10 lat "Jesteśmy!
14 października 2004 w pomieszczeniach wiązowskiej parafii Św. Wojciecha pierwszy raz
spotkały się osoby z niepełnosprawnością, wolontariusze i terapeuta. Była to wspólna
inicjatywa rodzin osób niepełnosprawnych, ówczesnego proboszcza ks. Krzysztofa Pietrzaka,
wójta Stanisława Boguckiego i kierowniczki GOPS Małgorzaty Łysik. Ksiądz użyczył nam dwie
sale i serwował wszystkim obiad. Gmina finansowała terapeutę, a GOPS dofinansowywał
koszty paliwa (podopiecznych dowoziliśmy prywatnym samochodem osobowym).
Zaczynaliśmy 1 raz w tygodniu z 9 podopiecznymi z naszej gminy. W sobotę 18 października
tego roku w siedzibie naszych Warsztatów Terapii Zajęciowej w Radiówku spotkaliśmy się,
aby świętować 10 lecie działalności Stowarzyszenia Rodzin i Przyjaciół Osób
Niepełnosprawnych Intelektualnie „Jesteśmy!”. Teraz mamy wspaniały lokal: pięć pracowni
plus sala rehabilitacyjna, windę i podjazdy dla osób na wózkach inwalidzkich, pięciu
terapeutów zajęciowych, psychologa i fizjoterapeutę. Działalność Warsztatów jest
finansowana w 90% przez PFRON, 10% Powiat otwocki, a Stowarzyszenie dokłada, co roku
to, co uda się zebrać z 1% dla OPP, z darowizn, kiermaszów, pikników. Warsztaty działają 5
dni w tygodniu, a terapią społeczno-zawodową obejmują 25 uczestników z terenu powiatu
otwockiego. Przez te 10 lat z różnych form wsparcia skorzystało ponad 70 osób z
niepełnosprawnością, a 12 osobom udało się podjąć pracę. Ktoś powie cud jakiś czy co. Takie
malutkie stowarzyszenie około 30 osób, a jak zaczynali było ich (członków) ledwie kilkunastu.
I pewnie można to traktować w kategoriach cudu, ale tym cudem byli ludzie, jacy stanęli na
drodze do tego gdzie teraz jest „Jesteśmy!”. Ksiądz Krzysztof, ksiądz kochający wszystkich
ludzi, a niepełnosprawnych i chorych w szczególności, tak jak nasz Święty JP II. To dzięki
niemu wszystko stało się możliwe i przez te lata byli z nami: Terapeuci - Emilia Kos, Agnieszka
Świątek i Marta Krukowska-Onopowicz. Fizjoterapeuci - Arkadiusz Reszczyk, Joanna PędichWiktorowicz. Wolontariusze - Marta Skorupka, Jadwiga Sadoch, Krystyna Woźniak, Barbara
Kropiwnicka, Katarzyna Gardyńska, Elżbieta Dryll, Ewa Dąbała, Krzysztof Wilczek, Zbyszek
Fryt, Hanna Figzał i wolontariat z gimnazjum ze Starej Miłosnej, Krystyna Motyka i
wolontariat z Domu Społecznego w Radiówku i wiele osób, które oddawały serca osobom z
niepełnosprawnością. Darczyńcy – Wojciech Podczaski, Aleksandra i Andrzej Kuczyńscy,
Jolanta Zagórska, Tomasz Dąbała, Danuta Piontek, Renata i Krzysztof Bobrowscy, Anna i
Marek Szuba, Halina, Paloma i Konrad Cieszkowscy, Andrzej Godlewski, Jolanta Szostak,
Stanisław Łysik, Janusz Budny, Joanna i Tomasz Dangel, Andrzej Niziołek i jeszcze wiele osób,
które wspierały nas finansowo. Organizacje - Forum Przedsiębiorczości, Grupa Aktywności
Społecznej, Stowarzyszenie Przyjaciół Radiówka, Zespołowa Praktyka Lekarzy Rodzinnych w
