




Jak realizujemy naszą misję
Celem działalności Domu jest wspieranie uczestników i ich rodzin po-
przez kompensowanie skutków niepełnosprawności w sferze zdrowia 
psychicznego. Prowadzimy terapię zajęciową i proponujemy różne 
formy aktywności fizycznej i umysłowej, zmierzające do podtrzymy-
wania i rozwijania umiejętności niezbędnych do samodzielnego życia. 
Stwarzamy możliwości rozwoju ruchu samopomocowego na terenie 
miasta i gminy Łęczna oraz sieci oparcia społecznego we współpracy 
z najbliższym i dalszym otoczeniem społecznym.

Kim jesteśmy?
Środowskowy Dom Samopomocy w Łęcznej jest gminną jednostką 
organizacyjną. To placówka dziennego pobytu świadcząca usługi 
dla osób, które zmagają się z zaburzeniami psychicznymi, dla osób 
przewlekle psychicznie chorych, osób z niepełnosprawnością intelek-
tualną a także osób ze schorzeniami neurologicznymi. To odpowied-
nio przygotowana kadra do współpracy z osobami  w różnym wieku 
dotkniętymi różnego rodzaju niepełnosprawnością.To miejsce dające 
oparcie, ciepłe i przyjazne, tworzone przez wszystkich uczestników. 

Nasze wartości
Radość, pomoc, zrozumienie, ciepło, zaufanie, zabawa, rozwój. 

Więcej informacji o nas 
znajdziesz na stronie: leczna.naszsds.pl
Obserwuj nas na: facebook.com/SDSwLecznej/
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Witamy Cię  
w dobrym Domu!

Gościu!

Stoi dom jak każdy inny 
Ale dom jest trochę dziwny 
Różni ludzie tam mieszkają
I opiekę w domu mają
Kolorowych sznur pokoi
Gdzie się talent ludzi stroi
Są obrazy oraz lale, są też wypoczynku sale
Wszystko to w ten dom się wmywa, bo to wielka jest rodzina
Każdy wspiera się jak może, grzeczność w dobrym jest humorze
Jest w tym domu pielęgniarka, dla każdego stoi miarka
Są lekarstwa rozłożone, różne rady udzielone
Każdy dzień jest zawsze inny, bo ten dom jest trochę dziwny

Dom

Autor wiersza: Krystyna S.  
Członek Klubu Akacjowa
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SZYKUJĄ SIĘ  
DUŻE ZMIANY
Projekt pn. „Przebudowa budynku spichlerza w Podzamczu na  
potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy” otrzymał dotację  
w wysokości ponad 2,5 mln złotych. Co to oznacza dla nas? 

Nieużytkowany obecnie budynek starego spichlerza posłuży do sprawowania dzien-
nej opieki nad 60 uczestnikami ŚDS. Zakres przewidzianych prac jest bardzo szeroki 
i ma przystosować budynek do pełnienia nowych funkcji. Istniejąca obok spichlerza 
dobudówka zostanie rozebrana i wybudowana na nowo. W odnowionym obiek-
cie znajdą się sale zajęciowe, pracownie, zaplecze socjalne i szatniowe, kuchnia 
i jadalnia. Dla bezpieczeństwa uczestników zajęć w budynku umieszczono pokój  
psychologa i pielęgniarki. W nowym budynku będą do dyspozycji ŚDS 4 mieszkania 
treningowe i 2 pokoje interwencyjne. Uczestnicy będą mieli do dyspozycji taras do 
odpoczynku. Cały budynek zostanie przystosowany do potrzeb osób z niepełno-
sprawnością – będzie  wyposażony min. w windę. Projekt zapewni niezbędne  wy-
posażenie potrzebne do rehabilitacji i prowadzenia zajęć dla uczestników. Wokół 
budynku powstaną chodniki i miejsca parkingowe. 

Całkowita wartość projektu pn. „Przebudowa budynku spichlerza  
w Podzamczu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy”  
wynosi 4.687.719,73 zł, w tym dofinansowanie  
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
w wysokości 2.538.032,39 zł. Autor tekstu: Rafał Sz.
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Historia ŚDS
Środowiskowy Dom Samopomocy powstał w Łęcznej w grudniu 1995 roku na pod-
stawie porozumienia między gminą Łęczna a Lubelskim Urzędem Wojewódzkim  
w Lublinie. Jest to dzienny ośrodek wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi  
o zasięgu powiatowym, którego celem jest wszechstronna pomoc skierowana do 
osób chorych ich rodzin oraz integracja ze środowiskiem lokalnym. Przez ponad 15 
lat swojej działalności urzędowaliśmy już w czterech lokalizacjach. 

 
Pierwsza lokalizacja ŚDS

ul. 3-go Maja 41 w Łęcznej, 15 XII 1995 – 12 VI 1999. Niestety z powo-
du pożaru bydynku zmuszeni byliśmy się przenieść. Nasze prace, dokumenty   
poszły z dymem. Na szczęcie pozostał zapał do pracy i piękne wspomnienia.
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Druga siedziba ŚDS
ul. Obrońców Pokoju w Łęcznej
13 VI –18 IX 1999 r.

Ze smutkiem na twarzy po straceniu czteroletniego dobytku, bez narzędzi pracy,  
dochodziliśmy do siebie po pożarze. Chwilowo działaliśmy w budynku przedszkola.

Trzecia siedziba ŚDS
ul. Świętoduska 2 w Łęcznej
19 IX 1999 – 11 VII  2003 r.

 
Obecna siedziba ŚDS
Pod skrzydłami opatrzności działaliśmy przez kilka lat.
Obecna siedziba ŚDS, ul. Akacjowa 11 w Łęcznej od 12.VII.2003 r.



Najważniejsze 
pomieszczenia 

1. Pracownia plastyczna
2. Pracownia krawiecka
3. Pracownia życia codziennego
4. Pracownia komputerowa
5. Pracownia aktywności twórczej
6. Pracownia umiejętności techniczno-gospodarczych
7. Sala rehabilitacyjna

Pracownia życia codziennego

Głównymi formami zajęć są treningi bezpośrednio związane z gospodarstwem  
domowym, a więc:
    • trening kulinarny – przygotowywanie, zestawianie i podawanie potraw, 
    • treningi umiejętności praktycznych a szczególnie obsługa urządzeń domowych, 
    • trening higieniczny, savoir vivre, 
    • planowanie i robienie zakupów, 
    • umiejętności społeczne, 
    • organizowanie przyjęć okolicznościowych. 

