
Sprawozdanie merytoryczne z działalności 
Kluczborsko–Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej 

za rok 2012

Kluczborsko–Oleska  Lokalna  Organizacja  Turystyczna  (KOLOT)  aktualnie  zrzesza  81 
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. 

Rok 2012 obfitował w szczególnie ważne dla stowarzyszenia wydarzenia. Od czerwca 
KOLOT  realizował  na  terenie  powiatu  kluczborskiego  i  oleskiego  projekt  pt.  „Dojrzały  - 
aktywny,  młody  –  sprawny”,  dofinansowany  ze  środków  Programu  Operacyjnego  Fundusz 
Inicjatyw Obywatelskich, który zakładał aktywizację ludzi w wieku emerytalnym oraz integrację 
i współpracę  ich  z  młodym pokoleniem.  Płaszczyzną  zbliżania  obu  pokoleń  była  turystyka. 
W ramach zadania zorganizowano 13 wycieczek krajoznawczych po powiatach kluczborskim 
i oleskim,  podczas  których  uczestnicy  projektu  zwiedzali  drewniane  kościółki,  będące 
symbolem  i znakiem  rozpoznawczym  Ziemi  Kluczborskiej  i  Oleskiej.  Efektem  wspólnych 
wyjazdów  było  opracowanie  i wydanie  folderu  promocyjnego  o  drewnianych  obiektach 
sakralnych  obu  powiatów  wraz  z filmem  promocyjnym.  Doskonałą  okazją  do  integracji 
i wymiany  doświadczeń  między  pokoleniami  było  wspólne  uczestnictwo  w  realizowanych 
w ramach  projektu  kursach:  ''Z komputerem  na  ty",  "Komunikacja  interpersonalna  - 
wielopokoleniowa", "Pierwsza pomoc”. 

Ponadto  w  październiku  przedstawiciele  ministerstw  i  instytucji  rolniczych 
i turystycznych  odwiedzili  działający  w  ramach  stowarzyszenia  Klaster  Turystyczny  „Kraina 
Miodu i Mleka” w ramach szkolenia wyjazdowego zorganizowanego przez Centrum Doradztwa 
Rolniczego w Brwinowie Oddział w Krakowie. Podczas trzydniowej wizyty goście spotkali się 
z przedstawicielami klastra w Restauracji „Na Kamieniu” w Borkach Małych i zapoznali się bliżej 
z ich działalnością odwiedzając obiekty klastrowiczów: Gospodarstwo Agroturystyczne Państwa 
Stodołów,  Starą  Karczmę  w  Chocianowicach,  Edukacyjne  Gospodarstwo  Ekologiczne 
„Agrochatka” Państwa Woźniaków, Pałac Pawłowice oraz Uniwersytet Opolski.   

Stowarzyszenie promowało także w 2012 roku potencjał turystyczno-kulturowy Ziemi 
Kluczborsko-Oleskiej  i  ofertę  jej  członków  na  międzynarodowych  targach  turystycznych 
regionu: w Katowicach i Opolu. 

Szczegółowy harmonogram działań zrealizowanych w 2012 roku przedstawia 
się następująco:

Styczeń

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

Luty

− W Restauracji  „Złota Kaczka” w miejscowości  Mirowszczyzna odbyło się  Walne Zebranie 
Członków KOLOT,  podczas którego podsumowano działania stowarzyszenia w 2011 roku. 

− Złożono wniosek pt. “Dojrzały – aktywny, młody – sprawny” do Ministerstwa Pracy i Polityki 
Społecznej w ramach otwartego konkursu ofert  na  najlepsze projekty dofinansowywane 
w 2012 r. ze środków krajowego Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich 
(PO FIO).



Marzec

− Członkowie, działającego w ramach stowarzyszenia, Klastra Turystycznego „Kraina Miodu 
i Mleka”  promowali  swoją  ofertę  podczas  Konferencji  w  Opolu  pn.  „Klastry  Opolskie  – 
skuteczne działanie i strategiczny rozwój”. Spotkanie połączono z prezentacją na stoisku 
wystawienniczym w hali opolskiego Okrąglaka.

