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Na co do kina  
tej jesieni?

Emerytura przyszłości  
BĘDZIE JAK PUZZLE

Poradnik dla osób cieszących się życiem 

PIES najlepszym
przyjacielem 
Seniora
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Emerytury w Polsce nigdy nie 
należały do wysokich, ale 

w przyszłości – z powodów de-
mograficznych – mogą być na-
prawdę głodowe. Dlatego przy-
szli emeryci będą musieli czerpać 
dochód z kilku źródeł, jednym 
z nich może być hipoteka odwró-
cona, o czym piszemy w artyku-
le „Emerytura przyszłości będzie 
jak puzzle”. Jesień to tradycyjnie 
gorący sezon kinowy, a więc za-
chęcam Państwa do zapoznania 
z  szerokim przeglądem najcie-

kawszych filmów, które aktualnie 
można zobaczyć na ekranach pol-
skich kin, a naprawdę jest w czym 
wybierać! A jeśli wolą Państwo 
muzykę, to już pod koniec roku 
w TVP2 zagości nowy muzyczny 
show „The Voice Senior”, w któ-
rym Państwa rówieśnicy zapre-
zentują swoje talenty wokalne 
przed profesjonalnym jury. Na 
deser zachęcam także do rozgrza-
nia szarych komórek przy naszej 
Krzyżówce. 
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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?
SREBRNA LINIA – telefoniczna usługa dla Seniorów

Przypominamy Państwu o naszej nowej usłudze informa-
cyjnej dla Seniorów, którą świadczymy pod numerem tele-
fonu: 530 000 344 (dni robocze, godz. 9:00–17:00, opłata za 
połączenie zgodnie z taryfą operatora). Srebrna Linia to wy-
kwalifikowani konsultanci, którzy telefonicznie mogą pomóc 
w wyszukaniu potrzebnych informacji, np. dane o ośrodkach 
pomocy społecznej, adresy i godziny pracy placówek medycz-
nych, aktualne rozkłady  jazdy pociągów, itp. Nasi konsultanci 
pomagają również w rozwiązaniu problemów technicznych 
w domu i znalezieniu fachowca w przypadku awarii.  Dora-
dzamy także, gdzie szukać bezpłatnej pomocy prawnej.

Robert Majkowski ponownie wybrany do Komisji Etyki KPF

Upływająca właśnie 2-letnia kadencja Komisji Etyki KPF, od-
grywającej istotną rolę w zapewnieniu przestrzegania zasad 
etycznych przez firmy zrzeszone w Konferencji Przedsiębiorstw 
Finansowych, zbiegła się z 14-leciem działalności funkcjonowa-
nia tego statutowego organu. Podczas tegorocznego Walnego 
Zebrania Członków KPF wybrano nowy skład osobowy Komisji 
Etyki, zajmującej się między innymi rozpatrywaniem wniosków 
dotyczących naruszenia Zasad Dobrych Praktyk oraz realizacją 
corocznego audytu etycznego Członków KPF. Walne Zebranie 
KPF wybrało ponownie Roberta Majkowskiego, Prezesa Zarządu 
Funduszu Hipotecznego DOM, do składu Komisji Etyki na nową, 
dwuletnią kadencję (2019-2021).

Jesienna edycja  
KINA DLA SENIORA

We wrześniu i październiku Klub 
Seniora DOM organizuje kolejną 
już edycję akcji „Kino dla Seniora”. 
Tym razem zapraszamy Państwa 
na 3 bezpłatne seanse kinowe, 
które zostaną zorganizowane 
według poniższego terminarza:

• Gdynia – 24 września 
Gdyńskie Centrum Filmowe

• Poznań – 1 października 
Kino Muza

• Łódź – 8 październik 
Kino ŁDK

Zapisy na wszystkie seanse pro-
wadzimy za pośrednictwem 
naszego profilu na portalu Fa-
cebook oraz pod tel. 801 005 801 
(dni robocze, godz. 9:00-17:00). 

Strona internetowa Funduszu w TOP 10
Miło nam poinformować, że strona internetowa Funduszu 
Hipotecznego DOM  – www.funduszhipoteczny.pl – zo-
stała wybrana przez Członków KPF do dziesiątki najlepszych 
serwisów, które wypełniają wszystkie oceniane kategorie, 
a także wyróżniają się pod względem estetycznym, czytel-
ności, łatwości dostępu do informacji. Cały czas pracujemy 
nad zawartością naszego serwisu, dodajemy nowe ciekawe 
treści – dlatego tym bardziej cieszy nas docenienie ze strony 
niezależnych ekspertów.
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Emerytura przyszłości 
będzie jak puzzle 

Senior w przyszłości będzie musiał mieć kilka 
źródeł finansowania

Wyobraźmy sobie przykładowego 
Kowalskiego, który ma 45 lat, jest 
zatrudniony na umowę o pracę 
i zarabia średnią krajową w wy-
sokości 5000 zł brutto (3350 zł 
netto). Jeśli Kowalski przejdzie 
na emeryturę w wieku 65 lat to 
jego świadczenie „od państwa” 
będzie wynosić ok. 1330 zł na 
rękę, przy założeniu, że stopa 
zastąpienia wyniesie 38 proc. 

Z danych ZUS wynika, że stopa zastąpienia, czyli relacja przeciętnej wypłacanej emerytury względem średniej krajowej 
wyniosła w 2018 roku 56,4 proc. To o ponad 5 pkt proc. mniej niż pięć lat temu. Za 20 lat stopa zastąpienia będzie 
wynosiła już tylko 38 proc., a to oznacza, że dzisiejsi 40-45 latkowie, którzy zarabiają średnią krajową w wysokości 
3550 zł netto, po przejściu na emeryturę, dostaną ok. 1300 zł na rękę. Jeżeli system emerytalny się nie zmieni, nie 
uratuje ich nawet PPK. Przyszli emeryci będą musieli mieć kilka źródeł finansowania, a świadczenie państwowe będzie 
tylko jednym z nich. Emerytura przyszłości będzie jak puzzle. Dopiero połączenie kilku elementów stworzy całość. 
O jakich elementach mowa?

(nie bierzemy pod uwagę in-
flacji, a wyniki są w aktualnych 
cenach). Jeżeli będzie chciał 
odkładać w  ramach PPK, to 
dostanie dodatkowo 479 zł na 
rękę (wg wyliczeń Polskiego 
Funduszu Rozwoju na stronie 
www.mojeppk.pl). Czy uda mu 
się żyć godziwie za 1800 zł, skoro 
dotychczas zarabiał 3350 zł? 