Na zajęciach przyrządza się różnego rodzaju potrawy (również według pomysłów  
i przepisów uczestników), zdobywając tym samym umiejętność gotowania i rozwija-
jąc zainteresowania kulinarne uczestników.
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Pracownia umiejętności techniczno-gospodarczych

Zajęcia w pracowni to przede wszystkim praca z drewnem, jego obróbka, wyko-
nywanie różnych przedmiotów: wieszaków, szkatułek, czy wypalanie w drewnie.  
Łączona jest w tym miejscu terapia grupowa z indywidualną. Prowadzone są również 
treningi umiejętności praktycznych tak bardzo potrzebne w domu rodzinnym każdego 
człowieka. Treningi te polegają na nauce czynności, szczególnie remontowych, na-
prawczych, obsługowych np. wiertarek, lutownic, począwszy od wbijania gwoździ, 
wymiany zamków, uszczelniania drzwi i okien, aż do napraw hydraulicznych.

Pracownia komputerowa

Głównym celem pracowni jest rozpowszechnianie idei komputeryzacji jako narzę-
dzia codziennego użytku. Oferta zajęć obejmuje naukę podstawowej obsługi kom-
putera i urządzeń peryferyjnych np. drukarek, skanera. W toku wykonywania różnych 
czynności – czy jest to przepisywanie tekstu, czy rysowanie – uczestnicy uczą się  
a później ćwiczą obsługę programów typu edytory tekstu, programy graficzne, pro-
gramy skanujące. Udział w zajęciach w pracowni znacznie przyczynia się do popra-
wy stanu zdrowia uczestników a także ich rozwoju intelektualnego, pomaga rozwi-
jać wyobraźnię, zdolności manualne, jednak przede wszystkim pozwala oswoić się  
z urządzeniem jakim jest komputer.

Pracownia plastyczna

W pracowni prowadzona jest terapia polegająca na rozwijaniu zainteresowań pla-
stycznych. Zajęcia dostosowane są do potrzeb uczestników, ich możliwości i zain-
teresowań. Tematyka zajęć często związana jest z potrzebą wykonywania przed-
miotów na okolicznościowe święta czy uroczystości. Ma to na celu integrację grupy, 
naukę współpracy, wzajemnej pomocy, jak i rozwijanie swoich zainteresowań. Dla 
osób przejawiających większe umiejętności i zainteresowania plastyką, prowadzo-
ne są zajęcia indywidualne, na których uczestnicy mogą realizować się w bardziej 
ambitnych, czy wymagających dłuższego czasu zajęciach, np.: projektowanie prac, 
malowanie na szkle, kartonie, płótnie, rzeźbienie, itp.

Pracownia aktywności twórczej

Celem pracowni jest kreatywne wykorzystanie umiejętności uczestników sprzyja-
jąc rozwojowi umiejętności miękkich w tym samooceny, komunikacji, bycia w gru-
pie, radzenia sobie ze stresem, rozwiązywania trudności, kreatywności w działaniu. 
Do terapii w pracowni aktywności twórczej wykorzystuje się elementy: teatroterapii 
(przedstawienia okolicznościowe) i arteterapii, biblioterapii a także muzykoterapii.





ALE TO JUŻ BYŁO

30 listopada obchodziliśmy w ŚDS Andrzejki. Jest to  wigilia świę-
tego Andrzeja, patrona Szkocji, Grecji oraz Rosji, czas wróżb  
i zabaw. W Polsce w tym dniu w zależności od regionu wróży się 
przyszłość, najczęściej matrymonialną. Do najbardziej znanych 
wróżb andrzejkowych należy oczywiście lanie wosku na wodę przez 
dziurkę od klucza. Na podstawie kształtu woskowej figurki lub jej 
cienia możemy wywróżyć przyszłość. Na imprezę zostali zaprosze-
ni nasi przyjaciele ze ŚDS z Sawina i Świdnika. Uroczystości towa-
rzyszyły: zabawy przy muzyce, wspólne tańce, wróżby oraz słodki  
poczęstunek.

Andrzejki

Wydarzenie zrelacjonował: Kazimierz P.

Od maja gościliśy u nas studentów Wydziału Pedagogiki i Psycholo-
gii, na kierunku Psychologia Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej 
w Lublinie. Praktykanci poznali specyfikę funkcjonowania ośrodka 
oraz brali czynny udział w zajęciach terapeutycznych.

Studenci poznają Ośrodek

Autor tekstu: Rafał Sz.





Piknik sałatkowy w Bychawie
8 czerwca 2017r. reprezentacja nasze-
go Domu wzięła udział w konkursie kuli-
narnym zorganizowanym przez naszych 
przyjaciół z ŚDS z Bychawy. Polegał on 
na przygotowaniu sałatki z wylosowa-
nych produktów. Wszyscy wykazali się 
pomysłowością i kunsztem kulinarnym. 

Autor tekstu: Mateusz G.

Piknik zorganizowany był w pięknej ma-
lowniczej okolicy nad Zalewem w pobli-
żu ruin zamku.  Można było nie tylko  po-
dziwiać to urokliwe miejsce, ale również 
degustować przygotowane przez siebie 
„bomby witaminowe”.



Wielkanoc
2017
Wielkanoc to jedno z najpiękniejszych świąt 
w polskiej tradycji. Święta Wielkiej Nocy 
niosą  radość i przesłanie zwycięstwa życia 
nad śmiercią. Ten wyjątkowy czas jest także 
okazją do spotkań i składania sobie życzeń.
Nasze spotkanie rozpoczęliśmy od błogo-
sławieństwa księdza Andrzeja Lupy, Pro-
boszcza Parafii p.w. św. Barbary w Łęcznej. 
Po modlitwie oraz życzeniach i ciepłych sło-
wach  Anny Płoszaj - dyrektora ŚDS mieli-
śmy przyjemność obejrzeć przedstawienie 
pasyjne - Misterium Męki Pańskiej w wyko-
naniu uczestników. Obficie zastawiony stół  
cieszył oczy a następnie podniebienia. Nie 
zabrakło świątecznych potraw, stroików, pi-
sanek, bez których to świąteczne spotkanie 
nie miałoby swojego wyjątkowego uroku. Wydarzenia zrelacjonował: Rafał Sz.
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27. marca 2018 r. uczestnicy Środowi-
skowego Domu Samopomocy w Łęcz-
nej  spotkali się przy wielkanocnym stole.  
W spotkaniu uczestniczyli: Teodor Ko-
siarski - Burmistrz  Łęcznej, ks. Andrzej 
Lupa - Proboszcz Parafii pw. św. Barba-
ry w Łęcznej, Anna Płoszaj - Dyrektor 
ŚDS, pracownicy oraz uczestnicy Domu. 
W refleksyjny nastrój i atmosferę zbliża-
jących się uroczystości Wielkiego Tygo-
dnia wprowadził nas program artystycz-
ny w wykonaniu uczestników pt. „Byliśmy 
ślepi!”. Nawiązywał do Męki, Śmierci  
i Zmartwychwstania  Chrystusa. 