− Stowarzyszenie  aktywnie  promowało  walory  turystyczne  Ziemi  Kluczborsko-Oleskiej  na 
XVIII  Międzynarodowych  Targach  Turystyki,  Sprzętu  Turystycznego,  Żeglarskiego 
i Sportowego GLOB 2012 w Katowicach, na których swoje oferty zaprezentowało blisko 300 
wystawców z 15 krajów m.in.: Maroka, Indonezji, Turcji, Gruzji i Włoch. Podczas imprezy 
organizatorzy wyróżnili stoisko KOLOT, doceniając jego bogatą ofertę, różnorodność i duże 
zainteresowanie zwiedzających.

Kwiecień

− Złożono deklarację przystąpienia KOLOT do Klastra Turystycznego „VisitOpolskie”. 

Maj 

− Udział  w  XII  Międzynarodowych  Targach Turystycznych „W stronę  słońca”  w Opolu,  na 
których stoisko KOLOT-u zostało wyróżnione przez organizatorów imprezy.   

Czerwiec

− Udział  Prezes  KOLOT  w  Międzynarodowej  Konferencji  w  Opolu  pn.  „Współpraca 
transgraniczna klastrów turystycznych”, podczas której odebrała certyfikat zaświadczający 
o przynależności stowarzyszenia do nowo powstałego Klastra Turystycznego „VisitOpolskie”.

− Ponadto  w  czerwcu  Prezes  KOLOT  reprezentowała  także  stowarzyszenie  na  „Targach 
Aktywnych Form Pomocy” w Byczynie, które zostały zorganizowane w ramach Programu 
Ministra  Pracy  i  Polityki  Społecznej  „Aktywne  formy  przeciwdziałania  wykluczeniu 
społecznemu”. 

− Podpisano umowę z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie projekt 
„Dojrzały – aktywny, młody – sprawny” i rozpoczęto jego realizację. Potrwał on od czerwca 
do grudnia 2012 roku i wzięło w nim udział 100 osób: 70 emerytów i 30 młodzieży.

Lipiec

− Realizacja projektu „Dojrzały – aktywny, młody – sprawny”, dofinansowanego ze środków 
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (cykl wycieczek krajoznawczych, 
praca nad folderem i filmem promocyjnym o kościołach drewnianych).

− Do  LGD  „Górna  Prosna”  złożono  wniosek  pt.  Wytyczenie  i  oznakowanie  turystycznego 
szlaku  kościołów  drewnianych  na  obszarze  LGD  „Górna  Prosna” o  przyznanie  pomocy 
w zakresie  małych  projektów  w  ramach  działania  413  Wdrażanie  lokalnych  strategii  
rozwoju objętego PROW na lata 2007-2013.

Sierpień

− Realizacja projektu „Dojrzały – aktywny, młody – sprawny”, dofinansowanego ze środków 
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (praca nad folderem i  filmem 
promocyjnym o kościołach drewnianych).

− Współorganizacja Gminno-Powiatowych Dożynek w Chocianowicach.

Wrzesień

− Udział  i  prelekcja  Pani  dr  Marii  Śmigielskiej,  honorowego  członka  KOLOT  na  Kongresie 
Turystyki w Nysie, organizowanym przez Związek Miast Polskich wspólnie z miastem Nysa.

− Realizacja projektu „Dojrzały – aktywny, młody – sprawny”, dofinansowanego ze środków 
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (praca nad folderem i  filmem 
promocyjnym o kościołach drewnianych).



Październik

− Realizacja projektu „Dojrzały – aktywny, młody – sprawny”, dofinansowanego ze środków 
Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (Kurs „Pierwsza pomoc”).

− W Kluczborku zorganizowano spotkanie z przedstawicielami Klastra Turystycznego „Kraina 
Miodu i Mleka” w sprawie programu realizowanego podczas wizytacji naszego klastra przez 
przedstawicieli ministerstw i instytucji rolniczych i turystycznych.

