO KONTA) – to oczywi-
ście najczęściej spotykany typ kart płatniczych. 
Taka karta jest na ogół z automatu wydawana 
przez bank do prowadzonego w tym banku 
rachunku indywidualnego (konta). Taka karta 
umożliwia płacenie w punktach handlowych 
i usługowych oraz wypłatę gotówki w ban-
komacie, ale tylko do wysokości środków 
posiadanych na koncie. Co raz częściej karty 
debetowe mogą być również wykorzystywane 
do płacenia w sklepach internetowych

• KARTA ZBLIŻENIOWA – może dotyczyć zarówno 
karty debetowej, jak i kredytowej, jest to funk-

cjonalność umożliwiająca szybkie płatności 
zbliżeniowe. Wystarczy więc taką kartę zbli-
żyć na sekundę czy dwie do terminala i jeśli 
kwota transakcji jest poniżej 50 zł to zostanie 
natychmiast zapłacona. Jeśli kwota transak-
cji jest wyższa niż 50 zł, to będziemy jeszcze 
musieli wprowadzić numer PIN i zatwierdzić 
zielonym przyciskiem na terminalu. 

• KARTA KREDYTOWA – to karta płatnicza, której wy-
danie wiąże się z przyznaniem nam przez bank 
określonego limitu kredytowego, np. 2000 zł 
czy 5000 zł. Wysokość limitu zależy od polityki 
banku i naszej zdolności kredytowej, którą bank 
oceni np. na podstawie wysokości emerytury 
czy posiadanych już zadłużeń kredytowych 
i tego, jak je spłacamy. Oznacza to, że możemy 
taką kartą płacić do kwoty tego limitu, po czym 
trzeba będzie oddać nasz dług wobec banku, 
a bank w kolejnym miesiącu znów udostępni 
nam takie same środki na tej karcie. Zwykle do 
wydania karty kredytowej nie jest konieczne 
posiadanie konta w banku – karta kredytowa 
ma swój własny numer rachunku i spłaty karty 
dokonujemy właśnie przelewając pieniądze na 
ten rachunek karty. Co miesiąc bank powinien 
nam przesłać pocztą, emailem lub udostępnić 
w bankowości internetowej wyciąg z karty czyli 
pełne zestawienie transakcji wykonanych kartą 
za miniony miesiąc. Banki najczęściej pobierają 
roczną lub miesięczną opłatę za korzystanie 
z takiej karty, warto więc porównać oferty kil-
ku banków i wybrać najkorzystniejszą dla nas. 

• OKRES BEZODSETKOWY (TZW. „GRACE PERIOD”) – na ogół 
wynosi on około 54-56 dni. Jeżeli posiadacz 
karty spłaci w tym okresie 100% zadłużenia 
wykazanego przez bank na zestawieniu trans-
akcji, to nie zapłaci odsetek od kredytu karto-
wego. Oznacza to więc, że przez taki okres bank 
udostępnia nam środki nie pobierając żadnych 
opłat za ten kredyt. Warto jednak pamiętać, że 
Grace Period dotyczy tylko transakcji bezgo-
tówkowych czyli płatności kartą w terminalu 
płatniczym. Od transakcji wypłaty gotówki 
z karty kredytowej, np. w bankomatach, od-
setki trzeba będzie zapłacić, a dodatkowo naj-
częściej pobierana jest również prowizja od 
wypłat z bankomatu. 

(np. emerytury czy pensji). Odsetki płaci się 
tylko od wykorzystanej kwoty z takiego limitu. 
Banki pobierają jednak prowizję od udzielenia 
takiego kredytu. Limit w koncie to podobna 
opcja do karty kredytowej, z tym że w przy-
padku limitu łatwiej będzie uzyskać gotówkę 
bez ponoszenia dodatkowych kosztów. Pewną 
odmianą kredytu odnawialnego jest tzw. de-
bet na koncie czyli możliwość nieznacznego 
(najczęściej do 1000 zł) przekroczenia stanu 
konta, gdy mamy jakiś nieplanowany wydatek. 

• KREDYT HIPOTECZNY – to kredyt zaciągany na za-
kup mieszkania lub budowę domu, którego 
spłata rozłożona jest najczęściej na kilkadzie-
siąt (20-30) lat i zabezpieczona odpowiednim 
wpisem w dziale IV księgi wieczystej kredy-
towanej nieruchomości. Jeżeli taki kredyt nie 
będzie spłacany, to w ostateczności bank może 
przejąć nieruchomość. 

• KONSOLIDACJA (KREDYT LUB POŻYCZKA KONSOLIDA-
CYJNA) – jeżeli mamy kilka różnych kredytów 
gotówkowych w różnych bankach czy firmach 

pożyczkowych możemy spróbować obniżyć 
koszt ich obsługi konsolidując je w jeden kredyt. 
Wówczas należy przynieść wszystkie posiadane 
umowy kredytowe do banku, w którym chcieli-
byśmy dokonać konsolidacji, a bank przygotuje 
dla nas propozycję umożliwiającą spłatę po-
siadanych kredytów i zamienienie ich w jeden 
nowy kredyt z nieco mniejszym kosztem spłaty, 
ale często wydłużonym okresem spłaty. 

