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D z i a ł a n i a  S t o w a r z y s z e n i a  

Stowarzyszenie posiada 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 2018 r. budowali-

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

zasięgiem całe Pomorze. Udzielaliśmy wywiadów dla Radia Gdańsk, Radia Koszalin, 

Głosu Pomorza. Nasze imprezy reklamowaliśmy na rowerowych portalach interneto-

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

Słupska, m.in. na witrynach: sklepów rowerowych i innych, Herbaciarni, Centrum In-

formacji 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 (1800 polubień pod ko-

niec 2018 r.), poprzez którą docieramy do wielu osób zainteresowanych turystyką rowe-

rową, jak i również nawiązujemy kontakty z innymi stowarzyszeniami.  

W ramach realizacji zadań publicznych wykupiliśmy reklamy promujące nasze imprezy 

rowerowe w Radiu Słupsk. 

1. Działalność władz Stowarzyszenia: 

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

nej. W styczniu został opracowany przez Zarząd STR terminarz rajdów rowerowych 

oraz regulamin konkursów, rajdów rowerowych, praw Członków, zakupów poprzez 

Stowarzyszenie. Uchwałą Zarządu STR dokonano również skreślenia osób z listy 

członków Stowarzyszenia. Powodem było nie uiszczenie składki członkowskiej bądź 

osobista rezygnacja. Zorganizowane zostały Walne Zgromadzenia Delegatów, zwyczaj-
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ne oraz nadzwyczajne. W czerwcu 2018 r. WZD przyjęło sprawozdanie merytoryczne 

oraz finansowe za rok 2017.  

Członkowie Zarządu: 

1. Wojciech Kleban – Prezes Zarządu 

2. Sławomir Dudziński – Członek Zarządu 

3. Monika Domańska – Członek Zarządu 

Komisja Rewizyjna: 

1. Maria Matis – Przewodnicząca  

2. Wiktoria Bicimirska  

3. Janina Białożyńska 

Terminarz spotkań władz Stowarzyszenia: 

 5.01.2018 r. – Spotkanie Zarządu STR „Szprycha” w sprawach bieżących Stowa-

rzyszenia. 

 26.01.2018 r. – Spotkanie Zarządu STR „Szprycha” w sprawach bieżących Sto-

warzyszenia. 

 16.02.2018 r. – Spotkanie Zarządu STR „Szprycha” w sprawach bieżących Sto-

warzyszenia. 

 6.03.2018 r. – Spotkanie zespołu do spraw promocji Stowarzyszenia. 

 12.03.2018 r. – Spotkanie zespołu d/s promocji Stowarzyszenia. 

 20.03.2018 r. – Spotkanie Zarządu STR „Szprycha” w sprawach bieżących Sto-

warzyszenia. 

 22.03.2018 r. – Walne Zgromadzenie Delegatów – nadzwyczajne STR „Szpry-

cha”. 

 15.06.2018 r. – Walne Zgromadzenie Delegatów STR „Szprycha” – sprawoz-

dawcze. 
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 15.10.2018 r. – Spotkanie zarządu STR „Szprycha” - sprawy organizacyjne VII 

Gali STR „Szprycha”. 

 13.11.2018 r. – Spotkanie zarządu STR „Szprycha” - sprawy organizacyjne VII 

Gali STR „Szprycha”. 

 22.11.2018 r. – Spotkanie zarządu STR „Szprycha” - podsumowanie VII Gali 

STR „Szprycha”. 

Składane sprawozdania z działalności Stowarzyszenia: 

 Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Stowarzyszenia dla 

Głównego Urzędu Statystycznego 

 Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Stowarzyszenia – WZD 

 Sprawozdanie finansowe dla Urzędu Skarbowego 

 Sprawozdanie finansowe i merytoryczne w ramach posiadanego statusu OPP dla 

Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatel-

skiego. 

 Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji zadań publicznych dla Mia-

sta Słupsk oraz Gminy Kobylnica. 

2. Imprezy integracyjne dla Członków STR „Szprycha” 

 10.03.2018 r. – Dzień Kobiet ze Szprychą - spotkanie towarzyskie Pań. 

 17.11.2018 r. – VII Gala STR Szprycha. 

 15.12.2018 r. – Spotkanie opłatkowe - V Wigilia Szprychowa. 

