
Sprawozdanie merytoryczne z działalności
Kluczborsko–Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej

za rok 2013

Kluczborsko–Oleska  Lokalna  Organizacja  Turystyczna  (KOLOT)  aktualnie  zrzesza  78 
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 sześć gmin i dwa powiaty. 

W roku sprawozdawczym Zarząd podejmował szereg inicjatyw i  działań, które miały 
przyczyniać  się  do  promocji  walorów  turystycznych  Ziemi  Kluczborsko-Oleskiej.  Do 
największych  przedsięwzięć  podejmowanych  w  danym  roku  przez  KOLOT  należała  m.in. 
realizacja projektu pt. „Monitoring ruchu turystycznego i promocja Ziemi Kluczborsko-Oleskiej”, 
dofinansowanego  ze  środków  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa  Opolskiego.  Projekt 
zakładał  udział  stowarzyszenia  w  Międzynarodowych  Targach  Turystycznych  w  Opolu  oraz 
działania  związane  z  przeprowadzeniem  wstępnego  monitoringu  ruchu  turystycznego  na 
terenie obu powiatów. Wszystko po to, aby uzyskać odpowiedzi na pytanie, w jakim stopniu 
oferowane przez lokalnych gestorów usługi: noclegowe, żywieniowe, turystyczno-rekreacyjno-
sportowe zaspokajają oczekiwania turystów krajowych i zagranicznych. W tym celu w okresie 
wakacyjnym  zostały  przeprowadzone  badania  ankietowe  wśród  turystów  przebywających 
w naszym rejonie oraz kwestionariusze wywiadów wśród właścicieli obiektów. Wyniki zostały 
opracowane i wydane w wersji elektronicznej na płycie CD. Materiał można także pobrać ze 
strony internetowej stowarzyszenia. 

Ponadto  za  swoją  działalność  stowarzyszenie  uzyskało  w  2013  roku  nagrody 
i wyróżnienia.  Podczas  uroczystości  10-lecia  działalności  Opolskiej  Regionalnej  Organizacji 
Turystycznej, KOLOT otrzymał Odznakę Honorową Ministra Sportu i Turystyki "Za Zasługi dla 
Turystyki" oraz  Certyfikat Opolskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej 2013 dla Najlepszego 
Produktu  Turystycznego  Województwa  Opolskiego  za  produkt  "Kraina  Miodu  i  Mleka  na 
weekend".  Prezes  KOLOT  Maria  Żurek  została  uhonorowana  również  Odznaką  Honorową 
Ministra Sportu  i Turystyki "Za Zasługi dla Turystyki" oraz dodatkowo medalem za zasługi dla 
OROT za owocną współpracę.

Szczegółowy harmonogram działań zrealizowanych w 2013 roku przedstawia 
się następująco:

Styczeń
 Do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego złożono ofertę  pn. „Monitoring 

ruchu  turystycznego  i promocja  Ziemi  Kluczborsko-Oleskiej” do  otwartego  konkursu 
ofert  na  dotacje  wspierające  realizację  zadań  publicznych  w  zakresie  turystyki  i 
krajoznawstwa przez organizacje i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność 
pożytku publicznego.

 Złożono sprawozdanie z realizacji zadania publicznego pn. „Dojrzały – aktywny, młody – 
sprawny”,  dofinansowanego  z  Programu  Operacyjnego  Fundusz  Inicjatyw 
Obywatelskich.

 Złożono ofertę  pn. „Senior i junior – ramię w ramię” do otwartego konkursu ofert na 
najlepsze  projekty  dofinansowywane w 2013  roku  ze  środków krajowego  Programu 
Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich (PO FIO) ogłoszonego przez Ministra 
Pracy i Polityki Społecznej.

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

 W  Kluczborku  odbyło  się  Walne  Zebranie  Członków  KOLOT,  podczas  którego 
podsumowano działania stowarzyszenia podejmowane w 2012 roku. 



Marzec

 Złożono ofertę pn. „Kultura i  tradycja Ziemi Kluczborskiej  na Targach Turystycznych 
w Opolu” do otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Gminę Kluczbork  z zakresu 
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego.

 KOLOT złożył ofertę na realizację zadania publicznego pn. „Wiecznie młodzi, bo aktywni” 
w  II  edycji  otwartego  konkursu  ofert  w  ramach  Rządowego  Programu  na  rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2012-2013.

Kwiecień

 Podpisano  umowę  z  Zarządem  Województwa  Opolskiego  na  realizację  projektu 
pt „Monitoring ruchu turystycznego i promocja Ziemi Kluczborsko-Oleskiej” na zadanie 
publiczne z zakresu turystyki i krajoznawstwa.

