Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka
Adres: Studzianka 42, 21-532 Łomazy,
adres: www.studzianka.pl
e-mail: stowarzyszeniestudzianka@tlen.pl
Data wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego: 05.12.2007 r.
Numer KRS: 0000294546
Numer REGON: 060323498
NIP 5372488911
Dane członków zarządu:
Prezes zarządu – Łukasz Radosław Węda zam. w Studziance
Wiceprezes – Angelika Goławska zam. w Studziance
Skarbnik – Mirosława Jaśkiewicz zam. w Studziance
Sekretarz –Anita Kukawska zam. w Studziance
Celem działania Stowarzyszenia jest:
1) wspieranie wszechstronnego i zrównoważonego rozwoju społecznego i kulturalnego sołectwa
Studzianka;
2) popularyzowanie przeszłości i tradycji związanych z miejscowością Studzianka;
3) upowszechnianie miejscowej sztuki ludowej;
4) dbanie o rozwój miejscowości Studzianka;
5) dbałość o stan cmentarza tatarskiego w Studziance;
6) popularyzacja tematyki tatarskiej;
7) ochrona środowiska naturalnego miejscowości Studzianka;
8) pomoc mieszkańcom Studzianki w trudnej sytuacji życiowej i materialnej w szczególności
bezrobotnym;

W

ramach

celów

statutowych

Stowarzyszenie

może

prowadzić

działalność

nieodpłatną.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:
1) organizowanie i prowadzenie, zajęć, szkoleń, imprez, obozów sportowych, turystycznych,
i kulturalnych oraz innych działań na rzecz dzieci, młodzieży i dorosłych;
2) szeroko rozumianą działalność kulturalną, w tym działania na rzecz zachowania i rozwoju
lokalnej tożsamości, historii, tradycji, obyczajów i dóbr kultury;
3) organizowanie i prowadzenie działań na rzecz rozwoju infrastruktury sołectwa Studzianka
4) działalność na rzecz upowszechniania turystyki, sportu i rekreacji oraz aktywnego wypoczynku
mieszkańców,
5) popularyzację rolnictwa ekologicznego;
6) ochronę przyrody i krajobrazu;
7) wspieranie aktywnego uczestnictwa mieszkańców wsi w Unii Europejskiej,
8) promocję zdrowia i zdrowego stylu życia;
9) podejmowanie w ramach obowiązujących przepisów wszelkich przedsięwzięć związanych z
rozwojem wsi.
10) dbanie o rozwój fizyczny społeczeństwa, szczególnie młodzieży
11) zapoznawanie się z dorobkiem kultury narodowej i twórcze zaangażowanie się w rozwój życia
kulturalnego.
12) współpracę z organizacjami tatarskimi z kraju i zagranicy
13) propagowanie agroturystyki i wypoczynku na wsi
14) wspieranie działalności związanej z popularyzacja wiedzy historycznej
15) wzmacnianie przywiązania do tradycji
16) ochronę zabytków-dziedzictwa kultury wsi ze szczególnym uwzględnieniem cmentarza
tatarskiego.
17) wydawanie publikacji związanych z działalnością Stowarzyszenia.
18) wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.
19) przyznawanie stypendiów indywidualnych,

20) wspieranie organizacji pozarządowych,
21) działania w zakresie promocji zatrudnienia, łagodzenia skutków bezrobocia i aktywizacji
zawodowej,
22) prowadzenie działalności wydawniczej, informacyjno-promocyjnej i edukacyjno-szkoleniowej,
23) podejmowanie działalności reklamowej i informacyjnej,
24) doradztwo ekonomiczne, finansowe, organizacyjne i inne w razie potrzeby,
osobom fizycznym i prawnym.

W 2016 roku Stowarzyszenie prowadziło następujące działania wypełniając swoje cele statutowe:


20.12.2016 Wydanie kwartalnika „Echo Studzianki” numer 30



III Przegląd Pieśni Patriotycznych i Biesiadnych,



18.10.2016 Wydanie kwartalnika „Echo Studzianki” nr 29



VI Dzień Seniora 08.10.2016



Inwentaryzacja nagrobków na cmentarzu tatarskim w Studziance w ramach projektu
„Wolontariat dla dziedzictwa” w partnerstwie z Fundacją Dziedzictwa Kulturowego z
Warszawy dofinansowanego przez Narodowego Instytutu Dziedzictwa

w Warszawie.

wrzesień-październik 2016


17 września 2016 VIII Tatarski Turniej Łuczniczy. Udział w nim wzięło ponad 20
uczestników z województwa lubelskiego i mazowieckiego.



03.09.2016 Stowarzyszenie zorganizowało II Spływ Kajakowy rzeką Zielawą i Krzną ze
Studzianki do Kijowca. Udział w nim wzięło 20 uczestników.



27.08.2016 w Studziance odbyła się Międzynarodowa konferencja naukowa „Miejsca
Wspólnej Pamięci Tatarów Wielkiego Księstwa Litewskiego zorganizowana przez
Związek Tatarów Rzeczypospolitej Polskiej, Białostockie Muzeum Wsi przy współpracy z
Stowarzyszeniem Rozwoju Miejscowości Studzianka Uczestniczyło w niej blisko 30 osób
z Polski i z Wilna, Moskwy a nawet Kazania. W trakcie spotkania wygłoszonych zostało
kilka referatów. Na zakończenie uczestnicy obejrzeli film "Tatarska baśń" i zwiedzali
mizar tatarski.