• RRSO – w reklamach czy ulotkach kredytów 
często zetkniemy się z tajemniczym skrótem 
RRSO, oznacza on Rzeczywistą Roczną Stopę 
Oprocentowania. Jest to wskaźnik, który z za-
łożenia ma zawierać wszystkie koszty kredytu 
i pokazać nam roczny koszt kredytu w ujęciu 
procentowym. Kiedyś próbując znaleźć korzyst-
ną ofertę kredytu porównywało się oprocento-
wanie, ale obecnie banki skomplikowały oferty 
kredytów o dodatkowe prowizje i ubezpiecze-
nia, co powoduje, że samo oprocentowanie 
może nie decydować o realnym koszcie kredytu 
i jego atrakcyjności. RRSO ma zatem teore-
tycznie pokazać rzeczywiste oprocentowanie 
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Rozwiąż krzyżówkę i rozszyfruj hasło!

Hasło:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

Poziomo 
1. Rodzaj statku wyróżniający się 

zainstalowanymi pod kadłubem 
płatami nośnymi, które powodują 
wynurzanie się kadłuba z wody wraz 
ze wzrostem prędkości jednostki.

2. Broń piechoty przypominająca 
topór o długim drzewcu

3. Opis wyglądu danego człowieka
4. Stolica państwa Azteków położona na 

wyspie pośrodku jeziora Texcoco
5. Grupa organicznych związków chemicznych 

obecnych między innymi w roślinach 
i algach. Nadaje częściom roślin (głównie 
liściom) charakterystyczny zielony kolor 
i jest odpowiedzialna za fotosyntezę.

6. Tytuł nagrodzonego Oscarem 
amerykańskiego filmu Milosza Formana 
o życiu i twórczości genialnego kompozytora

7. Gatunek małp z długim ogonem 
występujących w Afryce.

8. W greckiej mitologia tracki śpiewak 
i poeta, syn Apollina i Kalliope.

9. Służy do nakrycia łóżka, kanapy czy fotela. 
10. Popularna opera Giuseppe Verdiego, której 

libretto powstało na podstawie dramatu 
“Król się bawi” autorstwa Victora Hugo. 

11. Imię renesansowego włoskiego 
malarz, filozofa, architekta i odkrywcy, 
autora m.in. “Ostatniej wieczerzy”. 

12. Osoba, która ukończyła pewien etap 
edukacji, jednak nie uzyskała dyplomu. 
Najczęściej określa się tak osobę kończącą 
szkołę średnią, przed przystąpieniem 
do egzaminu maturalnego. 

13. Jeden z niezbędnych elementów 
wyposażenia każdej łazienki.

14. Urządzenie pozwalające na wykrycie 
obecności alkoholu we krwi na podstawie 
wydychanej próbki powietrza

15. Stolica Australii
16. Określenie osoby, która uważa, że nie można 

poznać, ani udowodnić istnienia Boga.
17. System medycyny indyjskiej, rozwinięty 

jeszcze w starożytności, obecnie zaliczany do 
systemów medycyny niekonwencjonalnej.

18. Ogólna nazwa stopów metali, których 
jednym ze składników jest rtęć. 
Wykorzystywany także w dentystyce. 

19. Polski motocykl, produkowany 
przez Szczecińską Fabrykę 
Motocykli w latach 1956-1965.

20. Krótki utwór literacki, pisany prozą, np. 
“Latarnik” Sienkiewicza czy “Kamizelka” Prusa. 

Pionowo 
1. Stolica i największe miasto Bawarii. 
2. Tytuł słynnego fimu Ridleya Scotta, 

nagrodzonego Oscarem za 2000 rok, którego 
akcja rozgrywa się w antycznym Rzymie

3. Jeden z najsłynniejszych 
filozofów starożytnej Grecji

4. Cecha charakteru lub osobowości, 
która czynią daną osobę wyjątkową 
na tle społeczeństwa, zapewniająca 
jej niekwestionowany autorytet 
u ludzi i wpływ na nich.

5. Imię pierwszej kobiety w kosmosie 
– radzieckiej kosmonautki. 

6. Narząd układu oddechowego zapewniający 
dopływ powietrza do płuc. 

7. Nazwa siedzenia dla jeźdźca, 
np. do jazdy na koniu. 

8. Popularny rodzaj krzewów ozdobnych, 
znany też pod nazwą azalia lub różanecznik

9. Nazwisko szwedzkiego przyrodnika, 
który w XVIII wieku stworzył pierwsze 
systemy klasyfikacji organizmów i roślin

10. Miejscowość na wschodzie Polski, 
gdzie zlokalizowany był niemiecki 
nazistowski obóz zagłady, drugi 
największy po Oświęcimiu. 

11. Największa wyspa na świecie nie będąca 
kontynentem, położona na północnym 
Atlantyku, której nazwa oznacza „zielona 
wyspa”, jest to terytorium zależne Danii. 

12. Węgierskie danie narodowe, składające 
się głównie z mięsa, papryki i cebuli. 

13. Wojewódzkie miasto nad 
Odrą – stolica Dolnego Śląska.

14. Biblijna postać z legend opisujących 
początki narodu żydowskiego, żona 
patriarchy Jakuba; także imię jednej 
z bohaterek sztuki „Wesele” Wyspiańskiego. 

15. Starożytne miasto nad cieśniną 
Bosfor, później przemianowane 
na Nowy Rzym, Konstantynopol, 
obecnie znane jako Stambuł.