Dopełnieniem przeżyć były pieśni wielko-
postne w wykonaniu Aleksandry Dobies. 
Ponadto aktorzy sprawili uczestniczącym 
w uroczystości dużą radość, obdarowu-
jąc ich własnoręcznie przygotowanymi 
jajkami, z życzeniami świątecznymi, wy-
konanymi na zajęciach terapeutycznych. 
Po życzeniach, modlitwie i poświęce-
niu pokarmów wszyscy zasiedli do stołu 
pełnego wielkanocnych pyszności. Był to 
dzień wspólnej modlitwy, radości ze spo-
tkania i składania wzajemnych życzeń.
 

2018



Święto Rodzin
Cykliczne święto uczestników i ich rodzin obchodzone w ramach 
Światowego Dnia Ochrony Zdrowia Psychicznego. 
Wydarzenie zrelacjonował: Eryk W.
 

Święto Rodzin już na stałe zapisało się w kalendarz imprez Środowiskowego Domu Sa-
mopomocy w Łęcznej. W tym roku odbyło się 11 października i zostało zorganizowane 
we współpracy z grupą wsparcia „Klub Akacjowa” w ramach Partnerstwa Ochrony 
Zdrowia Psychicznego w Powiecie Łęczyńskim. Wydarzenie miało charakter otwarty  
a jego harmonogram obejmował: 1) Mszę świętą w intencji rodzin i pracowników Domu 
w  Kościele Parafialnym p.w. św. Barbary w Łęcznej, 2) spotkania otwarte dla uczniów 
szkół średnich dotyczące działań Klubu Wolontariatu oraz psychiatrii środowiskowej,  
3) spotkania otwarte dla rodzin borykających się z problemem zaburzeń psychicznych,  
4) spotkanie z radcą prawnym ph. „Prawa i obowiązki pracodawcy zatrudniającego  
osoby z niepełnosprawnością. Prawa i obowiązki pracownika z niepełnosprawnością” 
dla potencjalnych pracodawców, pracowników oraz wszystkich zainteresowanych  
tą tematyką. 

Na spotkanie przybyli przedstawiciele: Starostwa Powiatowego w Łęcznej, Urzędu 
Miejskiego w Łęcznej, Urzędu Gminy Puchaczów, jednostek samorządowych pomocy 
społecznej powiatu, Zakładu Aktywności Zawodowej w Łęcznej, Powiatowego Urzędu 
Pracy w Łęcznej, pracodawcy, nauczyciele oraz uczniowie  (Zespołu Szkół Górniczych  
w Łęcznej, Zespołu Szkół im. K.K. Jagiellończyka w Łęcznej, I Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Jana Zamoyskiego w Łęcznej). W ramach dni otwartych Klub Wolontariatu ŚDS 
pozyskał 11 wolontariuszy. Serdeczne podziękowania składamy głównemu celebranso-
wi ks. Andrzejowi Lupie za wygłoszone Słowo Boże, Gabrieli Jagaczewskiej i Edwardowi 
Wiechnikowi za oprawę Mszy świętej oraz wszystkim gościom obecnym na uroczysto-
ści. Jak zawsze było bardzo dużo atrakcji, wzruszeń i mile spędzonych wspolnie chwil.  



Spotkanie, które odbyło się 19 grudnia, 
stało się okazją do wspólnego przeżywa-
nia wyjątkowego nastroju Świąt Bożego 
Narodzenia. Uroczystości towarzyszy-
ła życzliwa, uroczysta i domowa atmos-
fera. Swoją obecnością zaszczycili nas:  
ks. Andrzej Lupa Proboszcz  Parafii pw. 
św. Barbary w Łęcznej, Teodor Kosiarski 
Burmistrz Łęcznej, Kazimierz Radko Se-
kretarz Powiatu Łęczyńskiego, przedsta-
wiciele Ośrodków Pomocy Społecznej  
z terenu powiatu łęczyńskiego. W świą-
teczny nastrój wprowadziła i gości przy-
witała Anna Płoszaj - Dyrektor ŚDS.

Wigilia Ośrodka
Ks. Proboszcz Andrzej Lupa odczy-
tał Ewangelię. Następnie zgromadze-
ni mieli okazję uczestniczyć w wyjąt-
kowym wydarzeniu wprowadzającym  
w świąteczny nastrój refleksji i nadziei  
pt. „Zakochaj się w poezji bożonaro-
dzeniowej”. W celebrowanie Świąt Bo-
żego Narodzenia włączyli się pracow-
nicy  i uczestnicy Domu. Najważniejszą 
częścią spotkania było podzielenie się 
opłatkiem – symbolem zgody i pojedna-
nia. Przy wigilijnym stole rozmawialiśmy  
o minionym czasie i o nadziejach  zwią-
zanych z nadchodzącym Nowym Ro-
kiem.

Wydarzenie zrelacjonował: Eryk W.



Gorące, bezchmurne dni są wspaniałą 
okazją do wypoczynku i relaksu nad wodą. 
Aby odpocząć od codziennych zajęć wy-
braliśmy się nad jezioro Piaseczno. 

Wyjazd nad jezioro

Wyjazd odbył się w ramach treningu 
umiejętności społecznych. Był czas na  
integrację,  gry i zabawy edukacyjne, 
aktywną rekreację na świeżym powie-
trzu.

Relacja z wydarzenia: Eryk W..

O godz. 11.00 na ołtarzu polowym sprawo-
wana była Msza Święta pod przewodnic-
twem ks. Marka Bieńkowskiego, dyrektora 
Caritas Diecezji Siedleckiej. W nabożeń-
stwie uczestniczyło 26 kapłanów, pod-
opiecznymi ośrodków pomocy społecznej 
wraz z pracownikami, przedstawiciele 
władz województwa lubelskiego, samo-
rządowcy oraz organizacje zajmujące się 
na co dzień osobami niepełnosprawnymi.

