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D z i a ł a n i a  p r o m o c y j n e  S t o w a r z y s z e n i a  

Stowarzyszenie posiada zakupioną domenę www.rpswiat.pl oraz miejsce na serwerze 

linuxpl.com. Strona internetowa jest kroniką naszych dokonań oraz źródłem informacji 

o organizowanych rajdach rowerowych, imprezach i wycieczkach. W 2016 r. budowali-

śmy pozytywne relacje z mediami lokalnymi jak i też z mediami obejmującymi swym 

zasięgiem całe Pomorze. Udzielaliśmy wywiadów dla Radia Słupsk, telewizji kablowej 

TV Vectra. Nasze imprezy reklamowaliśmy na rowerowych portalach internetowych 

oraz na portalach o tematyce ogólnej. Plakaty były widoczne w wielu miejscach Słup-

ska, m.in. na witrynach: sklepów rowerowych i innych, Miejskiej Biblioteki Publicznej, 

Herbaciarni, Muzeum Pomorza Środkowego, stołówki Akademii Pomorskiej, Centrum 

Informacji Turystycznej w gablocie przy parkingu rowerowym (Bike&Ride, który znaj-

duje się przed dworcem PKP na ulicy Kołłątaja), na Infomatach województwa Pomor-

skiego. 

Równolegle do strony www funkcjonuje strona na Facebooku (1350 polubień pod ko-

niec 2016 r.), poprzez którą docieramy do wielu osób zainteresowanych turystyką rowe-

rową, jak i również nawiązujemy kontakty z innymi stowarzyszeniami. Informacje 

o naszym Stowarzyszeniu z każdym dniem pojawiają się na coraz większej liczbie por-

tali oraz na utworzonym forum internetowym na naszej stronie. Prowadzimy również 

dystrybucję informacji w technologii RSS. 

W ramach realizacji zadań publicznych wykupiliśmy reklamy promujące nasze imprezy 

rowerowe w Głosie Słupskim oraz w Radiu Słupsk. Materiał reklamowy w gazecie uka-

zał się 13 maja 2016 r., a w Radiu Słupsk, ukazały się komunikaty reklamowe w dniach 

16 września oraz 2 i 5 grudnia 2016 r.  
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Imprezy integracyjne: 

1. 30.01.2016 r. – II Bal Karnawałowy ze Szprychą, 

2. 5.02.2016 r. – Karnawałowy Turniej Kręgli ze Szprychą, 

3. 13.02.2016 r. – II Turniej Kręgli ze Szprychą, 

4. 18.03.2016 r. – III Turniej Kręgli ze Szprychą, 

5. 12.11.2016 r. – V Gala STR „Szprycha”, 

6. 10.12.2016 r, – III Wigilia Szprychowa 

Aktywność lokalna: 

1. 4.05.2016 r. – Udział Stowarzyszenia w debacie w Gimnazjum z Oddziałami In-

tegracyjnymi nr 4 w Słupsku na temat założeń Planu Inwestycyjnego UE. Stowa-

rzyszenie reprezentował Prezes Zarządu STR „Szprycha” Wojciech Kleban. 

2. 10.04.2016 r. – Organizacja imprezy dla dzieci z okazji Morpol Bike Challenge - 

Łysomiczki 2016 Maraton MTB. Stowarzyszenie reprezentowali: Wojciech Kle-

ban, Sławomir Dudziński, Anna Bielewicz, Sylwia Okuń, Andrzej Uptass, Feliks 

Kłudkowski, Maria Matis, Joanna Biernacka, Marek Dąbrowski. 

