Sprawozdanie z działalności
Kluczborsko–Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej
za rok 2010
Kluczborsko–Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna aktualnie zrzesza 80 członków.
W skład stowarzyszenia wchodzą przedstawiciele branży turystycznej, instytucje, osoby
fizyczne oraz gminy i powiaty. W 2010 roku zarząd KOLOT spotkał się 9 razy. Na posiedzeniach
poruszane były kwestie związane z promocją walorów powiatów: kluczborskiego i oleskiego
oraz poszukiwaniem możliwości finansowych na realizację zadań określonych w statucie, jak
również organizacją pracy Zarządu.
Rok 2010 obfitował w szczególnie ważne dla stowarzyszenia wydarzenia. W lutym
odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze, podczas którego wybrano członków
Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Istotnym wydarzeniem było także promowanie walorów turystycznych i oferty członków
KOLOT poprzez udział w targach turystycznych oraz wydanie publikacji „Ziemia KluczborskoOleska na weekend”. Ponadto w 2010 roku organizacja otrzymała liczne nagrody
oraz wyróżnienia za inicjatywy i realizowany przez KOLOT i klaster turystyczny Województwa
Opolskiego „Kraina Miodu i Mleka” projektu „Lokalny i regionalny produkt w wirtualnej
przestrzeni turystycznej Dorzecza Odry”. Stowarzyszenie otrzymało m.in. Statuetkę Starosty
Kluczborskiego „Plaster Miodu” w kategorii turystyka oraz wspólnie ze Starostwem Powiatowym
w Kluczborku nagrodę w konkursie „Partnerstwo bez granic” i II miejsce w ogólnopolskim
konkursie Lider Zarządzania 2010 „Współpraca gmin i powiatów z organizacjami
pozarządowymi”.
Szczegółowy harmonogram realizowanych zadań wykonanych w 2010 roku
przedstawia się następująco:
Styczeń
-

Za pośrednictwem przekazanych materiałów promocyjnych Opolskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej stowarzyszenie promowało walory turystyczne powiatu
kluczborskiego i oleskiego na Międzynarodowych Targach Turystycznych w Brnie.

-

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

Luty
-

Działający w ramach KOLOT Klaster Województwa Opolskiego „Kraina Miodu i Mleka”
otrzymał Statuetkę Starosty Kluczborskiego „Plaster Miodu 2009” w kategorii turystyka.

-

Złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego pn. „Turystyczny klaster e-kolot promuje
kwitnącą Opolszczyznę” w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadań
publicznych pn. "Opolskie kwitnące – kreowanie i kształtowanie pozytywnego wizerunku
regionu".

-

W Kluczborku odbyło się Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Członków KOLOT,
podczas którego dokonano wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
Skład Zarządu:

Skład Komisji Rewizyjnej:

Prezes – Maria Żurek
Wiceprezes – Renata Płaczek-Zielonka
Wiceprezes – Krystyna Janik
Sekretarz – Henryk Zug
Skarbnik – Barbara Stodoła

Przewodnicząca – Bożena Olejnik
Sekretarz - Irena Kowalczyk
Członek Komisji – Antoni Polak
Członek Komisji – Witold Stodoła
Członek Komisji - Klaudia Baros

-

KOLOT wspólnie ze Starostwem Powiatowym w Kluczborku otrzymał Nagrodę Marszałka
Województwa Opolskiego w konkursie "Partnerstwo bez granic". Urząd Marszałkowski
nagrodził pomysł utworzenia klastra turystycznego województwa opolskiego „Kraina Miodu
i Mleka” oraz jego dotychczasowe innowacyjne działania, zwłaszcza realizowany w 2009
roku międzynarodowy projekt.

Marzec
-

Za pośrednictwem przekazanych materiałów promocyjnych Opolskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej stowarzyszenie promowało walory turystyczne Ziemi KluczborskoOleskiej na Targach Turystycznych ITB w Berlinie.

-

Udział w spotkaniu pt. „Śląska ojczyzna polszczyzna" - językowa edukacja lokalna
w kontekście wielokulturowej Europy, którego gośćmi byli prof. Jan Miodek i dr Romana
Łobodzińska z Uniwersytetu Wrocławskiego. Głównym organizatorem spotkania było
Starostwo Powiatowe w Oleśnie.

-

Stowarzyszenie wzięło udział w XVI Międzynarodowych Targach Turystyki, Sprzętu
Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB 2010 w Katowicach, na których swoje
oferty zaprezentowało blisko 300 wystawców z Belgii, Cypru, Czech, Francji, Grecji,
Indonezji, Rumunii, Słowacji, Turcji, Węgier, Włoch i Polski.