 19.12.2018 r. – Spotkanie przedświąteczne Pań ze Stowarzyszenia. 

 29.12.2018 r. – Szprycha żegna Stary Rok. 

 Organizacja imienin i urodzin Członków STR „Szprycha”. 
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3. Działania na rzecz Członków STR „Szprycha”: 

 5.01.2018 r. – Spotkanie uczestników rajdu rowerowego – „Szprycha na Bałka-

nach” - w sprawach organizacyjnych wyjazdu. 

 10.04.2018 r. – Spotkanie uczestników rajdu rowerowego – „Szprycha na Bałka-

nach”. 

 7.06.2018 r. – Spotkanie uczestników rajdu rowerowego „Szprycha na Bałka-

nach” - sprawy organizacyjne dotyczące wyprawy. 

 17.08.2018 r. – Spotkanie dla Członków STR „Szprycha” chcących uczyć się ję-

zyków obcych. 

 17.10.2018 r. – Udział w szkoleniu skutecznej komunikacji w Internecie. Stowa-

rzyszenie reprezentowała Sylwia oraz Grażyna. 

 6.12.2018 r. – Szkolenie w zakresie pisania projektów. Stowarzyszenie reprezen-

towała Sylwia. 

 Organizacja konkursów: „Kręcę kilometry ze Szprychą” oraz „The Best Szpry-

cha”. 

4. Działania promocyjne Stowarzyszenia 

 16.03.2018 r. – Akcja promocyjna Stowarzyszenia w Galerii Słupsk, koordynator 

Sylwia, wsparli: Asia, Sławek, Hania, Ania, Maryla, Wiktoria, Jadzia, Mirek, Da-

rek, Franek, Felek. 

 17.03.2018 r. – Akcja promocyjna Stowarzyszenia w Galerii Słupsk, koordynator 

Sylwia, wsparli: Asia, Sławek, Hania, Ania, Maryla, Wiktoria, Jadzia, Mirek, Da-

rek, Franek, Felek. 

 26.06.2018 r. – Udział w festiwalu Organizacji Pozarządowych, koordynator 

Wojciech Kleban. 
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 29.07.2018 r. – Organizacja Niedzieli ze Szprychą w ramach Jarmarku Gryfitów, 

koordynowanie Zarząd STR „Szprycha”, wsparli Członkowie. 

 1.08.2018 r. – Udział Stowarzyszenia w Inscenizacji Powstania Warszawskiego 

organizowanego przez Fundację Indygo, uczestniczyli Wojtek, Asia i Hania. 

 22.08.2018 r. – Udział Stowarzyszenia w akcji sprzątania Lasku Południowego, 

koordynator Sylwia, wsparli: Asia, Sławek, Janusz, Felek, Wiktoria. 

 13.11.2018 r. – Akcja promocyjna Stowarzyszenia w Prywatnym Parkowym 

Przedszkolu nr 2 w Słupsku, udział wzięli Wojciech Kleban oraz Sylwia. 

 3.12.2018 r. – Rozpoczęcie akcji charytatywnej: „I Ty możesz zostać Świętym 

Mikołajem” – koordynatorem akcji była Sylwia, wsparli: Sławek, Asia i Felek. 

 6.12.2018 r. – Udział w Wigilii słupskich organizacji pozarządowych. Stowarzy-

szenie reprezentowali: Sylwia, Wiktoria oraz Mirek. 

5. Organizacja rajdów w 2018 r. 

Zestawienie ogólne: 

1. długość łączna tras rajdów jednodniowych – 1194 km, 

2. długość łączna tras rajdów wielodniowych – 544 km, 

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

1270. 

Liczba zorganizowanych rajdów (33): 

1. wielodniowych – 3, w tym: 