3. 6.05.2016 r. – Udział Stowarzyszenia w pracach komisji konkursowej IX Mię-

dzyszkolnego Konkursu Wiedzy z zakresu ruchu drogowego pt. "Bezpieczny 

Przedszkolak" - konkurs plastyczny pt. "Każdy przedszkolak dobrze wie, jak 

bezpiecznie poruszać się!". Stowarzyszenie reprezentowała Żaneta Symonowicz, 

4. 9.05.2016 r. – Udział Stowarzyszenia w pracach komisji konkursowej IX Mię-

dzyszkolnego Konkursu Wiedzy z zakresu ruchu drogowego pt. "Bezpieczny 

Przedszkolak" - finał na terenie WORDu w Słupsku. Stowarzyszenie reprezento-

wała Jadwiga Kapłan. 
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5. 23.05.2016 r. – Udział Stowarzyszenia w spotkaniu organizowanym przez funda-

cję Indygo ze Słupska w sprawie organizacji inscenizacji Powstania Warszaw-

skiego. Stowarzyszenie reprezentowała Joanna Biernacka. 

6. 24.05.2016 r. – Udział Stowarzyszenia w akcji promocyjnej firmy Tritec - Tritec 

Eco - Convention 2016. Stowarzyszenie zabezpieczało przejazd rowerami gości 

z Norwegii po mieście Słupsk. Stowarzyszenie reprezentowali: Wojciech Kleban, 

Sławomir Dudziński, Janusz Dudziński, Sylwia Okuń, Anna Bielewicz, Feliks 

Kłudkowski. 

7. 5.06.2016 r. – Udział Szprycha Team - Grupy rowerowej STR Szprycha w zawo-

dach o Puchar Bałtyku w Duathlonie w Kobylnicy. Stowarzyszenie reprezento-

wali: Sylwia Okuń, Anna Bielewicz, Radosław Karaś. 

8. 18.06.2016 r. – Udział w Nocnej Masie Krytycznej w Lęborku. W wydarzeniu 

wzięło udział 20 Członków Stowarzyszenia. 

9. 20.06.2016 r. – Stowarzyszenie składa wniosek na realizację zadania „Remont 

ciągu pieszo-rowerowego (Droga Książęca)” w ramach Słupskiego Budżetu Par-

tycypacyjnego 2017. Stowarzyszenie reprezentował Wojciech Kleban. 

10.30.06.2017 r. – Opracowanie przez Stowarzyszenie Rowerowej Mapy Słupska 

wraz z opisem zabytków. Stowarzyszenie reprezentowali: Wojciech Kleban, Sła-

womir Dudziński. 

11.1.08.2016 r.– Udział Stowarzyszenia w inscenizacji Powstania Warszawskiego 

w Słupsku. Stowarzyszenie reprezentowali: Wojciech Kleban, Joanna Biernacka, 

Feliks Kłudkowski, Andrzej Uptass oraz Katarzyna Karol. 

12.22.08.2016 r. – Udział Prezesa Zarządu STR „Szprycha” w programie telewizji 

kablowej TV Słupsk na temat dróg rowerowych w Słupsku, 
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13.16.09.2016 r. – Udział Stowarzyszenia w przejeździe rowerowym organizowa-

nym przez Miasto Słupsk z okazji Europejskiego Tygodnia Mobilności. Stowa-

rzyszenie reprezentowali: Wojciech Kleban, Sylwia Okuń, Jadwiga Kapłan, Sła-

womir Dudziński, Anna Bielewicz, Wojciech Paluszczak, Lech Miśkiewicz, Fe-

liks Kłudkowski. 

14.14.10.2016 r. – Udział Stowarzyszenia na planie filmowym w kręceniu rekla-

mówki na potrzeby Telewizji Polskiej. Stowarzyszenie reprezentowali: Wojciech 

Kleban oraz Krzysztof Lubiński. 

15.15.10.2016 r. – Udział Stowarzyszenia w akcji Europejska Noc Bez Wypadku. 

Stowarzyszenie reprezentowali: Wojciech Kleban, Sławomir Dudziński oraz An-

na Bielewicz. 

16. 28.10.2016 r. – Zabezpieczanie I Biegu Halloween’owego przez wolontariuszy 

z STR Szprycha w ramach współpracy z SOSiR'em. Stowarzyszenie reprezento-

wali: Wojciech Kleban, Sławomir Dudziński, Anna Bielewicz, Marek Dąbrowski, 

Feliks Kłudkowski, Jadwiga Kapłan, Joanna Biernacka. 

