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Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Stowarzyszenia Rozwoju Miejscowości Studzianka za 2017 rok
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

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka
Studzianka 42 • 21-532 Łomazy • tel. 501-266-672 • stowarzyszeniestudzianka@tlen.pl • www.studzianka.pl
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.
W 2017 roku Stowarzyszenie prowadziło następujące działania wypełniając swoje cele
statutowe:
►►► 28 grudnia 2017 roku na terenie cmentarza tatarskiego w Studziance odbył się odbiór

prac konserwatorskich przez komisję. Jednym z efektów prac jest m.in. informacja o
odnalezieniu na mizarze pozostałych fundamentów budowli (być może sakralnej) o czym napisał
dziennik "Rzeczpospolita"
http://www.rp.pl/Historia/301059953-Pod-Lublinem-znaleziono-fundamentymeczetu.html/
►►►Stowarzyszenie wydało 34 numer kwartalnika "Echo Studzianki"
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►►►19 listopada 2017 roku Tomasz Krywczuk uczestniczył w biegu na dystansie 10 km

podczas II Dychy do Maratonu w Lublinie. Uzyskał czas 39 minut i 20 sekund co dało mu 17
miejsce na 1392 zawodników, którzy ukończyli zawody. Wygrał Andrzej Starżyński
(Klementowice) z czasem 32:26.
►►►18 listopada 2017 roku w świetlicy w Studziance odbył się IV Przegląd Pieśni Patriotycznej
i Biesiadnej "Ocalić od zapomnienia"" w świetlicy w Studziance. ►►►11 listopada 2011 roku

Tomasz Krywczuk po raz kolejny w tym roku uzyskał życiowy wynik na dystansie 10 km.
Podczas 29-go Biegu Niepodległości w Warszawie uzyskał bardzo dobry wynik 37 minuty i 50
sekund co dało mu 230 miejsce na 15 tysięcy zawodników, którzy ukończyli zawody. Wygrał
Arkadiusz Gardzielewski z Wrocławia z czasem 30:02.
►►►11 listopada w 99-tą rocznicę niepodległości na terenie miejscowosci Studzianka w

miejscach pamięci zapłonęły znicze. Mieszkańcy pamiętają o tatarskim cmentarzu na którym
pochowani są żołnierze którzy walczyli za Polskę.
►►►W sobotę 28-go października 2017r. odbyło się w Studziance po raz siódmy Popołudnie

Seniora.
►►►28 października 2017 roku Tomasz Krywczuk zajął 5 m-ce podczas II Biegu Nocnego na

lotnisku w Białej Podlaskiej na dystansie 5km. Ustanowił nowy rekord życiowy 18 minut 12
sekund. Z kolei Łukasz Węda (czas 19 minut 44 sekundy) podczas tego samego biegu zajął 12
lokatę. Zawody ukończyło 220 zawodników. Wygrał Adrian Marcinkiewicz (MKS Pogoń Siedlce).
Tomasz Kowalewski na dystansie 10 km z czasem 54 minuty 54 sekundy zajął miejsce na
134 m-ce. Zawody wygrał Damian Walczak z Warszawy (czas 31:29).
►►► Stowarzyszenie wydało 33 numer kwartalnika "Echo Studzianki"
►►►22 października 2017 roku Tomasz Krywczuk bardzo dobrze zaprezentował się podczas

1.Lotto Półmaratonu, który odbył się w Lublinie. Trasę 21 kilometrów i 97,5 metra pokonał w
rekordowym czasie 1 godziny 25 minut 41 sekund zajmując 43 miejsce na 1083 zawodnikow
którzy ukończyli. Z kolei Łukasz Węda w tym samym biegu pełnił rolę "zająca" na czas 1:45 i
zajął 400 miejsce. Zawody wygrał Michał Biały SKB Kraśnik z czasem 1:11:01.
►►►1 października 2017 roku Tomasz Krywczuk nie zwalnia tempa i po raz kolejny na

zawodach biegowych poprawił swój życiowy wynik. Podczas biegu Pierwsza Dycha do Maratonu
w Lublinie przebiegł trasę 10 km w 39 minut 21 sekund i zajął 53 miejsce. Drugi z mieszkańcow
Studzianki Łukasz Węda z czasem 41 munt 11 sekund zajął 101 miejsce. Zawody, które
wygrał Michal Biały SKB Kraśnik (czas 32:19) ukończyło 1472 zawodników.
►►►24 września 2017 roku na terenie Muzeum Wsi Podlaskiej Państwa Józefaciuków odbył się