Uczestnicy ŚDS na XIX Pielgrzymce  
Środowisk Pomocy Społecznej w Pratulinie

Drugą częścią spotkania był piknik in-
tegracyjny prowadzony przez zespół 
muzyczny. W tym czasie można było 
zjeść posiłek, potańczyć, kupić pamiątki,  
a także pozwiedzać wiele wspaniałych 
obiektów położonych na terenie klaszto-
ru O.O. Bernardynów. 
Całemu wydarzeniu towarzyszyła pięk-
na pogoda. 
Składamy serdeczne podziękowania dla 
organizatorów tego wspaniałego przed-
sięwzięcia.

9 maja 2018 r. w Sanktuarium Unitów Podlaskich w Pratulinie zgromadzili się pracow-
nicy oraz podopieczni domów i ośrodków pomocy społecznej z terenu województwa 
lubelskiego. Do Pratulina przybyli również uczestnicy Środowiskowego Domu Samopo-
mocy w Łęcznej wraz z opiekunami.



Uczestnicy Środowiskowego Domu Samopomocy w Łęcznej wzięli udział w ak-
cji „Nasza biało-czerwona”, która została przeprowadzona przez Starostwo  
Powiatowe w Łęcznej z okazji Dnia Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Ak-
cja organizowana była w ramach ogólnokrajowej kampanii „Dumni z Pol-
ski”, związanej ze świętowaniem stulecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości. Święto Flagi jest okazją do przypomnienia symboliki barw 
narodowych, zasad prezentowania flagi, a także wyrażenia dumy i przywiąza-
nia do Polski, która w 1918 r.  po 123 latach zaborów – niewoli naznaczonej wal-
ką, cierpieniem  wielu pokoleń Polek i Polaków – odzyskała niepodległość. Polska  
i patriotyzm były również tematem zajęć biblioterapeutycznych, w których udział 
wzięli uczestnicy ŚDS w Łęcznej  12.05.2018 r. Miejscem spotkania  była w Filia 
nr 3  Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Łęcznej. Czytaliśmy wiersze patrio-
tyczne oraz śpiewaliśmy pieśni poświęcone Ojczyźnie m.in.: „Białe róże”, „Boże 
coś Polskę”, „Legiony”, „Rota”, „Wojenko, wojenko”, „Czerwone Maki na Monte 
Cassino”, „Bogurodzica”. Wszyscy zgromadzeni  przyznali, że śpiewane wspólnie 
utwory łączą pokolenia, tworzą poczucie więzi i jedności, poczucie przynależno-
ści do Ojczyzny, za którą tak wielu oddało swoje życie.

Dumni z Polski



Za udział w ogólnokrajowej kampanii „Dumni z Polski” Środowiskowy Dom Samo-
pomocy w Łęcznej otrzymał oficjalne podziękowanie od władz i przedstawicieli 
naszego Powiatu: pana Kazimierza Radko - Sekretarza Powiatu Łęczyńskiego i pani 
Beaty Cieślińskiej - Inspektora ds. promocji, rozwoju powiatu i kontaktów z mediami 
Starostwa Powiatowego w Łęcznej. Środowiskowy Dom Samopomocy  znalazł się  
w zaszczytnym gronie aktywnych uczestników ogólnopolskiej akcji. 
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Wywiad z Panią 
Beatą Ponurek

W imieniu Dyrektora, Pracowników i Uczestni-
ków ŚDS a także członków Klubu Akacjowa, 
chcieliśmy podziękować za wieloletnią współ-
pracę, otwarte i gotowe  do pomocy serce.  
Beatko będziemy Cię mile wspominać i zawsze 
o Tobie pamiętać.

Beata Ponurek - starsza pielęgniarka,  
koordynator Zespołu Wspierająco 
-aktywizującego. Pracowała w Śro-
dowiskowym Domu Samopomocy 
przez 22 lata. 

Wywiad z panią Beatką przeprowadził Eryk 
W. - Sekretarz Rady Uczestników, natomiast 
pytania były opracowane przez uczestników 
i personel (10 stycznia 2018).



E: Jak przebiega rehabilitacja?
B: Przebiega ona pomyślnie, choć za wcześnie by mówić o efektach.

E: Jakie są twoje plany na przyszłość?
B: Na razie zając się zdrowiem, rodziną, wypoczynkiem i hobby.
 
E: Czy będziesz nas odwiedzać?
B: Bardzo chętnie będę was odwiedzać, abym tylko czas na to miała.

E: O czym będziesz pamiętać najbardziej?
B: Najbardziej będę pamiętała o ludziach jakich tu spotkałam na swojej  
drodze.

E: O czym chciałabyś zapomnieć?
B: Nie mam raczej wspomnień o których chciałabym zapomnieć

E: Czy chciałabyś się czymś podzielić/przekazać jakieś słowa na pożegnanie?
B: Bardzo dziękuje za te 22 lata współpracy, za to że mogłam udzielać się 
w środowisku społecznym na rzecz osób chorujących psychicznie. Dużo się 
nauczyłam i wyniosłam z tej pracy, poznałam mnóstwo wspaniałych ludzi  
i przeżyłam bardzo dużo miłych chwil. I za to wszystko bardzo dziękuję.

E: Czy podobało ci się w ośrodku?
B: Bardzo mi się podobało. Gdybym mi się nie podobało to bym nie praco-
wała 22 lata. Moja praca była pracą marzeń.

E: Jakie były twoje ulubione zajęcia?
B: Spotkanie ze zdrowiem. Dlatego, że osoby biorące udział były bardzo 
zaangażowane i aktywnie uczestniczyli.

E: W których latach/okresie było ci najlepiej pracować?
B: Wszędzie było bardzo fajnie, bo każde miejsce miało swój klimat a naj-
ważniejsi są ludzie i miałam szczęście do wspaniałych uczestników.

E: Jaki jest właściwie powód odejścia?
B: Powody zdrowotne.

E: Czy będziesz za nami tęsknić?
B: Bardzo będę tęsknić. Będę myśleć, wspominać miło i dostałam piękny  
album więc zawsze mogę sobie wrócić do zdjęć.





Jesteś po kryzysie psychicznym?
Potrzebujesz wsparcia?

