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Jak co czwartek SA podbijała WDpF,  a dokładniej 

Maciek, Tadeusz, Jan, Jacek, Agnieszka, Olga i Grzesiek. 
Część z wymienionych (ostatnich czworo :)) napisała 

wspólnymi siłami kilka słów do czytanego właśnie przez 
Was tekstu. A wcześniej, w trochę innej wersji, do posta 

na naszego Facebooka – o tym, jak przygotowujemy 

materiały na Korowód Wolski. Poza tym Tadeusz dzielnie 
pozszywał mnóstwo „Informatorów”, które wcześniej 

trzeba było wydrukować (siłami i nerwami Jacka i Olgi),  

a Maciek odnalazł i posortował broszury promocyjne. 
 

 
 

Na zdjęciu widać szafę w SA. Jaka jest – każdy widzi, trochę 

pełna, trochę pusta, bo sporo rzeczy wyciągnęliśmy z niej 

na stół. A to, co na stole znalazło się na stanowisku 

Warszawskiego Domu pod Fontanną w niedzielę 22.08 

podczas wspomnianego Korowodu Wolskiego! W tym 

roku wydarzenie koordynowała SZE, więc obszerniejszych 
relacji szukajcie w przyszłym tygodniu w ich części 

Newslettera oraz na Facebooku :) 
Tekst zbiorowy: Agnieszka, Olga, Jacek, Grzesiek G. 

 

 
 

W czwartek byłem w WDPF na Nowolipkach. Najpierw 

była burzliwa dyskusja na spotkaniu SA (głównie za sprawą 

Roberta i Wiesławy). Na stole stos papierów z przygoto-
wań do Korowodu Wolskiego. Po rozmowie, częściowo 

zdalnej, częściowo osobistej, podzieliliśmy się zadaniami. 

Mnie przyszło odkurzanie pokoju SA oraz korytarza,  

a także dezynfekcja recepcji, co jednak zrobiła Agnieszka. 

Na koniec życzyliśmy sobie miłego dnia i pojechałem do 
domu. 

Jan 

 
Mój Okres Orientacji.  Może powinienem napisać 

najpierw, w jaki sposób dowiedziałem się o Domu-Klubie… 

Powiedział mi o tym miejscu i zaprowadził aktor teatru 

Opera Buffa – Zygmunt O. Zachęcił mnie, mało tego, 

odstąpił mi połowę swojej porcji spaghetti bolognese, 

które w tym dniu było serwowane w Sekcji Obsługi Domu. 

To było bardzo ciekawe i, powiedziałbym, sympatyczne. 

Natomiast pamiętam, że Sekcja Administracji znajdowała 



się w bardzo małym pomieszczeniu, tj. tam, gdzie dzisiaj 

biuro. Lubię takie małe wnętrza. Aha – przypominam 

sobie, że „administrowanie” w SA skojarzyło mi się z moim 

pradziadkiem, Władysławem, który administrował 

dobrami pewnej hrabiny. Ale to było bardzo dawno temu!  

 

Z osób, które wtedy pracowały w Domu-Klubie 

zapamiętałem, co prawda nie z SA, tylko z SZE, Dankę. 

Bardzo interesująca postać. Było również wydawane 

pismo („Puls Fontanny”?), w którym zamieściłem swój 

prymitywny szkic: widok z recepcji.  

 
Mój Okres Orientacji trwał przez pewien czas – nie 
pamiętam, jak długo. Na jego końcu wybrałem SA, przede 
wszystkim ze względu na wspomniane skojarzenia 
rodzinne. Było to przeżycie dosyć ważne, spotkanie  
z ludźmi, których jeszcze kompletnie nie znałem, a także 
samym wnętrzem tego miejsca – skądinąd 
sympatycznym, pomimo braku znaku krzyża, w moim 
życiu mającego wielkie znaczenie. Wydaje mi się, że  
m. in. dzięki temu czasowi w WDpF – a to już ponad 11 lat 
– stan mojego zdrowia uległ dużej poprawie. 

Tadeusz 

 

Sekcja 

Zatrudnienia i Edukacji 
 

Projekt „Senior na Medal  –  jak dbać o dobrostan 
psychiczny?”.  Informacje dotyczące tego projektu 

przekazała nam Diana z Fundacji Edukacji Nowoczesnej, 

nasza była wolontariuszka. Projekt jest skierowany do 
osób 55+, w tym do osób z niepełnosprawnością. 

