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Działania Stowarzyszenia
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 2021 r. budowaliśmy pozytywne relacje z mediami lokalnymi jak i też z mediami obejmującymi swym
zasięgiem całe Pomorze. Udzielaliśmy wywiadów dla lokalnych mediów, m.in. Radia
Gdańsk, Radia Koszalin. Nasze imprezy reklamowaliśmy na rowerowych portalach internetowych oraz na portalach o tematyce ogólnej. Plakaty były widoczne w wielu miejscach Słupska, m.in. na witrynach: sklepów rowerowych, E.Leclerc Słupsk i innych,
Herbaciarni, Centrum Informacji Turystycznej, Parku Wodnego Trzy Fale, Parku Wodnego Redzikowo, w gablocie przy parkingu rowerowym (Bike&Ride, który znajduje się
przed dworcem PKP na ulicy Kołłątaja).
Równolegle do strony www funkcjonuje strona na Facebooku (2150 polubień pod koniec 2021 r., obserwowało ponad 2300 osób), poprzez którą docieramy do wielu osób
zainteresowanych turystyką rowerową, jak i również nawiązujemy kontakty z innymi
stowarzyszeniami.
W ramach realizacji zadań publicznych wykupiliśmy reklamy promujące nasze imprezy
rowerowe w Radiu Słupsk.
Na stronie Stowarzyszenia prowadzony jest dziennik aktualnych wydarzeń w naszej
organizacji pozarządowej, który swoim początkiem obejmuje moment utworzenia Stowarzyszenia.
1. Działalność władz Stowarzyszenia:
W ramach działalności statutowej odbywały się spotkania Zarządu, Komisji Rewizyjnej. W lutym został opracowany przez Zarząd STR terminarz rajdów rowerowych oraz
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zaktualizowano regulaminy 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,
nadzwyczajne oraz sprawozdawcze. W czerwcu 2021 r. WZD przyjęło sprawozdanie
merytoryczne oraz finansowe za rok 2020. W listopadzie odbyły się wybory do Władz
Stowarzyszenia i Delegaci wybrali następujące Władze Stowarzyszenia na kadencję
w latach 2021-2024:
Członkowie Zarządu:
1. Wojciech Kleban – Prezes Zarządu
2. Sławomir Dudziński – Członek Zarządu
3. Joanna Biernacka – Członek Zarządu
Komisja Rewizyjna:
1. Zdzisław Wawrzczak – Przewodniczący KR
2. Wiktoria Bicimirska – Członek KR
3. Aneta Kasprzyńska – Członek KR
Terminarz spotkań władz Stowarzyszenia:
 4.01.2021 r. – Spotkanie Zarządu STR „Szprycha” w sprawach bieżących Stowarzyszenia.
 5.02.2021 r. – Spotkanie Zarządu STR „Szprycha” w sprawach bieżących Stowarzyszenia.
 9.04.2021 r. – Walne Zgromadzenie Delegatów – nadzwyczajne.
 30.04.2021 r. – Spotkanie Zarządu STR „Szprycha” w sprawach bieżących Stowarzyszenia.
 16.06.2021 r. – Walne Zgromadzenie Delegatów – sprawozdawcze.
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 18.08.2021 r. – Spotkanie Zarządu STR „Szprycha” w sprawach bieżących Stowarzyszenia.
 18.09.2021 r. – Spotkanie Zarządu STR „Szprycha” w sprawach bieżących Stowarzyszenia.
 6.11.2021 r. – Spotkanie Zarządu STR „Szprycha” w sprawach bieżących Stowarzyszenia.
 11.11.2021 r. – Spotkanie Zarządu STR „Szprycha” w sprawach bieżących Stowarzyszenia.
 17.11.2021 r. – Walne Zgromadzenie Delegatów – sprawozdawczo-wyborcze.
Składane sprawozdania w 2021 r. z działalności Stowarzyszenia:
 Sprawozdanie SOF-5 (sprawozdanie o współpracy, zarządzaniu i działalności informacyjnej wybranych organizacji non-profit) w formie elektronicznej za okres
sprawozdawczy: rok 2020 do Głównego Urzędu Statystycznego.
 Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z działalności Stowarzyszenia – WZD
STR „Szprycha”.
 Sprawozdanie finansowe dla Urzędu Skarbowego.
 Sprawozdanie finansowe i merytoryczne w ramach posiadanego statusu OPP dla
Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego.
 Sprawozdanie finansowe i merytoryczne z realizacji zadań publicznych dla Miasta Słupsk oraz Gminy Kobylnica.
2. Imprezy integracyjne dla Członków STR „Szprycha”
 15.09.2021 r. – XI urodziny STR „Szprycha”.
 20.11.2021 r. – X Gala STR „Szprycha”
 11.12.2021 r. – VII Spotkania opłatkowe – Wigilia Szprychowa.
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3. Działania na rzecz Członków STR „Szprycha”:
 2.03.2021 r. – Organizacja konkursu internetowego „Kobieta i mężczyzna – piękno i serce na dłoni”.
 19.03.2021 r. – Spotkanie online uczestników rajdu rowerowego NiemcyNiderlandy.
 7.07.2021 r. – Spotkanie uczestników rajdu rowerowego – Szprycha na pograniczu kultur – Podlasie.
 Sezon 2020/2021 – Organizacja konkursów: „Kręcę kilometry ze Szprychą” oraz
„The Best Szprycha”.
4. Działania promocyjne Stowarzyszenia
 12.03.2021 r. – Udział przedstawicieli słupskich organizacji pozarządowych w
wizycie studyjnej on-line w Barcelonie. Stowarzyszenie reprezentował Wojciech
Kleban.
 19.03.2021 r. – Udzielenie wywiadu dla Radia Koszalin przez Prezesa STR
„Szprycha” – rozpoczęcie sezonu rowerowego.
 31.03.2021 r. – Udzielenie wywiadu dla Radia Koszalin przez Prezesa STR
„Szprycha” – Inwestycje rowerowe Gminy Kobylnica.
 11.04.2021 r. – Udzielenie wywiadu dla Radia Gdańsk przez Prezesa STR
„Szprycha” – rower miejski w Słupsku, sytuacja rowerzystów w okresie pandemii.
 31.05.2021 r. – Udzielenie wywiadu dla Radia Słupsk przez Prezesa Wojciech
Klebana w sprawie akcji Rowerowa Stolica Polski.
 31.05.2021 r. – Udział Prezesa Wojciech Klebana w spotkaniu, w Hotelu Grand
Lubicz Uzdrowisko Ustka dotyczącym koncepcji tworzenia ścieżek rowerowych
na terenie powiatu słupskiego.
 22.06.2021 r. – Udzielenie wywiadu dla Radia Słupsk przez Prezesa Wojciech
Klebana w sprawie akcji Rowerowa Stolica Polski.
 25.06.2021 r. – Akcja promocyjna Stowarzyszenia w Zespole Szkół Agrotechnicznych w Słupsku.
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 15.10.2021 r. – Udzielenie wywiadu dla Radia Słupsk przez Prezesa Wojciecha
