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śmieci
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i podwyżki opłat

KRZYŻÓWKA

Poradnik dla osób cieszących się życiem 
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Bieżący rok rozpoczął się od 
znacznych podwyżek opłat 

za wywóz śmieci, co wiąże się 
także ze zmianami obowiązują-
cych zasad segregacji odpadków 

– wszystkie niezbędne informa-
cje na ten temat porządkujemy 
w artykule pt. „Segregacji śmieci”. 
Nowe zasady obowiązują również 
przy wystawianiu recept – choć 
nadal możemy poprosić lekarza 
o tradycyjną, papierową receptę, 
to warto przeczytać, jak działają 

e-recepty oraz jakie możliwości 
daje nam Internetowe Konto Pa-
cjenta (IKP). Wprawdzie pande-
mia koronawirusa spowodowała 
czasowe zamknięcie kin w Polsce, 
ale i tak warto przeczytać  o naj-
ciekawszych filmach nagrodzo-
nych na ostatniej gali rozdania 
nagród Amerykańskiej Akademii 
Filmowej – okazja by je zobaczyć 
prędzej czy później na pewno się 
pojawi!  Polecam też I część wy-
wiadu z naszymi Klientami, któ-
rzy najlepsze lata swojego życia 
spędzili w Afryce. 
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Niezbędnik 
kontaktowy

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

112
ogólnopolski numer 

alarmowy  
(z telefonów komórkowych)

999
pogotowie ratunkowe

998
straż pożarna 

997
policja 

Co nowego w Funduszu?
Klienci Funduszu przy świątecznym stole

Początek grudnia 2019 upłynął nam tradycyjnie 
na świątecznych spotkaniach przy tradycyjnych 
potrawach i smakołykach, które Fundusz organi-
zuje w największych miastach dla swoich Klientów. 
W ubiegłym roku zaplanowaliśmy cztery takie 
spotkania: 3 grudnia spotkaliśmy się z naszymi 
Klientami we Wrocławiu, 4 grudnia w Warszawie, 
a 5 grudnia – w Poznaniu, 10 grudnia – w Gdańsku. 
Nasi goście tradycyjnie już chętnie wpisywali się 
też do naszej funduszowej Kroniki. 

KOLEJNY ROK Z RZĘDU 
FUNDUSZ Z CERTYFIKATEM 
AUDYTU ETYCZNEGO

Cieszymy się, że Fundusz 
Hipoteczny DOM kolejny rok 
z rzędu znalazł się w szacownym 
gronie �rm, które pozytywnie 
przeszły weryfikację ankiet 
audytu etycznego, dokonywaną 
co roku przez Komisję Etyki 
przy Związku Przedsiębiorstw 
Finansowych w  Polsce (ZPF). 
Certyfikat Etyczny ZPF jest 
potwierdzeniem zgodności 
praktyk biznesowych Funduszu 
z Zasadami Dobrych Praktyk ZPF. 
Certy�kat pozostaje ważny do 
31 marca 2021 roku. 
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Polub ŻYCIE SENIORA na Facebooku!
Pod koniec ubiegłego roku uruchomiliśmy pro�l Życia Seniora na Facebooku 
i zachęcamy wszystkich czytelników naszego kwartalnika do śledzenia nas 
także w tej elektronicznej wersji: www.facebook.com/ZycieSeniora. Na 
naszym Facebooku oczywiście znajdą Państwo jeszcze więcej aktualnych 
treści oraz możliwość komentowania i dzielenia się swoimi opiniami z in-
nymi czytelnikami. 
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Druga połowa 2019 roku zapowiada powrót 
tendencji wzrostowej
Eksperci podejrzewają, że niepewność związana 
z przeciągającym się Brexitem mogła mieć wpływ 
na większą ostrożność i wstrzymywanie się z de-
cyzją przez brytyjskich seniorów. Trzeba jednak 
odnotować, że spadek o którym mowa powyżej to 
głównie zasługa pierwszej połowy 2019. Bowiem 

Według raportu �rmy doradczej Key Group¹ rok 2019 dla rynku hipoteki odwróconej w Wielkiej Brytanii zakończył 
się nieznacznym spadkiem o 4% w ujęciu wartościowym. W 2019 roku w ramach różnych form odwróconej hipoteki  
Brytyjczycy uwolnili łącznie kwotę 3.4 miliarda funtów z posiadanych nieruchomości, co przełożyło się na 45 598 
nowych kontraktów w stosunku do 47 tys. podpisanych rok wcześniej. Tymczasem niemiecka spółka Deutsche Le-
ibrenten Grundbesitz AG poinformowała niedawno o rekordowych wzrostach w liczbie i wartości zawartych przez nią 
w 2019 umów z niemieckimi seniorami.  Spółka ta podpisała w ubiegłym roku 210 nowych umów renty dożywotniej 
i pozyskała nieruchomości o wartości 75 milionów EURO.

już trzeci, a szczególnie czwarty kwartał 2019 po-
kazały oznaki powrotu na ścieżkę wzrostową. Jeżeli 
chodzi o regiony Wielkiej Brytanii, to największe 
dwucyfrowe wzrosty ilości zawieranych umów 
odnotowano w Walii, Yorkshire & Humberside 
oraz w regionie West Midlands.

Na co Brytyjczycy wydają pieniądze pozyskane 
z hipoteki odwróconej?

W jakim celu Brytyjscy seniorzy sięgali po roz-
wiązania z obszaru hipoteki odwróconej w 2019 
roku?  Okazuje się, że aż 67% z nich wydało pozy-
skane pieniądze na remonty domu. Oczywiście 
niektórzy zapewne instalują wymarzoną kuchnię 
czy wymieniają stary sprzęt AGD na nowy. Jed-
nak w większości przypadków zapewne chodzi 
o remonty mające na celu dostosowanie domów 
do potrzeb starzejących się mieszkańców, jak np. 
wymiana wanny na prysznic, z którego łatwiej 
skorzystać starszej osobie.  Na kolejnych miej-
scach: 34% – na wyjazd wakacyjny, 29% – na spłatę 
długów, kart kredytowych, pożyczek; 27% – na 
prezent dla rodziny lub przyjaciół, 19% – na spłatę 
pozostałego zadłużenia hipotecznego, 11% – na 
pomoc w regulowaniu comiesięcznych rachunków.

Kim jest typowy klient zawierający umowę 
hipoteki odwróconej?
Ile lat ma typowy Brytyjczyk zawierający umowę 
odwróconej hipoteki? – Okazuje się, że ma śred-
nio 71 lat. Najwięcej klientów zawierających takie 
kontrakty było w grupach wiekowych 70-74 lata 
(28%) i 65-69 lat (23%) – trzeba tu wspomnieć, 
że minimalny wiek w Wielkiej Brytanii w jakim 
można zawrzeć umowę to 55 lat. Najczęściej umowę 
zawierają małżeństwa (60%), w 26% – samotne 
kobiety, a tylko w 14% przypadków był to samotny 
mężczyzna.

