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Najistotniejsze wydarzenia z roku 2018: 

styczeń 2018:  
 zmiana składu Zarządu OSP Łukówiec: nowy kierunek to współpraca z Sołtysem i 

Radą Sołecką oraz działania aktywizujące społeczność lokalną 
 przygotowanie wniosku do Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie 

zakupu sprzętu; 
luty 2018 

 przyjęcie przez Zarząd OSP uchwały określającej ścisły podział obowiązków 
pomiędzy członków zarządu; 

marzec 2018: 
 zmiana statutu stowarzyszenia - rozszerzenie działalności o elementy aktywizujące 

lokalną społeczność,  
 pokaz sprzętu gaśniczego i medycznego w Szkole Podstawowej w Sobiekursku (dla 

klas  1-4); 
kwiecień 2018: 

 rozpoczęcie I etapu remontu świetlicy wiejskiej ze środków Funduszu Sołeckiego,  
 przygotowanie wniosku do Województwa Mazowieckiego o dofinansowanie 

remontu pozostałej części obiektu,  
 złożenie wniosków o dofinansowanie z Funduszu Sprawiedliwości na zakup sprzętu 

i MSWiA na kwotę 5.000 zł na zakup strojów; 
maj 2018: 

 pokaz sprzętu gaśniczego i medycznego w Szkole Podstawowej w Sobiekursku (dla 
klas  5-7); 

czerwiec 2018:  
 przygotowanie wspólnie z mieszkańcami ołtarza na Boże Ciało z wykorzystaniem 

pojazdu strażackiego,  
 organizacja pikniku rodzinnego z okazji dnia dziecka i dnia mamy; 

lipiec 2018:  
 akcja zbiórki pieniędzy na dzieci z Zabieżek osieroconych w wyniku wypadku ich 

rodziców – działanie wspólne z Caritas i OSP Dziecinów (zebrano ponad 10.000 zł);  
 akcja na święto św. Krzysztofa – rozdawanie po mszach św. materiałów 

promujących bezpieczeństwo w ruchu drogowym; 
wrzesień 2018:  
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 udział w II Dożynkach Parafialnych i pierwszy występ Zespołu Folklorystycznego 
Piskorze;  

 organizacja pikniku Dzień Łukówiaka (poświęcenie kapliczki Św. Floriana, wręczenie 
listów gratulacyjnych od Marszałka Województwa dla zasłużonych strażaków, drugi 
występ Zespołu Piskorze),  

 rozpoczęcie II etapu remontu remizy,  
 pierwsze zbiórki młodzieżowej drużyny pożarniczej; 

listopad 2018:  
 zakończenie II etapu remontu strażnicy (łazienki, korytarz, szatnia); 
 organizacja pikniku „Andrzejki na ludowo”,  
 zakup strojów dla MDP;  
 wywieszenie flag narodowych na słupach na terenie całej wsi;  
 złożenie wniosku do MKiDN na ponad 85 tyś zł na projekt „Piskorze ku kulturze”;  
 uruchomienie strony internetowej OSP Łukówiec; 

grudzień 2018:  
 uroczyste zaprzysiężenie MDP (niedziela 2 grudnia godz. 10.oo Kaplica Sobiekursk);  
 odbiór sprzętu zakupionego ze środków SWM i Funduszu Sprawiedliwości;  
 przyjęcie nowych członków stowarzyszenia;  
 zmiana statutu stowarzyszenia – obniżenie wieku dla członków MDP do 8 lat. 

  



OSP Łukówiec 
Nasza misja: Realizujemy strażacką pasję i służymy mieszkańcom 
Rok założenia 1929 

 

 
Ochotnicza Straż Pożarna w Łukówcu, Łukówiec 4, 05-480 Karczew  
KRS0000285961, nr konta 24 8001 0005 2002 0012 9945 0001 
Kontakt email: osplukowiec@o2.pl, www.osplukowiec.pl 
Kontakt telefoniczny: Prezes Zarządu tel. 604 581 580, Naczelnik tel. 514140843, Gospodarz 513-659-913 
 

Najistotniejsze wydarzenia z roku 2019 (realizacja do czerwca plus plan do grudnia): 

luty 2019:  

 organizacja „Ferii u Piskorzy”, w których wzięło udział ponad 30 dzieci z Łukówca i 
okolic;  

 organizacja imprezy „Disco u Piskorzy”;  
 ogłoszenie wyników naboru w programie Infrastruktura Kultury MKiDN – projekt 

