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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, telewizji kablowych Kanał 6 oraz TV Vectra, gazety lokalnej Głosu Pomorza. 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 do strony www 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.
Wykupiliśmy reklamę promującą nasze Stowarzyszenie w gazecie Głos Pomorza.
Materiał reklamowy znalazł się 6 czerwca 2014 r. Chcieliśmy zaakcentować naszą
obecność w branży rowerowej. Efekty tej promocji były już widoczne w 2014 r., ale
też oczekujemy ich w przyszłym roku.
W grudniu 2014 r. na zaproszenie Szkoły Podstawowej nr 3 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 Małej Ojczyzny z perspektywy roweru.
W kwietniu 2014 r. Stowarzyszenie podpisało umowę barterową z Gminnym Zespołem Ekonomiczno - Administracyjno - Gospodarczym Szkół w Kobylnicy w ramach,
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której 62 Członków otrzymało firmowe koszulki rowerowe naszego Stowarzyszenia.
Porozumienie obejmowało podarowanie koszulek dla 37 Członków Stowarzyszenia,
pozostałe sfinansowaliśmy ze środków własnych.
Umowa obejmowała również zaprojektowanie przez Stowarzyszenie tablic informacyjnych dotyczących trzech szlaków rowerowych po Gminie Kobylnica. Tablice zawierają również logo Stowarzyszenia, adres strony www oraz adres e-mail.
Uczestnicy rajdu rowerowego „Ciao Italia ze Szprychą” otrzymali od Pana Macieja
Kobylińskiego, Prezydenta Miasta Słupska, 26 koszulek reklamujące miasto Słupsk.
W ramach współpracy z Filią nr 8 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Słupsku przeprowadziliśmy prelekcje z naszych wypraw wielodniowych: „Ciao Italia ze Szprychą” oraz „Śladami Wikingów”. 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 Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie. Podczas Wiejskiej Masy Krytycznej „Wkoło Swołowo” została
przeprowadzona przez Wojciecha Klebana prelekcja na temat tej wyprawy.
Promocję Stowarzyszenia realizowaliśmy również poprzez zakup materiałów reklamowych: plakaty, magnesy.
Zakończenie i podsumowanie sezonu odbyło się podczas uroczystej III Gali STR
Szprycha, która odbyła się 22 listopada. Wręczyliśmy podziękowania oraz upominki
dla najaktywniejszych Członków Stowarzyszenia. Wśród zaproszonych gości byli
sponsorzy oraz partnerzy naszych imprez rowerowych.
Startowaliśmy w VI Finale Konkursu marki lokalnej Zielone Serce Pomorza 2014,
który się odbył 18 października 2014 r. w Rowach. Nasze działania zostały zauważone, dostaliśmy się do ścisłego finału, gdzie zbyliśmy Nagrodę Specjalną Senatora RP
Romana Zaborowskiego. Nasze Stowarzyszenie wzbogaciło się o „Walkie-talkie”.
W grudniu odbyła pierwsza Wigilia Szprychowa, którą zamierzamy kontynuować
w następnych latach.
