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Promocja stowarzyszenia
Stowarzyszenie posiada zakupioną domenę www.rpswiat.pl oraz miejsce na
serwerze ODT.pl. Strona internetowa jest kroniką naszych dokonań oraz źródłem informacji o organizowanych rajdach rowerowych, imprezach i wycieczkach. Budowaliśmy pozytywne relacje z mediami lokalnymi jak i też z mediami
obejmującymi swym zasięgiem całe Pomorze. Udzielaliśmy wywiadów dla Radia Koszalin, RMF MAXXX, telewizji kablowych Kanał 6 oraz TV Vectra, gazet lokalnych: Głosu Pomorza oraz Teraz Słupsk. Nasze imprezy reklamowaliśmy na pięciu rowerowych portalach internetowych oraz na czterech portalach
o tematyce ogólnej. Przez cały sezon prowadziliśmy kronikę naszej działalności
w wersji internetowej oraz papierowej.
Równolegle funkcjonuje strona na Facebooku, gdzie również możemy docierać
do osób zainteresowanych turystyką rowerową, jak i również nawiązywać kontakty ze stowarzyszeniami z Polski i zagranicy. Informacje o naszym Stowarzyszeniu z każdym dniem pojawiają się na coraz większej liczbie portali oraz na
utworzonym forum internetowym na naszej stronie. Prowadzimy również dystrybucję informacji o naszych imprezach w technologii RSS.
W lutym 2013 r. na zaproszenie Niepublicznej Szkoły Podstawowej nr 7
w Słupsku Prezes STR Szprycha odbył spotkanie z dziećmi uczącymi się w tej
szkole. Podczas prelekcji była promowana działalność Stowarzyszenia opierająca się na propagowaniu zdrowego stylu życia, jak i poznawaniu swojej Małej
Ojczyzny z perspektywy roweru.
Wykupiliśmy reklamę promującą nasze Stowarzyszenie w gazecie Głos Pomorza. Materiał reklamowy znalazł się w Poradniku Rowerowym 29 maja 2013 r.
Chcieliśmy zaakcentować naszą obecność w branży rowerowej. Efekty tej pro-
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mocji były już widoczne w 2013 roku, ale też oczekujemy ich w przyszłym roku.
W miesięczniku APR Ziemia Słupska ukazywały się artykuły opisujące nasze
rajdy wzbogacone zdjęciami. Współpraca z redakcją gazety zakończyła się
w marcu ze względu na zakończenie jej wydawania.
W marcu Stowarzyszenie sprecyzowało i podpisało umowę z Gminnym Zespołem Ekonomiczno - Administracyjno - Gospodarczym Szkół w Kobylnicy
w ramach, której Członkowie otrzymali profesjonalne koszulki rowerowe reklamujące nasze Stowarzyszenie. Porozumienie obejmowało podarowanie koszulek dla 70 Członków Stowarzyszenia. Kolejne 21 koszulek otrzymaliśmy w
ramach projektu „Od samoorganizacji do partycypacji poprzez wsparcie pomorskich centrów organizacji pozarządowych” finansowanego z Europejskiego
Funduszu Społecznego realizowanego przez Centrum Inicjatyw Obywatelskich
w Słupsku.
Uczestnicy rajdu rowerowego „Rowerem wzdłuż Dunaju” otrzymali od Pana
Macieja Kobylińskiego, Prezydenta Miasta Słupska, 23 koszulki reklamujące
miasto Słupsk wraz z największą kolekcją obrazów Witkacego na świecie.
We wrześniu Stowarzyszenie obchodziło swoje trzecie urodziny, które były
okazją do spotkania się Członków na uroczystym obiedzie.
W ramach współpracy z Filią nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku
przeprowadziliśmy prelekcje z naszych wypraw wielodniowych: „Rowerem
wokół Polski – ściana wschodnia” oraz „Rowerem wzdłuż Dunaju”. To była doskonała okazja, aby zaprezentować Stowarzyszenie mieszkańcom Słupska.