Zgłoś się do
KLUBU AKACJOWA

Projekt graficzny: Marysia K 
Plakat inspirowany ilustracją:   
Charity background designed by Freepik.

Klub Akacjowa to kameralne spotkania w gronie osób, które doświadczyły  
rozmaitych kryzysów sytuacyjnych, utraty bliskich, wypadków komunikacyjnych 
oraz choroby psychicznej. Zapraszamy Ciebie do pokonania własnego oporu  
i dania sobie szansy na lepsze życie. Oferujemy pełne wsparcie, poczucie  
bezpieczeństwa oraz przyjazną atmosferę. W programie spotkań: Grupa Wspar-
cia dla Rodzin, Biblioterapia, Psychoedukacja oraz Wyjścia Integracyjne.

Nasze dyżury od pon. do czw.: 12.00-18.00, w pt.: 12.00-16.00 
ul. Akacjowa 11 (budynek ŚDS w Łęcznej), tel.: 883 665 344 



Jesteś po kryzysie psychicznym?
Potrzebujesz wsparcia?

Zgłoś się do
KLUBU AKACJOWA

Klub Akacjowa to kameralne spotkania  
w gronie osób, które doświadczyły roz-
maitych kryzysów sytuacyjnych, utra-
ty bliskich, wypadków komunikacyjnych 
oraz choroby psychicznej. Zapraszamy 
Ciebie do pokonania własnego oporu  
i dania sobie szansy na lepsze życie. 
Oferujemy pełne wsparcie, poczucie bez-
pieczeństwa oraz przyjazną atmosferę.  
W programie spotkań: Grupa Wsparcia 
dla Rodzin, Biblioterapia, Psychoedukacja 
oraz Wyjścia Integracyjne.

 
21-010 Łęczna, ul. Akacjowa 11 
budynek ŚDS, tel.: 883 665 344 

Nasze dyżury: 

od pon. do czw.: 12.00-18.00,  

w pt.: 12.00-16.00



Pracownie ŚDS
Pracownia krawiecka Pani MartyKLUBU AKACJOWA

Zajęcia w pracowni krawieckiej mają na celu rozwijanie zaintereso-
wań i pasji uczestników. Stwarzają okazję do ćwiczenia nabywania 
i doskonalenia umiejętności manualnych. Uczestnicy wykonują pra-
cę przy zastosowaniu różnorodnych technik. Podczas zajęć tworzą 
biżuterię, zabawki szyte ręcznie, dekoracje świąteczne i okoliczno-
ściowe, świece, obrazy, przedmioty codziennego użytku, aplikacje  
i paczworki. Osoby biorące udział w zajęciach ćwiczą i podtrzymują 
umiejętności pracy w grupie, nawiązywanie wzajemnych kontaktów. 
Nabywają też umiejętności przydatne do podjęcia pracy związane 
z aktywizacją zawodową takie jak: dokładność, cierpliwość, współ-
praca. A są to wśród pań: Ania, Danusia, Krysia, Ela, Halinka a wśród 
panów: Krzysio. Nauka i doskonalenie technik wyszywania i hafto-
wania, wykonywanie przedmiotów użyteczności codziennej: fartusz-
ki, rękawice  kuchenne, poduszki, zasłonki i firanki, sweterki, chodniki.  
Przygotowywane są kostiumy do przedstawień, ozdoby świąteczne, 
dekorowanie pomieszczeń. 

Autor tekstu: Agnieszka G.
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W kąciku pracowni krawieckiej pani Marty



Kreatywna  
twórczość literacka

Prośba
Błogosław mnie Panie w tym dniu co się zaczyna.
Błogosław mnie Panie w tej kromce co spożywam
Błogosław mnie Panie w zakupach w obiedzie
Błogosław mnie Panie w dostatku i w biedzie
Błogosław mnie Panie by nikogo nie zranić
Błogosław mnie Panie by wybaczać za nic.
Błogosław mnie Panie w obowiązkach codziennych
Błogosław mnie Panie w nadziejach powiędłych
Błogosław mnie Panie i błogosław ten dzień
Błogosław mnie Panie, kiedy przyjdzie dzień



Autor wierszy: Krystyna S. 
Członek Klubu Akacjowa

Ci, co byli zapomnieni, chorobami przyciśnieni.
I pamiętać nie ma kto bo i na co komu to.

Krzesło życia ciągle boli, schody wspomnień pod nogami
Cień przyjaciół gdzieś pomyka, smutek śpiewa nad uszami.

I tak płynie dzień za dniem, fala życia w głębi tonie.
Wszystko piękne, lecz we śnie dzień się kładzie w nocy strone.

Wspomnienie



Oto nasz Ośrodek zwany Domem właśnie bardzo  
go lubimy i wszystkim czytelnikom go przedstawimy.

DOM,  
który uczy życia

Do Ośrodka pięć dni w tygodniu przyjeżdżamy. Nasz pobyt w Domu 
od szatni zaczynamy. Społeczność różnorodną stanowimy, w każdym 
wieku do ŚDS-u przychodzimy. 

Lista obecności rzecz święta, każdy uczestnik musi o niej pamiętać. 
Podpis w niej swój składamy i z uśmiechem wszystkich witamy. Naj-
częściej w barku się zbieramy. Wspomnienia swoje wymieniamy, ga-
zetę czytamy, kawę popijamy i o polityce rozmawiamy, aż w końcu 
telewizor włączmy bo słuchać siły już nie mamy. Pani Nina  pracę  roz-
poczyna i zza barku się wygina. Zdrową żywność proponuje i w ze-
szycie zapisuje. Gdy batutę Elwira przejmie, każdy do barku zmierza 
uprzejmie. Produkty ładnie jak w sklepie sprzedaje i resztę każdemu 
pięknie wydaje. 

Gdy się ze wszystkimi przywitamy na zajęcia wyruszamy. Najwcze-
śniej rehabilitację zaczynamy, na rowerki wsiadamy, na materacu się 
układamy, orbitek uruchamiamy i nasze mięśnie rozciągamy.



W każdy poniedziałek spotkanie ze zdrowiem mamy. Beatkę za-
praszamy i już w dużej Sali na nią czekamy. Bolą nas głowy i brzuchy, 
pielęgniarka zaraz doda nam otuchy. U niej w gabinecie profesjonal-
ny sprzęt mamy, ciśnienie mierzymy cukier i kilogramy sprawdzamy. 
Beatka dba o każdego uczestnika i z lekami przez ośrodek pomyka.