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Pamiętaliśmy również o zaprzyjaźnionych instytucjach, urzędach, gminach, organizacjach pozarządowych oraz sponsorach, do których rozesłaliśmy pocztą życzenia
z okazji świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku.
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Organizacja rajdów
Zestawienie ogólne:
1. długość łączna tras rajdów jednodniowych – 1414 km,
2. długość łączna tras rajdów wielodniowych – 1176 km,
3. liczba uczestników, którzy przynajmniej raz uczestniczyli w naszych rajdach –
1522.
Liczba zorganizowanych rajdów:
1. wielodniowych – 7, w tym:
 II rajd rowerowy szlakiem Doliny Słupi
 Ciao Italia ze Szprychą
 Szprycha rowerami na kajaki
 V rajd rowerowy po Bornholmie
 III Ekologiczny Smołdziński Rajd Rowerowy „Jesteśmy Czyści”
 II rajd rowerowy „Ze Szprychą do Szwecji”
 Botaniczny Rajd Rowerowy po Ziemi Koszalińskiej
2. jednodniowych – 28, w tym:
 dla początkujących (do 35 km) – 10
 dla średnio zaawansowanych (od 36 km do 55 km) – 8
 dla zaawansowanych (od 56 km do 85 km) – 7
 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:
– wizyty w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie – warsztaty
„Z gliny jesteśmy. O roli gliny w życiu człowieka”,
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– wizyty w Bunkrach Blüchera w Ustce,
– Szlakiem starych młynów – zwiedzanie starego młyna,
– III Nocnego rajdu rowerowego ze Szprychą – Noc Muzeów – zwiedzanie
miasta z przewodnikiem,
– II rajdu rowerowego – Ze Szprychą do Pasieki Wędrowna Barć –prelekcja
na temat pszczół,
– pozostałości sterowców podczas „Rajdu Szlakiem Zeppelinów” – prelekcja autora książki „Boskie cygara – sterowce z Jezierzyc” Marcina Barnowskiego,
– II Rajdu Doliną Słupi – warsztaty ekologiczne Parku Krajobrazowego
Dolina Słupi.
Nie ograniczaliśmy się do okolic Słupska, nie mniej wrażeń i emocji dostarczały rajdy wyjazdowe, wśród nich wyprawa na Hel oraz rajd rowerowy do Gniewina.
Szczegółowy wykaz rajdów:
Marzec 2014:
• 29.03 – Oficjalne rozpoczęcie sezonu rowerowego 2014 – "IV poszukiwania wiosny ze Szprychą" – Swołowo (odpowiedzialny WK)
Kwiecień 2014:
• 6.04 – IV rajd rowerowy Śladami bunkrów Blüchera (odpowiedzialny WK)
• 12.04 – Ze Szprychą bliżej nieba – wieża obserwacyjna (odpowiedzialny WK)
• 27.04 – Szprycha na drezynie (odpowiedzialny WK)
Maj 2014:
• 1.05 – IV Majówka ze Szprychą – Czarne Wesele w Klukach (odpowiedzialny WK)
• 3.05 – Lądem do Lipy Okręt (odpowiedzialni AU/WK)
• 10.05 – Szlakiem starych młynów - rajd rowerowy ze Szprychą po Gminie Kobylnica (odpowiedzialny WK)
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• 11.05 – I Wiejska Masa Krytyczna "Wkoło Swołowo" (odpowiedzialny WK)
• 17.05 – III Nocny rajd rowerowy ze Szprychą – Noc Muzeów (odpowiedzialny
