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Działania promocyjne stowarzyszenia
W styczniu 2015 r. dzięki naszym staraniom, po spełnieniu wymagań oraz decyzją Sądu
dołączyliśmy do grona organizacji pożytku publicznego (OPP), jednak możliwość
otrzymywania 1% podatku od osób fizycznych będziemy realizować dopiero od stycznia 2016 r.
W lipcu 2015 roku przystąpiliśmy do Słowińskiej Grupy Rybackiej, która jest stowarzyszeniem powołanym do realizacji lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich. Działa
na terenie gmin: Ustka, Miasto Ustka, Postomino, Kępice, Kobylnica, Smołdzino
i Słupsk.
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. W 2015 r. budowaliśmy pozytywne relacje z mediami lokalnymi jak i też z mediami obejmującymi swym
zasięgiem całe Pomorze. Udzielaliśmy wywiadów dla Radia Koszalin, Radia Słupsk,
telewizji kablowej TV Vectra. Nasze imprezy reklamowaliśmy na rowerowych portalach internetowych oraz na portalach o tematyce ogólnej. Nasze plakaty były widoczne
w wielu miejscach Słupska. Z wielkim zadowoleniem przyjęliśmy możliwość wywieszania plakatów w gablocie przy parkingu rowerowym (Bike&Ride), który znajduje się
przed dworcem PKP na ulicy Kołłątaja.
Równolegle do strony www funkcjonuje strona na Facebooku (1200 polubień), poprzez
którą docieramy do wielu osób zainteresowanych turystyką rowerową, jak i również
nawiązujemy kontakty z innymi stowarzyszeniami. 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
w technologii RSS.
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Wykupiliśmy reklamy promujące nasze imprezy rowerowe w gazecie Głos Słupski.
Materiał reklamowy znalazł się 15 maja 2015 r. oraz 18 września 2015 r.
Uczestnicy rajdu rowerowego „Szprycha wzdłuż Renu i Mozeli - szlakiem zamków
i winnic” otrzymali od Miasta Słupsk 22 koszulki promujące nasze miasto.
W ramach współpracy ze Szkołą Podstawową nr 1 oraz Szkołą Podstawową nr 4
w Słupsku przeprowadziliśmy prelekcje z naszej wyprawy wielodniowej: „Ciao Italia
ze Szprychą” wzbogaconą wystawą fotograficzną.
Podczas spotkania Opowieści przy Kawie przygotowaliśmy prelekcję w kawiarni Kafeina dotyczącą rajdu rowerowego – Szprycha wzdłuż Renu i Mozeli – szlakiem zamków
i winnic.
Zakończenie i podsumowanie sezonu odbyło się podczas uroczystej IV Gali STR Szprycha, która odbyła się 14 listopada 2015 r. Wręczyliśmy podziękowania oraz upominki
dla najaktywniejszych Członków Stowarzyszenia. Obchodziliśmy również 5-lecie istnienia naszej organizacji, które było okazją do kolejnych podziękowań dla osób zaangażowanych w istnienie i rozwój Stowarzyszenia.
W grudniu odbyła II Wigilia Szprychowa, którą była okazją do spotkania i rozmów oraz
wspólnego kolędowania.
Pozostałe imprezy Stowarzyszenia:
1. 31.01.2015 r. – Organizacja imprezy sportowej – W zdrowym ciele zdrowy duch –
Szprycha na łyżwach oraz w aquaparku.
2. 7.02.2015 r. – Organizacja imprezy integracyjnej – Balu karnawałowego ze
Szprychą.
STR „Szprycha” w lutym 2015 r. w dowód uznania oraz za wieloletnią współpracę
z GZEAGS w Kobylnicy otrzymało podczas uroczystej Gali z rąk Wójta Gminy Kobylnica statuetkę z podziękowaniami.