W dwóch salach się zbieramy i „społeczność” zaczynamy.  Za ak-
tywność plusy zbieramy i dyżury na przyszły tydzień wyznaczamy. 

Codziennie pełny skład obiad gotuje: Mateusz, Agnieszka, Ela, 
Ania Marzenka, który wszystkim później smakuje. Pan Andrzej klucz 
na piersi nosi, wszystkim zamyka i otwiera, aż go trafia… 

Kiedy w południe na obiadek czekamy to na pufach w „11-ce” za-
legamy. 

W Ośrodku najmilszy jest dzwoneczek, bo zbliża się obiadeczek. 
Wszyscy pędzą korytarzem i są pewni, że obiad jest spełnieniem ich 
marzeń. Kto pierwszy do jadalni zawita ten z talerzem się szybko przy-
wita. Kartofelki lub zupkę szybko wcina i myśli, że dokładkę otrzyma. 
Druga tura tuż za drzwiami czeka i myśli, że się obiadu nie docze-
ka. Pani Marysia dobrym sercem wszystkich głośno pokrzepia i mówi,  
że i tak każdy się obiadu doczeka.

Designed by Freepik (freepik.com).



Obiekty: designed by Freepik (freepik.com).

Po posiłku się zbieramy i sprzątanie zaczynamy, dyżurów się skrzęt-
nie trzymamy. Marysia za szczotkę już łapie i każdy brud z koryta-
rza wydrapie. Pan Mareczek lub Sławeczek chwyta za woreczek  
i opróżnia z śmieci z wiadereczek.  Józef zawsze 11-stkę sprząta. Czy-
ści, odkurza, mopem zmywa. Jak trzeba to pogoni i kijem leżących na 
pufach rozgoni. Rafał po kuchni się krząta i po obiedzie szybko garnki 
sprząta. Garnki, szklanki, łyżki myje aż zmywarka z wysiłku wyje. 

Każdy uczestnik z pracowni korzysta, bo to rzecz oczywista. 
Pani Marta do krawieckiej zachęca, maszynę do szycia na turbo już 

dla Danusi podkręca. Tkaniny na stole rozkłada i wzory maskotek na 
nich przykłada. Ania nożycami dobrze włada i szybko wycina co jej  
w ręce wpada. 

Kto klawiaturę i mysz obsłużyć umie, ten do pracowni komputerowej 
czeka w tłumie. Oczy w monitor wlepione. W pracowni również ele-
mentarz mamy. Dodawania i pisania uczyć się staramy. Literki staran-
nie w zeszycie stawiamy i wsparcie ogromne w tym mamy. 

Pracownik socjalny dokumenty nasze przewraca, bo na tym polega 
m.in. jego praca. Notatki skrupulatnie sporządza i wszystkich uczest-
ników dogląda. 

W administracji cisza panuje, bo tam się ważne decyzje finansowe 
podejmuje. 

Pani dyrektor w pokoju swoim urzęduje i nad wszystkim pieczę spra-
wuje. 

U Pana Bogdana wiertarkę mamy. Karmiki, ramki, szkatułki skręca-
my. Radia słuchamy i rękę na kanale PULS trzymamy. Chętnych uczy-
my i koperty na dużym stole wycinamy. Stałych bywalców tam mamy: 
Marka, Mateusza, Patryka, Mariana, Kazia na pomoc wyzywamy.  
Papierem ściernym sklejki szorujemy, bo z tego przyjemność czerpie-
my. 

Pracownię twórczą również mamy, tam nasze zdolności na różne 
aktywności przelewamy. Maskę na twarz zakładamy i w aktora się 
wtapiamy.



Autorzy tekstu: Uczestnicy ŚDS 
w ramach zajęć w Pracowni  Aktywności Twórczej.

W pracowni plastycznej wszystkie przybory mamy. Linoryty wyci-
namy, na prasie odbijamy i do oglądania naszych prac wszystkich  
zachęcamy. Tkaninowe anioły robimy i się z nich ogromnie cieszymy. 
Picassa w pracowni mamy, to nasz Piotrek – malarz ukochany. Wrażli-
wość swoją na płótnie zostawi i nad niczym się nie zastanawia. Stroiki 
i kartki robimy i klimat świąteczny tworzymy. 

Kto się zrelaksować potrzebuje, ten do sali relaksacji maszeruje. 
Kto o swoich emocjach porozmawiać potrzebuje do psychologa 

ścieżkę wydeptuje. Na wygodnym fotelu usiąść musi, by swe smutki 
wylać do podusi. Potem wszystko innych barw nabiera i życie znowu 
dostaje powera.

W każdą środę spotkanie w sali 19 mamy i na „Środę z herbatką” 
czekamy, spotkanie tematyczne mamy i na różne tematy edukacyjne 
rozmawiamy. 

Po zajęciach pod szatnię się zbieramy, odzież wierzchnią zakłada-
my i na busa powrotnego czekamy.

Obiekty: designed by Freepik (freepik.com).



Kolorowy zawrót głowy
Dzisiaj zaproponuję Państwu przepis przeze mnie 
wypróbowany i mogę go Państwu polecić.

Ciasto Zebra
6 jajek
2 szkl. cukru
1 szkl. oranżady
0,5 szkl. oleju
2 łyżeczki proszku do pieczenia
1 op. cukru waniliowego
3 łyżki kakao
2 op. kisielu truskawkowego
2 op. kisielu cytrynowego
2 szkl. mąki

Wykonanie
Białka ubijamy na sztywno. Stopniowo doda-
jemy cukier. Następnie dodajemy żółtka i deli-
katnie mieszamy. Dodajemy mąkę, olej, wodę 
i ponownie mieszamy. Na koniec wsypujemy 
proszek do pieczenia oraz cukier waniliowy. 
Pieczemy ok. 45 min. w temperaturze 225 
stopni C.

Pyszne ciasto poleca: Małgorzata R.

Designed by Freepik (freepik.com).
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Kącik kulinarny

Designed by iconicbestiary / Freepik.



Witam serdecznie. 
Chciał bym się z Wami podzielić moim hobby. Jestem fanem pił-
ki nożnej, szczególnie GÓRNIKA ŁĘCZNA. Zachęcam Państwa 
do przeczytania mojego artykułu - historii klubu od powstania do 
chwili obecnej.