Optymizm lidera niemieckiego rynku hipoteki 
odwróconej
Wspomniane powyżej, imponujące wyniki Deu-
tsche Leibrenten świadczą o jej pozycji lidera 

w segmencie rozwiązań �nansowych dla seniorów 
opartych na modelu hipoteki odwróconej na ryn-
ku niemieckim i zapowiadają dalszy dynamiczny 
wzrost w 2020 roku. “Jesteśmy zadowoleni z naszych 
mocnych wyników w 2019 roku i patrzymy z dużym 
optymizmem w przyszłość. Emitując w listopadzie 
2019 r. obligacje zamienne o wartości 50 milionów 
EURO położyliśmy fundament dla naszego dalszego 
wzrostu” – przekonuje Friedrich �iele, prezes 
Deutsche Leibrenten AG.

W Niemczech aktualnie mieszka około 5 milionów 
osób, które ukończyły 65 lat, a całe społeczeństwo 
niemieckie, podobnie jak polskie, będzie się starzeć, 
co stwarza dogodne warunki do dalszego szybkiego 
rozwoju rynku renty dożywotniej. Spółka, której 
siedziba zlokalizowana jest w Frankfurcie nad 
Menem, oferuje niemieckim seniorom w wieku 
70+ różne formy renty hipotecznej – w dożywot-
nich miesięcznych transzach, w formie jednora-
zowej dużej wypłaty oraz w formie kombinacji 
tych dwóch wariantów.

Hipoteka odwrócona       w Wielkiej Brytanii 
i Niemczech 
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E-recepty i Internetowe 
Konto Pacjenta (IKP) 

WSZYSTKO, CO MUSISZ WIEDZIEĆ

Obowiązek wystawiania recept w postaci elektronicznej czyli tzw. e-recepty wszedł w życie w styczniu 2020 r. Trady-
cyjne, papierowe recepty będą wydawane w określonych przypadkach. Ministerstwo Zdrowia podkreśla, że e-recepta 
to korzyści zarówno dla pacjentów, jak i dla systemu. Przygotowując się do tej zmiany warto też zapoznać się z IKP 
czyli Internetowym Kontem Pacjenta, które może okazać się przydatne w wielu sytuacjach.

KORZYSTAJĄC Z IKP ZYSKUJESZ 
DODATKOWO

 ● W każdej chwili możesz sprawdzić, jak przyjmo-
wać lek — na e-recepcie znajdziesz informacje 
o przepisanym dawkowaniu.

 ● Otrzymasz kolejną e-receptę bez wizyty w ga-
binecie (w przypadku choroby przewlekłej, po 
ustaleniu z lekarzem).

 ● Możesz sprawdzać dawkowanie leków prze-
pisanych Twoim dzieciom do 18. roku życia.

JAK DZIAŁA E-RECEPTA?
Lekarz elektronicznie wystawi e-receptę. A Ty 
możesz otrzymać ją w formie:

 ● SMS z 4-cyfrowym kodem – w aptece podajesz 
ten kod oraz numer PESEL (swój lub osoby, dla 
której kupujesz lek) i otrzymujesz przepisany lek.

 ● E-mail z załączoną w PDF informacją o e-re-
cepcie – farmaceuta w aptece zeskanuje kod 
kreskowy z informacji o e-recepcie, którą masz 
w e-mailu i wyda lek.

 ● Lekarz może również dać Ci wydruk informacyj-
ny w formie papierowej, a farmaceuta wyda Ci 
lek na podstawie tego wydruku informacyjnego.

CO ZYSKASZ DZIĘKI E-RECEPCIE?

 ● Jeżeli przepisano Ci więcej leków, nie musisz 
prosić o odpis i nie utracisz refundacji – każdy 
lek możesz kupić w dowolnej aptece.

 ● Nie ma ryzyka, że otrzymasz niewłaściwy lek – 
e-recepty są zawsze czytelne.

 ● Nie zgubisz jej – wszystkie e-recepty zapisują się 
na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta (IKP), a 
więc w dowolnym momencie możesz sprawdzić, 
jaki lek wcześniej został Ci przepisany.

 ● E-receptę zrealizujesz w każdej aptece w Polsce.
 ● E-receptę można wysłać SMS-em do bliskiej 

osoby, by ta ją wykupiła – wystarczy podać pesel 
i czterocyfrowy kod z e-recepty.

INTERNETOWE KONTO PACJENTA (IKP) – 
CO TO JEST?
Jest to bezpłatna aplikacja Ministerstwa Zdrowia 
dostępna na stronie internetowej pacjent.gov.pl/ 

– tutaj szybko i bezpiecznie sprawdzisz informacje 
o zdrowiu: swoim, swoich dzieci lub osoby, która 
Cię do tego upoważniła.  Do logowania będzie 
Ci potrzebny pro�l zaufany lub dowód osobisty 
z warstwą elektroniczną (e-dowód). 
Możesz też zalogować się przez bank PKO BP, jeśli 
masz konto internetowe IKO lub inteligo. 

DZIĘKI IKP:
 ● otrzymasz e-receptę SMS-em 

lub e-mailem – wystarczy, że 
podasz swój numer telefonu 
lub adres e-mail;

 ● wykupisz leki z recepty w róż-
nych aptekach, nie tracąc 
refundacji;

 ● udostępnisz bliskiej osobie lub 
lekarzowi informację o stanie 
zdrowia i historię przepisanych 
leków;

 ● masz dostęp do danych me-
dycznych swoich dzieci do 18. 
roku życia;

 ● otrzymasz kolejną e-receptę 
bez wizyty w gabinecie (w przy-
padku choroby przewlekłej, po 
ustaleniu z lekarzem).

CO ZROBIĆ, BY ODBIERAĆ RECEPTY SMS 
LUB E-MAILEM?
1. Zaloguj się na swoje Internetowe Konto Pacjenta 

na stronie: pacjent.gov.pl/
2. Następnie w zakładce „Moje konto” wybierz rodzaj 

powiadomień: SMS lub e-mail (albo jedno i drugie). 
 