Oferowane są warsztaty w następujących tematach: 

 

 Moduł 1. „Skuteczna komunikacja oraz 

asertywność” 

 Moduł 2. „Czym jest dobra kondycja psychiczna 

oraz jak o nią dbać?” 

 Moduł 3. „Oswoić stres – techniki skutecznego 

radzenia sobie ze stresem” 

 Moduł 4. „Głowa pełna pomysłów” – warsztaty 

kreatywne  

 
Dodatkowo uczestnicy projektu będą mogli skorzystać z 

bezpłatnych rozmów z psychologiem w formie zdalnej 
(np. telefonicznie/Skype/Teams). 

Przesyłam link do strony internetowej, na której znajdują 

się informacje dotyczące projektu: https://fen.net.pl/. 

W przypadku zainteresowania można kontaktować się na 

adres e-mail: senior@fen.net.pl lub przez telefon:  

506-429-108. 
Julia, na podstawie informacji przesłanych  

przez Dianę i ze strony fen.net.pl 

 

Zapraszamy na spotkania z językiem angielskim!  

Od 3 sierpnia mamy nową ofertę edukacyjną – spotkania 

z językiem angielskim prowadzone przez wolontariuszkę 
Mariannę. Spotkania odbywają się stacjonarnie co wtorek 

od 15.00 w kameralnym gronie. Przebiegają bardzo 
przyjemnie. Marianna korzysta z różnych technik 

szybkiego zapamiętywania nowych słów i fraz.  

 
Zostały jeszcze wolne miejsca. Zainteresowanych 

zapraszamy do kontaktu z SZE. Prosimy o zapisywanie się 

tylko osoby zobowiązujące się do systematycznego, 

cotygodniowego uczestnictwa. Dwukrotne niepojawienie 

się na zajęciach bez uprzedniego powiadomienia będzie 
skutkowało wykreśleniem z listy uczestników. Zachęcamy 

do kontaktu! 
Aneta i Julia  

 

Wrażenia Kajetana po pierwszych dniach pracy w 

Zatrudnieniu Przejściowym.   
Marta: Ile trwał trening i jak wyglądał?  

Kajetan: Pierwszego dnia, tzn. w piątek, byliśmy cały dzień 

z Olą. Wszystko mi pokazywała. Trochę byłem 
zestresowany, bałem się, że się pomylę. W pierwszej 

chwili wydawało się, że wszystkie zadania są 
skomplikowane. W poniedziałek, czyli drugiego dnia 

treningu, po dwóch godzinach jeżdżenia z dokumentami  

z Olą, zostałem z p. Karoliną z Wydziału Świadczeń. 
Adresowałem koperty i wypełniałem blankiety. 

Powiedziałem Oli, że może mnie już zostawić samego.  

Miałem niepewność, czy potrzebuję trzeciego dnia 
treningu, ale stwierdziłem, że spróbuję tego dnia być sam. 

Trening z Olą trwał właściwie półtora dnia. 

 
Marta: Jak wyglądały dni pracy po treningu?  

Kajetan: Pierwszego dnia byłem zestresowany, trochę 

spięty. Nie miałem wsparcia Oli i musiałem polegać tylko 

na sobie. Nie byłem pewien, gdzie mam jechać, czy 

wziąłem dokumenty z odpowiednich przegródek  
w Urzędzie na Solidarności. Raz nawet przejechałem 

przystanek za daleko. Panie w urzędach są bardzo 

pomocne i jak miałem wątpliwości, to zawsze mi 
podpowiedziały. Z każdym kolejnym dniem byłem coraz 

pewniejszy siebie, pewniej wszystko robiłem. Na bieżąco 
modyfikowałem z p. Izą trasę rozwożenia dokumentów. 

Zacząłem pracę w okresie urlopowym i akurat w jednym 

Wydziale nie było dla mnie zadań, ale w drugim 
dowiedziałem się, czy nie ma innych dokumentów  

https://fen.net.pl/
mailto::senior@fen.net.pl
http://fen.net.pl/


do przewiezienia. Od poniedziałku część mojego dnia 

wygląda tak, że porządkuję materiały w archiwum. 

 
Niewtajemniczonym przypominamy, że praca w Miejscu 

Zatrudnienia Przejściowego w Urzędzie Dzielnicy Wola 

jest na rzecz Wydziałowi Świadczeń i Wydziałowi Spraw 

Społecznych i Zdrowia. 
Marta i Kajetan 

 

Zadanie publiczne "WYKORZYSTAJ SZANSĘ - WARSZAWSKI PROGRAM 

ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO" jest współfinansowane ze środków 

m.st. Warszawy. 