Dużym zainteresowaniem cieszyła się również wystawa zdjęć z rajdu „Rowerem wzdłuż Dunaju”, która została zaprezentowana w Fili nr 8 MBP oraz
w Szkole Podstawowej nr 1 w Słupsku.
Promocję Stowarzyszenia realizowaliśmy również poprzez zakup materiałów
reklamowych: plakaty, foldery, magnesy, kubki, kalendarze, breloczki.
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Zakończenie i podsumowanie sezonu odbyło się podczas uroczystej II Gali STR
Szprycha, która odbyła się 16 listopada. Wręczyliśmy podziękowania oraz upominki dla najaktywniejszych Członków Stowarzyszenia.
Startowaliśmy w V Finale Konkursu marki lokalnej Zielone Serce Pomorza
2013, który się odbył 23 listopada w Bytowie. Nasze działania zostały zauważone, dostaliśmy się do ścisłego finału, gdzie zbyliśmy I miejsce w głosowaniu
internautów.
W grudniu rozesłaliśmy pocztą życzenia z okazji świąt Bożego Narodzenia oraz
Nowego Roku do zaprzyjaźnionych instytucji, urzędów, gmin, organizacji pozarządowych oraz sponsorów.
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Organizacja rajdów
Zestawienie ogólne:
1. długość łączna tras rajdów jednodniowych – 1550 km,
2. długość łączna tras rajdów wielodniowych – 2695 km,
3. liczba uczestników, którzy przynajmniej raz uczestniczyli w naszych rajdach – 1292.
Liczba zorganizowanych rajdów:
1. wielodniowych – 6, w tym:
 Rowerem wzdłuż wschodniej granicy Polski
 Rajd rowerowy szlakiem Doliny Słupi
 Rowerem wzdłuż Dunaju
 Pierścień Kaszubski
 IV rajd rowerowy po Bornholmie
 Ze Szprychą do Szwecji
2. jednodniowych – 30, w tym:
 dla początkujących (do 35 km) – 9
 dla średnio zaawansowanych (od 36 km do 55 km) – 9
 dla zaawansowanych (od 56 km do 85 km) – 8
 dla wyczynowców (powyżej 86 km) – 3
Nasze rajdy posiadały oprócz rekreacji i odpoczynku, elementy edukacji w zakresie przepisów ruchu drogowego, ekologii oraz historii małej Ojczyzny.
Wzbogacaliśmy je spotykając się na szlaku z osobami, które w interesujący i
przystępny sposób opowiadały o ciekawostkach naszego regionu, między innymi podczas zwiedzania:
– Bunkrów Blüchera w Twierdzy Ustka,
– Fortu Mariana,
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– podczas znakowania ptaków – Ornitologiczny rajd rowerowy,
– elektrowni wodnych Skarszów Dolny oraz Krzynia,
– Galerii Bursztynu podczas Rajdu bursztynowego,
– zabytków Słupska podczas Nocy Muzeów;
– pozostałości sterowców podczas rajdu Szlakiem Zeppelinów.
Nie ograniczaliśmy się do okolic Słupska, nie mniej wrażeń i emocji dostarczały
rajdy wyjazdowe, wśród nich wyprawa na Hel oraz rajdy po ziemi lęborskiej i
sławieńskiej.
Szczegółowy wykaz rajdów:
1. Kwiecień:
• 6.04 – Oficjalne rozpoczęcie sezonu rowerowego 2013 – „III poszukiwania
wiosny ze Szprychą” – Swołowo (odpowiedzialny WK)
• 13.04 – III rajd rowerowy „Między Słupią a Łupawą” – Zagórzyczki (odpowiedzialni KK/WK)
• 21.04 – „Wkoło Swołowo” Piknik Rowerowy - współpraca z Muzeum Kultury
Ludowej Pomorza w Swołowie (odpowiedzialny WK)
• 27.04 – Quo Vadis mój rowerze? – Rajd rowerowy szlakiem po zabytkach sakralnych w Gminie Kobylnica (odpowiedzialny WK)
2. Maj:
• 1.05 – III Majówka ze Szprychą – Czarne Wesele w Klukach (odpowiedzialni
WK/PK)
• 3.05 – Rajd rowerowy nad malownicze klify – Rowy (odpowiedzialny WK)
• 4.05 – Majówka na sportowo ze Szprychą – rajd rowerowy „Wiosenne morze