– Przyjmuje się, że dla utrzymania 

godziwego poziomu życia, poziom 
konsumpcji po przejściu na eme-
ryturę nie powinien spaść o więcej 
niż 30 proc. Oznacza to, że stopa 
zastąpienia powinna oscylować 
na poziomie minimum 70 proc. 
Skoro już dziś stopa zastąpienia 
w Polsce spadła poniżej 60 proc, 
za 20 lat będzie wynosiła 38 proc., 
a za 40 lat tylko 24 proc. to trzeba 
całkowicie zmienić podejście do 

emerytur. W mojej opinii emeryci 
będą musieli, i to w całkiem nie-
dalekiej przyszłości, żyć z różnych 
źródeł finansowania, ponieważ 
świadczenia „państwowe” będą 
coraz niższe – mówi Robert 
Majkowski, Prezes Funduszu 
Hipotecznego DOM. 

Emerytura przyszłości
Wróćmy do przykładowego Ko-
walskiego. Jeżeli na emeryturze 
będzie miał w portfelu 1800 zł, 
to do utrzymania godziwego po-
ziomu życia sprzed emerytury 
będzie mu brakowało 1750 zł. 
Jeżeli przyjmiemy, że stopa za-
stąpienia nie powinna spadać 
poniżej 70 proc. – Kowalskiemu 
zabraknie „tylko” 700 zł. Skąd 
weźmie te pieniądze? Możliwe, 
że z oszczędności. Gdyby miał 
zaoszczędzone 140 tys. zł to 
przez 16 lat (wg GUS taka jest 
oczekiwana długość życia w tym 
wieku) mógłby sobie „wypłacać” 
dodatkowe 700 zł miesięcznie. 
Gdyby miał 330 tys. oszczędno-
ści miałby dodatkowe 1750 zł 
miesięcznie przez wspomniane 
wyżej 16 lat. Problem w tym, że 
niewielu Polaków oszczędza 
z  myślą o  emeryturze. Blisko 
70 proc. rodaków przyznaje, że 
co prawda ma oszczędności, ale 
niewielkie. Tylko 19 proc. z nich 
ma odłożoną kwotę na pozio-
mie rocznej pensji, czyli ok. 42,5 
tys. zł (dwunastokrotność pensji 
netto). Czy to dużo? Niekoniecz-
nie. Z  takich oszczędności do 
emerytury dojdzie tylko 234 zł 
miesięcznie. 

– Moim zdaniem emerytury 
w  przyszłości nie będą opierać 
się wyłącznie na świadczeniach 
z systemu państwowego. Dlacze-
go? Ponieważ te świadczenia będą 

coraz mniejsze i utrzymanie odpo-
wiedniego poziomu życia, w opar-
ciu o jedno źródło finansowania 
(ZUS), będzie niemożliwe. Ta sy-
tuacja spowoduje, że na emery-
turę trzeba będzie patrzeć jak na 
strumień, który będzie miał kilka 
źródeł finansowania i opierał się 
na minimum 3 filarach – mówi 
Robert Majkowski z Funduszu 
Hipotecznego DOM. 

Podstawowym filarem wciąż 
będzie świadczenie państwowe, 
społeczne (w Polsce z ZUS), po 
drugie – świadczenie od praco-
dawcy, zakładowe (świadczenia 
kapitałowe, PPK, PPE), po trzecie 

– świadczenia z innych, dobro-
wolnych źródeł, czyli zabezpie-
czenie finansowe, o które każdy 
emeryt będzie musiał zadbać in-
dywidualnie (IKE, IKZE, renta 
dożywotnia z  nieruchomości, 
lokaty i inwestycje dobrowolne). 

– Za kilkanaście lat coraz większa 
liczba osób w średnim wieku bę-
dzie miała świadomość, że o włas-

ną emeryturę musi zadbać indy-
widualnie. Jednym ze sposobów 
będzie regularne oszczędzanie, 
kolejnym – inwestowanie w nie-
ruchomości, które kiedyś będzie 
można spieniężyć: wynajmując je, 
sprzedając lub decydując się na 
rentę dożywotnią – mówi Robert 
Majkowski. 

Już dziś nieruchomości są do-
brym źródłem finansowania 
życia na emeryturze. Jednym 
z puzzli, dzięki którym do senio-
ralnego budżetu może wpływać 
więcej gotówki. Z raportu Euro-
statu „Distribution of population 
by tenure status” wynika, że na 
koniec 2017 roku w Polsce aż 
84 proc. nieruchomości stano-
wiło własność osób w nich za-
mieszkujących. To kapitał, który 
można „uwolnić”, by finansować 
codzienne życie. Takie „finanso-
wanie” jest potrzebne zarówno 
dzisiejszym emerytom, jak i tym 
przyszłym. 
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Pies najlepszym 
przyjacielem Seniora
Czy posiadanie psa na emeryturze  
to dobry pomysł? Jaką rasę wybrać?
Wiele osób 60+ skarży się na samotność, brak motywacji do wychodzenia z domu, siedzący tryb życia – czy sprawie-
nie sobie psa to dobry pomysł, by życie seniora nabrało kolorów? Przecież nikt nie powiedział, że właścicielami psów 
mogą być tylko osoby młode i pełne energii.  Wśród psów znajdziemy wiele ras, które idealnie nadają się do tego, aby 
powierzyć je seniorowi – głównie ze względu na ich rozmiar i temperament.  Jak więc wybrać idealnego psa dla osoby 
starszej i na co koniecznie zwrócić uwagę?

Rozmiary psa i temperament
To oczywiste, że osoba 60+ nie 
poradzi sobie z utrzymaniem 
na smyczy dużego i  silnego 
psa, który np. zauważy kota 
i zgodnie z  instynktem posta-
nowi za nim pobiec. Dlatego 
pies dla seniora powinien być 
raczej mały lub średni. Warto 
wybierać spośród takich ras, jak 
np.: jamnik, maltańczyk, chi-
huahua, szpic. Osoba starsza 
nie ma już siły na to, aby bardzo 
aktywnie bawić się z psem czy 
fundować mu wielogodzinne 
spacery po lesie, nie mówiąc 
o bieganiu. Niektóre rasy tego 
jednak wymagają – przykła-
dem może być dalmatyńczyk. 
Lepszym wyborem dla seniora 
będzie natomiast rasa spokojna, 
zrównoważona, lekko leniwa. 
Dobry pomysł to np. buldog 
francuski, Basset hound, chow 
chow. Wybierając psa, należy 
też zastanowić się, jaka rasa 

pasuje do miejsca, w  którym 
mieszkamy. Czy jest to miesz-
kanie w bloku, czy może dom 
z ogrodem? Duże psy potrzebują 
więcej przestrzeni niż te małe. 
Zasadniczo starszym osobom 
łatwiej będzie dogodzić małym 
i średnim psiakom.