WK)
• 24.05 – Ze Szprychą do świata baśni - Paproty (odpowiedzialni WK/KK)
• 31.05 – II rajd rowerowy – Ze Szprychą do Pasieki Wędrowna Barć (odpowiedzialny WK)
Czerwiec 2014:
• 7.06 – Szprycha w poszukiwaniu celnego oka (odpowiedzialny MD/WK)
• 14.06 – Ze Szprychą po ziemi koszalińskiej - STR "Rowerowo Rozkręceni" (odpowiedzialny WK)
• 15.06 – Szlakiem zabytków sakralnych w Gminie Kobylnica - rajd rowerowy ze
Szprychą (odpowiedzialny WK)
• 21.06 – III rajd rowerowy szlakiem zeppelinów (odpowiedzialny WK)
• 28.06 - 29.06 – II rajd rowerowy szlakiem Doliny Słupi (odpowiedzialny WK)
Lipiec 2014:
• 4.07 - 20.07 – Ciao Italia ze Szprychą (odpowiedzialni WK/ZL)
• 19.07 – Śladami krainy jezior – Niepoględzie (odpowiedzialny AU)
• 26.07 – Szprycha w świecie gier i zabawy – Leonardia (odpowiedzialny WK)
Sierpień 2014:
• 2.08 – I Samorządowy Rajd Rowerowy - 70 Rocznica Wybuchu Powstania Warszawskiego (odpowiedzialny WK)
• 8.08 - 10.08 – Szprycha rowerami na kajaki (odpowiedzialny AU)
• 9.08 - 13.08 – V rajd rowerowy po Bornholmie (odpowiedzialny WK)
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• 15.08 - 16.08 – III Ekologiczny Smołdziński Rajd Rowerowy "Jesteśmy Czyści"
(odpowiedzialny WK)
• 23.08-24.08.2014 r. – IV rajd rowerowy go to Hel ze Szprychą (odpowiedzialny
WK)
• 29 - 31.08 – II rajd rowerowy ze Szprychą do Szwecji (odpowiedzialny WK)
Wrzesień 2014:
• 6.09 – Rowerem na grzyby po Gminie Kobylnica (odpowiedzialny WK)
• 13.09 – Szprycha na dożynkach – Staniewice (odpowiedzialny AU/SD)
• 20.09 – Masa Krytyczna – Słupszczanie na rowery (odpowiedzialny WK)
• 21.09 – V rajd rowerami między grzybami – Korzybie (odpowiedzialny WK)
• 27.09-28.09 – Botaniczny Rajd Rowerowy po Ziemi Koszalińskiej (odpowiedzialni
SM, WK)
Październik 2014:
• 5.10 – IV rajd rowerowy na Pokopki Słupskie – Karzniczka (odpowiedzialny WK)
• 12.10 – Szprycha w Gminie Słupsk (odpowiedzialny WK)
• 18.10 – III rajd w poszukiwaniu Kaszubskiego Oka (odpowiedzialny WK)
• 25.10 – Jesienny rajd rowerowy ze Szprychą po Gminie Kobylnica (odpowiedzialny
WK)
Listopad 2014:
• 8.11 – III Zaduszki ze Szprychą (odpowiedzialny WK)
Grudzień 2014:
• 6.12 – III Mikołajkowy rajd ze Szprychą do Swołowa (odpowiedzialny WK)
Podsumowując:
 Rajdy rowerowe organizowane we współpracy z Gminą Smołdzino (2)
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 Rajdy rowerowe organizowane we współpracy z Muzeum w Swołowie (3)
 Rajdy rowerowe organizowane we współpracy z Gminą Kobylnica (5)
 Rajdy rowerowe organizowane we współpracy z Miastem Słupsk (4)
 Rajdy rowerowe organizowane we współpracy z Gminą Słupsk (1)
 Rajdy rowerowe jednodniowe zwykłe (14 )
 Rajdy rowerowe wielodniowe krajowe (4)
 Rajdy rowerowe wielodniowe zagraniczne (3)