IX Tatarski Turniej Łuczniczy.
►►► Na cmentarzu tatarskim w Studziance zakończył się pierwszy etap prac porządkowych i

inwentaryzacyjnych. Wzięli w nich udział specjaliści od konserwacji kamienia, wolontariusze
Fundacji Dziedzictwa Kulturowego oraz mieszkańcy Studzianki. Ponadto grupa specjalistów
prowadziła prace konserwatorskie, których program objął zespół kilkudziesięciu nagrobków.
►►►17 września 2017 roku Tomasz Krywczuk z wynikiem 19 minut 11 sekund zajął siódme

miejsce w biegu na 5 km podczas III Biegu po zdrowie, który odbył się w Piszczacu.Gratulacje.
Zawody wygrał Marek Jaroszuk z Łomaz z czasem 17 minut 36 sekund..
►►►10 września 2017 roku Tomasz Krywczuk z życiowym wynikiem 41 minut 40 sekund

zajął drugie miejsce w biegu na 10 km podczas Festiwalu "Wrota Wolnosci", który odbył się w
Kobylanach gm. Terespol.Gratulacje. Zawody wygrał Marek Jaroszuk z Łomaz.
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►►►Media o pracach na cmentarzu w Studziance: Radio dla Ciebie

http://www.rdc.pl/podcast/horyzonty-prace-konserwatorskie-na-cmentarzu-wstudziance/
i TVP 3 Lublin
https://lublin.tvp.pl/33938518/renowacja-cmentarza-w-studziance
►►►2 września 2017 roku Tomasz Krywczuk z wynikiem 1 godzina 30 minut 14 sekund

przebiegł trasę BMW Półmaratonu Praskiego, który odbył się w Warszawie. Jego życiowy wynik
pozwolił mu uplasować się na 430 miejsce na 7348 którzy ukończyli rywalziację. Zawody wygrał
Marcin Chabowski z Wejherowa osiągając czas 1:03:22.
►►►30 sierpnia 2017 roku Studziankę odwiedziła kolejna wycieczka. Tym razem była to 20-

osobowa grupa-członków Stowarzyszenia Seniorzy z Hanny, którzy zwiedzali tatarski mizar oraz
Muzeum Wsi Podlaskiej Państwa Józefaciuków..
►►►15 sierpnia 2017 roku Mieczysław Józefaciuk wystapił w programie Radia Lublin

"Hobbici z Lubelskiego" opowiadając o swojej kolekcji muzealnej
http://radio.lublin.pl/news/15-08-2017-hobbici-z-lubelskiego
►►►12 sierpnia Studziankę odwiedziła grupa uczestników II Powiatowego Rajdu Rowerowo-

Kajakowego "Śladami pamięci". Podczas długiego weekendu sierpniowego cmentarz tatarski w
Studziance odwiedziło ponad 100 osób w tym turyści m.in. z Poznania, Warszawy, Krakowa czy
Łodzi.
►►►8 sierpnia 2017 roku Studziankę odwiedziła grupa blisko 70 turystów z Gorzowa

Wielkopolskiego. Goście zwiedzali tatarski mizar, strzelali z łuku, poznawali tradycję i przeszłość
tatarskiej Studzianki oraz regionu.
►►► 6 sierpnia 2017 roku odbył się kolejny, rekordowy spływ na trasie Studzianka-Kijowiec.

Rzekami Zielawą i Krzną popłynęły aż 84 osoby!
►►►5 sierpnia 2017 W Kodniu odbył sie XVIII Bieg Sapiehów w którym udział wzięli nasi

mieszkańcy. Najlepiej wypadł Łukasz Węda zajął 26 miejsce z czasem 1 godzina 6 minut 19
sekund. Tomasz Krywczuk był 30-ty z czasem 1:07:26 a Tomasz Kowalewski 81 z czasem
1:21:56. W zawodach udział wzięło 122 zawodników. Zawody wygrał Andrzej Starżyński
(Klementowice) z czasem 48 minut 56 sekund.
►►►4 sierpnia 2017 roku Kamil "Czarny" Łukaszuk z 12 bramkami został królem strzelców

Amatorskiej Ligi Orlika, która odbyła się w Piszczacu. Jego drużyna Orlik Łomazy wygrała całą
rywalizację. Najlepszym bramkarzem został Paweł Krywczuk.
►►►18 lipca 2017 roku Łukasz Węda wystąpił w programie Radia Lublin "Hobbici z