w Ustce” (odpowiedzialny WK)
• 11.05 – III rajd rowerowy „Śladami usteckich bunkrów” (odpowiedzialni
WK/PK/AC)
• 18.05 – II Nocny rajd rowerowy ze Szprychą – Noc Muzeów (odpowiedzialny
WK)
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• 26.05 – Rodzinny Rajd Rowerowy ze Szprychą po Gminie Kobylnica – „wygraj rower” - cz. 1 (odpowiedzialny WK)
• 30.05 - 10.06 – Rowerem dookoła Polski – ściana wschodnia (odpowiedzialny
AC)
3. Czerwiec:
• 8.06 – II rajd rowerowy na Wydmę Orzechowską (odpowiedzialny WK)
• 9.06 – Rajd bursztynowy – śladami zatopionej kopalni bursztynu (odpowiedzialny WK)
• 15.06 – II rajd rowerowy szlakiem zeppelinów (odpowiedzialni PK/WK)
• 22.06 – W poszukiwaniu śladów dinozaurów – Łeba (odpowiedzialny WK)
• 29.06 - 30.06 – I rajd rowerowy szlakiem Doliny Słupi (odpowiedzialny WK)
4. Lipiec:
• 6.07 – Rodzinny Rajd Rowerowy ze Szprychą po Gminie Kobylnica z wizytą u
sąsiadów – elektrownia wodna Skarszów Dolny – „wygraj rower” - cz. 2 (odpowiedzialny WK)
• 6.07 – II Fajerwerkowy rajd rowerowy – „LECH FIRE FESTIVAL USTKA
2013” (odpowiedzialni WK/PK)
• 12.07 - 28.07 – Rowerem wzdłuż Dunaju – Pasawa - Wiedeń - Bratysława Budapeszt (odpowiedzialny WK)
• 23.07 - 29.07 – Pierścień Kaszubski (odpowiedzialny PK)
5. Sierpień:
• 1.08 - 8.08 – IV rajd rowerowy po Bornholmie (odpowiedzialny WK)
• 10.08 – Szprycha w Forcie Mariana (odpowiedzialny WK)
• 15.08 – II Ekologiczny Smołdziński Rajd Rowerowy „Jesteśmy Czyści” (odpowiedzialny WK)
• 24.08 – III rajd z rowerami i jachtami – Jezierzany - Mistrzostwa Świata Jachtów Sterowanych Radiem (odpowiedzialny AC)
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• 31.08 – III rajd go to Hel ze Szprychą (odpowiedzialny WK)
6. Wrzesień:
• 6.09 - 8.09 – Ze Szprychą do Szwecji (odpowiedzialny WK)
• 14.09 – Szprycha na dożynkach powiatowych – Główczyce (odpowiedzialni
WK/SD)
• 21.09 – II rajd w poszukiwaniu Kaszubskiego Oka (odpowiedzialni
WK/PK/AC)
• 22.09 – Masa Krytyczna – Słupszczanie na rowery (odpowiedzialni WK/SD)
• 28.09 – Rodzinny Rajd Rowerowy ze Szprychą po Gminie Kobylnica z wizytą
u sąsiadów na grzybach - wygraj rower – finał (odpowiedzialny WK)
7. Październik:
• 6.10 – III rajd rowerowy na Pokopki Słupskie – Karzniczka (odpowiedzialni
KK/WK)
• 12.10 – Ornitologiczny rajd rowerowy ze Szprychą - Europejskie Dni Ptaków
(odpowiedzialni WK/JW)
• 20.10 – Święto pieczonego ziemniaka - Wodnica (odpowiedzialni WK/KK)
• 27.10 – Śladami bunkrów Blüchera (odpowiedzialny WK)
8. Listopad:
• 3.11 – II Zaduszki ze Szprychą (odpowiedzialny WK)
9. Grudzień:
• 7.12 – II Mikołajkowy rajd ze Szprychą do Swołowa (odpowiedzialny WK)
Legenda:
Rajdy rowerowe organizowane we współpracy z Gminą Smołdzino (2)
Rajdy rowerowe organizowane we współpracy z Muzeum w Swołowie (3)
Rajdy rowerowe organizowane we współpracy z Gminą Kobylnica (3)
Rajdy rowerowe organizowane we współpracy z Miastem Słupsk (3)
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Rajdy rowerowe jednodniowe zwykłe (19)
Rajdy rowerowe wielodniowe zagraniczne (3)
Rajdy rowerowe wielodniowe krajowe (3)
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Uczestniczenie w konferencjach, spotkaniach, szkoleniach i w zespołach roboczych Miasta Słupsk