 VI rajd rowerowy szlakiem Doliny Słupi  

 Szprycha na Bałkanach 

 Szprycha u Syrenki 

2. jednodniowych – 30, w tym: 

 dla początkujących (do 35 km) – 14 
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 dla średnio zaawansowanych (od 36 km do 55 km) – 9 

 dla zaawansowanych (od 56 km do 85 km) – 6 

 dla wyczynowców (powyżej 86 km) – 1 

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 edu-

kacyjne wielkanocne oraz bożonarodzeniowe, 

– wizyty w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym im. Marynarza 

Polskiego w Damnicy – historia rodziny Bayerów, 

– wizyty w Nadleśnictwie Damnica – prelekcja na temat zadań nadleśnictwa, 

– wizyty w Bornym Sulinowie – historia ziem zajętych przez Związek Ra-

dziecki, 

– wizyty w Aeroklubie Słupskim – prelekcja na temat lotnictwa, 

– rajdu rowerowego w Sławnie – prelekcja na temat historii miasta,  

– wizyty w Starym Fordonie – zwiedzanie z przewodnikiem, historii miasta, 

obecnie dzielnicy Bydgoszczy, 

– podczas pobytu na Bałkanach, Szprycha na Bałkanach – zwiedzanie z prze-

wodnikami, 

– wizyty w Warszawie – zwiedzanie z przewodnikiem 

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

– VII Nocy Muzeów ze Szprychą – zwiedzanie miasta z Marcinem Barnow-

skim, 

– VI rajdu rowerowego Szlakiem Doliny Słupi – konkurs ekologiczny Parku 

Krajobrazowego Dolina Słupi, 
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– VII rajdu rowerowego w Jezierzanach Rowerami jachtami – prelekcja na 

temat żeglarstwa, 

– IV rajdu rowerowego Szprycha na Orzechowskiej Wydmie – prelekcja na 

temat zadań nadleśnictwa. 

6. Szczegółowy terminarz rajdów: 

Marzec 2018 

 24.03 – VIII poszukiwania wiosny ze Szprychą – Swołowo (1TS) 

 

Kwiecień 2018: 

 7.04 – Szprycha u Bayerów – Damnica – III rajd rowerowy (2TS) 

 14.04 – Szprycha lata wyżej 

 21.04 – Rowerem ze Szprychą po Gminie Kobylnica – Śladami wiosny (1TK) 

 28.04 – Szprycha na drezynie - V rajd rowerowy (3TS) 

 

Maj 2018: 

 1.05 – Szprycha w Bornem Sulinowie (1JW) 

 3.05 – V Wiejska Masa Krytyczna - III Zlot Starych Rowerów (4TS) 

 5.05 – Szprycha na ziemi sławieńskiej – II rajd rowerowy 

 12.05 – Szprycha na tyrolce - Niemczewo - II rajd rowerowy 

 19.05 – VII Noc Muzeów ze Szprychą (1KS) 

 26.05 – Rowerem ze Szprychą po Gminie Kobylnica – Majówka w Kobylnicy 

(2TK) 

 

Czerwiec 2018: 

 2.06 – Szprycha w Starym Fordonie (2JW) 

 9.06 - 10.06 – VI rajd rowerowy szlakiem Doliny Słupi (1WK) 

 16.06 – Rowerem ze Szprychą po Gminie Kobylnica – Szlakiem starych młynów 

(3TK) 

 17.06 – III Dwubój ze Szprychą (1SS) 

 23.06 – Szlakiem zeppelinów – Jezierzyce – VI rajd rowerowy - odwołany 

 30.06 – Szprycha z wiatrem – Festiwal Wiatrów – Narodziny 4 żywiołów 

 

Lipiec 2018: 

 6.07 - 22.07 – Szprycha na Bałkanach (1WZ) 

 14.07 – Szprycha na wakacjach – Ustka – II rajd rowerowy 
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 29.07 – Niedziela ze Szprychą (II) – Jarmark Gryfitów 

 

Sierpień 2018: 

 1.08 – Inscenizacja Powstania Warszawskiego – Indygo 

 4.08 – Rowerem ze Szprychą po Gminie Kobylnica - Rocznica wybuchu Powsta-

nia Warszawskiego (4TK) 

 9.08 – 15.08 – Szprycha u Syrenki (2WK) 

 18.08 – Ze Szprychą w labiryntach – Paproty – II rajd rowerowy 

 25 - 26.08 – Go to Hel ze Szprychą – VIII rajd rowerowy (3JW) 

 

Wrzesień 2018: 

 1.09 – Rowerami i jachtami – Jezierzany – VII rajd rowerowy (5TS) 

 8.09 – Szprycha na dożynkach 

 15.09 – Rowerem ze Szprychą po Gminie Kobylnica – Jesień w Kobylnicy (5TK) 

 22.09 – VII Masa Krytyczna – Słupszczanie na rowery (6TS) 

 30.09 – Szprycha w Strzyżynie – piknik rowerowy 

 