 

Sekcja Obsługi Domu 
 

CZŁONKOWIE I CZŁONKINIE SEKCJI  OBSŁUGI 
DOMU!  W związku z okresowymi zmianami w strukturze 

WDpF, zadania SOD są umocowane częściowo w SA,  

a częściowo w SZE. Wielu z Was wybrało już którąś z tych 
dwóch Sekcji jako swoją tymczasową Sekcję bazową  

i angażuje się w jej działania. SA i SZE serdecznie 

zapraszają kolejne osoby! Telefon dla członków i członkiń 
SOD pozostaje bez zmian: 508-492-762 i obsługuje  

go Agnieszka. Zachęcamy do kontaktu! 
 

W Domu-Klubie praca wre!  

 
Marta P.: Cześć, ahoj przygodo! Z tej strony Marta! Bardzo 

mi się podobały rozmowy z członkami WDpF-u przez 

Skajpa. Podczas spotkania Sekcji dzieliliśmy się naszymi 
wiadomościami, co u kogo słychać. Bardzo miłą przygodą 

było zdjęcie przy mikrofalówce. Wraz z Agnieszką 

zrobiłyśmy tabliczkę informacyjną na temat obsługi 
mikrofalówki, która zawiśnie w sali Sekcji Obsługi Domu.  

 
Konrad: Dzisiaj (16.08.2021) mopowałem podłogę w sali 

Sekcji Obsługi Domu, a było to po spotkaniu Sekcji 

Administracji. Pozdrawiam wszystkich członków  
i pracowników Domu-Klubu. 

 

 
Na zdjęciu od lewej: Marta, Bogdan i Konrad.  

Przy mikrofalówce Marta. 

 

Tężnia solankowa to drewniana konstrukcja, która jest 

wyposażona w pompę rozprowadzającą solankę po 

odpowiednio rozmieszczonych gałęziach. Dzięki temu 
wytwarza specyficzny mikroklimat, który pomaga we 

wzmocnieniu systemu odpornościowego i leczeniu 

chorób układu oddechowego. W wyniku naturalnych 

ruchów wokół tężni powietrze jest nasycone cennymi 

mikroelementami: jodem, sodem, bromem, magnezem, 
potasem i żelazem, które wnikają do organizmu poprzez 

błony śluzowe układu oddechowego i skórę. Lecznicze 

walory tego mikroklimatu są porównywalne z korzyściami, 
jakie daje spacer nad brzegiem morza. Solanka zawiera 

nawet mniej zanieczyszczeń niż woda morska. Tężnia 

zalecana jest osobom mającym niedobór 
mikroelementów i osłabiony układ odpornościowy. 

Inhalacje są też przydatne osobom chorym  
z nawracającymi lub przewlekłymi schorzeniami dróg 

oddechowych, np. nieżytem nosa albo krtani czy stanem 

zapalnym zatok przynosowych. Mikroklimat solny pomaga 
usuwać wydzielinę w przypadku zapalenia oskrzeli, 

przewlekłej obturacyjnej choroby płuc czy astmy 

oskrzelowej. Wykorzystywany jest też w profilaktyce: 
nadciśnienia tętniczego, nerwicy wegetatywnej czy 

ogólnego wyczerpania. 
 

Do tężni mogą też udać się zdrowe osoby, aby oczyścić 

drogi oddechowe. Najlepszy efekt leczniczy osiągamy 
będąc w odległości nie mniejszej niż 30m od tężni i kiedy 

czas inhalacji wynosi około pół godziny. Materiał powstał 

na podstawie: https://zdrowie.tvn.pl/a/teznia-solankowa-
zalety-i-przeciwwskazania-teznia-w-domu 

Przygotowała Ewelina 

 

 
Na zdjęciu: Tężnia Konstancin-Jeziorna, żródło:  http://teznia.com.pl/    

 

Bezpłatne badania mammograficzne dla Pań  
w wieku 50-69 lat. Badania odbędą się na skwerze  

im. B. Lacherta przy Urzędzie Dzielnicy Wola w dniu  
2 września 2021. Kolejna akcja została zaplanowana na  

1 października. Rejestracja telefoniczna od poniedziałku 

do piątku w godz. od 8:30 do 19:30, tel.: 58 767 34 44,  
58 767 34 55.  

https://zdrowie.tvn.pl/a/teznia-solankowa-zalety-i-przeciwwskazania-teznia-w-domu
https://zdrowie.tvn.pl/a/teznia-solankowa-zalety-i-przeciwwskazania-teznia-w-domu
http://teznia.com.pl/


Szczegóły pod linkiem: 

https://www.facebook.com/MiejskaWola/photos/a.1600

44170714386/4672878606097564/?type=3&theater 
 

Źródło: Newsletter Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia 

dla Dzielnicy Wola m.st. Warszawy.  
Przygotowała Agnieszka 

 

Wieści z Biura WDpF 
 
Zespół pracowniczy.  Ja (Marta) wróciłam z urlopu, a na 

urlop poszła Kasia (od 18 sierpnia do 3 września włącznie). 