Klebana.
 19.11.2021 r. – Udzielenie wywiadu przez Prezesa Wojciech Klebana dla Radia
Koszalin.
 22.11.2021 r. – Udzielenie wywiadu przez Prezesa Wojciech Klebana dla Radia
Koszalin.
 14.12.2021 r. – Udział w Wigilii organizacji pozarządowych w Słupsku. Stowarzyszenie reprezentował Zdzisław Wawrzczak.
5. Organizacja rajdów w 2021 r.
Zestawienie ogólne:
1. długość łączna tras rajdów jednodniowych – 981 km,
2. długość łączna tras rajdów wielodniowych – 878 km,
3. liczba uczestników, którzy przynajmniej raz uczestniczyli w naszych rajdach –
596
Liczba zorganizowanych rajdów (22):
1. wielodniowych – 1, w tym:
 Szprycha na pograniczu kultur
2. jednodniowych – 21 (Mikołajkowy bez udziału rowerów), w tym:
 dla początkujących (do 35 km) – 6
 dla średnio zaawansowanych (od 36 km do 55 km) – 7
 dla zaawansowanych (od 56 km do 85 km) – 7
 dla wyczynowców (powyżej 86 km) – 0
Rajdy rowerowe posiadały oprócz rekreacji i odpoczynku, elementy edukacji w zakresie
przepisów ruchu drogowego, ekologii, zdrowia oraz historii naszego regionu. Wzbogacaliśmy je spotykając się na szlaku z osobami, które w interesujący i przystępny sposób
opowiadały o swoich pasjach oraz o ciekawostkach z naszych okolic, między innymi
podczas:
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– wizyty na Suwalszczyźnie – zwiedzanie z przewodnikami,
– wizyty w Świnoujściu – zwiedzanie z przewodnikiem,
– wizyty w Chojnicach – zwiedzanie z przewodnikiem,
– wizyty w Wejherowie – zwiedzanie z przewodnikiem.
6. Szczegółowy terminarz rajdów:
Maj 2021
 29.05 – Powitanie wiosny ze Szprychą (1TS)
Czerwiec 2021:
 6.06 – Rowerem po Gminie Kobylnica – Pożegnanie wiosny (1TK)
 12.06 – Szprycha na polskich wyspach (1JWZ)
 19.06 – Szprycha szlakiem śledzia – II rajd rowerowy (2TS)
 26.06 – Szprycha na klifach
Lipiec 2021:
 3.07 – Szlakiem zeppelinów – Jezierzyce – X rajd rowerowy (1GS)
 4.07 – Etnorajd ze Szprychą – EtnoBaltica 2021 – Swołowo
 10.07-25.07 – Szprycha na pograniczu kultur (1WK)
Sierpień 2021:
 7.08 – Stacja Mielęcino (3TS)
 14.08 – Szprycha na Kaszubskiej Marszrucie – Chojnice (2JWZ)
 21.08 – Rowerami i kajakami – Jezierzany – X rajd rowerowy (4TS)
 28.08 – Go To Hel ze Szprychą – XI rajd rowerowy (3JWK)
Wrzesień 2021:
 4.09 – Szprycha wokół Koszalina – III rajd rowerowy (4JWK)
 11.09 – VIII Wiejska Masa Krytyczna – Swołowo (2GS)
 18.09 – X Masa Krytyczna – Słupszczanie na rowery! (5TS)
 25.09 – Rowerem po Gminie Kobylnica – Na grzyby! (2TK)
Październik 2021:
 2.10 – Rowerami między grzybami – Korzybie –XI rajd rowerowy (6TS)
 9.10 – Szprycha w młynie – Damno
 16.10 – Szprycha szlakiem winnic
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 23.10 – Szprycha nad jesiennym morzem
Listopad 2021:
 6.11 – VIII Zaduszki ze Szprychą
 13.11 – Szprycha dla Niepodległej – III rajd rowerowy – Swołowo
Grudzień 2021:
 4.12 – IX Mikołajkowy rajd rowerowy ze Szprychą do Swołowa (7TS)
Legenda:
Rajdy rowerowe organizowane we współpracy z Gminą Kobylnica (2TK)
Rajdy rowerowe organizowane we współpracy z Miastem Słupsk (7TS)
Rajdy rowerowe organizowane we współpracy z Gminą Słupsk (2GS)
Rajdy rowerowe jednodniowe zwykłe (7)
Rajdy rowerowe jednodniowe wyjazdowe krajowe (4JWK)
Rajdy rowerowe wielodniowe krajowe (1WK)
Realizowane zadania publiczne:
TK – Turystyka Kobylnica
TS – Turystyka Słupsk
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Współpraca z urzędami, organizacjami, firmami oraz z inst ytucjami
W sezonie 2021 współpracowaliśmy z:
 Miastem Słupsk,
 Gminą Kobylnica,
 Gminą Słupsk,
 Powiatem Słupskim
 Centrum Usług Wspólnych w Kobylnicy,
 Sołtysem wsi Jezierzyce,
 Pomorskim Stowarzyszeniem „Nasze środowisko”,
 Centrum Inicjatyw Obywatelskich w Słupsku,
 Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku,
 Muzeum Kultury Ludowej Pomorza w Swołowie,
 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,
 Wojewódzkim Ośrodkiem Ruchu Drogowego w Słupsku,
 Galerią Słupsk,
 Centrum Kultury i Biblioteka Publiczna Gminy Słupsk.
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Finanse Stowarzyszenia
1. Sponsorzy
Sponsorzy nagród, gadżetów rowerowo-turystycznych:
 Duet – sklep i serwis rowerowy
 Park Wodny Trzy Fale
 Park Wodny Redzikowo
 Gmina Słupsk
 Gmina Kobylnica
 Miasto Słupsk
 E.Leclerc Słupsk
 Galeria Słupsk
Posiłek dla uczestników rajdu rowerowego „Stacja Mielęcino” ufundowało Gospodarstwo Agroturystyczne – Robert Milasz z Mielęcina. Natomiast niemiecki sklep internetowy www.czesciauto24.pl w zamian za reklamę na naszej stronie i pozytywne recenzje
sklepu , przekazał dla Stowarzyszenia 210 €, które zostało przeznaczone na cele statutowe Stowarzyszenia.
2. Fundusze ze składek członkowskich
Działalność stowarzyszenia jest możliwa między innymi dzięki składkom członkowskim, do których uiszczenia było zobowiązanych 51 Członków, z czego zapłaciło 40.
Zwolnionych było 7 Członków ze względu na wiek. Wpływy ze składek wyniosły
5175,00 zł.
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3. Szczegółowe zestawienie przychodów i wydatków:
1. Składka – ........................... 5175,00 zł
2. Reklama – ........................... 927,40 zł
3. Akcja 1% – ........................ 2152,70 zł
4. Pieniądze z 2020 r. ............ 3420,39 zł
Razem: 11675,49 zł
Data
18.02.2021
22.04.2021
3.05.2021
2.06.2021
4.06.2021
5.06.2021
6.06.2021
14.06.2021
2.07.2021
6.08.2021
18.08.2021
18.08.2021
20.08.2021
1.09.2021
10.09.2021
13.09.2021
14.09.2021
15.09.2021
15.10.2021
11.11.2021
12.11.2021
15.11.2021
16.11.2021
19.11.2021
20.11.2021
23.11.2021
23.11.2021
5.12.2021