Październik 2018: 

 7.10 – Ze Szprychą na Pokopki Słupskie – Karzniczka – VIII rajd rowerowy 

 13.10 – Rowerami między grzybami – Korzybie – IX rajd rowerowy (7TS) 

 20.10 – Szprycha na Orzechowskiej Wydmie – IV rajd rowerowy 

 27.10 – Szprycha szlakiem śledzia – II rajd rowerowy  

 

Listopad 2018: 

 3.11 – VII Zaduszki ze Szprychą 

 17.11 – VII Gala Członków STR Szprycha – Słupsk (1SI) 

 

Grudzień 2018: 

 1.12 – VII Mikołajkowy rajd rowerowy ze Szprychą do Swołowa (8TS) 

 8.12 – V Wigilia Szprychowa (2SI) 

 

Legenda: 

 

Rajdy rowerowe organizowane we współpracy z Gminą Kobylnica (5 TK) 

Rajdy rowerowe organizowane we współpracy z Miastem Słupsk (8TS, 1SS, 1KS) 

Rajdy rowerowe jednodniowe zwykłe (12) 

Rajdy rowerowe jednodniowe wyjazdowe (3JW) 

Rajdy rowerowe wielodniowe zagraniczne (1WZ) 

Rajdy rowerowe wielodniowe krajowe (2WK) 
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Spotkania integracyjne (2SI) 

Realizowane zadania publiczne: 

TK – Turystyka Kobylnica 

TS – Turystyka Słupsk 

SS – Sport Słupsk 

KS – Kultura Słupsk 
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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 ,  f i r m a m i  o r a z  z  i n -

s t y t u c j a m i  

W sezonie 2018 współpracowaliśmy z: 

 Miastem Słupsk, 

 Gminą Kobylnica, 

 Gminą Słupsk, 

 Gminą Damnica 

 Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy, 

 Sołtysem 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, 

 Słupskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, 

 Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku, 

 Nadleśnictwem Ustka, 

 Nadleśnictwem Damnica, 

 Centrum Edukacji i Kultury Damnica, 

 Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Słupsku, 
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 Galerią Słupsk, 

 Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk, 

 Aeroklubem Słupskim, 

 Wojewódzkim Szpitalem Specjalistycznym im. Janusza Korczaka w Słupsku, 

 Prywatnym Parkowym Przedszkolem nr 2 w Słupsku. 
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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, trzy rowery, które zostały rozlosowane wśród naszych uczestników rajdów rowero-

wych.  

Sponsorzy rowerów: 

 Decathlon 

 Kawisbike 

 Wójt Gminy Kobylnica 

Sponsorzy nagród, gadżetów rowerowo-turystycznych, cateringu: 

 Sklep rowerowy Duet 

 Fundacja Partnerstwo Dorzecze Słupi 

 Centrum Informacji Turystycznej w Słupsku 

 Park Krajobrazowy Dolina Słupi 

 Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy 

 Gmina Słupsk 

 E.Leclerc Słupsk 

Posiłek dla uczestników „III Dwuboju ze Szprychą” oraz VII Masy Krytycznej 

„Słupszczanie na rowery!” podarowało PUH Riwiera ze Słupska. Natomiast niemiecki 

sklep internetowy www.czesciauto24.pl w zamian za reklamę na naszej stronie i pozy-

http://www.eleclerc.com.pl/
http://www.eleclerc.com.pl/
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tywne recenzje sklepu , przekazał dla Stowarzyszenia 230 €, 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 72 Członków, z czego zapłaciło 60. 

Zwolnionych było 15 Członków ze względu na wiek. Wpływy ze składek wyniosły 

5020,00 zł. 

3. Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków: 

1. Składka –  ........................... 5020,00 zł 

2. Reklama – ...........................  964,09 zł 

3. Akcja 1% –  ........................ 1317,90 zł 

4. Darowizna ............................ 908,00 zł 

Razem:  8209,99 zł odjąć wydatki 7920,17 zł = 289,82 zł, które 

przechodzi na rok 2019. 