Pies dla seniora to bardzo dobry 
pomysł w sytuacji, gdy osobie 
starszej doskwiera samotność 
lub po prostu nuda. Czworonóg 
będzie mieć doskonały wpływ 
nie tylko na samopoczucie właś-
ciciela, ale też na jego kondycję 
fizyczną. Pies musi codziennie 
wyjść przynajmniej 3 razy na 
spacer, co wymusza na senio-
rze zażywanie ruchu i  świeże-
go powietrza, z  korzyścią dla 
zdrowia. Ważne, aby wybrać 
odpowiednią rasę – wówczas 
opieka nad pupilem nie będzie 
dla nas kłopotliwa.

Zamiast inwestować pieniądze 
w kłopotliwego szczeniaka, któ-
ry bez względu na rasę będzie 
aktywny, ciekawski i  wymaga 
wychowania, na co senior może 
nie mieć siły ani ochoty, można 
przygarnąć odchowanego psa. 
Dlatego polecamy rozważyć, 
czy nie lepszym wyborem będzie 
dorosły pies, ukształtowany, wy-
kazujący cechy, które pasują do 
trybu życia starszego właściciela. 
Bardzo ciekawym rozwiązaniem 
może się okazać przygarnięcie 
psa np. ze schroniska. Wbrew 
pozorom można tam znaleźć 
również wiele rasowych psów, 
ale popularne „kundelki” to też 
świetny wybór – na ogół są bar-
dzo inteligentne i wierne. 
 
Koszty utrzymania 
Osoby starsze, zwłaszcza samot-
ne, dysponują raczej ograniczo-
nym budżetem. Posiadanie psa 

wiąże się z wydatkami rzędu 
minimum 150 złotych mie-
sięcznie. Kwota ta pokrywa 
głównie koszty karmy. War-
to w  tym miejscu przypo-
mnieć, że psy nie powinny 
jadać tego, co my, zwłasz-
cza resztek słonych, mocno 
przyprawionych potraw. Do 
kosztów wyżywienia czworo-
noga doliczyć trzeba wydatki 
na obowiązkowe szczepie-
nia, zabawki, obrożę, smycz 
i  inne psie akcesoria oraz 
ewentualne wizyty u  we-
terynarza. Z poniesieniem 
większych kosztów muszą 
się liczyć właściciele psów 
dużych, które po prostu je-
dzą więcej. 

Jaką rasę psa wybrać?
Jeśli już zdecydują się Pań-
stwo na psa rasowego, to 
warto wykluczyć rasy agre-
sywne, trudne do ułożenia, 
jak np. bulteriery czy rot-
tweilery. Takie psy są do-
skonałymi obrońcami, jed-
nak wymagają twardej ręki, 
a  często także konsultacji 
z behawiorystą. Problemem 
mogą być też bardzo duże 
rasy, których siła i potrzeby 
żywieniowe mogą przekra-
czać możliwości seniora. Do 
ras, które nie będą stwarzać 
problemów osobom star-
szym należą z pewnością: 
pudle (występują w różnych 
rozmiarach i umaszczeniu), 
cocker spaniele, maltań-
czyki, west highland terier 
czy shih tzu. 

Badania naukowe potwier-
dzają, że posiadanie psa ko-
rzystanie wpływa na nasz or-

ganizm. Opiekunowie psów 
mają generalnie mniej prob-
lemów zdrowotnych, a także 
charakteryzują się większymi 
szansami przeżycia choroby 
wieńcowej. Specjaliści zauwa-
żają również, że posiadanie 
psa wpływa korzystnie na 
układ krążenia – zwiększa 
o 3% szansę przeżycia ataku 
serca, obniża ciśnienie krwi, 
redukuje poziom cholestero-
lu i trójglicerydów we krwi. 
Efekt ten jest ściśle związa-
ny z faktem, że przeciętny 
opiekun psa jest w  lepszej 
formie fizycznej ze względu 
na regularne spacery i  za-
bawy ze swoim podopiecz-
nym. Jak od dawna wiado-
mo, zdrowie i ogólny stan 
fizyczny jest skorelowany 
ze zdrowiem psychicznym 
i  samopoczuciem. Także 
i  w  tej kwestii posiadacze 
psów znajdują się na pozy-
cji uprzywilejowanej – do-
broczynne efekty kontaktu 
z psami wykorzystywane są 
w dogoterapii. Opiekunowie 
psów mają lepsze samopo-
czucie psychiczne, ponieważ 
czworonogi świetnie prze-
ciwdziałają skutkom stresu. 
Ponadto zmniejszają uczucie 
izolacji społecznej i samot-
ności, co ma ogromne zna-
czenie właśnie w przypadku 
osób starszych, dla których 
psy są wypełnieniem luki 
po wyprowadzce dorosłych 
dzieci czy śmierci partnera. 
Opiekunowie psów częściej 
i dużo chętniej nawiązują też 
nowe znajomości, są bar-
dziej otwarci. Trudno więc 
nie nazwać psa najlepszym 
przyjacielem seniora!

West Highland Terrier

Cocker Spaniel

Maltańczyk

Pudel
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Śpiewający seniorzy 
w nowym show TVP2!
Urszula Dudziak, Alicja Majewska, Andrzej Piaseczny 
i Marek Piekarczyk jurorami „The Voice Senior” ?

Z informacji przekazanych przez TVP wiemy już, że polską wersję „The Voice Senior” poprowadzą Tomasz Kammel i Marta 
Manowska, znana m.in. z “Sanatorium Miłości” oraz “Rolnik szuka żony”. Natomiast jurorami w programie będą: Urszula 
Dudziak, Andrzej Piaseczny, Alicja Majewska i Marek Piekarczyk. Rozpoczęły się już nagrania do programu, a widzowie 
Dwójki zobaczą go na antenie pod koniec 2019 roku.