Jeśli logujesz się po raz pierwszy, możesz już 
w pierwszym kroku podać swój numer telefonu 
i/lub adres e-mail, na który będziesz otrzymywać 
powiadomienia.
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Segregacja śmieci

Takich wysokich podwyżek za wywóz śmieci jeszcze nie było. Od końca ubiegłego roku dochodzą sygnały o kolejnych 
miastach, w których opłaty za wywóz śmieci wzrosną nawet o 100 proc. Rodzinie czteroosobowej najwięcej przyjdzie 
zapłacić za odpady w Łodzi, natomiast osoby samotne najwięcej stracą w Szczecinie i Warszawie. W tym samym okresie 
miasta i gminy zaczęły też wprowadzać nowe zasady segregacji śmieci – zamiast dotychczasowych trzech pojemni-
ków (czarny na odpady zmieszane, czerwony na papier, plastik i metal oraz zielonego na szkło) w śmietnikach teraz 
znajdziemy aż pięć różnych pojemników na odpadki. Warto też pamiętać, że nieprzestrzeganie tych nowych zasad 
segregacji spowoduje konieczność zapłaty dwukrotności stawki podstawowej za odbiór odpadów.

Segregacja śmieci na nowych zasadach
Od 2019 roku śmieci powinniśmy segregować 
na pięć tak zwanych frakcji:
• PAPIER (KOLOR POJEMNIKÓW – NIEBIESKI) 

– tu wrzucamy np.: czyste opakowania z papieru 
i  tektury, gazety, czasopisma i ulotki, kartony, 
zeszyty, papier biurowy. Nie wolno wrzucać 
zatłuszczonych opakowań z papieru, zużytych 
ręczników papierowych i chusteczek.

• METALE I TWORZYWA SZTUCZNE (KOLOR 
POJEMNIKÓW – ŻÓŁTY) – tu wrzucamy np.: 
puste, zgniecione butelki plastikowe, zakrętki 

od butelek i słoików, plastikowe opakowania, 
torebki, worki foliowe, kartony po sokach i mleku 
(tzw. tetrapaki), zgniecione puszki po napojach 
i żywności. Nie wolno wrzucać zużytych baterii 
i  akumulatorów, sprzętu elektrycznego oraz 
elektronicznego, puszek i  pojemników po 
farbach, butelek po olejach samochodowych, 
opakowań po aerozolach, opakowań po olejach 
silnikowych.

• SZKŁO (KOLOR POJEMNIKÓW – ZIELONY) – 
tu wrzucamy np.: puste, szklane butelki, słoiki, 
szklane opakowania po kosmetykach, puste 

szklane opakowania po lekach. Nie wolno 
wrzucać szkła stołowego, ceramiki, wyrobów 
ze szkła żaroodpornego, szkła okiennego, luster, 
szyb, żarówek świetlówek.

• BIO (KOLOR POJEMNIKÓW – BRĄZOWY) – tu 
wrzucamy np.: odpadki warzywne i owocowe, 
skorupki jaj, fusy po kawie i herbacie, zwiędłe 
kwiaty oraz rośliny doniczkowe, resztki jedzenia. 
Nie wolno wrzucać resztek mięsnych, kości oraz 
tłuszczy zwierzęcych, oleju jadalnego, ziemi 
i kamieni, odchodów zwierząt.

• ZMIESZANE (KOLOR POJEMNIKÓW – 
CZARNY) – tu wrzucamy odpady pozostałe po 
wysegregowaniu pozostałych frakcji, czyli tylko 
to czego udało się rozdzielić do wymienionych 
pojemników na odpady segregowane lub czego 
nie można oddać do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych, tzw. PSZOK. Nie 
wolno wrzucać sprzętu elektrycznego oraz 
elektronicznego, AGD, baterii i akumulatorów, 
odpadów budowlanych i remontowych, odpadów 
zielonych, leków oraz chemikaliów.

• Ponadto w  okresie od marca do listopada 
dostawiony będzie jeszcze jeden KOSZ – 
SZARY, NA TZW. „ODPADY ZIELONE”, CZYLI 
SKOSZONĄ TRAWĘ I LIŚCIE.

 
Niesegregujący słono zapłacą
Władze poszczególnych miast już zapowiadają 
kontrole. Okazuje się, że osoby lub wspólnoty 
mieszkaniowe które nie stosują się do zasad se-
gregacji śmieci będą karani wyższymi opłatami. 
W blokach będzie więc obowiązywać odpowie-
dzialność zbiorowa – warto więc pilnować sąsiadów, 
by później nie płacić za błędy lub lekkomyślność 
innych.

Dla przykładu w Warszawie osoby, które nie se-
gregują odpadów, zapłacą dwukrotność opłaty 
za śmieci (188 zł zamiast 94 zł w domach jedno-
rodzinnych lub 130 zł zamiast 65 zł w blokach). 
Z kolei w Łodzi mieszkańcy dotąd płacili 13 zł 
za osobę, jeśli segregują odpady lub 22 zł – jeśli 
nie segregują. Po zmianach wszystkich obowiązy-
wać będzie stawka podstawowa wynosząca 24 zł. 
Natomiast tzw. opłata sankcyjna będzie wynosić 
aż 48 zł. Przykładów podwyżek przekraczających 
100 proc. jest więcej – np. w Skierniewicach, gdzie 
opłaty wzrosną z 8,50 zł (śmieci segregowane) 
i 17 zł (śmieci zmieszane) do kolejno 20,60 zł 
i 41,20 zł albo w Płocku, gdzie ceny wzrosną ko-
lejno z 11 zł na 26 zł oraz z 16 zł na 52 zł.

Dlaczego opłaty za wywóz śmieci wzrosną?
Wpływ przede wszystkim ma tu nowelizacja ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
która jest elementem uszczelniania przez rząd 
systemu, w którym do tej pory królowała szara 
strefa. Zgodnie z nowymi przepisami mieszkańcy 
nie będą już mogli o�cjalnie zadeklarować, że nie 
segregują śmieci. Każdy ma to robić, a jeśli nie 
będzie, zostaną zastosowane tzw. opłaty sankcyjne 
(mogą wynieść od dwukrotności do czterokrotności 
opłaty podstawowej). W przypadku niesegrego-
wania śmieci, podmiot je odbierający przyjmie je 
jako zmieszane, a o sytuacji powiadomi władze 
gminy. Taki zabieg ma spowodować wpływ do 
budżetu dodatkowych miliardów. Ponadto od 
2020 r. zgodnie z nowym prawem gminy będą 
musiały odzyskiwać z  odpadów co najmniej 
50  proc. surowców wtórnych, a  to wpływa na 
konieczność zmian w ich odbieraniu i generuje 
wydatki w związku z nowymi inwestycjami.