16. Gatunek gryzonia, wywodzący się 
z Ameryki Południowej, obecnie hodowany 
także w Polsce dla skór, które stanowią 
wartościowy surowiec futrzarski i są 
zaliczane do futer szlachetnych.

17. Pieśń miłosna śpiewana przy 
akompaniamencie gitary o zmroku 
pod oknem ukochanej kobiety[

18. Publikacja zawierająca zbiór map 
lub nazwa pasma górskiego 
w północno-zachodniej Afryce.

19. Nazwisko utytułowanej polskiej 
aktorki teatralnej i filmowej, znanej 
m.in. z filmu „Człowiek z marmuru”

20. Amerykański stan, będący enklawą 
położoną w północno-zachodniej części 
Ameryki Północnej, graniczy z Kanadą 
i Rosją przez Cieśninę Beringa
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dyś pasjonowały go polowa-
nia, dziś handluje antykami.

• Cezary Mocek (66 l.) – ro-
mantyk z Łodzi. Uwielbiał 
tańczyć i słuchać rocka. Ten 
uczestnik programu nieste-
ty zmarł w  trakcie emisji, 
ale wszystkie zrealizowane 
z jego udziałem odcinki zo-
staną wyemitowane – w zgo-
dzie i w porozumieniu z jego 
rodziną.

Nie przegap kolejnych 
odcinków!
Po emisji pierwszych odcinków 
wiemy już, że nowy program 
TVP spotkał się z  bardzo po-
zytywnymi reakcjami widzów, 
a jego oglądalność nie jest niższa 
od słynnego już „Rolnik szuka 
żony”.   Wbrew pozorom, uczest-

nicy w wieku 60+ w niczym nie 
przypominają nieśmiałych sta-
ruszków z kolejki po pietruszkę. 
Zaskoczyli oni wszystkich swoją 
niesamowitą energią, charyzmą 
i  optymizmem. Znane dotąd 
reality-show zwykle pokazy-
wały znacznie młodszych bo-
haterów, jednak starsi, jak się 
okazało, wcale nie muszą być 
mniej interesujący.

Z internetowych opinii wynika, 
że grupa docelowa widzów (55+) 
zostanie mocno zasilona również 
przez znacznie młodszą publicz-
ność. Jest to doskonała okazja 
do tego, by uwrażliwić osoby 
młode na potrzeby starszych. 
Akcja programu zapowiada się 
naprawdę ciekawie. Bohatero-
wie wiedzą czego chcą i  mają 
świadomość mijającego czasu. 

Nowy program TVP1 Sana-
torium Miłości składa się z 10 
odcinków i  ma być pozycją, 
która przełamie stereotyp my-
ślenia o osobach na emeryturze 

– dwanaście samotnych osób 
w  wieku 60 i  więcej lat spot-
ka się w sanatorium Równica 
w Ustroniu, leżącym w paśmie 
górskim Beskidu Śląskiego, 
gdzie przez trzy tygodnie mają 
się poznać i przeżyć nowe przy-
gody, związane również ze sferą 
uczuć.

Uczestnicy programu
W projekcie wzięło udział sześć 
kobiet oraz sześciu mężczyzn 

– wyłonionych w  specjalnym 
castingu. Każdy z  bohaterów 
otworzy nowy rozdział swoje-
go życia. Program ma pokazać 
problem dyskryminowania osób 
starszych i  jak podaje Telewi-
zja Polska „pokazać jesień życia 
w barwny i ciepły sposób, pod-
kreślając wartość oraz godność 
człowieka bez względu na jego 
wiek”. W  programie zostaną 
poruszone “ważne sprawy spo-
łeczne, zagadnienia zdrowotne, 
poradnikowe oraz edukacyjne”.  
Na dwunastkę bohaterów cze-

ka turnus, pełen podnoszących 
kondycję zabiegów, zaskakują-
cych atrakcji oraz ekscytujących 
przeżyć.

Panie:
• Janina Busk (62 l.) – niezwy-

kle energiczna i spontaniczna 
podróżniczka z Torunia.

• Małgorzata Zimmer (62 l.) 
– miłośniczka latania szy-
bowcem, strzelectwa i tańca 
z Nadarzyna.

• Walentyna Kozioł (66 l.) – 
mieszkająca w  Mikołowie 
pasjonatka projektowania, 
szycia i prowadzenia ogrodu.

• Joanna Tunney (63 l.) z No-
wego Dworu Mazowieckiego. 
Kocha sport, książki (czytać, 
a  także pisać), w  wolnych 
chwilach odświeża stare 
meble.

• Wiesława Kwiatek (65 l.) – 
Warszawianka, która marzy 
o partnerze na resztę życia. 
Realizuje się w kuchni, a od 
niedawna również na planie 
filmowym.

• Teresa Wąsowicz (61 l.) z Go-
rzowa Wielkopolskiego. Jej 
miłością są góry i taniec. Szu-
ka partnera, z którym będzie 
mogła realizować swoje pasje.

Panowie:
• Marek Jarosz (65 l.) – miesz-

kaniec Józefowa, kocha sport, 
jest bardzo aktywny. 3 lata 
temu pochował żonę po 40 
latach małżeństwa.

• Ryszard Kruszelnicki (71 l.) 
– świdniczanin, którego pasją 
jest kolarstwo szosowe. Jest 
wdowcem i ma 2 córki.

• Lesław Sierakowski (71 l.) 
z Zielonej Góry – po nie-
szczęśliwym wypadku do-
cenia każdą chwilę swojego 
życia. Uprawia sporty, gra 
na organkach.