„The Voice Senior” jest kolej-
ną modyfikacją popularnego 
programu telewizyjnego „The 
Voice”, który zyskał popularność 
na całym świecie i od wielu lat 

realizowane są lokalne wersje. 
W Polsce od 2011 roku program 
ten jest obecny w  ramówce 
TVP2 – dotychczas pokazano 
jego dziewięć edycji, a jesienią 

stacja pokaże dziesiątą. Telewi-
zja Polska dotychczas pokazała 
również dwie edycje „The Voice 
Kids” (na początku 2018 i 2019 
roku), czyli wersję programu 

z  udziałem dzieci. Teraz zaś 
nadszedł czas na śpiewających 
seniorów!
 
W „The Voice Senior” wystąpią 
utalentowani wokalnie uczestnicy, 
ale warunkiem wzięcia udziału 
w programie jest ukończenie 60. 
roku życia. Występy na wszyst-
kich etapach show oceniają tre-
nerzy. Zasady są bardzo podobne 
jak w „The Voice”: seniorzy biorą 
udział w castingach, wybierają 
drużynę ulubionego trenera 
i rywalizują o przejście do eta-
pu z koncertami finałowymi, 
a w finale – walczą o nagrodę 
główną. Dotychczas powsta-
ło dziewięć lokalnych wersji 
edycji z  seniorami w  takich 
krajach, jak m.in.: Holandia, 
Rosja, Niemcy, Belgia, Hiszpa-
nia, Tajlandia i Meksyk. W ser-
wisie YouTube mogą Państwo 
zobaczyć najlepsze występy z 
dotychczas zrealizowanych za-
granicznych edycji „The Voice 
Senior”.

Program “The Voice Senior” bę-
dzie emitowany w  TVP2 pod 
koniec 2019 roku. Najprawdo-
podobniej trafi on do sobotnie-
go prime-time stacji. Z naszych 
ustaleń wynika, że „The Voice 
Senior” będzie liczyć około 5 od-
cinków. Pierwszy z nich ma zo-
stać wyemitowany na przełomie 
listopada i grudnia 2019 roku. 
Oznacza to, że najprawdopodob-
niej „The Voice Senior” będzie 
emitowany tuż po zakończeniu 
dziesiątej edycji „The Voice of 
Poland” (emisja jesienią 2019 

roku), ale przed rozpoczęciem 
trzeciego sezonu „The Voice Kids” 
(emisja zimą 2020 roku).

Polska wersja „The Voice Senior” 
to nie pierwszy program emito-
wany przez publicznego nadawcę 
w naszym kraju, który dedyko-
wany jest seniorom. Telewizyjna 
Jedynka w okresie od 20 stycznia 

The Voice Senior to format należący do Talpa 
Content B.V.  Artykuł powstał na podstawie 
materiałów prasowych Telewizji Polskiej S.A.
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do 31 marca 2019 roku pokazy-
wała pierwszy sezon autorskiego 
formatu „Sanatorium miłości”, 
o którym również pisaliśmy już 
na naszych łamach. 
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Poziomo
1. Nazwisko amerykańskiego 

astronauty, który jako pierwszy 
człowiek stanął na Księżycu

2. Osoba sprawująca liturgiczny 
obrzęd wypędzania złego ducha

3. Włoski malarz okresu renesansu, 
tworzący głównie we Florencji na 
zlecenie Medyceuszy, znany m.in. 
z obrazów “Wiosna”, ”Narodziny Wenus” 
oraz fresków w Kaplicy Sykstyńskiej

4. Dynastia rządząca w Anglii w XV-
XVII wieku, z której m.in. wywodził 
się słynny król Henryk VIII

5. Nazwa tytułowej ulicy z popularnego 
polskiego serialu komediowego z lat 
80-tych w reżyserii Stanisława Barei

6. Dobrowolne zwlekanie z realizacją 
zamierzonych działań, opóźnianie lub 
przekładanie czegoś na później

7. Dział matematyki, którego przedmiotem 
badań są związki miarowe między 
bokami i kątami trójkątów

8. Polski serial komediowy produkowany 
w latach 1974-1977 przez Telewizję 
Polską, który opowiadał o kryzysie 
wieku średniego, a główną rolę 
grał w nim Andrzej Kopiczyński

9. Świadczenie pieniężne wypłacane 
przez ZUS osobom, które są 
czasowo lub stale niezdolne do 
wykonywania pracy zawodowej

10. Tytuł komedii Aleksandra Fredry 
– popularnej lektury szkolnej

11. Nazwisko pierwszego prezydenta 
USA i nazwa stolicy tego państwa

12. Dziedzina medycyny, która zajmuje 
się zaburzeniami funkcji gruczołów 
wydzielania wewnętrznego

13. Najbardziej rozpowszechniony typ związku 
małżeńskiego, w którym jedna osoba 
związana jest trwale z jednym partnerem

14. Np. styl w malarstwie, który charakteryzuje 
się naśladowczym sposobem 
przedstawiania rzeczywistości oraz 
kierunek artystyczny w malarstwie 
drugiej połowy XIX wieku, zakładający 
wierne odtwarzanie rzeczywistości

15. Kraina historyczna położona na 
Wyżynie Siedmiogrodzkiej w Rumunii, 
miejsce zamieszkania słynnego 
powieściowego hrabiego Drakuli

16. Stolica Szkocji
17. Popularna trucizna, której niewielka dawka 

może doprowadzić do zgonu człowieka, 
stosowana także w walce z gryzoniami

18. Grupa poetycka, którą zaczęli formować 
około roku 1916 Julian Tuwim, Antoni 
Słonimski, Jarosław Iwaszkiewicz, 
Kazimierz Wierzyński oraz Jan 
Lechoń, której nazwa pochodzi od 
mitologicznej rzeki opływającej Troję

19. Gatunek padlinożernego pataka 
z rodziny jastrzębowatych

20. Nazwisko polskiej piosenkarki, która 
wylansowała takie przeboje jak 
“Powrócisz tu” i “Już nie ma dzikich plaż”

21. Bóg podziemnego świata 
zmarłych w mitologii greckiej

22. W mitologii greckiej syn Zeusa i Leto, 
najprzystojnieszy bóg spośród mężczyzn, 
patron sztuki i poezji, przewodnik muz 

Pionowo
1. Państwo europejskie, którego 

stolicą jest Oslo
2. Dział zoologii zajmujący się ptakami
3. Część budynku na planie prostokąta 

z jednym lub kilkoma rzędami 
kolumn, które wspierają dach, otwarta 
co najmniej z jednej strony