20 września 1979 roku z inicjatywy pracowników Kombinatu Budownic-
twa Górniczego „Wschód” powstał GKS „Górnik’’ Łęczna. Byli piłkarze 
z różnych stron Polski (m.in. z Zagłębia Miedziowego, Dolnego i Górne-
go Śląska, Lubelszczyzny) zdecydowali,  że powołają drużynę piłki noż-
nej i zgłoszą ją do piłkarskich rozgrywek ligowych. Sekcja piłki nożnej 
była pierwszą sekcją utworzoną w Klubie. Jest jednym z najbardziej uty-
tułowanych klubów na Lubelszczyźnie. Zaczął od B-klasy. Kolejne awan-
se: 1980 – A-klasa, 1981 – V liga, 1983 – IV liga, 1984 – III liga, 1988 – II 
liga. Po jednym sezonie drużyna spadła z II ligi, a wróciła do niej w 1996  
W sezonie 2002/2003 zespół awansował do I ligi.
W 2007 Wydział Dyscypliny PZPN po uzyskaniu materiałów z prowadzo-
nego przez wydział przestępczości zorganizowanej Prokuratury Okręgowej 
we Wrocławiu śledztwa w sprawie afery korupcyjnej, wszczął postępowa-
nie dyscyplinarne wobec sześciu polskich klubów piłkarskich, w tym Górnika 
Łęczna, i zawiesił klub na miesiąc. Górnik Łęczna za ustawienie 20 meczów 
od sezonu 2007/08 miał zostać zdegradowany „o dwie klasy rozgrywek”, 
zapłacić karę pieniężną i następny sezon rozpocząć z 10 punktami ujemny-
mi. Komisja Odwoławcza PZPN uchyliła decyzję WD PZPN o zawieszeniu 
Górnika Łęczna. Ostatecznie Związkowy Trybunał Piłkarski rozpatrzył od-
wołanie zarządu klubu, podtrzymując wymierzoną przez WD karę degra-
dacji o dwie klasy rozgrywkowe, jednocześnie zmniejszając karę finansową 
(z 270 tys. do 70 tys. zł) i punktową (do minus sześciu punktów na starcie 
nowego sezonu).

Na sportowo



24 maja 2014 GÓRNIK ŁĘCZNA wygrał  mecz z Olimpią Grudziądz na 2 
kolejki przed końcem rozgrywek I Ligi, zespół z Łęcznej po 7 latach wrócił 
do najwyższej klasy rozgrywkowej w Polsce – T-Mobile Ekstraklasy. Kilga dni 
później Komisja Licencyjna PZPN udzieliła Górnikowi licencji do gry w Ekstra-
klasie w sezonie 2014/2015. 

Autor tekstu: Patryk L.
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Nie dajmy się nowotworom. 
Dieta, ruch, badania... 
Co jest najważniejsze?

Dziedziczymy tylko niewielką część z chorób nowotworowych.  Pozo-
stała większość to efekt długotrwałego gromadzenia uszkodzeń DNA. 
Resort zdrowia przypomina, że tryb życia może redukować dużą  ilość 
z tych uszkodzeń. Ministerstwo Zdrowia prosi o wykonywanie badań 
profilaktycznych.
Z okazji obchodzonych co roku w czerwcu Dni Walki z Rakiem resort 
zdrowia przypomina, że chorobom nowotworowym mogą zapobiec 
przede wszystkim zdrowy tryb życia i profilaktyka. Dzięki specjalistycz-
nym badaniom chorzy mogą wcześnie wykryć raka, co daje im szan-
sę na całkowite pokonanie choroby. Warto  więc robić m.in. badania 
mammograficzne, cytologiczne oraz kolonoskopowe.
Im wcześniej uda się wykryć nowotwór złośliwy i rozpocząć terapię 
tym skuteczniejsze  będzie leczenie. Lekarze alarmują, że głównym 
powodem dużej liczby chorych, którzy umierają na raka, jest zbyt 
późne wykrycie choroby. Dlatego  nie lekceważmy żadnych objawów 
pogorszenia stanu zdrowia i niezwłocznie konsultujmy je z lekarzem! 
Co wpływa na  wystąpienie nowotworu! Na pewno picie alkoholu- 
od 2 do 4 proc.- zwiększa on ryzyko wystąpienia raka jamy ustnej, 
gardła, przełyku, krtani, wątroby i piersi. Nowotwór płuca występuje 
niemal wyłącznie u palaczy i osób  bierne palących tytoń.

Zdrowie



Drugim czynnikiem jest promieniowanie UV, które zwiększa ryzyko po-
wstania raka skóry. Zaleca się unikanie długotrwałego opalanie się na 
słońcu, stosowanie kremów z filtrem i nie korzystanie z solariów. 
Ministerstwo Zdrowia zaprasza wszystkich do aktywności fizycznej. 
Badania wskazują, że szczupła sylwetka pozwala uniknąć do 20 proc. 
nowotworów związanych z nadmiarem tkanki tłuszczowej. Bardzo 
ważna jest także odpowiednia dieta, która powinna dostarczać pra-
widłowej ilości energii i poszczególnych składników pokarmowych. 
Należy jeść dużo świeżych warzyw i unikać  czerwonego  mięsa.
Wskazane są również szczepienia. Na rynku dostępne są np. szcze-
pionki przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV), który może 
prowadzić do rozwoju raka szyjki macicy oraz przeciwko wirusowemu 
zapaleniu wątroby typu B, który może prowadzić do rozwoju raka wą-
trobowokomórkowego.
Nowotwory stanowią drugą, po chorobach układu krążenia, przy-
czynę zgonów w Polsce – odpowiadają za 27 proc. zgonów wśród  
mężczyzn i 24 proc. zgonów u kobiet.

 Tekst opracowała: Agnieszka G.
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Sprawdźmy jak tam Twoje 
szare komórki
Potrafisz rozwiązac te zagadki?