Organizacja rajdów w 2016 r. 

Zestawienie ogólne: 

1. długość łączna tras rajdów jednodniowych – 1792 km, 

2. długość łączna tras rajdów wielodniowych – 720 km, 

3. liczba uczestników, którzy przynajmniej raz uczestniczyli w naszych rajdach – 

1515. 

Liczba zorganizowanych rajdów (38): 

1. wielodniowych – 4, w tym: 

 IV rajd rowerowy szlakiem Doliny Słupi  

 Szprycha wzdłuż Rodanu do Lazurowego Wybrzeża 
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 III rajd rowerowy Szprycha rowerami na kajaki 

 IV rajd rowerowy „Ze Szprychą do Szwecji” 

2. jednodniowych – 34, w tym: 

 dla początkujących (do 35 km) – 12 

 dla średnio zaawansowanych (od 36 km do 55 km) – 6 

 dla zaawansowanych (od 56 km do 85 km) – 11 

 dla wyczynowców (powyżej 86 km) – 5 

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 opowiada-

ły o swoich pasjach oraz o ciekawostkach z naszych okolic, między innymi podczas: 

– wizyty w Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie – warsztaty 

„Chmiel i słód zachowaj Boże – opowieść o pomorskim piwie” oraz warsztaty 

bożonarodzeniowe – wypiek pieczywa oraz „Zasmakuj w Formie pierniki 

pomorskie, 

– wizyty na Bunkrach Blüchera w Ustce – opowieści Marcina Barnowskiego, 

– rajdu rowerowego „Szprycha na drezynie” – prelekcja przedstawicieli Słup-

skiej Powiatowej Kolei Drezynowej na temat historii „likwidowanych” linii 

kolejowych, 

– rajdu rowerowego „Szprycha w Forcie Mariana” – spotkanie z kolekcjone-

rem, 

– rajdu rowerowego „Szprycha śladami Bismarcka – Kołczygłowy” – opowie-

ści lokalnych przewodników na temat życia Bismarcka, 

– rajdu rowerowego „Szprycha w piramidzie Cheopsa” – spotkanie z pasjona-

tem zdrowego życia, 
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– V Nocnego rajdu rowerowego ze Szprychą – Noc Muzeów – zwiedzanie 

miasta z Marcinem Barnowskim, 

– IV rajdu rowerowego Doliną Słupi – warsztaty ekologiczne Parku Krajobra-

zowego Dolina Słupi, 

– V rajdu rowerowego Szlakiem zeppelinów – Jezierzyce – spotkanie z histo-

rią, 

– rajdu rowerowego „Szprycha w osadzie Gotów – Piaszno” – spotkanie z pa-

sjonatem starej osady, 

– rajdu rowerowego „Poborowa Szprycha idzie do wojska” – spotkanie edu-

kacyjne w zakresie szkoleń żołnierzy, 

– wizyty w Starkowie w Zagrodzie Śledziowej – opowieści na temat życia 

i pracy rybaków. 

Szczegółowy terminarz rajdów: 

Kwiecień 2016: 

• 2.04 – VI poszukiwania wiosny ze Szprychą – Swołowo (ST1) 

• 9.04 – Szprycha szlakiem Pierścienia Gryfitów - cz. I (ST2) 

• 16.04 – Rowerem ze Szprychą po Gminie Kobylnica - Powitanie wiosny (KT1) 

• 23.04 – Agrorajd - Sławno  

• 30.04 – Szprycha na drezynie - III rajd rowerowy (ST3) 

Maj 2016: 

• 3.05 – Szprycha szlakiem Pierścienia Gryfitów - cz. II (ST4) 

• 7.05 – Szprycha w Forcie Mariana - II rajd rowerowy  

• 14.05 – V Nocny Rajd Rowerowy ze Szprychą - Noc Muzeów (SK1) 