4. Instrument muzyczny, z grupy 
strunowych szarpanych, 
przypominający niewielką gitarę 

5. Rodzaj liściastego drzewa, bardzo 
popularny w całej Polsce 

6. Najmniejsze państwo świata i siedziba 
władz Kościoła katolickiego

7. Marka samochodów osobowych 
produkowanych w NRD w latach 1957-1991

8. Kultowa polska komedia z 1983 r. 
w reżyserii Juliusza Machulskiego, 
z Jerzym Stuhrem i Olgierdem 
Łukaszewiczem w rolach głównych

9. Nazwisko najbardziej utytułowanej 
polskiej tenisistki ostatnich lat, która 
zakończyła karierę sportową w 2018 roku 

10. Inaczej spadająca gwiazda
11. Stolica i największe miasto Albanii
12. Inaczej jabłecznik, kruche lub półkruche 

ciasto, nadziewane jabłkami 
13. Rzeka płynąca przez Białoruś, Litwę 

i Rosję, uchodząca do Bałtyku
14. Masyw górski w polskich Tatrach, 

górujący nad Zakopanem 
15. Kazimierz, nieżyjący już słynny polski 

piłkarz, który grał w reprezentacji 
Polski w latach 1968-1978, był królem 
strzelców na Igrzyskach Olimpijskich 
w Monachium w 1972 r. 

16. Grecki pieśniarz wędrowny, autor 
słynnych eposów „Iliada” i „Odyseja”

17. Jedna z podstawowych specjalności 
lekarskich. Skupia się m.in. na 
diagnostyce i leczeniu operacyjnym 
i zachowawczym schorzeń, wad 
wrodzonych i nabytych, zapaleń i zmian 
pourazowych narządu ruchu, szkieletu, 
układu więzadłowo-stawowego i mięśni

18. Tradycyjny ubiór japoński
19. Nieorganiczny związek chemiczny 

azotu i wodoru o charakterystycznym, 
nieprzyjemnym zapachu

20. Popularna japońska marka 
samochodów osobowych

21. Utytułowana polska lekkoatletka 
specjalizująca się w sprincie i skoku w dal, 
która w latach 60/70-tych zdobyła w sumie 
siedem medali Igrzysk Olimpijskich

22. Wyspa wylkaniczna z archipelagu Antylii 
Małych, terytorium zależne Holandii

23. Górna część kondygnacji pozwalająca 
stworzyć dodatkową powierzchnię 
w wysokich wnętrzach

24. Nielegalne narzędzie, najczęściej pasek 
papieru z zapisanymi informacjami, 
tworzony przez ucznia czy studenta, który 
ma mu pomóc zdać egzamin czy klasówkę
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Rozwiąż krzyżówkę i rozszyfruj hasło!
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Kolejne skierowanie dopiero po roku 
od zakończenia leczenia
Od zakończenia leczenia uzdrowiskowego do dnia 
złożenia kolejnego skierowania musi teraz upły-
nąć co najmniej 12 miesięcy. Wymóg ten dotyczy 
również rehabilitacji uzdrowiskowej. Nie będzie 
miał zastosowania w przypadku dzieci oraz do-
rosłych, kierowanych do szpitali i ambulatoriów 
uzdrowiskowych.  Szacuje się, że ta zmiana sprawi, 
że z kolejki na leczenie rocznie “wypadnie” około 
150 tysięcy osób.

30 dni na przekazanie skierowania do NFZ
Skierowanie w  terminie 30 dni od dnia wysta-
wienia przez lekarza powinno zostać wysłane do 
oddziału wojewódzkiego NFZ. Tak jak dotychczas 
będzie mógł to zrobić świadczeniodawca wska-
zany w skierowaniu. Należy pamiętać o tym, by 
skierowanie umieścić w  zamkniętej kopercie 
opatrzonej napisem „SKIEROWANIE NA LE-

Sanatorium z NFZ 
Co się zmieniło w przepisach  
dotyczących skierowań do sanatorium?

Ministerstwo Zdrowia chce skrócić kolejki do uzdrowisk. Urzędnicy przygotowali zmiany w zasadach kierowania 
pacjentów na leczenie uzdrowiskowe albo rehabilitację uzdrowiskową, które weszły w życie 19 lipca 2019 r.  

CZENIE UZDROWISKOWE” lub „SKIEROWA-
NIE NA REHABILITACJĘ UZDROWISKOWĄ”. 
Brak przekazania skierowania w tym terminie ma 
skutkować utratą jego ważności.

Skierowanie bez wskazania konkretnego 
sanatorium
Lekarz wystawiający skierowanie nie będzie już 
określał w nim miejsca oraz rodzaju świadczenia. 
Dotychczas lekarze ubezpieczenia zdrowotnego 
mieli taką możliwość. A więc teraz o miejscu, do 
którego zostanie wysłany pacjent, zdecyduje lekarz 
specjalista zatrudniony w NFZ.

Bez obowiązkowego RTG klatki piersiowej
Nie będzie już obowiązkowego skierowania na 
badanie RTG klatki piersiowej przed wyjazdem 
do sanatorium, za wyjątkiem sytuacji gdy jest to 
medycznie uzasadnione. 

Promocja 2000+ to świetna okazja, by poza wypłacaną 
co miesiąc rentą dożywotnią zyskać także dodatkową, 
jednorazową nagrodę pieniężną w wysokości aż 2000 zł, 
którą można wykorzystać w dowolny sposób – np. na jesi-
enny wyjazd do sanatorium. 

Co zrobić, by skorzystać z Promocji 2000+? – To proste! Wys-
tarczy zawrzeć umowę renty dożywotniej z Funduszem Hi-
potecznym DOM w okresie trwania Promocji i wyrazić wolę 
otrzymania nagrody. 

Z okazji przypadających pod koniec października 2019 r. jedenastych 

urodzin Funduszu Hipotecznego DOM, miło nam poinformować 

o SPECJALNEJ PROMOCJI 2000+, z której mogą skorzystać osoby 

zawierające umowę o dożywocie lub umowę renty odpłatnej z Funduszem 

w okresie od 16 września 2019 do 20 grudnia 2019 r. 

Promocja 2000+

Taki jednorazowy, duży zastrzyk gotówki z pewnością 
każdemu Seniorowi się przyda, więc wszystkich zain-
teresowanych zachęcamy do kontaktu z naszą infolinią 
– tel.  801 005 801 lub 530 000 344 (dni robocze, godz. 
9:00-17:00). Można również złożyć wniosek internetowy 
na stronie: www.funduszhipoteczny.pl/wniosek.