Na urlop wybiera się też Olga (od 25 do 31 sierpnia).  
Ola De. jest dalej na zwolnieniu lekarskim. Ola Ka. 

poinformowała o chęci zakończenia współpracy z WDpF. 

Biuro zgodziło się na rozwiązanie umowy za 

porozumieniem stron. Ostatnie dni pracy Oli przypadną  

na tydzień 20-24.09 (dokładna data po policzeniu 
urlopów). Mamy jeszcze kilka wspólnych tygodni z Olą :) 

 

Aneksy do naszych umów dotacyjnych zostały 
zaakceptowane przez Biuro Pomocy i  Projektów 

Społecznych.  Z Danusią wprowadzamy zmiany do 

generatora Witkac (to taki system internetowy,  
w którym obsługiwane są nasze miejskie umowy 

dotacyjne), następnie będziemy składać papierowe 
wersje. Zmiany, o które wnioskowaliśmy dotyczą 

merytorycznej strony naszych umów (zaakceptowane 

zostały różne rozwiązania „pandemiczne”), a także strony 
finansowej (m.in. wynagrodzenia pracowników, czynsz  

i media, zakupy). Musimy również zaktualizować opis 

kadry zaangażowanej w realizację naszych umów. 
 

Nasz udział w posiedzeniu Rady Organizacji  

Pacjentów.  Szkoda, że nikt z członków nie był na tyle 

zainteresowany Ustawą o jakości w opiece zdrowotnej  
i bezpieczeństwie pacjenta, by wziąć udział w posiedzeniu 

ROP działającej przy Rzeczniku Praw Pacjenta. Wzięłam  

w nim udział wraz z Agnieszką. Szerszą relację 

przygotujemy do kolejnego numeru Newslettera. 
Materiał z Biura przygotowała Marta 

 

Podsumowanie Zebrania 

Generalnego 20.08.2021 r.  

 
Za ZG odpowiadała Sekcja Administracji 

Prowadzenie: Agnieszka 

Notowanie: Jacek 

Łączenie: Olga 

Obecni: Wiesława D., Piotr C, Tadeusz L., Marta, Ola Ka., 
Julia G. 

 

Przyjęliśmy harmonogram działań na przyszły tydzień. 
 

Spraw z ostatniej chwili nie zgłoszono. 

  

https://www.facebook.com/MiejskaWola/photos/a.160044170714386/4672878606097564/?type=3&theater
https://www.facebook.com/MiejskaWola/photos/a.160044170714386/4672878606097564/?type=3&theater
http://m.st/


 
Zadanie publiczne Klub samopomocy "Warszawski Dom pod Fontanną" jest sfinansowane przez Wojewodę Mazowieckiego na zlecenie 

m.st. Warszawy. Zadanie publiczne "WYKORZYSTAJ SZANSĘ - WARSZAWSKI PROGRAM ZATRUDNIENIA PRZEJŚCIOWEGO" jest 
współfinansowane ze środków m.st. Warszawy.  

 

                     Korzystamy także z odpisów 1% oraz darowizn prywatnych. Dziękujemy! 
  Zespół Regionalny Koalicji nr Zdrowia Psychicznego 
  KRS: 0000061865, konto: 90 1140 1010 0000 3509 3600 1001 

 
*** 

Wydanie Newslettera - Sekcja Administracji WDpF, w tym:  
opracowanie graficzne – Jan i Jacek;  

pozyskanie wszystkich materiałów – Piotr;  
korekta – Olga, Jacek, Tadeusz. 

 
*** 

Warszawski Dom pod Fontanną, ul. Nowolipki 6a, 00-153, Warszawa. Obecnie prowadzimy działania hybrydowe.  
Znajdziesz nas pod e-mailem biuro@wdpf.prg.pl, na Facebooku, stronie www https://www.wdpf.org.pl/ i pod tel. sekcji:  

Administracji: 505 923 735, Obsługi Domu: 508 492 762, Zatrudnienia i Edukacji: 518 580 898. 
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