Kwota
899,00 zł
50,00 zł
212,29 zł
180,29 zł
49,98 zł
9,10 zł
3 749,00 zł
5,00 zł
56,00 zł
49,99 zł
2,00 zł
241,29 zł
768,99 zł
121,77 zł
429,27 zł
83,22 zł
136,00 zł
125,00 zł
419,00 zł
337,98 zł
111,92 zł
55,20 zł
450,00 zł
83,94 zł
213,28 zł
521,32 zł
180,00 zł
41,58 zł

Rodzaj wydatku
kamera sportowa
obsługa księgowa
osprzęt do kamery
polisa NNW dla uczestników
tusz do drukarki
nagrody
drukarka Epson
polisa OC dla stowarzyszenia
materiały biurowe
materiały biurowe
opłata za program 1%
tusze do dukarki
obsługa księgowa
domena www
hosting
materiały biurowe
balony - urodziny Szprychy
tort na urodziny Szprychy
dysk SSD - 1TB
nagrody za pracę na rzecz Stowarzysz.
napoje na Galę
balony - napis na Galę
nagrody - The Best Szprycha
antyramy na Galę
tort na Galę
didżej na Gali
kwiaty na Galę
racuchy w Swołowie - dopłata
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6.12.2021
7.12.2021
Razem:

191,76 zł upominki - spotkanie opłatkowe
0,40 zł wydruk materiałów reklamowych
33,32 zł opłaty związane z posiadanym kontem
9807,89 zł

4. Dofinansowanie do realizacji zadań publicznych
W 2021 roku Stowarzyszenie realizowało następujące zadania publiczne dofinansowane
przez:
1. Miasto Słupsk: promocja turystyki i aktywnego stylu życia – dotacja 9000 zł
1. Gmina Kobylnica: zadanie w zakresie obszaru sportu, turystyki i rekreacji – dotacja – 4000 zł

Łącznie pozyskaliśmy 13000 zł. Otrzymane środki przeznaczyliśmy zgodnie z umowami na realizację imprez rowerowych; w tym na, ubezpieczenie; zakup reklamy w Radiu
Słupsk, materiałów reklamowych (plakaty, magnesy), materiałów biurowych, cateringu,
nagród rzeczowych, medali, wynagrodzenie dla osób zatrudnionych przy realizacji zadań publicznych oraz obsługę księgową.
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76-200 Słupsk, ul. Sienkiewicza 19, tel. 605435433
www.rpswiat.pl, www.facebook.com/STR.Szprycha/, e-mail: str@rpswiat.pl
KRS: 0000403071, REGON: 221572366, NIP: 8393168432

Zestawienie danych o Członkach Stowarzyszenia
2021 r. rozpoczęliśmy z liczbą 61 Członków, a zakończyliśmy rok mając w swoich szeregach 51 osób. Skreślonych zostało 13 Członków, a przybyło 3 nowych. Przyczyną
skreślenia było nieuregulowanie składki członkowskiej.
Działania mające na celu pozyskanie nowych Członków chętnych do wspierania stowarzyszenia będziemy kontynuować w 2022 r.

Członkowie Zarządu STR Szprycha:

Prezes Zarządu STR Szprycha

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