Regulamin Promocji 2000+ dostępny jest w siedzibie Fun-
duszu Hipotecznego DOM oraz na stronie internetowej:   
www.funduszhipoteczny.pl/2000plus
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Życie Seniora: Pani Ewo, widzę, 
że dopiero co wróciła Pani ze 
spaceru ze swoim psem – czy 
z własnego doświadczenia po-
twierdza Pani opinie naukowców 
o dobroczynnym wpływie posia-
dania czworonoga na zdrowie 
człowieka?
Ależ oczywiście – moja Lara 
uwielbia spacery i  cztery razy 
dziennie wyciąga mnie z domu. 

Przynajmniej raz dziennie mu-
szę ją zebrać na taki dłuższy spa-
cer do pobliskiego parku, a to 
jest łącznie blisko 3 kilometry. 
Dzięki tym spacerom jestem 
cały czas w niezłej formie. Nie 
od dziś wiadomo, że ruch to 
zdrowie, a wątpię, by chciało 
mi się samej regularnie chodzić 
na tak długie spacery, gdybym 
nie miała psa. 

ŻS: A jak to się stało, że Lara 
pojawiła się w Pani życiu?
Od dziecka jestem „psiarą” – 
w  domu moich rodziców za-
wsze był jakiś pies. Później gdy 
miałam już swoją rodzinę to też 
mieliśmy dwa psy, ale później 
nastała dość długa przerwa. Gdy 
pięć lat temu odszedł mój mąż, 
w domu zrobiło się pusto, cicho 
i  wtedy pojawiła się pierwsza 

myśl o  psie, ale trochę się ba-
łam tych wszystkich obowiązków, 
więc nie mogłam się zdecydować 
na ten krok. Aż pewnego dnia 
usłyszałam od sąsiadki, że jej 
córka przygarnęła młodego psa, 
ale niestety okazało się, że jest 
uczulona na sierść i niestety nie 
może go zatrzymać. Szukali więc 
kogoś odpowiedzialnego, kto by 
się zajął psiakiem. Stwierdziłam, 
że chyba to jakiś znak od losu. 
I tak Lara trafiła do mnie i od 
razu zdobyła moje serce. 

ŻS: Proszę zdradzić naszym 
czytelnikom, jak to się stało, że 
została Pani klientką Funduszu 
Hipotecznego DOM?
Po śmierci męża moja sytuacja 
finansowa pogorszyła się i  za-
częłam się zastanawiać, co mogę 
zrobić, żeby jakoś wyjść na pro-
stą. Myślałam nawet o sprzeda-
ży mieszkania i kupieniu jakiejś 
małej kawalerki, ale gdy prze-
analizowałam dokładnie ceny 
i  wszystko dobrze policzyłam, 
to okazało się, że pieniądze które 
by mi zostały po takiej zamianie 
nie byłyby duże i na pewno nie 
zabezpieczyłyby mnie na starość. 
O  moich dylematach opowie-
działam znajomej sąsiadce, oso-
bie dużo młodszej o ode mnie 
i po jakimś czasie odezwał się do 
mnie brat tej pani z propozycją 
zawarcia umowy o dożywocie. 
Proponował, że będzie mi płacił 
co miesiąc pewną kwotę i jesz-
cze pomoże czasem w większych 
zakupach czy naprawie czegoś 
w domu.

ŻS: A więc najpierw rozważała 
Pani zawarcie umowy z osobą 
prywatną – co sprawiło, że osta-
tecznie zmieniła Pani zdanie 

i  skontaktowała się z  Fundu-
szem?
Z natury jestem dość ostrożna, 
więc najpierw zaczęłam szukać 
w internecie informacji o umo-
wie o dożywocie i tak trafiłam 
na doniesienia prasowe o  róż-
nych osobach, które przepisały 
mieszkania na osoby prywatne 
w zamian za rentę lub pomoc, 
a później te osoby nie wywiązy-
wały się ze swoich obowiązków, 
nie płaciły pieniędzy. Czytałam 
też historię starszego małżeństwa, 
które wylądowało na bruku, bo 
osoba która obiecywała im po-
moc okazała się 
oszustem. Prze-
myślałam więc 
sprawę i doszłam 
do wniosku, że 
jednak nie znam 
zbyt dobrze tego 
pana, nie wiem 
nic o  jego sy-
tuacji finanso-
wej, więc lepiej 
nie ryzykować. 
Znalazłam w in-
ternecie stronę 
Funduszu i  wy-
pełniłam na niej 
wniosek. 

ŻS: Jakie były 
Pani kolejne kroki? 
Oczywiście prześwietliłam was 
gruntownie w internecie – przej-
rzałam wszystkie informacje 
o spółce i jej ofercie, czytałam 
opinie klientów i w sumie nie 
znalazłam niczego, co mogłoby 
mnie zniechęcić. Przekonał mnie 
ten profesjonalizm Funduszu. 
A później przyjechała do mnie 
pani ekspert Funduszu i muszę 
przyznać, że jej ogromna wiedza, 
cierpliwość i pozytywne nasta-

wienie tylko utwierdziły mnie 
w  przekonaniu, że Fundusz 
Hipoteczny DOM to partner 
godny zaufania. 
 
ŻS: Niedawno minął rok od 
zawarcia przez Panią umowy 
z Funduszem – jak z perspekty-
wy czasu ocenia Pani tę decyzję?
Cieszę się, że na Was trafiłam 

– dzięki rencie dożywotniej 
mogę sobie spokojnie miesz-
kać w moim dotychczasowym 
mieszkaniu, nie martwię się już 
o czynsz, w kieszeni zostaje mi 
więcej pieniędzy, więc odkładam 

sobie na jakieś drobne przyjem-
ności. Generalnie polecam to 
rozwiązanie innym osobom 
w podobnej sytuacji życiowej. 

Pani Ewo, dziękujemy za miłą 
rozmowę!