1. Z całego twego dobytku najtrudniej się mnie 
strzeże. Jeśli masz mnie, chcesz mnie komuś 
przekazać. Jeśli mnie przekażesz, tracisz mnie. 
2. Idą za lub przed tobą, zależy, w któ-
rą idziesz stronę. Odziej się na czarno,  
a i tak ciemniejsze będą. Przed światłem za-
wsze umykają choć gdy słońce niknie to  
i one znikają.
3. Im mnie więcej, tym mniej widzisz. Gdy cię 
otulę możesz zamknąć oczy i tak mnie widać 
będzie.
4. Przychodzą jako świadek nocy, choć nikt ich 
nie wzywa, przewodnikiem żeglarza są i łzami 
poety. Dnia każdego z widoku giną, choć zło-
dziej ich nigdy nie zwinął.
5. Promienieje, gdy zatraca się w porywającym 
tańcu, trawi wszystko prócz czeluści nocy. Gdy 
pokarm dostanie - żyje, gdy wodę - umiera.
6. To z czego jestem cięższe jest od tego czym 
jestem, więcej mnie zakryte niż odkryte, zmorą 
żeglarzy jestem i w morzu kłem.

Czym kto jest?

7. Żyję jak ty, choć bez oddechu, me ciało tak 
samo zimne za życia jak i po śmierci nie czuję 
nigdy pragnienia, ale piję bez pamięci, mam 
na sobie kolczugę choć ta nigdy nie brzęczy.
8. Każdy może mnie brać przez całe swoje ży-
cie, ale dostaje mnie tylko raz przy urodzeniu. 
Nic nie ważę prawie, ale wystarczy mnie tylko 
wstrzymać, a najsilniejszego powalić potrafię.
9. Wszędzie mam dziury - i z przodu, i z tyłu, 
i na dole, i w środku i u góry. I choć więcej 
we mnie niczego niż czegoś, to i tak trzymać 
wodę mogę.
10. Nie mam koloru, choć mroku we mnie może 
być bez liku. Nie mam ciężaru i trzymać nicze-
go nie zdołam, a jeśli do pojemnika mnie kto 
bierze, to ten jasności niemało nabierze.
11. Żywot, który wiodę to ledwie godziny  
a czasem minuty. W mej służbie cały czas mnie 
coś trawi. Ma szybkość tym większa jest im 
mniejsza grubość, a wiatr jest przekleństwem 
daru, który przynoszę.

Odpowie-
dzi
1.Tajemnica
2.Cienie
3.Ciemność
4. Gwiazdy
5. Ogień
6. Lód

7. Ryba
8. Oddech
9. Gąbka
10. Dziura
11. Świeca

Zagadki przygotował: Eryk W.
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W chwilach relaksu



„Największe cuda powstają w największej ciszy”. 
Wilhelm Raabe

Pictures designed by Bimbimkha - Freepik.com



Klub Wolontariatu przy Środowiskowym Domu Samopomocy działa dzię-
ki młodym ludziom chcącym pomagać tym, którzy tej pomocy potrzebują 
bardziej niż ktokolwiek inny. Wolontariusze uczą się akceptować życie takim 
jakie jest i najlepszymi nauczycielami są dla nich nasi uczestnicy, którzy nie 
raz już pokazali, że potrafią przezwyciężać każde przeciwności losu. Nasz 
Klub działa od 1995 r. Zrzesza młodzież łęczyńską w wieku gimnazjalnym  
i licealnym, jak również dorosłych.

Co możesz zyskać?

Za bezinteresowną pomoc i zaangażowanie w realizację powierzonych 
zadań wolontariusze otrzymują zaświadczenia, które bez wątpienia poma-
gają w dostaniu się do szkół , a także w znalezieniu pracy. Wolontariusze 
mają możliwość otrzymania certyfikatu Modelu LEVER potwierdzającego 
kompetencje miękkie.  Wielu z naszych wolontariuszy poszło w ślady swo-
ich opiekunów i w tym momencie są już po studiach i podejmują pracę w 
środowiskowych domach samopomocy i w innych placówkach, w których 
mogą realizować swoje marzenia i kontynuować swoje pasje.

Gdzie się spotykamy?

Zapraszamy chętnych do wystąpienia w nasz szereg. Szereg młodych lu-
dzi chcących pomagać. Zapraszamy na spotkanie wolontariuszy w środy  
w godz. 16.00-18.00 w siedzibie Środowiskowego Domu Samopomocy 
przy ul. Akacjowej 11. Dołącz do nas. Czekamy na Ciebie.

ŚDS pomaga wolontariuszom odkrywać ich mocne strony  
z Modelem LEVER - nowym, bezpłatnym narzędziem  
do badania kompetencji!

Klub Wolontariatu



Czym jest Model Lever?

Model LEVER jest narzędziem do badania kompetencji miękkich nabywanych  
w edukacji poza-formalnej i nieformalnej – m.in. podczas wolontariatu. Powstał 
aby wspierać wolontariuszy w odkrywaniu ich mocnych stron i dokumentowaniu 
doświadczenia, które może być przydatne na rynku pracy i w innych strefach ży-
cia. Dla organizacji Model LEVER jest narzędziem które pomaga w bardziej pro-
fesjonalnym organizowaniu programu wolontariackiego i przez to – „przyciągać” 
i zatrzymywać przy organizacji większą liczbę wolontariuszy.

Wolontariusze podczas współpra-
cy z organizacjami uczą się wielu 
przydatnych rzeczy tj.: komunika-
tywność, praca zespołowa, organi-
zacja czasu - to przykłady kompe-
tencji miękkich, które są na częściej 
rozwijanie w trakcie wolontariatu. 
Są one bardzo przydatne zarówno 
w życiu prywatnym jak i zawodo-
wym. 

Wejdź na stronę 
https://certyfikatlever.pl/ 
i dowiedz się, w jaki sposób Model  
LEVER pomaga wolontariuszom roz-
wijać i potwierdzać kompetencje!



Przydatne adresy
Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Łęcznej
ul. Krasnystawska 52, 21-010 Łęczna 
tel.: 81 752-34-18
pzoonleczna@op.pl
pzon.powiatleczynski.pl

Centrum Interwencji Kryzysowej w Lublinie
ul. Probostwo 6A, 20-089 Lublin
tel.: 81 466-55-46
pomoc@cik.lublin.eu 
www.cik.lublin.eu

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęcznej
ul. Jaśminowa 4, 21-010 Łęczna
tel.: 81 531-55-26
poczta@mops.leczna.pl
www.leczna.naszops.pl

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Łęcznej
ul. Staszica 9, 21-010 Łęczna
tel: 81 531-53-84
sekretariat@pcprleczna.pl
www.pcprleczna.pl

Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Łęcznej
Al. Jana Pawła II 95 ( III piętro), 21-010 Łęczna
tel/fax: 81 462-25-89
ppp.leczna@op.pl
www.pppleczna.pl
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