„Piskorze ku kulturze” otrzymuje 56.000 zł dofinansowania; 
marzec 2019: 

 organizacja spotkania z Maurycym Stanaszkiem na temat historii naszych okolic 
oraz pochodzeniu lokalnych nazwisk – plus degustacja dań i występ Piskorzy; 

 montaż elementów wystroju świetlicy wiejskiej; 
 Zespół Piskorze rozpoczyna nauki tańca, do zespołu dołącza pierwszy 

instrumentalista; 
kwiecień 2019: 

 wybór nowego Sołtysa i Rady Sołeckiej; 
 złożenie wniosku o dofinansowanie zakupu urządzeń hydraulicznych dla OSP 

ramach programów Fundacji Orlen – wnioskowana kwota 88.000 zł; 
 złożenie wniosku o dofinansowanie na projekt „Piskorze ku tradycji” w Programie 

EtnoPolska2019 – wartość projektu 104.000 zł; 
 spotkanie w świetlicy wiejskiej przy OSP Łukówiec Zarządów OSP z rejonu Gminy 

Karczew; 
 sprzedaż i pożegnanie „ukochanego”Jelcza; 

maj 2019: 
 rozpoczęcie realizacji projektu „Piskorze ku kulturze”; koordynator projektu Marta 

Winiarek; 
 pierwszy występ Zespołu Piskorze poza granicami powiatu otwockiego – 

FlisFestiwal w Gassach; 
 piknik szkolny na terenie OSP Łukówiec (osp partnerem wspierającym 

organizatorów); 
 pierwsze występy Młodzieżowego Teatru Ikra – Musical Kopciuszek; 

czerwiec 2019:  
 uruchamiamy postępowanie przetargowe na zakup nowego pojazdu dla OSP; 
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 Narodowe Centrum Kultury ogłasza wyniki naboru wniosków w Programie 
EtnoPolska2019 - projekt „Piskorze ku tradycji” otrzymuje dofinansowanie w 
wysokości 77.000 zł; 

 zostaje opracowany projekt nowego logo OSP Łukówiec, Rada Miasta Karczewa 
wyraża zgodę na wykorzystanie herbu Karczewa w logo OSP 

 27 czerwca – sprawozdawcze walne zebranie członków OSP Łukówiec. 
 

…………….P L A N / P R O P O Z Y C J E……………… 
 

lipiec 2019:  
 rozpoczynamy realizację projektu „Piskorze ku tradycji”, koordynator projektu 

Anna Lewandowska; 
 podpisanie umowy na zakup nowego pojazdu dla OSP Łukówiec; 
 akcja promująca bezpieczeństwo na święto kierowców; 
 nocleg drużyny harcerskiej w dniu 27 lipca – udostępniamy za darmo nasz obiekt; 

sierpień 2019:  
 koncert Caffe u Piskorzy w leniwe popołudnie niedzielne – utwory na 

fortepian/organy; 
wrzesień 2019:  

 udział w III Dożynkach Parafialnych w Warszawicach, przygotowanie stoiska wsi 
Łukówiec; 

 udział Zespołu Piskorze z Dożynkach Gminnych i Powiatowych w Piotrowicach; 
 organizacja pikniku Dzień Łukówiaka – 90 urodzin OSP (w tym mecz siatkówki 

drużyn OSP Łukówiec i OSP Dziecinów połączony z występem Cheerlederek z Boru 
Regut, Karczma Urzecze – projekt TONZ Czersk, potańcówka z zespołem 
muzycznym ….); 

 złożenie wniosku do Burmistrza o zaplanowanie nowego zadania w budżecie gminy 
na 2020 roku obejmującego prowadzenie zespołów ludowych i grup teatralnych; 

październik 2019: 
 pierwszy publiczny występ Zespołu Piskorze w strojach ludowych; 

listopad 2019:  
 organizacja imprezy „Katarzynki na ludowo”,  
 odbiór nowego pojazdu strażackiego; 

grudzień 2019:  
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 wigilia dla mieszkańców i sympatyków z występem kolęd w wykonaniu Zespołu 
Piskorze i Teatr Ikra; 

 
 