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2014 – czerwiec 2015 r.

9

Stowarzyszenie Turystki Rowerowej „Szprycha” w Słupsku

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 oraz szkoleń:
 11.02.2014 r. – Spotkanie z przedstawicielem rowerowa.info ks. Tomaszem
Roda w sprawie kalendarza imprez rowerowych.
 12.02.2014 r. – Spotkanie z Dyrektorem Gminnego Zespołu EkonomicznoAdministracyjno-Gospodarczego Szkół w Kobylnicy w sprawie kalendarza
imprez rowerowych.
 15.02.2014 r. – Spotkanie ze stowarzyszeniami rowerowymi naszego regionu
w sprawie organizacji I Wiejskiej Masy Krytycznej "Wkoło Swołowo".
 18.02.2014 r. – Spotkanie z Prezesem APR Ziemia Słupska w sprawie kalendarza imprez rowerowych.
 19.02.2014 r. – Szkolenie w Centrum Inicjatyw Obywatelskich w sprawie pisania projektów.
 1.04.2014 r. – Podpisanie umowy barterowej z Gminnym Zespołem Ekonomiczno - Administracyjno - Gospodarczym Szkół w Kobylnicy.
 30.06.2014 r. – Spotkanie Prezesa STR Szprycha z przedstawicielami organizacji rowerowych działających w mieście Słupsk w sprawie trzeciej edycji
konkursu organizowanego przez fundację „Allegro Allforplanet”, w ramach
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którego rowerzyści walczą o stojaki rowerowe dla swoich miast. W spotkaniu
uczestniczył Prezydent Miasta Słupska Maciej Kobyliński.
 4.07.2014 r. – Udział Prezesa STR Szprycha w spotkaniu w Ratuszu organizowanym przez Fundację Partnerstwo Dorzecze Słupi dotyczącym zagadnień:
a. standardy techniczne systemu rowerowego,
b. Standardy turystycznych szlaków rowerowych,
c. Koncepcja oznakowania szlaku rowerowego USBS (Ustka - Słupsk Bytów - Sominy).
 10.10.2014 r. – Udział Stowarzyszenia w spotkaniu zespołu konsultacyjnego
ds. infrastruktury rowerowej w Słupsku.
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Działania statutowe
W ramach działalności statutowej odbywały się spotkania Zarządu, Komisji Rewizyjnej. Zorganizowane zostały Walne Zgromadzenia Członków, dwa zwyczajne oraz
trzy nadzwyczajne. W czerwcu 2014 r. WZC przyjęło sprawozdanie merytoryczne
oraz finansowe za rok 2013. Z listopadzie decyzją WZC zmieniliśmy statut Stowarzyszenia w celu uzyskania statusu Organizacji Pożytku Publicznego. Swoją pierwszą
kadencję zakończył Wojciech Kleban, który przedstawił sprawozdanie z trzech lat
sprawowania funkcji prezesa. W wyniku przeprowadzonych wyborów został również
wybrany na następną kadencję. Skład wybranych władz Stowarzyszenia:
Członkowie Zarządu:
Wojciech Kleban – Prezes Zarządu STR Szprycha
Sławomir Dudziński – Członek Zarządu
Andrzej Uptass – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna
Maria Matis – Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
Małgorzata Żebrowska – Zastępca Przewodniczącej Komisji Rewizyjnej
Radosław Karaś – Sekretarz Komisji Rewizyjnej
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Współpraca z organizacjami, insty tucjami
W sezonie 2014 współpracowaliśmy z:
 Miastem Słupsk,
 Gminą Kobylnica,
 Gminą Smołdzino,
 Gminą Słupsk,
 Gminnym Zespołem Ekonomiczno - Administracyjno - Gospodarczym Szkół
w Kobylnicy,
 Radą Osiedla Jezierzyce Osiedle,
 Stowarzyszeniem Turystyki Rowerowej i Pieszej „Na szlaku”,
 Pomorskim Stowarzyszeniem „Nasze środowisko”,
 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.
Współpraca z Fundacją Partnerstwo Dorzecze Słupi umożliwiła bezpłatny wyjazd do
Danii na wyspę Bornholm naszemu Członkowi Przemysławowi Gac, który
w czerwcu 2014 r. podczas 4 dniowego pobytu zwiedzał urokliwą wyspę z perspektywy rowerzysty.
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Członkowie STR Szprycha w ramach przygotowań do rajdu rowerowego Ciao Italia
ze Szprychą, który odbył się w lipcu 2014 r. uczestniczyli darmowym kursie języka
włoskiego od 28 lutego do 27 czerwca 2014 r. Zajęcia były możliwe dzięki współpracy z Centrum Inicjatyw Obywatelskich oraz z Panią Ewą Bojarską – pracującą
w CIO.
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Współpraca ze sponsorami
W ramach porozumienia z producentem Extrawheel otrzymaliśmy zniżkę 20% na
asortyment rowerowo-turystyczny w sklepie internetowym. Sezon rowerowy dzięki
współpracy ze sponsorami wzbogaciliśmy o różnego rodzaju gadżety rowerowe
w tym nagrody główne, trzy rowerowy, które zostały rozlosowane wśród naszych
uczestników rajdów.
Sponsorzy rowerów:
 Decathlon
 Gmina Kobylnica
 Osoba prywatna
Sponsorzy gadżetów rowerowo-turystycznych:
 Kawisbike
 Decathlon
 Zdrowe Koła
 Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjno - Gospodarczy Szkół
w Kobylnicy
 Bunkry Blüchera
 Rada Osiedle Jezierzyce
 Pasieka Wędrowna Barć
 Osoba prywatna
Posiłek dla uczestników dwóch rajdów rowerowych podarowało PUH Riwiera ze
Słupska.
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Sytuacja finansowa stowarzyszenia, źródła pozyskanych
środków:
1. Fundusze ze składek członkowskich

