Ćwierćwiecze "Bartka"
Spotkanie rozpoczęła dyrektor Bożenna Walczak, która powitała zaproszonych gości
oraz przybyłych wychowanków i ich rodziców.
- Na przestrzeni tych 25 lat placówka postrzegana jest jako miejsce przytulne i bezpieczne. Dzieci
mogą tutaj odreagować stres, złe emocje czy porozmawiać z życzliwymi osobami dorosłymi. Wiedzą,
że nikt ich tutaj nie skrytykuje i będą miały szanse na podbudowanie poczucia swojej wartości
- opowiadała o ćwierćwieczu funkcjonowania dyrektor placówki.
- Gratuluję tak pięknego jubileuszu i dziękuję za Państwa serdeczność i wrażliwość jaką okazujecie
wychowankom. Życzę, aby w kolejnych latach działalności nie napotykali Państwo na przeszkody
realizując szlachetne zamierzenia nastawione na dobro i uśmiech dziecka - mówił prezydent
Krzysztof Chojniak, który wręczył listy gratulacyjne dla pracowników zasłużonych w życie placówki
oraz nagrody dla każdego oddziału jednostki.
Swoje życzenia dla całej społeczności "Bartka" skierowali także m.in. Zofia Antoszczyk, dyrektor
Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Elżbieta Łągwa-Szelągowska, dyrektor Miejskiego
Ośrodka Kultury.
Po części oficjalnej przyszedł czas na część artystyczną w wykonaniu podopiecznych "Bartka" oraz
jubileuszowy tort.
Początki świetlicy sięgają 1980 roku, kiedy to utworzono Ogród Jordanowski „Bartek". Na jego
bazie 14 lat później powstała Świetlica Środowiskowa. W lipcu 2006 r. powstał pierwszy oddział
„Bartka” w lokalu parafii na osiedlu Wierzeje pod nazwą „Wierzeje”, który 3 lata później
przeniesiono do budynku Zgromadzenia Braci Szkół Chrześcijańskich. W tym samym roku
utworzono kolejne dwa oddziały świetlicy: „Słoneczko” przy ul. Sienkiewicza 8 (w budynku Szkoły
Podstawowej nr 8) oraz „Tęcza” przy ul. Broniewskiego 5 w budynku ówczesnego Gimnazjum Nr 2.
W 2017 r. zakończył działalność oddział "Słoneczko", w miejsce którego utworzono oddział "Promyk"
przy ul. Wojska Polskiego 54. Od września 2018 r. oddział "Tęcza" funkcjonuje w nowym lokalu przy
ul. J. Pawlikowskiego 1.
Placówka organizuje bezpłatne zajęcia opiekuńczo-wychowawcze, zajęcia socjoterapeutyczne ze
stałymi grupami wychowanków, udziela pomocy dydaktycznej, pedagogicznej, logopedycznej,
socjalnej, prowadzi pracę z rodziną, dożywianie dla dzieci oraz udziela dzieciom pomocy rzeczowej.
Obecnie jednostka dysponuje 140 miejscami: "Bartek"- 40, "Promyk"-38, "Tęcza"-34 i "Wierzeje"-28.