Wiązownie, Stowarzyszenie Ruch Aktywności Społeczno-Gospodarczej Wola, Wspólnota
Samorządowa i inne, a także Zespół Szkolno-gimnazjalny w Wiązownie, Przedszkole Pod
Stumilowym Lasem, OSP Malcanów. Przez cały okres działalności Stowarzyszenie miało
oparcie i sojusznika w osobie szefowej naszego GOPS – Małgorzacie Łysik. Przez te 10 lat
pomocną dłoń do osób z niepełnoprawnością wyciągali kolejni wójtowie: Stanisław Bogucki –

pomógł nam, gdy stawialiśmy pierwsze kroki, Marek Jędrzejczak, który w trudnych czasach
oddał nam do dyspozycji i finansował nasz pobyt w Malcanowie, a następnie pomagał w
pozyskaniu Radiówka oraz zawsze życzliwa nam Anna Bętkowska. Przez cały czas wspierali
nas radni, a na szczególne wyrazy wdzięczności zasługują Irena Nowak, Zofia Fic-Karwińska,
Renata Falińska, Waldemar Suchecki, Marzena Dach. Klamrę dobra i pomocy, jakiej
doznawaliśmy dopina druga najważniejsza osoba w naszym 10 leciu. Osoba, bez której tak
jak bez księdza Krzysztofa pewnie by nie było jubileuszu… to Pani Małgorzata Żak. Wspiera
nas od samego początku. To dzięki Pani Małgosi Żak mamy dwa busy, którymi dowozimy
podopiecznych. To dzięki Pani Małgosi Żak mamy piękny Radiówek, gdzie obok nas swoje
miejsce na ziemi mają także nasi przyjaciele ze Środowiskowego Domu Samopomocy dla
osób z zaburzeniami psychicznymi. To dzięki Pani Małgosi Żak doskonałe warunki do
szerokich działań na rzecz mieszkańców gminy ma nasz GOPS. To dzięki Pani Małgosi Żak
uśmiech zagościł na wielu twarzach i trwa!!! I za ten uśmiech dziękujemy Pani Małgosi,
księdzu Krzysztofowi i wszystkim, którzy byli z nami. Dziękujemy także obecnemu
proboszczowi księdzu Tadeuszowi Łakomcowi za wspieranie i promowanie naszej
działalności na terenie parafii.
W tym miejscu musimy jeszcze podziękować wszystkim gościom, którzy licznie odwiedzili nas
18 października. Dziękujemy pani wójt Annie Bętkowskiej i panu skarbnikowi Wiesławowi
Miłkowskiemu za życzenia i prezent dla Warsztatów-maszynę do szycia. Panu Januszowi
Budnemu dziękujemy za prezent do pracowni rękodzieła i życzenia od Starostwa
Powiatowego w Otwocku. Dziękujemy za życzenia i prezent naszym najmłodszym
przyjaciołom z przedszkola Pod Stumilowym Lasem. Państwu Aleksandrze i Marcinowi
Majewskim dziękujemy za życzenia i piękne laurki od ich córek. Pani Jolancie Jedlak i Gminie
Wiązowna dziękujemy za dofinansowanie poczęstunku, a pani Małgorzacie Łysik za
ufundowanie urodzinowego tortu. Szczególne podziękowania kierujemy do naszego od
zawsze kronikarza – fotografa pana Ryszarda Szczęsnego. Naszym podopiecznym i
terapeutom jesteśmy bardzo wdzięczni za wzruszające podziękowania i drzewko rajskiej
jabłoni, którą już wspólnie posadziliśmy w Radiówku. Na szczęście!!!
Małgorzata i Waldemar Burtkiewicz
PS Minęło 10 lat, a pamięć jest zawodna. Jeśli kogoś nie wymieniliśmy - przepraszamy!
Zapraszamy do obejrzenia prezentacji z tych 10 lat