W miarę możliwości staraliśmy się uczestniczyć we wszystkich spotkaniach organizacji pozarządowych organizowanych przez Miasto Słupsk, Gminę Kobylnica, Gminę Smołdzino jak i Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku. Naszym zadaniem było nabycie doświadczenia, zaznaczenie swojej obecności,
przedstawienie swojego punktu widzenia w sprawach dotyczących rowerzystów,
poznanie innych stowarzyszeń oraz nawiązanie z nimi współpracy.
Wykaz spotkań:
9.02.2013 r. – Spotkanie w Swołowie z przedstawicielami muzeum oraz
stowarzyszeń rowerowych w sprawie organizacji imprezy rowerowej.
5.03.2013 r. – Spotkanie w Słupsku z władzami Parku Krajobrazowego „Dolina Słupi” w sprawie organizacji wspólnych imprez rowerowych
w sezonie 2013.
8.03.2013 r. – Spotkanie w Smołdzinie z władzami samorządowymi Gminy
Smołdzino w sprawie organizacji wspólnych imprez rowerowych
w sezonie 2013.
12.03.2013 r. – Spotkanie w Kobylnicy z przedstawicielami Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjno - Gospodarczego Szkół
w Kobylnicy w sprawie organizacji wspólnych imprez rowerowych w sezonie 2013.
19.03.2013 r. – Spotkanie w Kobylnicy z przedstawicielami Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjno - Gospodarczego Szkół
w Kobylnicy w sprawie organizacji wspólnych imprez rowerowych w sezonie 2013.
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9.04.2013 r. – Spotkanie z przedstawicielami APR Ziemia Słupska w sprawie
organizacji wspólnych imprez rowerowych w sezonie 2013 oraz
wzajemnej promocji.
25.04.2013 r. – Spotkanie w Kobylnicy z przedstawicielami Gminnego Zespołu Ekonomiczno - Administracyjno - Gospodarczego Szkół
w Kobylnicy w sprawie organizacji wspólnych imprez rowerowych w sezonie 2013.
17.05.2013 r. – Spotkanie Prezesa STR Szprycha w Gminie Kobylnica
w sprawie znakowania szlaków rowerowych.
17.05.2013 r. – Spotkanie Prezesa STR Szprycha w Ratuszu w sprawach:
a. rowerowe parkingi w centrum miasta wraz ze stworzeniem sieci wypożyczalni rowerowych - omówienie pomysłu wraz z propozycjami lokalizacji parkingów.
b. opracowania krótkiego przewodnika rowerowego obejmującego infrastrukturę rowerową na terenie miasta i w jego okolicy.
4.09.2013 r. – Udział Prezesa STR Szprycha w spotkaniu roboczym gmin
Powiatu Słupskiego w sprawie pozyskania środków do rozwoju
turystyki rowerowej.
1.10.2013 r. – Spotkanie Prezesa STR Szprycha w CIO w sprawie szkolenia
dotyczącego porad prawnych działalności Stowarzyszenia.
10.10.2013 r. – Udział Prezesa STR Szprycha w spotkaniu organizacji pozarządowych działających na terenie Gminy Kobylnica.
13.11.2013 r. – Spotkanie robocze w Ratuszu w sprawie znakowania trasy
międzyregionalnej M14, Ustka-Słupsk-Bytów-Sominy.
23.11.2013 r. – V Finał Konkursu marki lokalnej Zielone Serce Pomorza
2013 z udziałem STR Szprycha w Bytowie.
W ramach działalności statutowej odbywały się spotkania Zarządu, Komisji
Rewizyjnej. Zorganizowane zostały Walne Zgromadzenia Członków, jedno
zwyczajne oraz dwa nadzwyczajne. W czerwcu WZC przyjęło sprawozdanie
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merytoryczne oraz finansowe za rok 2012, wręczyliśmy również podziękowania
dla Członków, którzy pracowali przy oznaczaniu szlaków rowerowych dla Gminy Kobylnica. Z listopadzie decyzją WZC uzupełniliśmy skład Zarządu oraz
dokonaliśmy zmian w Statucie. Rozpoczęliśmy przygotowania do uzyskania
statusu Organizacji Pożytku Publicznego.