• Ryszard Lasota (65 l.) – eko-
nomista z poczuciem humoru. 
Mieszka w Warszawie, jeździ 
na łyżwach, nartach i dobrze 
gotuje.

• Krzysztof Rottbard (62 l.) – 
podróżnik z Warszawy. Kie-

W niedzielę, 20 stycznia 2019 roku TVP1 o godz. 21.15 rozpoczęła emisję 
nowego programu „Sanatorium miłości”, który jest połączeniem reality-
-show z elementami dokumentu. Program poprowadzi Marta Manowska, 
znana z popularnego programu „Rolnik szuka żony”.

„Sanatorium Miłości”
nowy program TVP1 o Seniorach i dla Seniorów

Korzystają więc z  nowej przy-
gody jaką jest pobyt w Ustroniu. 
Jak rozwiną się relacje między 
nimi? Czy stworzą się pary i czy 
będą one miały szansę przetrwać 
w ich życiu prywatnym?

W Wielką Sobotę 20 kwietnia br. 
stacja TVP1 wyemituje specjalny, 
świąteczny odcinek „Sanatorium 
miłości”, w  którym wystąpią 
uczestnicy pierwszej edycji pro-
gramu. Po pierwszych sukcesach 
oglądalności programu pojawiły 
się już zapowiedzi nadawcy, że 
program będzie miał kolejną 
edycję.  Telewizja Polska rozpo-
czyna przyjmowanie zgłoszeń do 
drugiego sezonu „Sanatorium 
miłości”. TVP zapowiada, że 
castingi wystartują niebawem, 
choć program wróci na antenę 
dopiero w 2020 roku.

Fot. Telewizja Polska S.A.
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CZY W 2019 SKOŃCZĄ SIĘ 
PIENIĄDZE W KASIE ZUS? 
W grudniu 2018 Zakład Ubez-
pieczeń Społecznych wyliczył, ile 
pieniędzy może mu zabraknąć 
na wypłatę rent i emerytur. Na 
podstawie prognoz m.in. resortu 
finansów dotyczących bezrobo-
cia, inflacji, wzrostu płac i PKB 
oszacował, że w najczarniejszym 
scenariuszu, w latach 2019-2023, 
może mu zabraknąć ponad 70 
mld zł rocznie.1 Najbardziej op-
tymistyczny scenariusz zakłada, 
że braki w kasie ZUS będą się-
gać 41-45 mld zł. – W tej sytuacji 
trudno mówić o optymistycznym 
scenariuszu. Niestety ZUS będzie 
musiał znaleźć pieniądze, by za-
łatać dziurę i wypłacić emerytu-
ry seniorom. W przyszłym roku 
dostanie na ten cel 38 mld zł 
z dotacji budżetu państwowego 

– mówi Robert Majkowski, Prezes 
Funduszu Hipotecznego DOM. 
Braki w państwowej kasie są skut-
kiem m.in. programu 500+ (który 

„kosztuje” państwo ok. 23 mld zł 
rocznie), ale również obniżenia 
wieku emerytalnego, które miało 
miejsce w 2018. – Wielu ekspertów 
przestrzegało, że jeżeli obniżymy 

wiek emerytalny do 60 i 65 lat, to 
zmiany te będą kosztować podat-
ników około 55 mld zł w ciągu 
pięciu lat. Ten scenariusz zaczyna 
się sprawdzać. Inną ważną kwestią 
jest szybki wzrost liczby emery-
tów. Dziś jest ich ok. 9 mln. ale 
wprowadzone niedawno zmiany 
spowodują, że w 2023 roku może 
być ich o pół miliona więcej niż 
obecnie, a to oznacza, że środki 
przeznaczane na wypłatę będą 
coraz większe – dodaje Robert 
Majkowski. 

WALORYZACJA EMERYTUR 
JUŻ W MARCU?
W  połowie grudnia rząd przy-
jął i skierował do Sejmu projekt 
ustawy, która ma zmienić system 
waloryzacji emerytur. Ci seniorzy, 
którzy mają wyższe świadczenia 
wciąż będą podlegać waloryza-
cji procentowej (czyli na starych 
zasadach), natomiast ci, którzy 
otrzymują najniższe świadczenia 
mogą liczyć na waloryzację kwo-
tową (czyli podwyżki). Projekt 
ustawy zakłada, że od marca 2019 
roku najniższa emerytura wynie-
sie 1100 zł, a najniższa renta 825 
zł.2 Wszystkie emerytury i ren-

ty mają być pod-
wyższone zgodnie 
z prognozowanym 
wskaźnikiem wa-
loryzacji 103,26% 

– Poziom podwyżek 
będzie oczywiście 
zależał od wyso-
kości świadczeń. 
Seniorzy, którzy 
otrzymują wyższe 
świadczenia będą 
mogli liczyć na 
wyższe podwyżki. 
Dla skarbu pań-
stwa, który będzie 
musiał wypłacić 
emerytury po waloryzacji, ozna-
cza to wydatki większe o około 
1,5 mld zł w skali roku – mówi 
Robert Majkowski z Funduszu 
Hipotecznego DOM. 