Nowe zasady i podwyżki opłat za wywóz
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Proces zawarcia umowy 
z Funduszem Hipotecznym DOM  
– krok po kroku
Renta dożywotnia w Polsce oferowana jest przez Fundusz Hipoteczny DOM już od 2008 roku, ale ciągle jest to stosun-
kowo nowa usługa i wiele osób nie wie, jak w praktyce wygląda proces zawierania umowy renty lub umowy o doży-
wocie z Funduszem.  Dlatego też postanowiliśmy przybliżyć Państwu poniżej, jak wygląda krok po kroku proces, który 
wypracowaliśmy w Funduszu przez 11 lat naszej działalności. 

I KROK – ZŁOŻENIE WNIOSKU 
(ANKIETA)

W tym celu osoba zaintereso-
wana może zadzwonić na info-
linię Funduszu Hipotecznego 
DOM (infolinia: 801 005 801 
lub 530 000 344 (dla telefonów 
komórkowych) lub skorzystać 
z  wniosku elektronicznego na 
stronie internetowej: www.fun-
duszhipoteczny.pl/wniosek/. 
Mieszkańcy Warszawy i okolic 
mogą również przyjść osobiście 
do siedziby Funduszu przy Al. 
Jana Pawła II 29. Wniosek ma 
formę krótkiej ankiety, w któ-
rej Fundusz zbiera podstawowe 
informacje o kliencie oraz jego 
nieruchomości. Ankieta jest 
niezobowiązująca i bezpłatna. 
Należy przygotować takie infor-
macje jak daty urodzenia i płeć 
osób, których dotyczyć ma umo-
wa, adres nieruchomości, me-
traż nieruchomości oraz działki 
w przypadku domów, rozkład 
lokalu, rok zakupu nieruchomo-
ści, wysokość czynszu i podatku 
od nieruchomości. 

II KROK – WSTĘPNA WYCENA 
NIERUCHOMOŚCI I PRZYGOTO-
WANIE PROGNOZY RENTY

Na podstawie danych z ankiety 
(wniosku) specjaliści Funduszu 
dokonują wstępnej wyceny nie-
ruchomości na podstawie aktual-
nych cen rynkowych. Wiek i płeć 
Klienta oraz wartość nierucho-
mości są brane pod uwagę przy 
kalkulacji prognozowanej kwoty 
renty dla danej osoby. 

III KROK – ROZMOWA 
Z EKSPERTEM FUNDUSZU

Po kilku dniach od złożenia 
wniosku do Osoby Zaintere-
sowanej zadzwoni regionalny 
ekspert Funduszu z  informa-
cją o przygotowanej prognozie 
renty dożywotniej. Z ekspertem 
można umówić się na bezpośred-
nie spotkanie w domu Klienta 
lub innym dogodnym miejscu, 
w przypadku Warszawy można 
również odbyć spotkanie w sie-
dzibie Funduszu. Na spotkaniu 
Ekspert przedstawi propozycję 
Funduszu, odpowie na wszelkie 
pytania, przekaże wzór umowy 

do zapoznania się i skonsultowa-
nia z rodziną, prawnikiem lub 
inną zaufaną osobą. W trakcie 
spotkania można również omó-
wić treść umowy. Potencjalny 
Klient nie musi podejmować 
decyzji od razu, wręcz wskazane 
jest przemyślenie decyzji i umó-
wienie się na kolejne spotkanie 
z ekspertem Funduszu. 

IV KROK – UMOWA 
PRZEDWSTĘPNA I ZBIERANIE 
DOKUMENTÓW

Jeżeli Osoba Zainteresowana ak-
ceptuje propozycję Funduszu, to na 
kolejnym spotkaniu dochodzi do 
podpisania umowy przedwstępnej 
oraz upoważnienia dla eksper-
ta, aby mógł w imieniu Klienta 
zebrać wszystkie niezbędne do 
zawarcia umowy przyrzeczonej 
dokumenty. Koszty pełnomocni-
ctwa oraz zbierania dokumentów 
ponosi Fundusz. Ekspert będzie 

chciał zapoznać się m.in. z taki-
mi dokumentami jak rachunki ze 
spółdzielni/wspólnoty, zaświad-
czenia z Urzędu Skarbowego czy 
ZUS lub dokumenty geodezyjne 
(w  przypadku nieruchomości 
gruntowych). Powoływany jest 
również niezależny rzeczoznaw-
ca majątkowy, który przygotuje 
operat z wyceną nieruchomości.

V KROK – WYCENA 
NIERUCHOMOŚCI PRZEZ 
RZECZOZNAWCĘ

W uzgodnionym i dogodnym dla 
Klienta terminie umawiana jest 
wizyta niezależnego rzeczoznawcy 
majątkowego, który dokona osta-
tecznej wyceny nieruchomości. Na 
podstawie wyceny rzeczoznawcy 
przygotowywany jest operat sza-
cunkowy nieruchomości oraz ra-
port dotyczący wysokości renty 
dożywotniej. Koszt sporządzenie 
operatu pokrywa Fundusz.

VI KROK – PRZEKAZANIE 
RAPORTU, OPERATU 
SZACUNKOWEGO KLIENTOWI 
I UMÓWIENIE NOTARIUSZA

Operat szacunkowy sporządzo-
ny przez rzeczoznawcę i raport 
zawierający ostateczną wyso-
kość renty dożywotniej z okre-
śleniem renty brutto i renty net-

to (renta brutto pomniejszona 
o zryczałtowaną opłatę na po-
czet czynszu) przekazywane są 
Klientowi. Warto w tym miejscu 
wspomnieć, że w  przypadku 
oferty Funduszu Hipotecznego 
DOM po podpisaniu umowy 
przyrzeczonej opłaty czyn-
szowe na rzecz spółdzielni lub 
wspólnoty przekazywane są 
przez Fundusz bezpośrednio 
do spółdzielni/wspólnoty. Je-
żeli Klient akceptuje ostateczne 
warunki �nansowe określany 
jest dogodny dla Klienta ter-
min zawarcia aktu notarialnego 
umowy przyrzeczonej. 

VII KROK – UMOWA 
PRZYRZECZONA 

Ostatnim krokiem jest zawarcie 
umowy przyrzeczonej w formie 
aktu notarialnego. Po zawarciu 
umowy Klient otrzymuje wy-
płatę środków zgodnie z treścią 
umowy, w określonej w umo-
wie wysokości i terminach. Od 
dnia zawarcia umowy Fundusz 
reguluje określone w umowie 
opłaty czynszowe do spółdzielni 
lub wspólnoty, płaci podatki od 
nieruchomości lub opłatę z ty-
tułu użytkowania wieczystego. 
W akcie notarialnym Fundusz 
zapewnia także Klientowi doży-
wotnie, nieodpłatne korzystanie 
z całego mieszkania lub domu.