 

Kwota Rodzaj wydatku 

5,00 zł prowizja - wypłata z bankomatu 

3,50 zł opłata za kartę 

114,00 zł kubki rowerowe - Home&You 

5,00 zł prowizja - wypłata z bankomatu 

165,90 zł kubki rowerowe - Home&You 

400,00 zł obsługa księgowa styczeń-luty 

5,00 zł prowizja - wypłata z bankomatu 

86,43 zł puzzle 2017 - zwrot za płatność z prywatnego konta 

6,00 zł prowizja - wypłata z bankomatu 

90,87 zł rajstopy na Dzień Kobiet 

6,99 zł rajstopy na Dzień Kobiet 

50,00 zł kwiaty cięte 

782,70 zł nawigacja Teasi One 3 - wkład własny w Kobylnicy 
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153,03 zł dopłata do ubezpieczenia NNW 

151,97 zł nagrody - kubki, pościel, podkładki 

45,06 zł dopłata do nagród projektowych 

93,35 zł dopłata do projektowych materiałów biurowych 

4,51 zł skrobaczka ręczna do drewna - znakowanie 

49,99 zł nagroda - sakwa 

99,98 zł nagrody - sakwy 

49,99 zł nagroda - sakwa 

400,01 zł obsługa księgowa w ramach wkładu własnego 

25,98 zł nagrody tablice rowerowe 

199,99 zł stół turystyczny - do rejestracji 

200,00 zł obsługa księgowa w ramach wkładu własnego 

4,80 zł dopłata do ubezpieczenia NNW 

38,69 zł tusze do drukarki 

9,00 zł Opłata za prowizję 

38,87 zł antyramy 

36,74 zł Materiały na Jarmark Gryfitów 

33,96 zł artykuły spożywcze na Jarmark Gryfitów 

100,00 zł obsługa księgowa 

92,25 zł serwer www 

62,00 zł smycze do medali 

300,12 zł domena www, serwer www dopłata do projektu 

199,36 zł tort okolicznościowy 

39,39 zł dopłata to cateringu w Kobylnicy 

39,99 zł stopka rowerowa do nagrody sezonu 

100,00 zł obsługa księgowa 

50,35 zł wyżywienie - dopłata do projektu 

13,73 zł materiały biurowe  

191,76 zł ZUS - kara za fałszywe oświadczenie zatrudnionej osoby 

253,80 zł catering dla uczestników rajdu rowerowego 

59,90 zł akumulatory 

399,90 zł nagrody Powerbanki - Gala 

993,14 zł nagrody - Gala 

49,59 zł balony - Gala 

180,00 zł kwiaty cięte na Galę 

102,00 zł koszulki biurowe - nagrody - Gala 

500,00 zł nagrody na galę - zabiegi kosmetyczne 

80,00 zł kwiaty cięte na Galę 

9,00 zł prowizja - wypłata z bankomatu 
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203,85 zł tort okolicznościowy - Gala 

38,87 zł materiały biurowe  

60,00 zł wydruk materiałów biurowych 

43,86 zł drewniane ozdoby świąteczne - Wigilia 

200,00 zł wydruk materiałów reklamowych 

200,00 zł usługi księgowe za grudzień 

7920,17 zł Wydatki razem 

4. Dofinansowanie do realizacji zadań publicznych 

W 2018 roku Stowarzyszenie realizowało następujące zadania publiczne dofinansowane 

przez: 

1. Miasto Słupsk: promocja turystyki i aktywnego stylu życia – dotacja 9000 zł 

2. Miasto Słupsk: zadanie w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dzie-

dzictwa narodowego – dotacja 2700 zł 

1. Miasto Słupsk: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej – dotacja 3570 zł 

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

cja – 12000 zł 

Łącznie pozyskaliśmy 27270 zł. Otrzymane środki przeznaczyliśmy zgodnie z umowa-

mi na realizację imprez rowerowych; w tym na, ubezpieczenie; zakup reklamy w Radiu 

Słupsk, materiałów reklamowych (plakaty, magnesy), materiałów biurowych, cateringu, 

nagród rzeczowych oraz na wynagrodzenie dla osób zatrudnionych przy realizacji zadań 

publicznych. 
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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  

2018 r. rozpoczęliśmy z liczbą 92 Członków, a zakończyliśmy rok mając w swoich sze-

regach 81 osób. Skreślonych zostało 19 Członków, a przybyło 8 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 stowa-

rzyszenia będziemy kontynuować w 2019 r. 

Członkowie Zarządu STR Szprycha: Prezes Zarządu STR Szprycha 

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