OPŁATA ZA UŻYTKOWA-
NIE WIECZYSTE GRUNTÓW 
WZROŚNIE PIĘCIOKROTNIE?
Z początkiem 2019 roku weszła 
w życie ustawa uwłaszczeniowa 
dotycząca m.in. przekształcenia 
użytkowania wieczystego we 
własność gruntu pod nierucho-
mościami. Niestety znalazły się 

Pustki w kasie ZUS, wysokie opłaty za użytkowanie wieczyste gruntów oraz „znikające” bonifikaty za przekształcenie 
użytkowania wieczystego we własność gruntu pod nieruchomościami, podwyżki cen produktów i usług oraz… wa-
loryzacja emerytur to tylko kilka tematów, które w 2019 roku będą ważne z punktu widzenia emerytów. Co należy 
wiedzieć? Gdzie szukać informacji? Podpowiadamy.

Jakie zamiany czekają 
Seniorów w 2019?

także samorządy, które na usta-
wie uwłaszczeniowej postanowi-
ły „zarobić”. Przed końcem roku 
specjalnie podniosły opłaty za 
użytkowanie wieczyste gruntów 
(tych, których będzie dotyczyć 
ustawa), by później zażądać 
od właścicieli gruntów wyższej 
opłaty przekształceniowej. Jedna 
z gazet opisała sytuację emeryt-
ki z Krakowa, która dotychczas 
płaciła 140 zł za użytkowanie 
wieczyste (ma mieszkanie o pow. 
58 metrów kw.), ale pod koniec 
roku dostała pismo, że jej opłata 
wzrosła do ponad 730 zł rocz-

nie, czyli pięciokrotnie.3 – Nowa 
ustawa dotyczy ponad 2,5 mln 
Polaków, którzy użytkują grunty 
komunalne lub grunty należące 
do skarbu państwa. Dzięki no-
wym przepisom będą mogli oni 
zostać właścicielami tych terenów. 
O ile wzrost opłaty za użytkowa-
nie nieruchomości, czy też wysoka 
opłata za przewłaszczenie mogą 
być przyjęte przez osoby młode 
i czynne zawodowo, o tyle będą 
trudne do przyjęcia dla seniorów. 
Wiele starszych osób nie będzie 
w stanie pozwolić sobie na ure-

gulowanie wyżej wymienionych 
opłat. Oczywiście sytuacja nie bę-
dzie dotyczyła seniorów, którzy 
skorzystali z  hipoteki odwróco-
nej i pobierają rentę dożywotnią. 
W momencie podpisania umowy 
właścicielem nieruchomości staje 
się fundusz hipoteczny i  to on 
pokrywa i będzie pokrywał wszel-
kie opłaty związane z nierucho-
mością oraz gruntami – mówi 
Robert Majkowski z Funduszu 
Hipotecznego DOM. 

PODWYŻKI CEN TOWARÓW 
I USŁUG 

W Polsce utarło się, że 
Nowy Rok oznacza 
nowe podwyżki. Naj-
mocniej odczują je 
osoby, które dysponu-
ją skromnym budżetem, 
także seniorzy. W 2019 
roku wzrosną ceny pa-
liwa (jak wyliczył rząd 
o około 8 gr na litrze), 
alkoholu, owoców i wa-
rzyw (na co wpłynęła 
ponoć ubiegłoroczna 
susza), drobiu (co zapo-
wiadali m.in. eksperci 
z Instytutu Ekonomiki, 
Rolnictwa i Gospodarki 

Żywnościowej), masła, cukru, pie-
czywa (choć ceny chleba i bułek 
rosły już w 2018 roku, zapowiada-
ne są kolejne podwyżki związane 
m.in. ze wzrostem cen mąki) i in-
nych produktów. Oprócz podwy-
żek dotyczących żywności od 2019 
roku wzrosną np. kary za jazdę bez 
ważnej polisy OC (od tego roku 
kara będzie wynosiła 2250 zł), czy 
ceny biletów kolejowych (choć te 
informacje są jeszcze niepotwier-
dzone). Czy waloryzacja emery-
tur wystarczy, by pokryć kolejne 
podwyżki? – Niekoniecznie. Ceny 

towarów i usług będą rosły o około 
10-20 proc., tymczasem emerytury 
po waloryzacji wzrosną o ok. 3% 
Warto pamiętać, że seniorom już 
teraz jest trudno utrzymać zado-
walający poziom życia, zwłaszcza, 
że większość środków przeznaczają 
na leki i opłaty np. mieszkaniowe. 
Większość seniorów żyje zatem na 
kredyt i boryka się z zadłużeniem. 
Wielu emerytów, którzy decydują 
się na rentę dożywotnią przyznaje, 
że dzięki niej spłaca długi. Nowo-
roczne podwyżki na pewno nie 
pomogą im w walce z ubóstwem, 
a jest to zjawisko, o którym trzeba 
coraz głośniej mówić i z którym 
trzeba walczyć. Może nowy rok jest 
dobrym momentem do realizacji 
rządowych postanowień o usta-
wie dotyczącej renty dożywotniej? 
Mam taką nadzieję, bo wszyscy 
na nią czekamy – podsumowuje 
Robert Majkowski, Prezes Fun-
duszu Hipotecznego DOM. 