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 – czerwiec 2014 r.

12

Stowarzyszenie Turystki Rowerowej „Szprycha” w Słupsku

Współpraca z organizacjami, insty tucjami
W sezonie 2013 współpracowaliśmy z:
 Miastem Słupsk
 Gminą Kobylnica
 Gminą Smołdzino
 Gminnym Zespołem Ekonomiczno - Administracyjno - Gospodarczym
Szkół w Kobylnicy
 Radą Osiedla Jezierzyce Osiedle
 Stowarzyszeniem Turystyki Rowerowej i Pieszej „Na szlaku”
 Klubem Miłośników Turystyki Rowerowej „Marysieńka” z Postomina
 Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku
 Agencją Promocji Regionalnej „Ziemia Słupska”
 Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku
 Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie
 Parkiem Krajobrazowym Dolina Słupi
 Centrum Edukacji, Rekreacji i Promocji Miasta Słupska „Leśny Kot”
 Fundacją Partnerstwo Dorzecze Słupi
 Słupskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Ekonomi Społecznej
 Gimnazjum nr 4 z Oddziałami Integracyjnymi im. Orła Białego w Słupsku
 Miejską Biblioteką Publiczną w Słupsku oraz z jej Filią nr 8
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Współpraca ze sponsorami
W ramach podpisanego porozumienia z producentem Extrawheel otrzymaliśmy
bagażnik do przyczepki rowerowej. Z przyczepki mogą korzystać na rajdach
nasi Członkowie. Sezon rowerowy wzbogaciliśmy o różnego rodzaju gadżety
rowerowe oraz nagrodę główną rower, który został rozlosowywany wśród naszych uczestników rajdów, a wszystko dzięki sklepowi Kawisbike i Gminie Kobylnica. Promocyjne przeglądy rowerów zapewnił nam sklep Kawisbike oraz
Decathlon. Posiłek dla uczestników rajdów po Gminie Kobylnica zabezpieczył
Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjno - Gospodarczy Szkół
w Kobylnicy.
Sponsorzy nagród na naszych rajdach:
 sklep rowerowy Kawisbike
 Sklep Decathlon
 Extrawheel
 Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjno - Gospodarczy Szkół
w Kobylnicy
 Gmina Kobylnica
 Gmina Smołdzino
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Sytuacja finansowa stowarzyszenia, źródła pozysk anych środków:
1. Fundusze ze składek członkowskich

Działania stowarzyszenia są możliwe między innymi dzięki składkom członkowskim, do których uiszczenia było zobowiązanych 73 Członków. Jeden
Członek nie wywiązał się z tego obowiązku. Zwolnionych było 22 Członków,
ze względu na wiek. Wpływy ze składek wyniosły 4200 zł. Rok 2013 zakończyliśmy z kwotą 7989,64 zł, na którą złożyły się również wpływy z darowizn.
Pieniądze ze składek zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, koszulek firmowych, organizację II Gali STR Szprycha, zakup serwera www, domeny www.rpswiat.pl oraz na wynagrodzenie dla księgowej.
Dodatkowym wydatkiem była opłata w Sądzie za zmianę wpisu do Krajowego
Rejestru Sądowego.
2. Wydatki na cele statutowe z darowizn i nagród