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Zaprzyjaźnionym instytucjom, urzędom, gminom, organizacjom pozarządowym oraz
sponsorom, 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 – 1658 km,
2. długość łączna tras rajdów wielodniowych – 1259 km,
3. liczba uczestników, którzy przynajmniej raz uczestniczyli w naszych rajdach –
1571.
Liczba zorganizowanych rajdów:
1. wielodniowych – 5, w tym:
 III rajd rowerowy szlakiem Doliny Słupi
 IV rajd rowerowy Szprycha na Ziemi Koszalińskiej
 Szprycha wzdłuż Renu i Mozeli - szlakiem zamków i winnic
 II rajd rowerowy Szprycha rowerami na kajaki
 III rajd rowerowy „Ze Szprychą do Szwecji”
2. jednodniowych – 33, w tym:
 dla początkujących (do 35 km) – 13
 dla średnio zaawansowanych (od 36 km do 55 km) – 7
 dla zaawansowanych (od 56 km do 85 km) – 10
 dla wyczynowców (powyżej 86 km) – 3
Rajdy rowerowe posiadały oprócz rekreacji i odpoczynku, elementy edukacji w zakresie
przepisów ruchu drogowego, ekologii oraz historii naszego regionu. Wzbogacaliśmy je
spotykając się na szlaku z osobami, które w interesujący i przystępny sposób opowiadały o ciekawostkach naszych okolic, między innymi podczas:
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– wizyty w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie – warsztaty „Jajko
– od początku” oraz warsztaty bożonarodzeniowe,
– wizyty na Bunkrach Blüchera w Ustce – prelekcja Marcina Barnowskiego
o historii cyklizmu w naszym regionie,
– rajdu rowerowego „Szprycha na drezynie” – prelekcja przedstawicieli Słupskiej Powiatowej Kolei Drezynowej na temat historii „likwidowanych” linii
kolejowych,
– rajdu rowerowego „Szprycha u Bismarcka – Warcino” – opowieści kierownika Technikum Leśnego na temat życia Bismarcka,
– wizyty w Mikorowie – warsztaty aromaterapii oraz tańca dawnego,
– rajdu rowerowego „Szprycha w świecie lalek waldorfskich” – prelekcja na
temat lalek
– IV Nocnego rajdu rowerowego ze Szprychą – Noc Muzeów – zwiedzanie
miasta z przewodnikiem,
– rajdu rowerowego „Szprycha w świecie megalitów – Borkowo” – opowieści
na temat życia dawnych mieszkańców z osady wczesnośredniowiecznej,
– III rajdu rowerowego Doliną Słupi – warsztaty ekologiczne Parku Krajobrazowego Dolina Słupi
– IV rajdu rowerowego Szlakiem zeppelinów – Jezierzyce – opowieści Marcina Barnowskiego, autora książki „Boskie cygara – sterowce z Jezierzyc”,
– III rajdu rowerowego – Ze Szprychą do Pasieki Wędrowna Barć –prelekcja
na temat pszczół,
– wizyty w Jezierzanach w Domu Rybaka – opowieści na temat życia i pracy
rybaków,
– wizyty w Galerii Bursztynu w Słupsku – opowieści Narcyza Kalskiego na
temat bursztynu w naszym regionie,
– wizyty w Muzeum Chleba w Ustce – prelekcja na temat chleba.
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Szczegółowy terminarz rajdów:
Marzec 2015:
• 28.03 – V poszukiwania wiosny ze Szprychą – Swołowo
Kwiecień 2015:
• 11.04 – Rowerem ze Szprychą po Gminie Kobylnica - śladami wiosny
• 18.04 – II Rajd Rowerowy - Szprycha na drezynie - Barcino
• 25.04 – Szprycha u Bismarcka - Warcino
Maj 2015:
• 1.05 – Szprycha w świecie lalek waldorfskich – Dębnica Kaszubska
• 2.05 – Szprycha między ziołami a kwiatami – Mikorowo
• 9.05 – II Wiejska Masa Krytyczna „Wkoło Swołowo”