TRZYNASTA EMERYTURA 
JUŻ W MAJU?
W ramach kampanii wyborczej 
rząd PiS niespodziewanie znalazł 
w budżecie pieniądze, dzięki któ-
rym emeryci i renciści dostaną 
w maju tzw. „trzynastkę”, ale nie 
jest to rozwiązanie systemowe 
i na razie nie wiadomo, czy ta-
kie wypłaty będą kontynuowane 
w kolejnych latach. Pierwsza wy-
płata 13. emerytury ma być już 
1 maja 2019 rok. Zapowiadana 
„trzynastka” ma wynieść 1100 
zł brutto, czyli na rękę emeryt 
dostanie 888,25 zł (netto). 

Oto 5 tematów, które w 2019 roku będą istotne dla osób 60+

1.  http://wyborcza.biz/biznes/7,147880,24275376,alarmujacy-raport-zus-
-pustki-w-kasie-zakladu.html

2. https://nowiny24.pl/emerytura-zus-2019-waloryzacja-emerytur-i-rent-
-tabela-brutto-i-netto-od-1012019-wskaznik-waloryzacji-wyliczenia-pod-
wyzka/ar/13545197 

3.  http://wyborcza.biz/biznes/7,147758,24269595,miasta-podnosza-oplate-
-za-uzytkowanie-wieczyste-nawet-pieciokrotnie.html 
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Życie Seniora: Wchodząc do 
Pani mieszkania od progu 
ogromne wrażenie robi Pani 
biblioteczka uginająca się od 
książek, chyba lubi Pani czytać?
O tak, uwielbiam i to od dzie-
cka. Przez lata pracowałam jako 
polonistka w liceum w Szczeci-
nie, więc również gromadziłam 
różne książki związane z pracą, 
lektury szkolne, podręczniki 
pedagogiczne i  tym podobne. 
Musiałam być na bieżąco ze 

zmianami w programie naucza-
nia, a  przecież na przestrzeni 
trzydziestu lat, które przepra-
cowałam w szkole, kanon lektur 
wielokrotnie się zmieniał. Ale 
od kiedy przeszłam na emery-
turę, znów czytam głównie dla 
przyjemności, a najbardziej lu-
bię literaturę kobiecą – bardzo 
długo to mężczyźni dominowa-
li w literaturze, więc cieszę się, 
że teraz jest co raz więcej pań, 
które z  powodzeniem zyskują 

literacką sławę. Ale pochłaniam 
również biografię znanych ludzi, 
nie pogardzę również dobrze 
napisanym kryminałem.
ŻS: A kto jest pani ulubionym 
pisarzem? Czy jak się tyle czyta, 
to w ogóle można mieć jednego 
ulubionego pisarza?
Na pewno łatwiej wymienić kilka 
nazwisk. Ale i to się zmieniało 
na przestrzeni lat. Jak byłam 
młodsza, to uwielbiałam Franza 
Kafkę, Alberta Camus, Umberto 

Eco, Virginię Woolf. Teraz, jak 
już mówiłam, odkrywam sporo 
kobiecej literatury z krajów an-
glojęzycznych, która w czasach 
mojej młodości nie była tak do-
stępna w Polsce. Takie autorki 
jak Toni Morrison, Edith Whar-
ton, Daphne du Maurier, Iris 
Murdoch. Ostatnio też sięgam 
po kolejne powieści Margaret 
Atwood. Zaczęłam oczywiście 
na fali głośnego serialu od Opo-
wieści podręcznej, ale zdążyłam 
już przeczytać także Ślepego za-
bójcę i Czarci Pomiot. Szczerze 
polecam!
ŻS: A teraz co Pani czyta? Widzę, 
że na biurku leżą cztery książki?
No tak, jest przecież tyle książek, 
które chciałabym przeczytać! 
Mam takie fazy, że czytam jedną 
książkę przez kilka dni, a później 
zmienia mi się nastrój i chwytam 
wtedy za inną pozycję, a później 
znów wracam do tej pierwszej 
i stąd na ogół mam rozpoczęte 
kilka książek jednocześnie. Teraz 
zaczęłam czytać Biegunów Olgi 
Tokarczuk – byłam ciekawa tej 
powieści, bo została również do-
strzeżona za granicą i dostała tą 
słynną nagrodę Bookera. Jedno-
cześnie czytam też autobiografię 
byłej amerykańskiej pierwszej 
damy Michelle Obama i muszę 

przyznać, że polubiłam tą kobietę 
jeszcze bardziej. 
ŻS: Porozmawiajmy chwilę 
o Pani życiu – wiem, że w ciągu 
ostatnich 2 lat sporo się w nim 
pozmieniało, zdradzi Pani na-
szym czytelnikom, co to były 
za zmiany?
Szczerze mówiąc, to nie jest mi 
łatwo o tym opowiadać. Ponad 
2 lata temu mój mąż zachorował 
i po kilku miesiącach choroby 
odszedł. Zostałam sama z moją 
bardzo skromną nauczycielską 
emeryturą, a przecież już sam 
koszt czynszu i mediów to prawie 
połowa mojego miesięcznego 
dochodu. Przez kilka miesięcy 
próbowałam jakoś wiązać koniec 
z  końcem, ale było naprawdę 
trudno. Musiałam czasem po-
życzać pieniądze od zaprzyjaź-
nionej sąsiadki, ale strasznie źle 
się z tym czułam. Wtedy trafiłam 
na reklamę Funduszu w gazecie 
i zadzwoniłam, żeby dowiedzieć 
się dokładnie, na jakich zasadach 
to działa i na jakie pieniądze mo-
głabym liczyć. 
ŻS: Jak szybko zdecydowała się 
Pani na zawarcie umowy renty 
dożywotniej z Funduszem?
W sumie to od pierwszego tele-
fonu do Funduszu do zawarcia 
umowy minęły może dwa miesią-