• 21.05 – II Zlot Starych Rowerów – Ustka (ST5) 

III Wiejska Masa Krytyczna Wkoło Swołowo  

• 28.05 – Szprycha śladami Bismarcka – Kołczygłowy  
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• 29.05 – Dwubój ze Szprychą (SS1) 

Czerwiec 2016: 

• 4.06 – Szprycha w piramidzie Cheopsa  

• 11.06 – Szprycha na tropie konia trojańskiego  

• 18.06 – Rowerem ze Szprychą po Gminie Kobylnica - Szlakiem starych młynów 

(KT2) 

• 25.06 - 26.06 – IV rajd rowerowy szlakiem Doliny Słupi  

Lipiec 2016: 

• 2.07 – V rajd rowerowy szlakiem zeppelinów (ST6) 

• 4.07 - 15.07 – Szprycha wzdłuż Rodanu do Lazurowego Wybrzeża  

• 9.07 – Szprycha w osadzie Gotów - Piaszno  

• 16.07 – Eko wyprawa rowerowa - Smołdzino  

• 22.07-24.07 – III rajd rowerowy - Szprycha rowerami na kajaki  

• 30.07 – Rowerem ze Szprychą po Gminie Kobylnica - Rocznica wybuchu Po-

wstania Warszawskiego (KT3)  

Sierpień 2016: 

• 6.08 – II poszukiwania V1 ze Szprychą - Rąbka 

• 13.08 – II spotkanie Szprychy w świecie gier i zabawy – Leonardia  

• 19.08 - 21.08 – IV rajd rowerowy ze Szprychą do Szwecji  

• 27 - 28.08 – VI rajd rowerowy go to Hel ze Szprychą  

Wrzesień 2016: 

• 3.09 – V rajd rowerowy - Rowerami i jachtami – Jezierzany (ST7) 

• 10.09 – Szprycha na dożynkach  

• 17.09 – V Masa Krytyczna – Słupszczanie na rowery (ST8) 

• 18.09 – Rowerem ze Szprychą po Gminie Kobylnica – Na grzyby! (KT4) 
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• 24.09 – VII rajd rowerami między grzybami – Korzybie  

Październik 2016: 

• 2.10 – VI rajd rowerowy na Pokopki Słupskie – Karzniczka  

• 8.10 – Poborowa Szprycha idzie do wojska – Lędowo 

• 15.10 – Szprycha szlakiem śledzia – Starkowo 

• 22.10 – Szprycha szlakiem Pierścienia Gryfitów - cz. III (ST9) 

• 29.10 – Rowerem ze Szprychą po Gminie Kobylnica – Jesień – finał sezonu – 

zakończenie konkursu.  

Listopad 2016: 

• 5.11 – V Zaduszki ze Szprychą  

Grudzień 2016: 

• 3.12 – V Mikołajkowy rajd rowerowy ze Szprychą do Swołowa (ST10) 

Legenda: 

ST – projekt w zakresie turystyki finansowany przez Miasto Słupsk 

KT – projekt w zakresie turystyki i sportu finansowany przez Gminę Kobylnica 

KS – projekt w zakresie kultury finansowany przez Miasto Słupsk 

SS – projekt w zakresie sportu finansowany przez Miasto Słupsk 
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D z i a ł a l n o ś ć  s t a t u t o w a  W ł a d z  S t o w a r z y s z e n i a  

W ramach działalności statutowej odbywały się spotkania Zarządu, Komisji Rewizyj-

nej. 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. Zorganizowane zostały Walne Zgro-

madzenia Delegatów, zwyczajne oraz nadzwyczajne. W czerwcu 2016 r. WZD przyjęło 

sprawozdanie merytoryczne oraz finansowe za rok 2015. We wrześniu podczas WZD 

nadzwyczajnego został zmieniony statut stowarzyszenia. Wprowadzono zmiany w ce-

lach działalności Stowarzyszenia, poszerzające aktywność o sferę kultury. 
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W s p ó ł p r a c a  z  u r z ę d a m i ,  o r g a n i z a c j a m i  o r a z  i n s t y t u c j a m i  