Przekonał mnie 
profesjonalizm Funduszu
Wywiad z panią Ewą ze Szczecina, 
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
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Na czołowych miejscach 
znajdziemy takie filmy jak: 
komedia Miszmasz czy-
li Kogel Mogel 3, którą 
obejrzało ponad 2 milio-
ny osób, trzecią cześć ro-
mantycznej serii Planeta 
Singli 3 z  wynikiem 1.4 
miliona sprzedanych bi-
letów oraz kryminalny 
hit Patryka Vegi Kobie-
ty Mafii 2 (ponad 1 mi-
lion widzów). Po drugiej 
stronie barykady mamy 
wielkie hollywoodzkie 
produkcje o superbohate-
rach oraz filmy dla dzieci: 
Avengers. Koniec Gry (1.8 
mln widzów), Król Lew 
(1.7 mln) czy Sekretne Ży-
cie Zwierzaków Domowych 2 
(1.3 mln widzów). W  gronie 
filmów, którym udało się przy-
ciągnąć sporo widzów do kin 
jest też ostatni zdobywca Oskara 
za najlepszy film czyli obraz pt. 
Green Book z wynikiem blisko 
900 tysięcy sprzedanych biletów. 
A jakie filmy będą rządzić w ki-
nach w najbliższych miesiącach? 

– Zapraszamy na nasz subiek-
tywny przegląd najciekawszych 
propozycji.

W DESZCZOWY DZIEŃ 
W NOWYM JORKU
(polska premiera:  
26 lipca 2019 r.)

Nowa komedia romantyczna Al-
lena opowiada o zakochanej pa-

rze studentów, Gatsby’m (Timot-
hée Chalamet) i Ashleigh (Elle 
Fanning), którzy postanawiają 
spędzić romantyczny weekend 
w Nowym Jorku – jednak ich 
plany ulegają zmianie równie 
szybko jak słoneczna pogoda, 

która znika w  ulew-
nym deszczu. Gatsby 
uwielbia klimat Nowe-
go Jorku i chce pokazać 
ukochanej Ashleigh 
rodzinne miasto. Nie-
spodziewanie ich ścieżki 
rozchodzą się i  każde 
z  osobna przeżywa 
własne przygody, peł-
ne humoru i  zwrotów 
akcji. „W  deszczowy 
dzień w Nowym Jorku” 
to już trzeci wspólny 
projekt, w którym swoje 
siły łączą Woody Allen 
i wielokrotnie nagra-
dzany operator obrazu 
Vittorio Storaro.

POLITYKA  
(premiera:  
6 września 2019 r.) 

Kontrowersyjny, najnowszy film 
Patryka Vegi, który odsłania ku-
lisy polskiej polityki ostatnich lat 
i pokazuje postaci i wydarzenia 

Na co do kina tej jesieni?
Przeglądając dane z polskiego „box-office” czyli ilość sprzedanych biletów kinowych na poszczególne filmy w polskich 
kinach, to pierwsza połowa 2019 roku była całkiem udana dla polskich produkcji.

fascynacji oraz o tym, co po la-
tach zostaje z relacji – zwłaszcza 
miłosnych – z ważnymi dla nas 
ludźmi. „Ból i blask” to również 
ponowne spotkanie hiszpańskie-
go reżysera ze swoją wieloletnią 
filmową muzą, Penélope Cruz, 
oraz – przede wszystkim – z An-
tonio Banderasem, którego za 
tę rolę uhonorowano nagrodą 
dla najlepszego aktora na 72. 
Festiwalu w Cannes. Głównym 
bohaterem filmu jest Salvador 
Mallo (Banderas), kultowy hi-
szpański reżyser, który stroni od 
mediów i usilnie strzeże swojej 
prywatności. Mężczyzna od-
najduje po latach osoby, które 
wywarły największy wpływ na 
jego życie, oraz przeżywa na 
nowo najważniejsze momenty 
ze swojej przeszłości.

inspirowane prawdziwymi wy-
darzeniami, o których słyszymy 
w serwisach informacyjnych.

W obsadzie odnajdziemy wie-
le gwiazd – Daniel Olbrychski, 
Andrzej Grabowski, Zbigniew 
Zamachowski, Janusz Chabior, 
Iwona Bielska i Ewa Kasprzyk – 
choć charakteryzacja niektórych 
zmieniła ich nie do poznania.

PAVAROTTI
(polska premiera:  
2 sierpnia 2019 r.)
Niezwykle poruszająca historia 
ukochanego śpiewaka operowe-
go wszech czasów. Pavarotti: 
prawdziwa gwiazda rocka w ope-
rowych wydaniu, nieziemski głos, 
wspaniały człowiek, legenda. Tyl-
ko on mógł nakłonić lady Dianę 
do tego, by słuchała go moknąc 
w deszczu, tylko on jeździł po 
świecie z własnym jedzeniem, 

wiadomo  
– Włoch! 

Film zawiera 
nagrania nie-
zapomnia-
nych wystę-
pów, w tym 
fragmenty 
z koncertu 
Trzech Te-
norów oraz 
nigdy wcześ-
niej niepub-
likowane 
materiały 
archiwalne 
i wypowie-
dzi najbliż-
szych, w tym 
drugiej żony 
Pavarottiego 

– Nicoletty, 
a także Jose Carrera-
sa, Placido Domingo 
i Bono z zespołu U2.

BÓL I BLASK
(polska premiera:  
30 sierpnia 2019 r.)
Według krytyków „Ból 
i  blask” to arcydzie-
ło, najlepszy i  zarazem 
najbardziej osobisty film 
hiszpańskiego mistrza od 
lat. Doskonałe recenzje, 
łzy wzruszenia i 10-mi-
nutowa owacja po sean-
sie – to tylko kilka reakcji 
na najnowszy film jed-
nego z najwybitniejszych 
reżyserów światowego 
kina, Pedro Almodóvara. 
Twórca „Wszystko o mo-
jej matce” i „Porozmawiaj 
z  nią” opowiada o  roli 
przypadku w  naszym 
życiu, o sile pierwszych 
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NA BANK SIĘ UDA
(polska premiera:  
15 sierpnia 2019 r.)
To polska komedia kryminalna, 
która łączy szalone tempo akcji, 
wyraziste postaci i  dowcipne 
dialogi. Trzech starszych panów 
dokonuje napadu na bank. Do-
skonale przygotowani, uzbrojeni 
po zęby i w maskach na twarzy, 
pod okiem kamer monitoringu 
wchodzą do banku i włamują się 
do podziemnego sejfu. Kiedy po-
licja przyjeżdża na miejsce, ze 
zdziwieniem stwierdza, że nic 
nie zginęło. Ale czy na pewno? 
I  tak splatają się losy trzech 
staruszków, młodego hakera 
i policyjnego informatyka. Jest 
i piękna dziewczyna. Pozostaje 
tylko pytanie, co czeka ich na 

końcu tej przygody, nagroda czy 
więzienna cela? W obsadzie same 
gwiazdy: Maciej Stuhr, Adam 
Ferency, Marian Dziędziel i Lech 
Dyblik. 