ce, więc na pewno miałam czas, 
żeby wszystko dokładnie prze-
myśleć. Prawda jest jednak taka, 
że dłuższe odkładanie tej decyzji 
tylko pogłębiłoby moje problemy 
finansowe, a ciągłe życie w stresie, 
czy wystarczy pieniędzy do końca 
miesiąca, nie jest dla mnie. Nie 
mieliśmy z mężem dzieci, więc 
taka możliwość wykorzystania 
jeszcze za życia tego majątku 
zamrożonego w  nieruchomo-
ści i poprawienia sobie sytuacji 
okazała się po prostu idealna dla 
mnie. Miałam też to szczęście, 
że akurat z podpisaniem umo-
wy załapałam się na specjalną 
promocję urodzinową Fundu-
szu – dostałam na start okrągłą 
kwotę, dzięki której udało mi się 
zrobić mały remont w łazience, 
wymienić kafelki na nowe. 
ŻS: Właśnie mija pół roku od 
czasu, gdy zawarła Pani umowę 
renty z Funduszem – jak z per-
spektywy czasu ocenia Pani ten 
krok?
Na pewno niczego nie żałuję. 
Cieszę się, że wtedy trafiłam 
na reklamę Funduszu i zdecydo-
wałam się zadzwonić, bo dzięki 
temu nie popadłam w prawdziwe 
tarapaty finansowe. Dziś mogę 
z dużo większym spokojem pa-
trzeć w przyszłość. 

Jest tyle książek, które 
chciałabym przeczytać
Wywiad z panią Barbarą, Klientką 
Funduszu Hipotecznego DOM

Wywiady z innymi Klientami Funduszu Hipotecznego DOM mogą Państwo zobaczyć 
także na naszym kanale na YouTube:  
www.youtube.com/user/FunduszHipotecznyDOM

KUPON NA1000 zł
Aby zyskać jednorazową premię 1000 zł na start  

przy zawarciu umowy z Funduszem,  
zadzwoń na infolinię (tel. 801 005 801) i podaj hasło: ŻYCIE SENIORA

Promocja „Kupon” obowiązuje do 31.08.2019. Regulamin Promocji na: www.funduszhipoteczny.pl/kuponPR
O
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Tytułowa Roma to jedna z dziel-
nic stolicy Meksyku, w  której 
wychował się reżyser filmu, 
snujący tu częściowo autobio-
graficzną opowieścią o czasach 
swojego dzieciństwa spędzonego 
w mieście Meksyk, gdzie dora-
stał jako syn gospodyni domowej 
pracującej dla rodziny z klasy 
średniej. Akcja filmu rozgrywa 
się w okresie burzliwych prze-
mian społecznych i politycznych 
początku lat 70-tych ubiegłego 
wieku, a na tym tle obserwujemy 
historię młodej służącej, która 
zachodzi w ciążę oraz jej wyrozu-
miałej pracodawczyni próbującej 
ułożyć życie swojej rodziny po 
odejściu męża do innej kobiety. 
Film można obejrzeć w popular-
nym serwisie filmowym Netflix. 

GREEN BOOK
Najważniejszego Oscara dla naj-
lepszego filmu otrzymał Green 
Book – film w reżyserii Petera 
Farrelly opowiadający prawdzi-
wą historię cenionego czarno-
skórego pianisty Dona Shirleya, 
a dokładnie historię jego relacji 
z białym szoferem podczas dłu-
giego tournée po południowych 
stanach w gorącym okresie walk 
o równouprawnienie czarnych 
na początku lat 1960. 
Green Book zgarnął też dwa inne 
Oscary – za najlepszą męską rolę 
drugoplanową dla wcielającego 
się w rolę czarnoskórego piani-
sty Mahershala Ali oraz za sce-
nariusz oryginalny. Głównym 
bohaterem tego filmu jest Tony, 
drobny cwaniaczek z  Bronxu, 
który licząc na zgarnięcie kon-
kretnej sumki, zatrudnia się 
jako szofer wybitnego, muzyka 
Dona Shirleya. Z pozoru różni 
ich wszystko: od majątku i wy-

kształcenia, przez sposób bycia, 
po ulubione jedzenie i rozrywki. 
Z czasem jednak będą mieli oka-
zję przekonać się, że tak napraw-
dę więcej ich łączy, niż dzieli. Ich 
wspólna, pełna przygód podróż 
stanie się początkiem niepraw-
dopodobnej przyjaźni.

Wielką przegraną tegorocznej 
gali Oscarów jest z pewnością 
popularna aktorka Glenn Clo-
se – gwiazda po latach przerwy 
ponownie zdobyła nominację 
w  kategorii „pierwszoplanowa 
rola żeńska” i była to już siód-
ma nominacja do Oscara w jej 
dotychczasowej karierze. Wielu 
krytyków przewidywało, że może 
właśnie teraz za wybitną krea-
cję w filmie Żona Glenn Close 
w końcu wygra, tym bardziej że 
za tę samą rolę zdobyła w tym 
roku Złotego Globa. Niestety 
nic z tego! Statuetkę zgarnęła jej 
sprzed nosa brytyjska aktorka 
Olivia Coleman za rolę Królowej 
Anny w filmie Faworyta. Sporym 
przegranym jest też oparty na 