− Wizyta  przedstawicieli  ministerstw  i  instytucji  rolniczych  i  turystycznych 
z przedstawicielami, działającego  w ramach stowarzyszenia, Klastra Turystycznego „Kraina 
Miodu  i  Mleka.  Przyjazd   zorganizowało  Centrum  Doradztwa  Rolniczego   w Brwinowie 
Oddział w Krakowie w ramach projektu „Integracja działań w zakresie rozwoju i promocji 
turystyki  wiejskiej  na  przykładzie  klastra  turystycznego  'Kraina  Miodu  i  Mleka' 
w województwie  opolskim”.    Podczas  trzydniowej  wizyty  zorganizowano  spotkanie 
z przedstawicielami  Klastra  Turystycznego  „Kraina  Miodu  i Mleka”  w  Restauracji  „Na 
Kamieniu”  w  Borkach  Małych  oraz  przygotowano  objazd  studyjny  po:  Gospodarstwie 
Agroturystycznym  Państwa  Stodołów,  Starej  Karczmie  w Chocianowicach,  Edukacyjnym 
Gospodarstwie  Ekologicznym  „Agrochatka”  Państwa  Woźniaków,  Pałacu  Pawłowice  oraz 
wizytę na Uniwersytecie Opolskim. Delegacja liczyła 40 osób.

− Prezes  KOLOT spotkała się  w Kluczborku z Polakami mieszkającymi na  Litwie,  Ukrainie 
i Białorusi, przebywającymi na Opolszczyźnie w ramach kursu na temat agroturystyki. Dla 
zagranicznych gości spotkanie to było okazją do zdobycia doświadczeń i dobrych praktyk 
od działających na terenie powiatu kluczborskiego gospodarstw agroturystycznych m.in. 
poprzez  wizytę  w Gospodarstwie  Agroturystycznym  Państwa  Stodołów  i  Edukacyjnym 
Gospodarstwie Ekologicznym „Agrochatka” Państwa Woźniaków. Delegacja liczyła 35 osób.

Listopad

− Realizacja projektu „Dojrzały – aktywny, młody – sprawny”, dofinansowanego ze środków 
Programu  Operacyjnego  Fundusz  Inicjatyw  Obywatelskich  (kursy:  „Komunikacja 
interpersonalna  –  wielopokoleniowa”,  „Z  komputerem  na  ty”;  wydanie  publikacji  oraz 
zmontowanie i opracowanie graficzne filmu promocyjnego o kościołach drewnianych).

− 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. 

− Udział przedstawicieli stowarzyszenia w VI Gremium Ekspertów Turystyki Forum Lokalnych 
i Regionalnych Organizacji Turystycznych we Wrocławiu.

Grudzień

− Członkowie  KOLOT  uczestniczyli  w  Krakowie  w  szkoleniu  podnoszącym  kwalifikacje 
członków  Ogólnopolskiej  Sieci  Zagród  Edukacyjnych  pt.  „Wykorzystanie  instrumentów 
PROW  2007- 2013  w różnicowaniu  działalności  gospodarczej  na  obszarach  wiejskich 
zgodnie z ideą rolnictwa wielofunkcyjnego”.

− Realizacja  projektu  „Dojrzały  –  aktywny,  młody  –  sprawny”,  który  zakończyła 
zorganizowana w Kluczborku konferencja podsumowująca przebieg całego zadania. Podczas 
spotkania  zaprezentowano  efekty  projektu  i  wręczono  certyfikaty  ze  szkoleń 
i zaświadczenia o udziale w projekcie wszystkim 100 uczestnikom zadania.

Kluczbork, 11.01.2013 r.

Celem  zadania  było  zaktywizowanie  seniorów  z  dwóch  związków  emerytów  –  powiatu 
kluczborskiego  i  oleskiego  oraz  zintegrowanie  ich  z  młodzieżom  dwóch  szkół 
ponadgimnazjalnych. 