Kwiecień
-

Promowano Ziemię Kluczborsko-Oleską na Targach Turystycznych CZTERY PORY ROKU we
Wrocławiu za pośrednictwem przekazanych materiałów promocyjnych.

-

Wspólnie z Burmistrzem Kluczborka i Starostą Kluczborskim stowarzyszenie objęło
honorowym patronatem wycieczki rowerowe organizowane przez Polski Związek Emerytów,
Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Kluczborku.

-

Przedstawiciele KOLOT wzięli udział w Walnym Zebraniu Członków LGD „Górna Prosna”.

-

Kolportaż publikacji O procesie powstawania inicjatywy klastrowej „Krainy MiodowoMlecznej”. Rekapitulacja działań (2000-2009) wśród prelegentów Turystycznych
Seminariów Naukowo-Szkoleniowych organizowanych przez KOLOT.

Maj
-

Wydanie i kolportaż publikacji pt. „Ziemia Kluczborska Oleska na weekend”, zawierającej
gotowe propozycje spędzenia weekendu na Ziemi Kluczborskiej i Oleskiej oraz oferty
obiektów turystycznych z tego terenu. Materiał opublikowano w dwóch wersjach
językowych - polskiej i niemieckiej.

-

Udział w spotkaniu z przedstawicielami regionalnych i lokalnych organizacji turystycznych
oraz informacji turystycznych, zorganizowanym przez Polską Organizację Turystyczną we
Włodowicach. Cel: omówienie zagadnień dot. wprowadzenia Polskiego Systemu Informacji
Turystycznej w ramach projektu „Promujemy Polskę Razem”.

-

Ufundowano nagrody na II Ogólnopolski Zlot Samorządów Uczniowskich Gimnazjów
im. Polskich Noblistów – BYCZYNA 2010.

Czerwiec
-

Zorganizowano szkolenie nt. „Obsługa panelu administracyjnego portalu internetowego
www.e-kolot.pl - samodzielna aktualizacja podstron portalu przez członków klastra „Kraina
miodu i mleka”.

-

Udział przedstawicieli KOLOT w uroczystym Jubileuszu 25-lecia istnienia Firmy Instalacji
Sanitarnej „POLAN” Sp. z o.o. w Praszce, której właściciele są członkami stowarzyszenia.

Wrzesień
-

Udział członków KOLOT w Jarmarku Ziemi Kluczborskiej organizowanym przez Starostwo
Powiatowe w Kluczborku w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa „Od pomysłu do
przemysłu”.

Październik
-

Udział członków KOLOT w warsztatach pt. „Konflikt w partnerstwie – efektywne zarządzanie
i rozwiązywanie sytuacji konfliktowych” w Jarnołtówku w ramach projektu „proES –
kompleksowe działania na rzecz wzmocnienia ekonomii społecznej”.

-

Złożenie wniosku o przyznanie dr Marii Śmigielskiej – honorowemu członkowi
stowarzyszenia, Nagrody Starosty Kluczborskiego „Plaster Miodu” w kategorii nauka.

-

Udział prezesa KOLOT w ogólnopolskiej konferencji podsumowującej konkurs Samorządowy
Lider Zarządzania 2010 „Współpraca gmin i powiatów z organizacjami pozarządowymi”
w Warszawie. Starostwo Powiatowe w Kluczborku i KOLOT zdobyli w tym konkursie II
miejsce w kategorii powiatów za projekt: „Utworzenie i innowacyjna działalność klastra
turystycznego woj. opolskiego «Kraina Miodu i Mleka»”. Konkurs zorganizował Związek
Miast Polskich.

-

Podczas
uroczystego
spotkania
podsumowano
sezon
wycieczek
rowerowych
organizowanych przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kluczborku.
Najbardziej aktywni cykliści zostali uhonorowani dyplomami i nagrodami.

-

Stowarzyszenie promowało powiat kluczborski i oleski na Targach Regionów i Produktów
Turystycznych Tour Salon 2010 w Poznaniu za pośrednictwem Opolskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej.

-

Udział członków KOLOT w szkoleniu pt. „Podstawy prawa i księgowości podmiotów Ekonomii
Społecznej” w Borkach Wielkich w ramach projektu „Rozwój Ekonomii Społecznej na
Opolszczyźnie”, realizowanego w partnerstwie z Opolskim Centrum Demokracji Lokalnej
FRDL oraz Opolskim Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych.

Listopad
-

Za pośrednictwem przekazanych materiałów promocyjnych Opolskiej Regionalnej
Organizacji Turystycznej, stowarzyszenie promowało Ziemię Kluczborską i Oleską na
Targach Turystycznych TOURISTIK & CARAVANING w Lipsku.

-

Do Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Opolu złożono wniosku o dofinansowanie pt. Nauka
i praca wieś wzbogaca, w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji
w regionach, Działania 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
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