W niedzielną noc z 24 na 25 lute-
go 2019 poznaliśmy zwycięzców 
91. edycji Nagród Amerykań-
skiej Akademii Filmowej czyli 
popularnych Oscarów. Nomina-
cje do nagród ogłoszono jeszcze 
w styczniu, a najwięcej nominacji 
zgromadziły następujące obra-
zy: Faworyta i Roma – po 10 
nominacji, Narodziny gwiazdy 
i Vice – po 8 nominacji. Warto 
też wspomnieć o 5 nominacjach 
dla biograficznego obrazu o ka-
rierze brytyjskiego zespołu Que-
en pt. Bohemian Rhapsody i 3 
nominacjach dla polskiego filmu 

Zimna Wojna. A  kto finalnie 
okazał się największym zwycięz-
cą? – Ku zaskoczeniu krytyków 
najwięcej statuetek (4) zgarnął 
film Bohemian Rhapsody, a na-
grodę w kategorii Najlepszy Film 
odebrali twórcy Green Book. 

BOHEMIAN RHAPSODY
Cztery statuetki 
Oscara odebrali 
twórcy tej bra-
wurowej opowieść 
ukazującej począt-
ki słynnego rockowego zespołu 
Queen, jego muzykę i barwnego 
wokalistę Freddie’go Mercury 
(w tej roli nagrodzony Oscarem 
Rami Malek), który przełamując 
stereotypy i konwencje, zdobył 
uwielbienie niezliczonych fanów. 
Film przedstawia błyskotliwą 
karierę zespołu, który dzięki 
ikonicznym utworom i rewolu-
cyjnemu brzmieniu wspiął się na 
szczyty sławy, dopóki skanda-
lizujący styl życia Mercury’ego 
nie postawił wszystkiego pod 
znakiem zapytania. Triumfal-
ny powrót zespołu podczas 
charytatywnego koncertu „Live 
Aid” z udziałem cierpiącego na 
śmiertelną chorobę Mercury’ego 
wszedł na trwałe do historii mu-
zyki rockowej. Film ten został 

doceniony przez Akademię 
Oscarami w  kategoriach: naj-
lepszy aktor pierwszoplanowy, 
najlepszy dźwięk, najlepszy mon-
taż dźwięku i najlepszy montaż.

ROMA
Przepięknie sfotografowany, 
czarno-biały, meksykański film 
pt. Roma, w reżyserii Alfonso 
Cuarona, był głównym rywalem 
polskiego filmu Zimna Wojna 
i  pokonał go we wszystkich 
trzech kategoriach, zdobywa-
jąc Oscary za reżyserię, zdjęcia 
i najlepszy film nieanglojęzyczny. 

Najwięksi zwycięzcy 
i przegrani Oscarów za 
rok 2018

faktach film pt. Vice, 
który pokazuje kulisy 
amerykańskiej walki 
o  władze w  okresie, 
gdy prezydentem był 
George Bush Junior, 
ale faktyczną władzę 
sprawował wicepre-
zydent Dick Chen-
ney. Film ten mimo 
aż 8 nominacji zdobył 
tylko jednego Oscara 
w  mało prestiżowej 
kategorii za najlepszą 
charakteryzację. Po-
dobnie potoczyły się 
losy nominowanego 
również w  8 katego-
riach przepięknego 

muzycznego filmu Narodzin 
gwiazdy, który jest już czwartą 
wersją tej samej historii, w której 
wcześniej wystąpiły Judy Garland 
czy Barbra Streisand. Jedynego 
Oscara dla Narodzin Gwiazdy 
zdobyła przepiękna ballada Shal-
low, wykonana przez Lady Gagę 
i Bradleya Coopera, w kategorii 
Najlepsza Piosenka Oryginalna.



Pasta jajeczna

Przygotowanie:
Jajka gotujemy na półtwardo (około 4-6 minut) z dodatkiem octu. Następnie obieramy ze skorupek, 
przekładamy do miski i rozgniatamy widelcem. Do jajek dodajemy majonez, pokrojoną w drobną 
kostkę szalotkę i kiszony ogórek. Pastę doprawiamy mieloną papryką, solą i pieprzem. Kromki chleba 
smarujemy pastą, posypujemy rukolą czy szczypiorkiem i smakowite śniadanie gotowe!

Składniki:
• jajka – 3 szt.
• szalotka – 1 szt.
• kiszone ogórki – 2 szt.
• majonez – 70 g
• mielona słodka papryka

Zapraszamy naszych czytelników do dzielenia się z nami swoimi sprawdzonymi, tradycyjnymi przepisami 
kulinarnymi – możecie Państwo przesyłać je pocztą na adres: Fundusz Hipoteczny DOM – Redakcja Życia 
Seniora, Al. Jana Pawła II 29, 00-867 Warszawa lub mailowo na e-mail: info@funduszhipoteczny.pl

Jajka to zawsze pożywna i zdrowa podstawa posiłku, ale zamiast tradycyjnych sposobów podania 
może warto wykorzystać je w nieco bardziej kreatywny sposób? Polecamy Państwu szybki i prosty 
w przygotowaniu przepis, który można wykorzystać na przykład na najbliższe śniadanie wielkanocne. 

Przepis z tradycją

• ocet spirytusowy
• sól, pieprz – do smaku
• szczypiorek, rukola, pomidorki 

koktajlowe – do przybrania