• 16.05 – IV Nocny rajd rowerowy ze Szprychą – Noc Muzeów – Słupsk
• 23.05 – I Zlot Starych Rowerów – Ustka
• 30.05 – Szprycha na tyrolce – Niemczewo
Czerwiec 2015:
• 6.06 – Rowerem ze Szprychą po Gminie Kobylnica – szlakiem zabytków sakralnych
• 13.06 – Szprycha w świecie megalitów – Borkowo
• 20.06 – Szprycha na ziemi koszalińskiej
• 26.06 - 28.06 – III rajd rowerowy szlakiem Doliny Słupi – Jasień
Lipiec 2015:
• 3.07 - 19.07 – Szprycha wzdłuż Renu i Mozeli – szlakiem zamków i winnic
• 4.07 – IV rajd rowerowy szlakiem zeppelinów – Jezierzyce
• 5.07 – III rajd rowerowy Ze Szprychą do Pasieki Wędrowna Barć – Krzemienica
• 11.07 – III fajerwerkowy rajd rowerowy – „LECH FIRE FESTIVAL USTKA 2015”
• 18.07 – II rajd rowerowy Szprycha rowerami na kajaki – Gałęziowo
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• 25.07 – III Rajd rowerowy nad malownicze klify – Rowy – odwołany
Sierpień 2015:
• 1.08 – Rowerem ze Szprychą po Gminie Kobylnica – Rocznica Powstania Warszawskiego
• 8.08 – II rajd rowerowy - Szprycha na Rowokole
• 15.08 – 16.08 – V rajd rowerowy go to Hel ze Szprychą
• 20 - 22.08 – III rajd rowerowy ze Szprychą do Szwecji
• 23.08 – III rajd rowerowy - Szprycha na Orzechowskiej Wydmie
• 29.08 – III rajd rowerowy - Rowerami i jachtami – Jezierzany
Wrzesień 2015:
• 5.09 – Szprycha wśród miniatur i gigantów – Strysza Buda
• 6.09 – Szprycha na dożynkach
• 12.09 – II bursztynowy rajd rowerowy – śladami zatopionej kopalni bursztynu
• 19.09 – Szprycha na rowerowym ślubie
• 20.09 – IV Masa Krytyczna – Słupszczanie na rowery – Słupsk
• 26.09 – Szprycha na rajdzie malowanym piaskiem - Jarosławiec
Październik 2015:
• 3.10 – Rowerem ze Szprychą po Gminie Kobylnica - Na grzyby!
• 4.10 – V rajd rowerowy na Pokopki Słupskie – Karzniczka
• 10.10 – VI rajd rowerami między grzybami – Korzybie
• 17.10 – IV rajd rowerowy w poszukiwaniu Kaszubskiego Oka
• 24.10 – II rajd rowerowy – Za chlebem do Ustki
Listopad 2015:
• 7.11 – IV Zaduszki ze Szprychą
Grudzień 2015:
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• 5.12 – IV Mikołajkowy rajd rowerowy ze Szprychą do Swołowa
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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, Słowińską
Grupę Rybacką 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:
• 24-26.04.2015 r. – Udział przedstawicieli STR Szprycha (Joanny oraz Hanny)
w Konwencie OPP w Kołobrzegu.
• 4.05.2015 r. – Spotkanie Prezesa STR Szprycha ze Starostą Powiatu Słupskiego
w sprawie popularyzacji turystyki rowerowej w powiecie.
• 11.05.2015 r. – Udział Prezesa STR Szprycha w spotkaniu środowisk rowerowych ze
Słupska w Ratuszu:
a. Bieżące inwestycje,
b. Rondo Szczecińska- Małcużyńskiego,
c. Ring - Od Poznańskiej do Westerplatte (główny temat spotkania),
d. Węzeł transportowy,
e. Bulwary (infr. rowerowa od mostu czołgowego do ul. Zamiejskiej),
f. Przebudowa wiaduktu na ul. Bałtyckiej (Portowej) jego znaczenie dla infrastruktury rowerowej.
• 11.05.2015 r. – Udział przedstawiciela Zarządu STR „Szprycha” Sławomira Dudzińskiego w spotkaniu organizacji pozarządowych w sprawie Miejskiego Kodeksu Dialogu
dla Słupska.