Dzięki osobom, które podarowały nam swoje pieniądze (5035,15 zł) mogliśmy
zakupić reklamę w Głosie Pomorza, reklamowe torby papierowe, kubki firmowe, breloczki, kalendarze, magnesy, antyramy, wydruki zdjęć na wystawę fotograficzną, zestaw profesjonalnych narzędzi do naprawy roweru, system łączności Walkie Talkie oraz nowy baner reklamowy STR Szprycha.
Nagrodę (100 zł), którą otrzymaliśmy podczas V Finału Konkursu marki lokalnej Zielone Serce Pomorza 2013, przeznaczyliśmy na zakup profesjonalnych
narzędzi rowerowych.
Otrzymane darowizny na cele statutowe przeznaczyliśmy na realizację rajdu
rowerowego „Rowerem wzdłuż Dunaju (38000 zł) oraz „Ze Szprychą do Szwecji” (5970 zł). Zakupiliśmy sprzęt rowerowy i turystyczny oraz wyżywienie dla
uczestników wymienionych rajdów.
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2013 – czerwiec 2014 r.
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3. Pieniądze pozyskane z innych źródeł

W ramach realizacji zadań publicznych: „Promocja turystyki i aktywnego stylu
życia w Słupsku” (dotacja 3000 zł) oraz „Kobylnica na rowery” (dotacja
3200zł), otrzymane środki przeznaczyliśmy zgodnie z umowami na realizację
imprez rowerowych. Między innymi na ubezpieczenie, zakup materiałów reklamowych, plakatów, nagród rzeczowych oraz na wynagrodzenie.
Podpisaliśmy umowę z Gminą Kobylnica na kwotę 7350 zł, która obejmowała
wykonanie przez nasze Stowarzyszenie oznaczenia szlaków rowerowych na terenie Gminy Kobylnica, a w zamian otrzymanie 70 koszulek rowerowych.
Stowarzyszenie stanęło do konkursu na sporządzenie dokumentacji i wykonanie
oznaczenia szlaku rowerowego międzyregionalnego M14 na odcinku Ustka –
Słupsk. Nasza oferta była najkorzystniejsza i otrzymaliśmy zlecenie od Fundacji
Partnerstwo Dorzecze Słupi na kwotę 10000 zł. Otrzymane środki przeznaczyliśmy na realizację projektu, w tym i na wynagrodzenie.
Uczestniczyliśmy w projekcie pt. „Od samoorganizacji do partycypacji poprzez
wsparcie pomorskich centrów organizacji pozarządowych” finansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego realizowanym przez Centrum Inicjatyw
Obywatelskich w Słupsku. W ramach otrzymanego dofinansowania (1699,98 zł)
zakupiliśmy koszulki dla naszych Członków
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Zestawienie danych o członkach stowar zyszenia
Rok 2013 rozpoczęliśmy działalność w liczbie 70 Członków, ale już zakończyliśmy mając w swoich szeregach 100 osoby.
Zestawienie szczegółowe na dzień 31 grudnia 2013 r.:


Członkowie Zwykli – 95, w tym:
o

kobiet – 50

o

mężczyzn – 45



Członkowie Honorowi – 5



liczba osób do 18 roku życia – 22



średnia wieku Członków Zwykłych – 38,3.



w ciągu roku nastąpił przyrost Członków o ponad 145,7 %.

Działania mające na celu pozyskanie nowych Członków chętnych do wspierania
stowarzyszenia będziemy kontynuować w 2014 r.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy pomagali nam w realizacji celów, jakie stawia przed sobą Stowarzyszenie. Dziękujemy zaprzyjaźnionym organizacjom,
sponsorom, instytucjom samorządowym oraz Prezydentowi Miasta Słupska Panu Maciejowi Kobylińskiemu za wspieranie naszych działań, za dobre słowo.

Członkowie Zarządu:

Prezes

.........................................
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