DOWNTON ABBEY 
(polska premiera:  
13 września 2019)
Jest rok 1927. Ponownie znaj-
dziemy się w  tytułowym, nie-
zwykłym domostwie, jeszcze 
bardziej niż dotąd pełnym prze-
pychu. Czegoś takiego jeszcze 
nie widzieliśmy – wystawne 
wnętrza, nieprawdopodobne 
kostiumy, glamour. Czas jesz-
cze raz znaleźć się w  świecie, 
w którym przeplata się dramat, 
komedia i romans. Wracając do 
domu Granthamów, zobaczymy 
arystokratyczną rodzinę oraz jej 
służbę w czasie przygotowań do 
największe-
go zaszczytu, 
jaki można 
sobie wyob-
razić – wizyty 
królewskiej. 
Na ekranie zo-
baczymy całą 

– znaną z prze-
bojowego se-
rialu – obsadę. 
Za scenariusz 
o dp ow i a d a 
laureat Oscara 
Julian Fello-
wes. Brytyjski 
serial, którego 
kontynuacją 
jest ten film, 
trafił już do 
Księgi Rekor-
dów Guinnes-
sa jako najwy-
żej w  historii 

oceniony przez krytyków show 
telewizyjny.

LEGIONY 
(polska premiera:  
20 września 2019)

„Legiony” to uniwersalna opo-
wieść o przyjaźni, marzeniach, 
gorącym uczuciu i dorastaniu 
w  trudnych czasach. Wielka 
historia w filmie jest tłem dla 
rozgrywającej się na pierw-
szym planie love story, w którą 
uwikłani są: Józek (Sebastian 
Fabijański) – dezerter z  car-
skiego wojska, agentka wywiadu 
I Brygady – Ola (Wiktoria Wo-
lańska) z Ligi Kobiet Pogotowia 
Wojennego oraz Tadek (Bartosz 
Gelner), narzeczony Oli, ułan 
i członek Drużyn Strzeleckich. 
Ich spotkanie rozpocznie burzli-
wy romans, który wystawi rela-

Artykuł powstał na podstawie materiałów 
prasowych dystrybutorów:  KINO ŚWIAT 
Sp. z o.o., Gutek Film Sp. z o.o., NEXT 
FILM Sp. z o.o., BEST FILM Co Sp. z o.o. 
i United International Pictures Sp. z o.o.cje bohaterów na wielką próbę. 

Obok postaci fikcyjnych, których 
historie wzorowano na życiory-
sach prawdziwych legionistów, 
w filmie pojawia się szereg oso-
bistości znanych z kart historii. 
Wśród nich: brygadier Józef Pił-
sudski (Jan Frycz), porucznik 
Stanisław Kaszubski ps. „Król” 
(Mirosław Baka), rotmistrz Zbi-
gniew Dunin-Wąsowicz (Borys 
Szyc), porucznik Jerzy Topór-

-Kisielnicki (Antoni Pawlicki) 
i wielu innych.

PIŁSUDSKI
(polska premiera:  
13 września 2019)
To nie miało prawa się stać! Jest 
rok 1901. Józef Piłsudski „Ziuk” 
(Borys Szyc) po brawurowej 
ucieczce ze szpitala psychia-
trycznego ponownie staje na 
czele polskiego podziemia

niepodle-
głościowego. 
Nieugięty na 
polu walki, 
w życiu 
prywatnym 
poddaje się 
namiętności, 
rozdarty mię-
dzy dwiema 
kobietami 
jego ży-
cia – żoną 
(Magdalena 
Boczarska) 
i kochanką 
(Maria Dęb-
ska). Przez 
zachowaw-
czych człon-
ków Polskiej 
Partii Socjali-
stycznej uwa-

żany za terrorystę, Piłsudski 
wraz z najbliższymi 
współpracownikami 
nie cofnie się przed ni-
czym – zamachami na 
carskich urzędników 
i najwyższych ofice-
rów, szmuglowaniem 
bomb, zuchwałym na-
padem na pociąg, by 
osiągnąć swój cel: nie-
podległą Polskę. Zbli-
ża się rok 1914 i „Ziuk” 
widzi nowe szanse na 
osiągnięcie niemożli-
wego. „Piłsudski” to 
kino awanturnicze, 
płomienny romans, 
historia prawdziwa 
Marszałka, jakiej dotąd 
nie znano.
Obsadzenie roli Jó-
zefa Piłsudskiego nie 
było proste. Akcja fil-

mu osadzona jest na początku 
dwudziestego wieku. Początko-
wo reżyser szukał młodszego ak-
tora, jednak nie mógł znaleźć 
nikogo, kto miałby odpowiednią 
charyzmę, aby zagrać Marszał-
ka. Pomysł, aby tę rolę zagrał 
Borys Szyc, nie był dla reżysera 
oczywisty. – Kiedy pojawił się 
pomysł, żeby obsadzić Borysa 
Szyca, przyznaję, miałem duże 
wątpliwości. Jednak po kilku 
rozmowach oraz po pierwszej 
charakteryzacji zobaczyłem 
w nim bohatera, którego szu-
kałem. Borys na planie jest Józe-
fem Piłsudskim – mówi reżyser, 
Michał Rosa.



Przepis z tradycją

Jesienne leczo

Przygotowanie:
Na patelni rozgrzewamy olej i wrzucam pokrojoną w półplasterki kiełbasę, podsmażamy aż się 
zrumieni. Następnie dodajemy pokrojoną w piórka cebulę, podsmażamy na małym ogniu, żeby się 
nie spaliła. 

W między czasie kroimy paprykę w paski i dorzucamy na patelnię.  W tym momencie możemy 
już dodawać przyprawy oraz koncentrat pomidorowy i dalej dusimy. Po chwili na patelni ląduje 
pokrojona cukinia i pieczarki, a całość zaczyna pięknie wyglądać. Kiedy cukinia będzie półmiękka 
dodajemy sparzone, obrane ze skórki i pokrojone pomidory. 

Składniki:

• 2 papryki czerwone
• 4 pomidory
• 1 cukinia
• 2 cebule
• pieczarki

• pęto kiełbasy (np. Śląska)
• 2 łyżeczki koncentratu pomidorowego
• 2 ząbki czosnku
• sól i pieprz, papryka słodka i ostra
• suszone zioła prowansalskie
• olej