31.07.2016 Stowarzyszenie zorganizowało I Spływ Kajakowy rzeką Zielawą i Krzną ze
Studzianki do Kijowca. Udział w nim wzięło 50 uczestników. Wszyscy pokonali trasę 13
km otrzymując pamiątkowe medale. Na zakończenie odbył się turniej łuczniczy z
nagrodami a całość zakończył tatarski obiad.



24.07.2016 Stowarzyszenie zorganizowało IV Spływ Kajakowy rzeką Zielawą z
Rossosza do Studzianki. Udział w nim wzięło 53 uczestników. Wszyscy pokonali trasę
13 km otrzymując pamiątkowe medale. Na zakończenie odbył się turniej łuczniczy z

nagrodami a całość zakończył tatarski obiad.


17.07.2016 Stowarzyszenie zorganizowało II Spływ Kajakowy rzeką Zielawą z Wisznic
do Studzianki. Udział w nim wzięło 55 uczestników.



9-10 lipca 2016 roku w Studziance odbyło się VIII Spotkanie z Kulturą Tatarską i
Regionalną bieg Tatarska Piątka zwiedzanie cmentarza tatarskiego, otwarcie wystawy,
VIII Tatarski Turniej Rodzinny, konkurs wiedzy o Studziance, przejażdżki konno



30.06.2016 ukazał się 28 numer kwartalnika "Echo Studzianki"



Maj-październik warsztatach łucznictwa tradycyjnego w ramach realizacji zadania
zleconego "Integracja w Studziance". Nauka strzelania z łuku, wyrabianie strzał.
Łucznicze gry terenowe, udział w pokazach i prezentacjach na terenie województwa
lubelskiego



Kwiecień 2016 Konkursy wiedzy o Studziance.



31 marca 2016 ukazał się 27 numer kwartalnika „Echo Studzianki”



Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka zorganizowało w ferie zajęcia dla
dzieci i młodzieży. Kilkunastu Uczestników strzelało z łuku, grało w tenisa stołowego,
piłkarzyki i warcaby. W ramach zajęć w cyklu "Małe kino" można było obejrzeć bajkę.
Odbyły się turnieje sportowe.



16 stycznia 2016 roku w świetlicy w Studziance odbyło się II kolędowanie połączone z
jubileuszem

5-lecia

działalności

grupy śpiewaczej

"Studzianczanie".

W imprezie

uczestniczyło blisko 90 osób. Odbyły się występy grup śpiewaczych.


Udział członków stowarzyszenie uczestniczyli w licznych biegach długodystansowych,
szkoleniach i pokazach łucznictwa tradycyjnego. Oprowadzali wycieczki po tatarskim
cmentarzu.

Informacje dodatkowe:


W 2016 roku odbyły się 2 Walne Zebrania Członków i 3 posiedzenia Zarządu oraz 4
zebrania zwykłe. Podczas posiedzeń podjęto uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania
finansowego za rok 2015, podejmowanych działaniach oraz dokonywano podziału zadań i
funkcji podczas organizowanych akcji.
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dotacjach otrzymywanych w ramach pozyskiwania funduszy.


Stowarzyszenie w 2016 roku złożyło 4 wnioskio dofinansowanie z czego 3 projekt został
oceniony

pozytywnie

i

zakwalifikowano

je

do

realizacji.

Podpisano

3

umowy

o

dofinansowanie


Każda działalność Stowarzyszenia była odnotowywana na stronie www.studzianka.pl i w
lokalnych mediach.



Stowarzyszenie

liczy

21

członków,

19

wolontariuszy

i

72

sympatyków

(stan

na

31.12.2016.)
Inne

działania

realizowane

przez

stowarzyszenie

w

latach

2008-2016

:

1.

Stowarzyszenie wydaje od 2009 roku kwartalnik “Echo Studzianki” (ukazało się 30
numerów)

3. Łucznicze sobotypod świetlicą w Studziance - warsztaty doskonalenia technik
strzelania z łuku.
4.

Członkowie stowarzyszenia uczestniczą w seminariach, pokazach łuczniczych,
pokazach kuchni tatarskiej, szkoleniach, festiwalach w zakresie popularyzacji
dziedzictwa kulturowego regionu i tematyki tatarskiej oraz aktywności na wsi.

5. Warsztaty i pokazy łucznicze na festiwalach, festynach, eventach.
6. Prowadzenie strony internetowej www.studzianka.pl
7.

Współpracujemy z:



Gminny Ośrodek Kultury w Łomazach



Urząd Gminy Łomazy



Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej



Lubelskie Stowarzyszenie Pilotów i Przewodników POGRANICZE



Internetowy Portal Informacyjny Radio BiPeR



Stowarzyszenie na rzecz aktywizacji mieszkańców Polesia Lubelskiego w Hołownie



Muzeum Wsi Podlaskiej Państwa Józefaciuków



Fundacja Wspomagania Wsi



Fundacja Akademia Organizacji Obywatelskich



Radio Lublin



Słowo Podlasia



Stowarzyszenie Turystyczno-Kulturalne w Janowie Podlaskim



Liczni Darczyńcy i Sympatycy



Muzułmański Związek Religijny, gminy muzułmańskie w Polsce

Studzianka 31.03.2016r.