ŻYCIE SENIORA: Słyszałem, 
że spędzili Państwo kawał ży-
cia w Afryce – mało kto w Pol-
sce może się pochwalić takimi 
doświadczeniami. Ale proszę 
zdradzić naszym czytelnikom, 
jak to się wszystko zaczęło?
Pan Wojciech: Do dziś pamiętam 
taką scenę z młodości – miałem 
może 16 lat, w  Polsce głęboki 
komunizm, a ja chciałem dorobić 

parę groszy i w porcie w Gdańsku 
łapałem zlecenia na załadunek 
statków. Przechodził obok ma-
rynarz, więc go pytam, dokąd 
płynie ten statek, a on powiedział, 
że do Casablanki. Wtedy to wyda-
wało się takie niesamowite i odle-
głe, prawie nieosiągalne. A teraz 
patrząc wstecz – Casablanka to 
tylko jedno z wielu niezwykłych 
miejsc, które odwiedziłem!

Pani Gertruda: To jest bardzo 
ważne, żeby mieć marzenia 
i starać się, żeby je zrealizować. 
Gdyby nie to ciągłe dążenie, to 
w  trudnych czasach PRL, gdy 
wyjazdy zagraniczne były przez 
władze mocno ograniczone, to 
na pewno nie zobaczylibyśmy 
tego wszystkiego. 
ŻS: No dobrze, ale zanim doj-
dziemy do tej afrykańskiej przy-

Część I wywiadu z Panią Gertrudą i Panem Wojciechem, 
klientami Funduszu Hipotecznego DOM
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Rozwiąż krzyżówkę i rozszyfruj hasło!
A B C D E F G H I J K L Ł M N O P R S
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POZIOMO:
1-G Obraz przedstawiające krajobraz
2-A Płaskorzeźba w kształcie koła
3-G Rodzaj organizacji społecznej, duża �rma
4-A Inaczej kontrakt
4-O Gruba lina do mocowania statków
5-E Kot umaszczony w pręgi, zdrobniale
6-L Np. wietrzna, choroba zakaźna
7-D Może być olimpijski
7-J Sarnie kopyto
9-K Komplikacje, przeciwności
10-A Pora dnia przed wschodem słońca
11-E Rodzaj przenośnej ścianki
11-N Osoba oglądająca przedstawienie, widowisko
12-K Bóg-byk w starożytnym Egipcie
13-B Stolica Kuby
13-N Podniosły styl mowy
14-G Trwały rysunek na ciele
15-B Zasady postępowania
15-L Mówca, który opanował sztukę retoryki
17-D Prawy dopływ Wisły
17-K Mała chustka na głowę

PIONOWO:
1-B Uderzenie powietrza po wybuchu  
10-B Wiatr łamiący drzewa   
7-D Zgromadzenie osób przybyłych z różnych stron  
13-D Stoi na bocznicy kolejowej   
1-E Znana amerykańska odmiana jabłoni  
9-G Góry z najwyższym szczytem Gerlach  
3-H Inaczej awersja   
1-I Rodzaj doliny rzecznej o wąskim dnie  
10-I Zespół złożony z pięciu instrumentalistów  
3-J Sprzedaje kradzione rzeczy   
7-K Miejsce ogrodowej schadzki   
5-L Domowy mruczek   
12-L Wielki pożar   
6-Ł Angielski harcerz   
1-M Do opalania w kominku, polano   
12-N Wewnętrzny dziedziniec w domach  
2-O Inaczej �ara   
8-O Otoczona wzniesieniami   
6-R W mitologii greckiej młodzieniec niezwykłej urody  
1-S Np. do przeszczepu   
13-S Łodygi roślin po omłocie
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Nasza afrykańska 
przygoda



gody, proszę zdradzić naszym 
czytelnikom, co było wcześniej?
Pan Wojciech: Wcześniej były 
studia w Warszawie – mimo, że 
to czasy PRL, to jednak młodość 
zawsze wspomina się z dużym 
sentymentem. Legitymacja stu-
dencka w tamtych czasach upo-
ważniała do wejścia do klubów 
studenckich, takich jak „Stodoła”, 

„U Medyka” czy „Karuzela”, gdzie 
mogliśmy oglądać występy wielu 
wspaniałych artystów – Czer-
wone Gitary, Alicja Majewska, 
Andrzej Rosiewicz, Czerwono-
-Czarni…

Pani Gertruda: No i grało się 
dużo w brydża! W tamtych cza-
sach studenci często spotykali 
się właśnie na brydża. Osobiście 
uważam, ze ta gra jest nawet bar-
dziej stymulująca intelektualnie 
i społeczna niż szachy – głów-
nie dlatego, że gra się w parach. 
Ponieważ my z mężem byliśmy 
pierwszym małżeństwem na jego 
roku studiów, które miało już 
swoje mieszkanie, więc to u nas 
zbierała się cała ferajna, która 
nocami grała w brydża.

ŻS: Zanim tra�li Państwo do 
Afryki, po drodze był jeszcze 
pobyt Pana Wojciecha w Lon-
dynie?
Pan Wojciech: Tak, po przejęciu 
władzy przez Gierka pojawiła się 
możliwość wyjeżdżania na Za-
chód i postanowiłem z tej opcji 
skorzystać, ponieważ udało mi 
się dostać paszport. 
Pani Gertruda: Ja niestety mu-
siałam zostać w Polsce, bo wła-
dze kilka razy odmówiły wydania 
mi paszportu powołując się na 
tzw. „inne względy społeczne”. 
Pan Wojciech: Siedząc na Okęciu 

w samolocie, który 
miał wystartować 
do Londynu, do 
ostatniej chwili ba-
łem się, że coś się 
stanie – przyjdą ja-
cyś funkcjonariusze 
i mnie wyprowadzą 
z  tego samolotu. 
Ten strach wynikał 
z  tego, że brałem 
udział w  studen-
ckich demonstra-
cjach w marcu 1968 
roku.
ŻS: Co dokład-
nie wydarzyło się 
w marcu 1968 roku, 

