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W imieniu Burmistrza Miasta Łuków Pana Dariusza Szustka, Wójta Gminy Łuków oraz swoim mam 
przyjemność zaprosić  Państwa na I Łukowskie Dni Seniora, które odbędą się w dniach 18-19 października 2014 w 
Łukowie.  
W programie Dni Seniora przewidziano następujące imprezy: 
18 października 2014 (sobota) :  
10.00-13.00 -  I Międzypokoleniowe Zawody Boccia.  
Impreza dla zespołów 6-cio osobowych, w których minimum jedna osoba to osoba 60+.  Dla zwycięskich drużyn 
atrakcyjne nagrody. Miejsce: stadion Orlęta Łuków, ul. Warszawska 15 .Grill gratis dla uczestników 
18.00 – do białego rana -  I Łukowski Bal Seniora.  
Impreza do białego rana dla seniorów. Miejsce Łukowski Ośrodek Kultury. Liczba miejsc ograniczona. Impreza 
„koszyczkowa”. Liczba osób przy stole: 10.  Zgłoszenia dla grup 10 osobowych 
19 października 2014 (niedziela) 
Godzina 14.00 - 18.00 

 Konferencja pt. Rola seniorów w społecznościach lokalnych. Podczas konferencji zapraszamy nasze lokalne 
zespoły artystyczne z terenu powiatu łukowskiego do prezentacji innym seniorom swojego dorobku 
artystycznego.  Pomiędzy występami wygłoszone zostaną okolicznościowe referaty na w/w temat.  

 Podpisanie  listu intencyjnego powołującego  „Łukowskie Stowarzyszenie Seniorów” 
Miejsce: Łukowski Ośrodek Kultury. Zapraszamy seniorów do tworzenia własnej organizacji, która będzie działać 
dla Was i z Wami.  

Zapraszamy serdecznie wszystkich chętnych seniorów 60+ do udziału. 
Regulamin imprez znajduje się na naszej stornie internetowej: www.lukow.org.pl 
Zgłoszenia indywidualne i grupowe przyjmuje: 

1. Klub APIS, Oś. Chącińskiego 1, Łuków w środy 24 IX, 1 X, 8 X,15 X w godzinach 17-19 

2. Koordynator projektu: Sławomir Smolak, tel. 509199705 – codziennie po godzinie 18.00 

3. Bożena Tryboń, tel. 668498821 – codziennie.  

Sławomir Smolak 
 

Prezes Łukowskiego Stowarzyszenia Rozwoju 
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Dla  osób które udostępnią  20 najstarszych zdjęć  związanych z Łukowem 

nasza książka z roku 2013 Ocalić wspomnienia historie bliskie…  - GRATIS 
 


