
Sprawozdanie z działalności 
Kluczborsko–Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 

za rok 2011

Kluczborsko–Oleska  Lokalna  Organizacja  Turystyczna  (KOLOT)  aktualnie  zrzesza  80 
członków.  W skład  stowarzyszenia  wchodzą  przedstawiciele  branży  turystycznej  z  powiatu 
kluczborskiego i oleskiego: właściciele  gospodarstw eko- i agroturystycznych, restauratorzy, 
hotelarze, instytucje oświatowe, stowarzyszenia, osoby fizyczne oraz 6 gmin i 2 powiaty. 

W  2011  roku  Zarząd  KOLOT  spotkał  się  9  razy.  Na  posiedzeniach  poruszane  były 
kwestie  związane  z  promocją  walorów  Ziemi  Kluczborsko-Oleskiej  oraz  poszukiwaniem 
możliwości finansowych na realizację zadań określonych w statucie, jak również organizacją 
pracy Zarządu. 

Stowarzyszenie  promowało  w  2011  roku  potencjał  turystyczno-kulturowy  Ziemi 
Kluczborsko-Oleskiej  i  ofertę  jej  członków  poprzez  udział  w  targach  turystycznych: 
w Katowicach  i  Opolu.  Ponadto  atrakcyjność  turystyczną  obu  powiatów  promowano 
w dodrukowanych  folderach  „Szlakiem  kościółków  drewnianych  w  powiecie  kluczborskim” 
i „Szlakiem  kościółków  drewnianych  w  powiecie  oleskim”,  „Ziemia  Kluczborsko-Oleska  na 
weekend.  Zapraszamy”  oraz  elektronicznym  wydaniu  „Ziemia  Kluczborsko  Oleska 
i Brandenburgia.  Wspólnie  wypoczywamy”, które  cieszą  się  dużym  zainteresowaniem 
mieszkańców i turystów. 

Szczegółowy harmonogram działań zrealizowanych w 2011 roku przedstawia 
się następująco:

Luty

− Komisja  Rewizyjna  dokonała  kontroli  działalności  statutowej  i  finansowej  KOLOT.  Pracę 
Zarządu oceniono pozytywnie, wnosząc jednocześnie o absolutorium dla jego działalności.

− W  Pałacu  Pawłowice  odbyło  się  Walne  Zebranie  Członków  KOLOT,   podczas  którego 
podsumowano  działania  stowarzyszenia  w 2010  roku,  przyjęto  zmiany  w  statucie  oraz 
wybrano nowego członka Komisji Rewizyjnej, którym została Pani Małgorzata Kondracka. 

− Przygotowano  prezentację  promocyjną  dla  Polskiej  Organizacji  Turystycznej  na  temat 
przygotowań powiatu kluczborskiego do Euro2012 na Targi Turystyczne ITB w Berlinie. 

Marzec

− Stowarzyszenie  aktywnie  promowało  walory  turystyczne  Ziemi  Kluczborsko-Oleskiej 
podczas  XVII  Międzynarodowych Targów Turystyki,  Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego 
i Sportowego GLOB 2011 w Katowicach, na których swoje oferty zaprezentowało blisko 300 
wystawców z Belgii,  Cypru,  Czech,  Francji,  Grecji,  Indonezji,  Rumunii,  Słowacji,  Turcji, 
Węgier, Włoch i Polski.

− Współorganizowano  jubileuszowe  setne  spotkanie  z  cyklu  „Historia  lokalna  w  powiecie 
oleskim” pt. „Śladami muzyków śląskich” w Miejskim Domu Kultury w Oleśnie.

Maj 

− Udział w XI Międzynarodowych Targach Turystycznych „W stronę słońca” w Opolu. Podczas 
imprezy organizatorzy wyróżnili stoisko promocyjne KOLOT, doceniając jego bogatą ofertę, 
różnorodność i duże zainteresowanie zwiedzających.

− Dodruk folderu „Szlakiem kościółków drewnianych w powiecie kluczborskim” i „Szlakiem 
kościółków  drewnianych  w  powiecie  oleskim”  w  wersji  polskiej  –  poprawione 
i zaktualizowane dane (nakład: 2 000 egz.). 

Przewodnik  po  drewnianych  kościołach  obu  powiatów  rozesłano  m.in.  do  proboszczów 
zarządzających tymi obiektami wraz  z prośbą o zaktualizowanie w gablotach informacji  dla 
zainteresowanych sakralnymi obiektami. 



Czerwiec

− Publikacja artykułu o działalności Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej na 
portalu internetowym Aktualności Turystyczne.pl.

Lipiec

− Dodruk  publikacji  „Ziemia  Kluczborsko-Oleska  na  weekend.  Zapraszamy”,  uzupełniony 
o oferty nowych członków: Pałac Pawłowce oraz Rancho „Mileniówka” w Markach k. Praszki. 
Wydana w dwóch wersjach językowych: polskim i niemieckim (nakład: 2 000 egz.).

Sierpień

− Wysłano  trzy  zgłoszenia  KOLOT  do  Konkursu  „Róża  Regionów  2011”  na  najlepsze 
wydawnictwo promocyjne gminy, miasta, regionu. 

Do konkursu zgłoszono następujące publikacje:   

- „Ziemia Kluczborsko Oleska i Brandenburgia. Wspólnie wypoczywamy”;
- „Szlakiem Kościółków drewnianych w powiecie kluczborskim” i „Szlakiem 
  kościółków drewnianych w powiecie oleskim”;
- „Ziemia Kluczborsko-Oleska na weekend. Zapraszamy”.

Wrzesień

− Udział członków KOLOT w Jarmarku Ziemi Kluczborskiej organizowanym przez Starostwo 
Powiatowe w Kluczborku w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa 2011 „Kamienie milowe”.

Październik

− Zgłoszenie KOLOT do udziału w projekcie pn. „Sieć Lokalnych Organizacji Turystycznych 
drogą  do  wzmocnienia  potencjału  organizacji  pozarządowych  branży  turystycznej” 
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS (realizowanego przez Lot 
z Torunia).

Listopad

− Podczas  uroczystego  spotkania  podsumowano  sezon  wycieczek  rowerowych 
organizowanych przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy 
w Kluczborku.  Najbardziej  aktywni  cykliści  zostali  uhonorowani  dyplomami i  nagrodami. 
Patronat honorowy nad wydarzeniem obok Starosty Kluczborskiego i Burmistrza Kluczborka 
objęła Prezes KOLOT.

− Spotkanie członków Klastra Turystycznego Województwa Opolskiego „Kraina Miodu i Mleka” 
z  przedstawicielami  branży  turystycznej  na  Białorusi,  odbywającymi  praktyki 
w województwie  opolskim.  Spotkanie  było  okazją  do  wymiany  doświadczeń,  dobrych 
praktyk oraz nawiązania współpracy. 

Grudzień

− Do  Wojewódzkiego  Urzędu  Pracy  w  Opolu  złożono  wniosek  o  dofinansowanie 
pt. „Agroturystyka szansą rozwoju terenów wiejskich powiatu kluczborskiego i oleskiego" 
w ramach  Programu  Operacyjnego  Kapitał  Ludzki,  Priorytet  IX  „Rozwój   wykształcenia 
i kompetencji w regionach”,  Działania 9.5 „Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach 
wiejskich”.
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