że miał Pan takie obawy?
Pan Wojciech: Biegaliśmy po 
różnych demonstracjach i pro-
testowaliśmy przeciwko zamor-
dyzmowi, krzyczeliśmy „prasa 
kłamie”, domagaliśmy większej 
demokratyzacji, wolności prasy 
i słowa – to była spontaniczna 
reakcja studentów na zdjęcie 
przez władze spektaklu „Dzia-
dy” ze sceny Teatru Narodowe-
go. Podczas jednej z takich de-
monstracji zostałem spałowany 
i milicja zatrzymała mi dowód 

osobisty, więc byłem notowa-
ny. Dlatego tak się bałem sie-
dząc w samolocie i czekając aż 
w końcu wylecimy. Szczęśliwie 
udało się dotrzeć do Londynu 
bez żadnych przeszkód. 
ŻS: Ten wyjazd do Londynu 
miał charakter turystyczny?
Pan Wojciech: Tak, ale oczy-
wiście z zamiarem znalezienia 
tam jakiejś pracy. Dość szybko 
zaczepiłem się w takim klubie 
golfowym, gdzie dostałem posa-
dę ogrodnika. Spytali mnie, czy 
potra�ę pielęgnować róże – od-
powiedziałem, że oczywiście tak, 
choć nigdy wcześniej nie miałem 
z tym do czynienia. Na szczęście 
Polacy z armii Andersa, u któ-
rych się zatrzymałem w Londynie, 
mieli mały ogródek i pokazali 
mi, jak się przycina róże, więc 
dałem sobie z tym radę. 
ŻS: Podczas tego pobytu w Lon-
dynie udało się też przy okazji 
nauczyć angielskiego?
Pan Wojciech: Tak – ponieważ 
moja wiza była na 3 miesiące 
i  bardzo chciałem ją przydłu-
żyć. Wówczas okazało się, że 
warunkiem przedłużenia wizy 
było zapisanie się na kurs języka 
angielskiego w szkole. Udało mi 
się zdobyć miejsce w państwowej 
szkole, bo tylko ta była bezpłatna, 
ale ponieważ była ona bardzo 
daleko od miejsca, gdzie miesz-
kałem i pracowałem, to począt-
kowo nie chodziłem na zajęcia. 
Później jednak wezwali mnie 
i powiedzieli, że Home O�ce 
dopytuje, czy ja rzeczywiście 
chodzę na ten kurs angielskiego. 
No więc skończyło się na tym, 
że kupiłem sobie używany rower 
i dojeżdżałem na tym rowerze na 
drugi koniec miasta, żeby uczyć 
się angielskiego. 

Pani Gertruda: Muszę tu wtrącić 
dwa słowa – to że Wojtek praco-
wał na co dzień wśród Anglików, 
a także szybko przeniósł się od 
Polaków i wynajął mieszkanie 
wśród Anglików, przez co nie 
miał codziennego kontaktu z Po-
lakami w Londynie, to zmusiło 
go do mówienia po angielsku 
i  pomogło mu szybko opano-
wać język. 
ŻS: Powrót do Polski po roku 
spędzonym w  Londynie był 
trudny?
Pan Wojciech: Tak, tym bardziej, 
że w  międzyczasie mój znajo-
my z Londynu wyemigrował do 
Południowej Afryki i miał dla 
mnie propozycję pracy w RPA. 
Chciałem więc ściągnąć żonę do 
Londynu, ale Gertrudzie dwu-
krotnie odmówiono wydania 
paszportu. Nie było więc wyj-
ścia – wróciłem do Polski, choć 
cały czas kombinowałem, jak by 
tu wyrwać się jeszcze gdzieś za 
żelazną kurtynę . 
Pani Gertruda: W tamtym cza-
sie pracowałam w  Biurze Pro-
jektów i  moi koledzy z  pracy 
wyjeżdżali przez taką centralę 
PolService na różne kontrakty, 
np. do Iraku, Libii, Maroka. 
Pan Wojciech: Pomyślałem, że 
to może być jakaś szansa dla nas. 
Skończyłem podyplomowo Afry-
kanistykę na Uniwersytecie War-
szawskim, zdałem państwowy 
egzamin z języka angielskiego 
i zarejestrowałem się w PolSer-
vice, który miał w PRL monopol 
na sprzedaż za granicę usług np. 
inżynieryjnych czy budowlanych. 
ŻS: I wtedy pojawiła się na ho-
ryzoncie szansa na zdobycie 
wymarzonej pracy w Afryce?
Pan Wojciech: Tak, pojawiła się 
propozycja kontraktu w Libii – 

potrzebowali inżynierów od 
budownictwa wodnego, miałem 
już nawet paszport i szykowałem 
się do wyjazdu. Okazało się , że 
konkurencja była bardzo duża 

i ostatecznie zamiast mnie poje-
chał ktoś inny. Początkowo my-
ślałem, że mam dużego pecha, 
ale teraz z perspektywy czasu 
wiem, że dobrze się stało, że nie 
wyjechaliśmy do Libii, bo czeka-
ło na nas coś znacznie lepszego. 
ŻS: Po pamiątkowej mapie, 
która wisi na ścianie w  Pań-
stwa domu wnioskuję, że chodzi 
o Nigerię – jak to się stało, że 
tra�li Państwo do tego odległe-
go Państwa w czarnej Afryce?
Pan Wojciech: Kilka miesięcy 
później nieo�cjalnymi kanałami 
dowiedziałem się, że do Amba-
sady Nigerii w Warszawie przy-
jeżdża delegacja z tamtejszego 
państwowego przedsiębiorstwa, 

która będzie rekrutować w Pol-
sce inżynierów od budowni-
ctwa wodnego. Dzięki własnej 
inicjatywie udało mi się dostać 
na rozmowę do ambasady nige-

ryjskiej i okazało się, że spełniam 
wszystkie warunki. Dostałem 
dobry kontrakt indywidualny 
i  w  roku 1978 wyleciałem do 
Nigerii – początkowo byłem 
tam sam, ale po jakimś czasie 
dołączyła do mnie również 
Gertruda…

Drugą część wywiadu opubli-
kujemy w  kolejnym numerze 

„Życia Seniora” – zapraszamy!
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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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PARASITE to mistrzowska i trzy-
mająca w  napięciu opowieść, 
w  której czworo ludzi bez 
przyszłości wpada na pomysł 
przekrętu doskonałego. Kie-

rowca bez pracy, gospodyni bez 
domu, student bez kasy i dziew-
czyna bez perspektyw wspólnie 
stworzą perfekcyjny plan: jak 
w  najkrótszym czasie stać się 

kimś i zająć miejsce 
bogaczy. W  świecie, 
w którym liczy się tyl-
ko wydajność i sukces, 
przechytrzą system 
i  zawalczą o  siebie. 
Nawet, jeśli będzie 
to wymagało prze-
kroczenia cienkiej 
granicy między tym, 
co jeszcze dozwolone, 
a tym, co absolutnie 
zabronione. Bong 
Joon-ho pokazuje, 
że prawie każdy ma-
rzy o  lepszym życiu, 
awansie i  szansie 
na sukces. Ale tylko 
niektórzy – dzięki 
nieposkromionej wy-
obraźni i braku skru-
pułów – są w stanie 

Garland w  �lmie Ruperta 
Goolda. Zmęczona życiem 
artystka, której największym 
pragnieniem jest zapewnienie 

po to wszystko sięgnąć.„Para-
site” to pełen dzikiego humoru 
i nieoczekiwanych zwrotów akcji 
thriller o ludziach, którzy nigdy 
nie mieli się spotkać – biednych 
i bogatych, tych naprawdę uprzy-
wilejowanych i  tych zepchnię-
tych do rynsztoków.