Działalność stowarzyszenia jest możliwa między innymi dzięki składkom członkowskim, do których uiszczenia było zobowiązanych 91 Członków, z czego zapłaciło 80,
w tym jedna osoba połowę składki. Zwolnionych było 25 Członków, w tym 24 ze
względu na wiek. Wpływy ze składek wyniosły 5010,00 zł (w tym zaległe wpłaty za
rok 2013). Rok 2014 zakończyliśmy z kwotą 7217,36 zł, na którą złożyły się wpływy
z darowizn.
Pieniądze ze składek zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, koszulek
firmowych (25 szt.), organizację III Gali STR Szprycha, zakup serwera www, domeny www.rpswiat.pl, na wynagrodzenie dla księgowej oraz na dopłatę do roweru (nagrody w konkursie).
Dodatkowym wydatkiem była opłata 300 zł w Sądzie za zmianę statutu STR „Szprycha” oraz za uzyskanie statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).
2. Wydatki na cele statutowe z darowizn i nagród

Dzięki osobom, które podarowały nam swoje pieniądze (ok. 8000 zł) mogliśmy zakupić reklamę w Głosie Pomorza, reklamowe torby lniane, kubki, magnesy, gadżety
rowerowo-turystyczne, wydruki zdjęć na wystawę fotograficzną oraz na zakup roweru.
Otrzymane darowizny na cele statutowe przeznaczyliśmy na realizację rajdu rowerowego „Rowerem wzdłuż Dunaju (52000 zł) oraz „II rajd rowerowy ze Szprychą do
Szwecji” (8722,00 zł). Zakupiliśmy również sprzęt rowerowy i turystyczny oraz wyżywienie dla uczestników wymienionych rajdów.
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3. Pieniądze pozyskane z innych źródeł

W ramach realizacji zadań publicznych:
1. Promocji turystyki i aktywnego stylu życia w Słupsku – „Słupszczanie na rowery” – dotacja 4500 zł,
2. Wspierania i upowszechnianie kultury fizycznej w Słupsku – „W zdrowym ciele zdrowy duch” – dotacja 2500 zł,
3. Krzewienia idei olimpijskich wśród dzieci i młodzieży oraz osób dorosłych
z terenu Gminy Kobylnica – „Kobylnica na rowery” – dotacja 5000zł.
Otrzymane środki przeznaczyliśmy zgodnie z umowami na realizację imprez rowerowych. Między innymi na ubezpieczenie, zakup materiałów reklamowych, plakatów, nagród rzeczowych oraz na wynagrodzenie. Realizacja zadań wzbogaciła też
nasze Stowarzyszenie o tablet oraz kamerę sportową.
Stowarzyszenie pozyskało środki (1500 zł) od Gminy Słupsk na realizację rajdu rowerowego (12.10.2014 r.) otwierającego nowe drogi rowerowe w Gminie Słupsk.
Współpracując z Pomorskim Stowarzyszeniem „Nasze środowisko” otrzymaliśmy
pieniądze na znakowanie szlaków rowerowych w Gminie Słupsk.
Wspomagaliśmy Grupę rowerową przy G4 w ramach pozyskanego dofinansowania
(4000 zł) na realizację rajdów rowerowych z konkursu grantowego Funduszu AKUMULATOR SPOŁECZNY, współfinansowanego przez Ministerstwo Pracy i Polityki
Społecznej w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (P FIO).
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Zestawienie danych o członkach stowarzyszenia
W 2014 r. rozpoczęliśmy działalność w liczbie 95 Członków, ale już zakończyliśmy
mając w swoich szeregach 125 osób. Skreślonych zostało 6 Członków (byłoby 131).
Zestawienie szczegółowe na dzień 31 grudnia 2014 r.:


Członkowie Zwykli – 120, w tym:
o

kobiet – 58

o

mężczyzn – 62



Członkowie Honorowi – 5



liczba osób do 18 roku życia – 24



średnia wieku Członków Zwykłych – 42,2.



w ciągu roku:
o

przybyło Członków – 27,6 %.

o

ubyło Członków – 9,5%

Działania mające na celu pozyskanie nowych Członków chętnych do wspierania stowarzyszenia będziemy kontynuować w 2015 r.
Dziękujemy wszystkim tym, którzy pomagali nam w realizacji celów, jakie stawia
przed sobą Stowarzyszenie. Dziękujemy zaprzyjaźnionym organizacjom, sponsorom,
instytucjom samorządowym za wspieranie naszych działań.

Członkowie Zarządu:

Prezes

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