W sezonie 2016 współpracowaliśmy z: 

 Miastem Słupsk, 

 Gminą Kobylnica, 

 Gminą Słupsk, 

 Gminnym Zespołem Ekonomiczno - Administracyjno - Gospodarczym Szkół 

w Kobylnicy, 

 władzami wsi Jezierzyce, 

 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, 

 Słupskim Ośrodkiem Kultury i Wypoczynku. 
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F i n a n s e  s t o w a r z y s z e n i a  

1. Sponsorzy 

W ramach porozumienia z firmą 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 głów-

ne, dwa rowerowy, które zostały rozlosowane wśród naszych uczestników rajdów rowe-

rowych.  

Sponsorzy rowerów: 

 Decathlon 

 Wójt Gminy Kobylnica 

Sponsorzy nagród, gadżetów rowerowo-turystycznych: 

 Sklep rowerowy Kawisbike 

 Decathlon 

 Sklep rowerowy Duet 

 Zdrowe Koła 

 Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi 

 Park Krajobrazowy Dolina Słupi 

 Gminny Zespół Ekonomiczno - Administracyjno - Gospodarczy Szkół 

w Kobylnicy 

 Bunkry Blüchera 

 Słupski Ośrodek Sportu i Rekreacji 

 Władze wsi Jezierzyc 

Posiłek dla uczestników „Dwuboju ze Szprychą” oraz Masy Krytycznej „Słupszczanie 

na rowery!” podarowało PUH Riwiera ze Słupska. Natomiast niemiecki sklep interne-
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towy www.czesciauto24.pl w zamian za reklamę na naszej stronie, przekazał dla Stowa-

rzyszenia 891,51 zł, które zostało przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia. 

2. Fundusze ze składek członkowskich 

Działalność stowarzyszenia jest możliwa między innymi dzięki składkom członkow-

skim, do których uiszczenia było zobowiązanych 86 Członków, z czego zapłaciło 63. 

Zwolnionych było 20 Członków ze względu na wiek. Wpływy ze składek wyniosły 

3500,00 zł. 

3. Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków: 

1. Składka –  4410,00 zł 

2. Akcja 1% –  828,80 zł 

3. Reklama –  891,51 zł 

Razem:  6130,31 zł - 5277,82 zł = 852,49 zł 

 

Kwota Rodzaj wydatku 

30,00 zł materiały biurowe 

56,57 zł materiały biurowe 

9,59 zł dopłata do tuszy – projekt Kobylnica i Słupsk 

26,89 zł dopłata do nagród – projekt Kobylnica i Słupsk  

530,00 zł wkład własny – projekt Kobylnica 

129,98 zł dopłata do wkładu własnego – projekt Kobylnica 

66,00 zł etui do tabletu 

350,00 zł obsługa księgowa 

49,39 zł dopłata do materiałów biurowych – projekt Słupsk turystyka 

134,00 zł dopłata do ubezpieczenia NNW – projekt Słupsk i Kobylnica 

100,00 zł wkład własny ubezpieczenie - projekt Noc Muzeów 

49,26 zł materiały biurowe 

599,99 zł obsługa księgowa 

79,98 zł zakup nagród 

2,24 zł dopłata do materiałów biurowych - projekt Noc Muzeów 

47,60 zł dopłata do wydruku map - projekt Noc Muzeów 
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4,49 zł dopłata do zakupu tuszy - projekt Noc Muzeów 