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• 24.06.2015 r. – Spotkanie Prezesa STR Szprycha z Dyrektorem Banku Zachodniego
WBK o. Słupsk w sprawie współpracy przy realizacji imprez rowerowych.
• 31.07.2015 r. – Spotkanie Prezesa STR Szprycha w Urzędzie Miejskim w ramach Zespołu ds. Infrastruktury Rowerowej dotyczące:
a. budowy spójnej sieci tras rowerowych w Regionie Słupskim,
b. powiązania dróg rowerowych w kompleksową sieć dla MOF Słupska,
c. budowy drogi rowerowej z Krępy Słupskiej do Dębnicy Kaszubskiej.
• 1.08.2015 r. – Udział Prezesa STR Szprycha w spotkaniu w ramach opracowywania
Strategii Rozwoju Miasta Słupska 2022.
• 10.08.2015 r. – Udział Prezesa STR Szprycha oraz dwóch Członkiń STR Szprycha
(Jadwigi i Joanny) w warsztatach organizowanych w ramach opracowania Strategii
Słupska 2022 przez grupę Mobilność i zrównoważony transport:
a. zrównoważona mobilność,
b. piesi i rowerzyści,
c. Zintegrowany transport publiczny.
• 13.08.2015 r. – Udział Prezesa STR Szprycha w spotkaniu w ramach opracowywania
Strategii Rozwoju Miasta Słupska 2022.
• 13.08.2015 r. – Spotkanie Prezesa STR Szprycha z Pierwszym Zastępcą Prezydenta
Miasta Słupska Markiem Biernackim w sprawie inwestycji rowerowych w Słupsku oraz
organizowanej przez Stowarzyszenie we wrześniu Masy Krytycznej.
• 7.10.2015 r. – Spotkanie Prezesa oraz przedstawicieli STR Szprycha z Grzegorzem
Ratajem, partnerem Masy Krytycznej "Słupszczanie na rowery".
• 12.10.2015 r. – Spotkanie Prezesa STR Szprycha z Dyrektorem Banku Zachodniego
WBK o. Słupsk w sprawie współpracy przy realizacji imprez rowerowych.
• 21.10.2015 r. – Uczestniczenie Prezesa STR Szprycha w konsultacjach społecznych
dotyczących budowy węzła komunikacyjnego w Słupsku. Spotkanie z pracownią architektów oraz z Prezydentem Markiem Biernackim odbyło się w Ratuszu.
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• 5.11.2015 r. – Udział Prezesa STR Szprycha w spotkaniu Słowińskiej Grupy Rybackiej w związku z tworzeniem nowej Lokalnej Strategii Rozwoju.
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Działalność statutowa Władz Stowarzyszenia
W ramach działalności statutowej odbywały się spotkania Zarządu, Komisji Rewizyjnej. Zorganizowane zostały Walne Zgromadzenia Delegatów, zwyczajne oraz nadzwyczajne. W lutym zaprezentowany został terminarz rajdów rowerowych, a w czerwcu
2015 r. WZD przyjęło sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za rok 2014. Decyzją Sądu od 14 stycznia 2015 r. uzyskaliśmy status Organizacji Pożytku Publicznego.
W styczniu został opracowany przez Zarząd STR terminarz rajdów rowerowych oraz
regulamin konkursów i rajdów rowerowych. Uchwałą Zarządu STR dokonano również
skreślenia osób z listy członków Stowarzyszenia. Powodem było nie uiszczenie składki
członkowskiej bądź osobista rezygnacja.
Zarząd STR „Szprycha” 23 lipca 2015 r. podjął decyzję o wstąpieniu do Słowińskiej
Grupy Rybackiej.
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Współpraca z organizacjami, insty tucjami
W sezonie 2015 współpracowaliśmy z:
 Miastem Słupsk,
 Gminą Kobylnica,
 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”,
 Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku,
 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.