Lubelskiego" opowiadając o swojej łuczniczej pasji
http://radio.lublin.pl/news/18-07-2017-hobbici-z-lubelskiego
►►►Relacja filmowa ze spływu kajakowego rzeką Zielawą z Wisznic do Studzianki,

który odbył się 15 czerwca 2017 roku.
https://www.youtube.com/watch?v=R8DXRbryZGw
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►►►15-16 lipca 2017 roku odbył się III Powiatowy Spływ kajakowy rzeką Zielawą z Wisznic do

Studzianki. Udział w nim wzięło 123 osoby z róznych częsci Polski.
►►►W dniach 8-9 lipca 2017 roku w Studziance odbyło się po raz dziewiąty Spotkanie z

Kulturą Tatarską i Regionalną relacja Małgorzaty Maksymiuk pobierz
►►►Stowarzyszenie wydało trzydziesty drugi numer kwartalnika „Echo Studzianki”.
►►► Zapraszamy do wysłuchania audycji o cmentarzu w Studziance w programie Pierwszym

Polskiego Radia.
http://www.polskieradio.pl/7/5098/Artykul/1686710,Mizar-tatarska-nekropolia-wPolsce-Zabytek-unikatowy-w-skali-europejskiej
►►►10.06.2017 OSP Studzianka wygrała turniej piłkarski Służb Mundurowych pod patronatem

Wójta Gminy Piszczac Kamila Kożuchowskiego, który odbył się na Orliku w Piszczacu. W finale
nasi strażacy pokonali Policję po rzutach karnych 4:3 (w regulaminowym czasie remisując 2-2).
Królem strzelców z 9 bramkami został Kamil Czarny Łukaszuk.
►►►7.05.2017r. Tomasz Krywczuk z czasem 42:17 zajął 28 miejsce podczas II biegu

Koziołka w Lublinie. Łukasz Węda zajął 237 miejsce w V-ym Maratonie Lubelskim z czasem
3:59:40. Z kolei Tomasz Kowalewski podczas tego biegu był 406 i osiągnął czas 4:25:37.
Zawody ukonczyło 601 zawodników a wygrał je Rafał Czarnecki z Bliżyna czas 2:37:28.
►►► 14 maja 2017 r. Grupa śpiewacza „Studzianczanie” wystąpiła w Polubiczach gm. Wisznice

VIII-go Powiatowego Przeglądu Chórów i Zespołów Śpiewaczych pt.: „Majowe Śpiewanie”,
którego organizatorem było Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej, Gmina Wisznice, Gminny
Ośrodek Kultury i Oświaty w Wisznicach oraz Koło Gospodyń Wiejskich w Polubiczach.
►►►Już po raz trzydziesty pierwszy zapraszamy do lektury kwartalnika „Echo Studzianki”.
►►►03.05.2017r. Łukasz Węda wygrał bieg Dokudowska Katorga na dystansie ok. 3 km.

Trzecie miejsce zajął Daniel Fuks. W zawodach udział wzięli Joanna i Wiesław Węda.
►►►30.04.2017r. Odbył się Wiosenny Spływ Kajakowy na trasie Rossosz-Studzianka w którym

udziął wzięły osoby z Warszawy, Międzyrzeca Podlaskiego, Białej Podlaskiej gmin Łomazy i
Piszczac.
►►►23.04.2017r. Łukasz Węda z czasem 3 godziny 14 minut 7 sekund pokonał trasę Orlen

Warsaw Maratonu ustanawiając rekord życiowy. W biegu zajął 600 m-ce na ponad 6 tyś.
zawodników. Zawody wygrał Felix Kimutai (Kenia) czas 2:10:34.
►►►09.04.2017r. Łukasz Węda z czasem 38 minut 16 sekund zajął 84 miejsce podczas Biegu

Czwarta Dycha Do Maratonu, który odbył się w Lublinie. Wygrał Bartosz Ceberak z Lubartowa z
czasem 32:43. Zawody ukończyło 1677 zawodników.
►►►08.04.2017r. Sebastian Rozwadowski zajął czwarte miejsce w kategorii młodzików

podczas Huculskiego Turnieju Łuczniczego rozgranego w Zalutyniu gm. Piszczac w ramach
drugiej rundy Ligi Łuczniczej Wschód. Gratulacje.
►►►26.03.2017 Tomasz Krywczuk brał udział w 12-tym Półmaratonie Warszawskim. Trasę