Maj 

 Wizyta  przedstawicieli  samorządu  z  Bielska-Białej  w działającym  w ramach 
stowarzyszenia,  Klastrze  Turystycznym „Kraina  Miodu  i  Mleka”  w  celu  podpatrzenia 
dobrych praktyk. W ramach dwudniowych odwiedzin  zaplanowano spotkania,  wizyty 
studyjne  w obiektach  klastrowiczów  oraz  udział  gości  w  Międzynarodowych  Targach 
Turystycznych w Opolu.

 Udział  w XIII  Międzynarodowych Targach Turystycznych „W Stronę Słońca” w Opolu 
w ramach projektu pt. „Monitoring ruchu turystycznego i promocja Ziemi Kluczborsko-
Oleskiej”.

Czerwiec

 Rozpoczęto  badanie  monitoringu  ruchu  turystycznego  na  terenie  powiatów 
kluczborskiego i  oleskiego:  ankiet  wśród  turystów i  kwestionariuszy  wywiadu wśród 
właścicieli  obiektów  oferujących  usługi  turystyczne  w  ramach  realizacji  projektu 
pn. „Monitoring ruchu turystycznego i promocja Ziemi Kluczborsko-Oleskiej”.

Lipiec

 Realizacja projektu pn. „Monitoring ruchu turystycznego i promocja Ziemi Kluczborsko-
Oleskiej”,  dofinansowanego  ze  środków  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa 
Opolskiego (ankietyzacja).

 Złożono wniosek do Konkursu „Najlepszy produkt turystyczny Województwa Opolskiego 
–  CERTYFIKAT  OROT”  etap  regionalny  konkursu  „Najlepszy  produkt  turystyczny  – 
CERTYFIKAT Polskiej Organizacji Turystycznej” w kategorii produkt turystyczny – obszar 
pn. Kraina Miodu i Mleka na weekend.

Sierpień

 Realizacja projektu pn. „Monitoring ruchu turystycznego i promocja Ziemi Kluczborsko-
Oleskiej”,  dofinansowanego  ze  środków  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa 
Opolskiego (ankietyzacja).

 Przygotowano dodruk publikacji „Ziemia Kluczborsko-Oleska na weekend. Zapraszamy”. 
Materiał  został  wzbogacony  o  oferty  nowych  członków,  a  jego  wydanie  zostało 
współfinansowane ze środków powiatu kluczborskiego i oleskiego.



Wrzesień

 Realizacja projektu pn. „Monitoring ruchu turystycznego i promocja Ziemi Kluczborsko-
Oleskiej”,  dofinansowanego  ze  środków  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa 
Opolskiego (ankietyzacja i analiza ankiet).

 Udział  członków KOLOT w Jarmarku Ziemi Kluczborskiej  w ramach Europejskich Dni 
Dziedzictwa 2013 „Nie od razu Polskę zbudowano”.

Październik

 Realizacja projektu pn. „Monitoring ruchu turystycznego i promocja Ziemi Kluczborsko-
Oleskiej”,  dofinansowanego  ze  środków  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa 
Opolskiego (analiza ankiet i przygotowanie materiału na płytę CD).

 Udział przedstawicieli  KOLOT w Kongresie Turystyki z okazji  10-lecia OROT w Nysie. 
KOLOT  otrzymał  Odznakę  Honorową  Ministra  Sportu  i  Turystyki  "Za  Zasługi  dla 
Turystyki"  oraz  Certyfikat  Opolskiej  Regionalnej  Organizacji  Turystycznej  2013  dla 
Najlepszego Produktu Turystycznego Województwa Opolskiego za produkt "Kraina Miodu 
i Mleka na weekend". Prezes KOLOT Maria Żurek została uhonorowana również Odznaką 
Honorową  Ministra  Sportu  i  Turystyki  "Za  Zasługi  dla  Turystyki"  oraz  dodatkowo 
Medalem za zasługi dla OROT.

Listopad 

 Realizacja projektu pn. „Monitoring ruchu turystycznego i promocja Ziemi Kluczborsko-
Oleskiej”,  dofinansowanego  ze  środków  Urzędu  Marszałkowskiego  Województwa 
Opolskiego (wydanie opracowanego materiału na płycie CD).

 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. 

Grudzień

 Złożono ofertę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Opolskiego  pn.  „Promocja 
Krainy Miodem i Mlekiem płynącej” w otwartym konkursie ofert na dotacje wspierające 
realizację  zadań publicznych  w zakresie  turystyki  i  krajoznawstwa przez  organizacje 
i inne uprawnione podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. 