JOJO RABBIT to satyryczny obraz 
II wojny światowej na podsta-
wie powieści Christine Leunens, 
w którym scenarzysta i reżyser 
Taika Waititi („�or: Ragnarok”, 

„Dzikie łowy”) łączy w charak-
terystycznym dla siebie stylu 
humor i  patos. Film ten miał 
5 nominacji do Oscarów za 
scenogra�ę, kostiumy, mon-
taż, scenariusz oraz dla aktorki 
drugoplanowej, ale statuetkę 
zdobył jedynie za scenariusz 
adaptowany. Gdy niemiecki 
chłopiec (Roman Gri�n Da-
vis jako Jojo) znajduje młodą 
Żydówkę (�omasin McKen-
zie), którą ukrywa na strychu 

samotnie wychowująca go matka 
(Scarlett Johansson), jego świat 
staje na głowie. Mając u boku 
jedynie idiotycznego wymyślo-
nego przyjaciela, którym jest nikt 
inny jak sam Adolf Hitler (Taika 
Waititi), Jojo musi teraz stawić 
czoła swemu ślepemu nacjona-
lizmowi. W pozostałych rolach: 
Rebel Wilson, Stephen Merchant, 
Al�e Allen oraz Sam Rockwell.

JUDY to biogra�czny obraz 
o  Judy Garland, cudownym 
dziecku sceny i wielkiego ekranu, 
dziewczynie, która podbiła ser-
ca światowej publiczności dzięki 
niewinnej urodzie, niezwykłemu 
głosowi i szczególnej charyzmie. 
Wraz z wielkim sukcesem, jakim 
okazała się rola Dorotki w słyn-
nym musicalu “Czarnoksiężnik 
z Oz” (1939), przyszła samotność, 
nieszczęśliwe miłości, cztery 
burzliwe małżeństwa, a z czasem 
coraz mniejsze zainteresowanie 
publiczności, gorsze kontrakty, 
chałtury. W  tym właśnie mo-
mencie życia poznajemy Judy 

Tegoroczna gala wręczenia nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej czyli popularne „Oscary” z pewnością przejdzie 
do historii – po raz pierwszy bowiem statuetka w najważniejszej kategorii najlepszego �lmu została zdobyta przez 
obraz, który nakręcono w innym języku niż angielski.  Najlepszym �lmem okazał się południowokoreański dramat 
pt. „Parasite” (z angielskiego „pasożyt), który już wcześniej podbił festiwal �lmowy w Cannes zdobywając tam Złotą 
Palmę. „Parasite” i jego reżyser Bong Joon-ho zgarnęli w sumie aż cztery statuetki – dla najlepszego �lmu, za reżyse-
rię, scenariusz oryginalny oraz dla najlepszego �lmu międzynarodowego. W tej ostatniej kategorii „Parasite” pokonał 
polskiego kandydata do Oscara – �lm Jana Komasy pt. „Boże Ciało”.

Oscary 2020
Których nagrodzonych �lmów nie wolno 
przegapić?

spokojnego bytu swoim ukocha-
nym dzieciom. Żyjąca marze-
niami kobieta, która pogodziła 
się prawie z faktem, że najlepsze 
już za nią. I wtedy pojawia się 
niezwykła propozycja wystę-
pów w Londynie. Czy Judy jest 
wciąż gotowa na kolejny skok 
w nieznane? Czy aby zapewnić 
szczęście dzieciom, zdecyduje się 
zostawić je na długie miesiące? 
Czy tajemniczy młody mężczy-
zna, może być tym na którego 
czekała całe życie? W roli głów-
nej pojawiła się powracająca na 
wielki ekran w wybornej formie 
Renée Zellweger, która okazała 
się bezkonkurencyjna zgarnia-
jąc Oscara dla najlepszej aktorki 
w roli głównej, wcześniej nagro-
dzona również Złotym Globem 
za ten występ.
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GORĄCY TEMAT to oparta na fak-
tach historia molestowania sek-
sualnego w amerykańskiej stacji 
telewizyjnej Fox News. Praca 
w niej otwiera drzwi do wielkiej 
dziennikarskiej kariery i równie 
wielkich pieniędzy. Żeby ją dostać 
i utrzymać, a potem wspiąć się po 
szczeblach kariery trzeba zado-
wolić jej twórcę i despotycznego 
szefa Rogera Ailesa. W przypad-
ku kobiet pracujących w stacji, 
słowo „zadowolić” ma bardzo 
dosłowne znaczenie. Zaczyna 
się od niewybrednych żartów, 
aluzji, a kończy na erotycznych 
propozycjach nie do odrzucenia. 
Ten stan rzeczy trwa przez lata, 
a dziennikarki stacji przechodzą 
koszmar. Odmowa obcowania 
z Ailesem grozi nie tylko zasto-
powaniem kariery, ale wyrzuce-
niem z pracy i wilczym biletem 
na rynku. Trzy kobiety będące 
na różnych szczeblach medialnej 
drabiny znajdują w sobie siłę, by 

wreszcie powiedzieć 
DOŚĆ. Jednak Ailes 
nie zamierza się pod-
dać bez walki. Dys-
ponuje wielką władzą, 
fortuną i  kontakta-
mi na politycznych 
szczytach. Nikt jesz-
cze się nie spodziewa, 
że ta konfrontacja 
zadecyduje o  losie 
milionów kobiet na 
całym świecie.

„Gorący temat” to 
przede wszystkim 
wyborne kreacje 
aktorskie – w rolach 
głównych możemy 
oglądać największe 
gwiazdy Hollywood: Nicole 
Kidman, Charlize �eron, Mar-
got Robbie oraz John Lithgow 
w roli antypatycznego Rogera 
Ailesa. Film miał 3 nominacja 
do Oscarów, m.in. dla �eron 
i Robbie, ale ostatecznie musiał 
się zadowolić jedną statuetką za 
charakteryzację i fryzury.

BOŻE CIAŁO to polski kandydat do 
Oscara, któremu udało się zdobyć 
nominację w kategorii “najlepszy 
�lm międzynarodowy” – niestety 
�nalnie przegrał z genialnym “Pa-
rasite”, ale mimo to warto obejrzeć 
ten �lm. Jest to historia 20-let-
niego Daniela, który w trakcie 
pobytu w poprawczaku przecho-
dzi duchową przemianę i skrycie 
marzy, żeby zostać księdzem. Po 
kilku latach odsiadki chłopak 
zostaje warunkowo zwolniony, 
a następnie skierowany do pracy 
w zakładzie stolarskim. Zamiast 
się tam udać, Daniel kieruje się 
do miejscowego kościoła, gdzie 
zaprzyjaźnia się z proboszczem. 