15,50 zł dopłata do reklamy w prasie - projekt Noc Muzeów 

90,00 zł obsługa księgowa 

3,76 zł dopłata do wyżywienia - projekt Sport Słupsk 

80,00 zł wkład własny wydruk materiałów reklamowych - projekt Sport Słupsk II 

100,00 zł wkład własny wydruk magnesów - projekt Sport Słupsk II 

200,00 zł wkład własny obsługa księgowa - projekt Sport Słupsk II 

1,61 zł dopłata do nagród - projekt Kobylnica 

76,88 zł dopłata do nagród - projekt Słupsk turystyka 

36,90 zł wkład własny opłata za serwer - projekt Słupsk turystyka 

92,25 zł wkład własny opłata za serwer - projekt Słupsk turystyka 

75,90 zł dopłata do reklamy w Radiu Słupsk - projekt Słupsk turystyka 

70,85 zł wkład własny opłata za serwer - projekt Słupsk turystyka 

52,15 zł wkład własny opłata za serwer - projekt Kobylnica 

67,75 zł dopłata do wydruku materiałów reklamowych - Słupsk turystyka 

226,50 zł zakup nagród - Gala 

17,98 zł dopłata do wyżywienia - projekt Kobylnica 

147,85 zł wkład własny opłata za serwer - projekt Kobylnica 

5,90 zł dopłata do serwera www - projekt Kobylnica 

200,03 zł obsługa księgowa 

300,00 zł zakup nagród na Galę - salon kosmetyczny 

81,36 zł zakup materiałów biurowych 

356,70 zł zakup papierowych toreb reklamowych Stowarzyszenia 

198,16 zł zakup kwiatów na Galę 

120,25 zł zakup znaczków okolicznościowych na Galę 

209,70 zł zakup kubków dla uczestników Wigilii 

39,22 zł dopłata do wyżywienia - projekt Słupsk turystyka 

41,20 zł dopłata do reklamy w Radiu Słupsk - projekt Słupsk odpady 

3,44 zł dopłata do materiałów biurowych - projekt Słupsk odpady 

100,00 zł zakup pocztówek świątecznych 

5277,82 zł Razem 

4. Dofinansowanie do realizacji zadań publicznych 

W 2016 roku Stowarzyszenie realizowało następujące zadania publiczne dofinansowane 

przez: 

1. Miasto Słupsk: promocja turystyki i aktywnego stylu życia – dotacja 10000 zł 
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2. Miasto Słupsk: zadanie w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji 

narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, oby-

watelskiej i kulturowej – dotacja 3000 zł 

1. Miasto Słupsk: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – dotacja 2000 zł 

2. Miasto Słupsk: w trybie art. 19a – wspieranie i upowszechnianie kultury fizycz-

nej – dotacja 3000 zł 

3. Miasto Słupsk: konkurs „Twoje rady na odpady” – dotacja 3600 zł 

4. Gmina Kobylnica: zadanie w zakresie obszaru sportu, turystyki i rekreacji – dota-

cja – 10000 zł 

Łącznie pozyskaliśmy 31600 zł. Otrzymane środki przeznaczyliśmy zgodnie z umowa-

mi na realizację imprez rowerowych oraz na edukację ekologiczną. Między innymi na, 

ubezpieczenie, zakup reklamy w prasie i Radiu Słupsk, materiałów reklamowych (pla-

katy, magnesy), materiałów biurowych, cateringu, nagród rzeczowych oraz na wyna-

grodzenie dla osób zatrudnionych przy realizacji zadań. Obowiązkowy wkład własny 

finansowy (730 zł) w zadaniu realizowanym w Kobylnicy został przeznaczony na zakup 

domeny www oraz serwera oraz krótkofalówek, które służą nam do dziś. 

5. Akcja 1% 

W ramach przekazywania przez osoby fizyczne 1% od swoich dochodów zebraliśmy 

828,80 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na dofinansowanie działalności stowarzysze-

nia. 
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Z e s t a w i e n i e  d a n y c h  o  c z ł o n k a c h  s t o w a r z y s z e n i a  

W 2016 r. rozpoczęliśmy działalność w liczbie 128 Członków, a zakończyliśmy rok ma-

jąc w swoich szeregach 106 osób. Skreślonych zostało 32 Członków, a przybyło 10 no-

wych. 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 stowa-

rzyszenia będziemy kontynuować w 2017 r. 

Członkowie Zarządu STR Szprycha: Prezes Zarządu STR Szprycha 

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