21 km 97,5m pokonał w czasie 1 godzina 32 minuty 37 sekund zajmując 1144 miejsce. Zawody
ukończyło 12180 zawodników. Wygrał John Lotiang Kipsang (Kenia) uzyskując rezultat 1:01:11.
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►►►Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Studzianka złożyło dwa wnioski o dofinansowanie

realizacji zadań zleconych na 2017 roku do Urzędu Gminy w Łomazach. W zakresie sportu
przydzielono nam kwotę 2 800 zł na bieg "VI Tatarska Piątka" (9 lipca 2017r.) i także 2 550 zł w
zakresie kultury. Obydwa zadania rozpoczniemy realizować od kwietnia 2017r.
►►►12.03.2017 minęła 338 rocznica nadania ziemi społeczności tatarskiej w Studziance przez

króla Jana III Sobieskiego. 12.03.1679 aktem w Gronie król nadał ziemię w Studziance
Samuelowi Romanowskiemu i jego żonie Reginie z Kieńskich. Od tego czasu datuje się
osadnictwo tatarskie na Południowym Podlasiu.
►►►11.03.2017r. Łukasz Węda z czasem 18 minut 16 sekund zajął 5 miejsce podczas Biegu z

okazji Dnia Kobiet który odbył się w Sielczyku k. Białej Podlaskiej. W biegu udział wzięły także
Joanna Węda osiągając czas 26:42 i Karolina Kalinowska z czasem 34:37. Zawody
ukończyło 72 zawodnikow. Wygrał Aleksander Aniskievich z Brześcia.
►►►05.03.2017r. Łukasz Węda z czasem 1 godzina 30 minut zajął 167 miejsce podczas

Półmaratonu, który odbył się w Wiązownej koło Warszawy.W zawodach bralo udział 1369
zawodników a wygrał Andrzej Starzyński (Klementowice) z czsem 1:07:06. Z kolei Joanna
Węda w biegu na 5 km osiągnęla rezultat 28 minut 59 sekund. Wygrał Damian Roszko
(Białystok) czas 14:30. Bieg ukończyło 703 zawodników.
►►►26.02.2017r. Łukasz Węda zajął z czasem 19 minut 7 sekund 9 miejsce w biegu Tropem

wilczym n dystansie 5 km który obył sie w Białej Podlaksiej. Drugi z naszych mieszkaców
Tomasz Kowalewski był 101 z czasem 26:01. Zawody wygrał Marek Jaroszuk z Lomaz 16:33.
Udziął wzięło 138 zawodników.
►►►12.02.2017r. Łukasz Węda zajął indywidualnie 6 m-ce z czasem 21 minut 8 sekund w III

Biegu dla Par na dystansie 5,4km, który odbył się w Warszawie w Parku Skaryszewskim. Z kolei
w parze z żoną Joanną z czasem 56:01 zajęli oni 27 miejsce na 112 sklasyfikowanych par.
►►►11.02.2017r. Tomasz Krywczuk z czasem 42 minuty 32 sekundy zajął 120 miejsce w

nocnym biegu Trzecia Dycha do Maratonu na dystansie 10 km, który odybył się w Lublinie.
Drugi z naszych mieszkańców Łukasz Węda był 126 z czaem 42:46. Zawody ukończyło 1410
zawodników a wygrał je Tomasz Mydlak (Agro Chełm Biega) 34:23.
►►►Konkurs wiedzy o Studziance
►►►W ferie w świetlicy odbyły się zajęcia dla dzieci i młodzieży.
►►►01.01.2017 r. aktywnie Nowy Rok rozpoczęli nasi mieszkańcy startując w Biegu

Noworocznym w Styrzyńcu. Na dystansie 5 km Łukasz Węda zajął 9 miejsce z czasem 20:22 a
Tomasz Kowalewski uplasował się na 30 pozycji z czasem 24:36. Wygrał Marek Jaroszuk z
Łomaz czas 17:34.

Informacje dodatkowe:




W 2017201 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 2017, podejmowanych działaniach oraz dokonywano podziału zadań i
funkcji podczas organizowanych akcji.
Stowarzyszenie w 2017 roku swoje działania oparło na składkach członkowskich,
darowiznach od darczyńców, grantach, działalności odpłatnej oraz dotacjach
otrzymywanych w ramach pozyskiwania funduszy.
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Stowarzyszenie w 2017 roku złożyło 5 wniosków o dofinansowanie z czego 4 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 25 członków, 17 wolontariuszy i 39 sympatyków (stan na
31.12.2017.)

Inne działania realizowane przez stowarzyszenie w latach 2008-2017 to:

1.
2.

Występy grupy śpiewaczejj Studzianczanie
Stowarzyszenie wydaje od 2009 roku kwartalnik “Echo Studzianki” (ukazało się
22 numery)

3. Łucznicze czwartki pod 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
Lubelski Ośrodek Samopomocy w ramach projektu "Partnerstwo i rozwój"
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
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