Kiedy, pod nieobecność duchow-
nego, niespodziewanie nadarza 
się okazja, chłopak wykorzystuje 
ją i udając księdza zaczyna pełnić 
posługę kapłańską w  miastecz-
ku. Od początku jego metody 
ewangelizacji budzą kontrowersje 
wśród mieszkańców, szczególnie 
w  oczach surowej kościelnej 
Lidii. Z  czasem jednak nauki 
i charyzma fałszywego księdza 
zaczynają poruszać ludzi pogrą-
żonych w tragedii, która wstrząs-
nęła lokalną społecznością kilka 
miesięcy wcześniej. Tymczasem 
w miasteczku pojawia się dawny 
kolega Daniela z  poprawczaka, 
a córka kościelnej, Marta, coraz 
mocniej zaczyna kwestionować 
duchowość młodego księdza. 
Wszystko to sprawia, że chło-
pakowi grunt zaczyna palić się 
pod nogami. Rozdarty pomiędzy 
sacrum i profanum bohater znaj-
duje w swoim życiu nowy, ważny 
cel. Postanawia go zrealizować, 
nawet jeśli jego tajemnica miałaby 
wyjść na jaw…

* A
rty

ku
ł p

ow
sta

ł w
 op

arc
iu 

o m
ate

ria
ły 

pr
as

ow
e d

ys
try

bu
to

rów
: G

ut
ek

 Fi
lm

, Im
pe

ria
l C

ine
pix

, 
Mo

no
lit

h F
ilm

s i
 Ki

no
 Św

iat
.

Gdy tylko polski rząd ogłosił zamknięcie galerii handlowych, restauracji, kawiarni, i innych obiektów, Polacy masowo 
ruszyli do sklepów i aptek na większe zakupy. Czy jednak robienie zapasów na czas pandemii ma sens, a jeśli tak, to 
w jakie produkty naprawdę warto się zaopatrzyć?

Zakupy w erze  
koronawirusa

ZAKUPY INTERNETOWE TAKŻE 
DLA SENIORÓW

Osoby 60+ jako grupa szcze-
gólnie narażona na negatywne 
skutki zarażenia koronawiru-
sem powinny bezwzględnie 
unikać dużych skupisk ludzkich 
i w miarę możliwości pozostawać 
w domu. W tej sytuacji ograni-
czenie wychodzenia na zakupy 
do niezbędnego minimum ma 
sens i warto pomyśleć nad ich op-
tymalizacją. Na przykład, zamiast 
kupować kilka razy w tygodniu 
świeże pieczywo, można na czas 
pandemii skorzystać ze zdrowe-
go wieloziarnistego pieczywa 
chrupkiego. Jeżeli mamy dostęp 
do internetu, kartę płatniczą lub 
internetowy dostęp do naszego 
konta bankowego, to może warto 
rozważyć przestawienie się na 
zakupy przez internet – wiele 
popularnych sieci handlowych 
oferuje już taką możliwość (np. 
Tesco, Leclerc, Carrefour, Frisco) 
nawet w niektórych mniejszych 
miastach. Robiąc zakupy w in-
ternecie nie musimy ruszać się 
z domu, bo zostaną dostarczone 
bezpośrednio do naszego miesz-
kania lub domu w wybrany dzień 
i o wskazanej godzinie. 

KTÓRE PRODUKTY 
WARTO MIEĆ W DOMU 
NA ZAPAS?

Polskie władze nie przy-
gotowały jak dotąd kon-
kretnych wskazówek, ale 
możemy skorzystać z za-
leceń naszego zachod-
niego sąsiada. Niemiecki 
Urząd Ochrony Ludności 
i  Pomocy na Wypadek 
Katastrof rekomenduje, 
by każdy obywatel miał 
w domu awaryjną rezerwę 
żywności, wystarczającą mniej 
więcej na 10 dni. Urząd ten po-
daje przy tym orientacyjne ilości 
na jedną osobę:
• 20 litrów wody źródlanej
• 3,5 kg zbóż, produktów zbo-

żowych, chleba, ziemniaków, 
makaronu i ryżu

• 2,5 kg owoców w puszkach 
lub słoikach i orzechów

• 4 kg suchych roślin strączko-
wych i warzyw w puszkach 
lub słoikach

• 2,6 kg mleka i  produktów 
mlecznych

• 1,5 kg mięsa, ryb i  jajek, 
ewentualnie jajek w proszku 
(świeże jajka mają trwałość 
kilka dni, proszek kilka lat)

• 0,4 kg tłuszczu i olejów.

Warto też zgromadzić produkty 
spożywcze, które nie muszą być 
podgrzewane ani gotowane – ta-
kie jak: cukier, miód, czekolada, 
mąka, rosół w proszku, suchar-
ki, słone paluszki – w ilościach 
odpowiadających upodobaniom. 
Takie zapasy pozwalają na zaopa-
trzenie jednej osoby w 2200 kcal 
dziennie, co pokrywa dzienne 
zapotrzebowanie. Poza tym na 
ewentualność zagrożenia i nie-
spodziewanej sytuacji powinno 
mieć się zawsze zapas: niezbęd-
nych lekarstw, podręczną aptecz-
kę, świece i zapałki, zapasowe 
baterie i środki odkażające. 



Przepis z tradycją

Domowe ciasteczka owsiane  
z bakaliami

Przygotowanie:
1. Bakalie siekamy na drobne
2. Miękkie masło należy utrzeć wraz z cukrem na 

puszystą masę. Następnie dodać jajko i zmiksować. 
3. Osobno wymieszać mąkę z płatkami, proszkiem 

do pieczenia i bakaliami. Dodać do utartej masy 
i wymieszać.

4. Ciasto wykładać łyżeczką, w dość sporych od-
stępach, na blachę wyłożoną papierem do pie-

czenia (proporcje podane w przepisie powinny 
wystarczyć na 2 blachy).

5. Piec w  nagrzanym piekarniku ok. 15 minut 
w temperaturze 180° C (grzałka góra-dół), jedną 
blachę po drugiej.

6. Po upieczeniu ciasteczka pozostawić na kilka 
minut na blasze, następnie przełożyć na kratkę 
i pozostawić do całkowitego ostygnięcia.

Składniki:

• 110 g masła
• 60 g cukru
• 1 jajko
• 80 g mąki pszennej 

• 60 g płatków owsianych 
• ½ łyżeczki proszku do pieczenia
• 60 g bakalii: orzechy włoskie, płatki migdałów, 

żurawina