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 – czerwiec 2016 r.

14

St o warz ys zen i e T u r ys t yk i Ro wero w ej „S zp r ych a”
76-200 Słupsk, ul. Sienkiewicza 19, tel. 605435433
www.rpswiat.pl, e-mail: str@rpswiat.pl
KRS: 0000403071, REGON: 221572366, NIP: 8393168432

Sponsorzy
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, dwa rowerowy, które zostały rozlosowane wśród naszych uczestników rajdów.
Sponsorzy rowerów:
 Decathlon
 Wójt Gminy Kobylnica
Sponsorzy gadżetów rowerowo-turystycznych:
 Sklep rowerowy Kawisbike
 Decathlon
 Sklep rowerowy Duet
 Zdrowe Koła
 Park Krajobrazowy Dolina Słupi
 Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjno - Gospodarczy Szkół
w Kobylnicy
 Bunkry Blüchera
 Rada Osiedle Jezierzyce
 Pasieka Wędrowna Barć
Posiłek dla uczestników Masy Krytycznej podarowało PUH Riwiera ze Słupska. Natomiast niemiecki sklep internetowy www.czesciauto24.pl w zamian za reklamę na naszej
stronie, przekazał dla Stowarzyszenia 900 zł, które zostało przeznaczone na organizację
Gali.
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Finanse stowarzyszenia
1. Fundusze ze składek członkowskich

Działalność stowarzyszenia jest możliwa między innymi dzięki składkom członkowskim, do których uiszczenia było zobowiązanych 95 Członków, z czego zapłaciło 80.
Zwolnionych było 31 Członków ze względu na wiek. Wpływy ze składek wyniosły
5720,00 zł.
Pieniądze ze składek zostały przeznaczone na zakup materiałów biurowych, organizację
IV Gali STR Szprycha, zakup serwera www, domeny www.rpswiat.pl, na wynagrodzenie dla księgowej oraz na dopłatę do nagród (imprezy rowerowe, Gala) oraz do zakupu
materiałów reklamowych (plakaty, magnesy).
2. Pieniądze pozyskane z projektów

W ramach realizacji zadań publicznych:
1. Miasto Słupsk: promocja turystyki i aktywnego stylu życia – dotacja 9000 zł
2. Miasto Słupsk: zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego – dotacja 2500 zł
3. Gmina Kobylnica: zadanie w zakresie obszaru sportu, turystyki i rekreacji – dotacja – 6500 zł
4. Wspomaganie grupy nieformalnej – Akumulator Społeczny FIO – dotacja 500 zł.
Otrzymane środki przeznaczyliśmy zgodnie z umowami na realizację imprez rowerowych. Między innymi na ubezpieczenie, zakup reklamy w prasie, materiałów reklamowych (plakaty, magnesy), biurowych, cateringu, nagród rzeczowych oraz na wynagrodzenie dla osób zatrudnionych przy realizacji zadań. Obowiązkowy wkład własny finansowy (600 zł) w zadaniu realizowanym w Kobylnicy został przeznaczony na zakup
broni strzeleckiej, która służy nam do dziś.
Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 – czerwiec 2016 r.
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Współpracując z Pomorskim Stowarzyszeniem „Nasze środowisko” otrzymaliśmy pieniądze na znakowanie szlaków rowerowych w Gminie Słupsk, które wykonaliśmy się
w marcu 2015 r.
3. Przychody z działalności statutowej Stowarzyszenia w 2015 r.:
1. składki członkowskie w kwocie 5720,00 zł
2. dotacje w kwocie 18000,00 zł
3. działalność odpłatna 6924,10 zł
4. darowizny w kwocie 72931,85 zł
4. Stan finansowy na koniec 2015 r.:
1. Gotówka w kasie 13,33 zł
2. Środki na rachunku bankowym 74,66 zł
Razem 87,98 zł

Sprawozdanie merytoryczne za rok 2015 – czerwiec 2016 r.

17

St o warz ys zen i e T u r ys t yk i Ro wero w ej „S zp r ych a”
76-200 Słupsk, ul. Sienkiewicza 19, tel. 605435433
www.rpswiat.pl, e-mail: str@rpswiat.pl
KRS: 0000403071, REGON: 221572366, NIP: 8393168432

Zestawienie danych o członkach stowarzyszenia
W 2015 r. rozpoczęliśmy działalność w liczbie 125 Członków, a zakończyliśmy rok mając w swoich szeregach 126 osób. Skreślonych zostało 25 Członków, a przybyło 26 nowych. W większości przypadków przyczyną skreślenia było nieuregulowanie składki
członkowskiej, kilka osób złożyło rezygnację z przyczyn osobistych.
Działania mające na celu pozyskanie nowych Członków chętnych do wspierania stowarzyszenia będziemy kontynuować w 2016 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 STR Szprycha:

Prezes Zarządu STR Szprycha

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