
Załącznik do Uchwały nr 1/2008 

 1 

 
Sprawozdanie z działalności  

Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej  
za rok 2007 r. 

 
 
 
 Aktualnie Stowarzyszenie zrzesza 84 członków. Oprócz powiatów: kluczborskiego 

i oleskiego oraz gmin z tych powiatów, są również biura obsługi turystycznej, biura podróży, hotele 

restauracje, gospodarstwa eko- i agroturystyczne, szkoły oraz osoby fizyczne. 

 W 2007 roku Zarząd KOLOT-u spotkał się 5 razy. W zebraniach uczestniczyli członkowie 

komisji rewizyjnej. Ostatnie posiedzenie w 2007 roku poświecone było możliwościom klastrowania 

produktów turystycznych. W spotkaniu tym uczestniczyli właściciele gospodarstw eko- 

i agroturystycznych oraz kierownik Biura Funduszy Pomocowych Starostwa Powiatowego 

w Kluczborku. Pozostałe posiedzenia Zarządu poświęcone były w szczególności sprawom 

związanym z: uczestnictwem w imprezach wystawienniczych, projektami wydawniczymi 

Stowarzyszenia oraz pozyskiwaniem dodatkowych środków finansowych na działalność statutową 

KOLOT.  

 W 2007 roku Stowarzyszenie zajmowało się następującymi sprawami: 

 

Luty  

 KOLOT przystąpił do projektu Turystyka Wspólna Sprawa. Jest to projekt szkoleniowo-

doradczy dla branży turystycznej, realizowany na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju 

Przedsiębiorczości, współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 

Funduszu Społecznego. Jego beneficjentami są pracownicy i menedżerowie firm z branży 

turystycznej, przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego oraz organizacji zrzeszających 

pracodawców i ew. organizacji wspierających rozwój turystyki. Kluczborsko-Oleska Lokalna 

Organizacja Turystyczna wraz z Opolską Regionalną Organizacją Turystyczną jest partnerem 

projektu w województwie opolskim. W lutym w ramach TWS-u rozpoczęto na terenie powiatów 

kluczborskiego i oleskiego cykl spotkań dla grup partnerskich. 

 28 lutego odbyło się Walne Zebranie Członków KOLOT, na którym przedstawiono m.in. 

prezentację certyfikowanego Turystycznego Produktu roku 2006 – „Zwierciadło Przeszłości”. 

Przeprowadzono konsultacje z właścicielami produktu turystycznego. 
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Maj 

 Wydano materiał promocyjny „Zwierciadło przeszłości”. Ulotka w dwóch wersjach 

językowych: polskiej i niemieckiej. Wznowiono także materiał promocyjny „Przewodnik po 

gminach Powiatu Kluczborskiego” i „Informator turystyczny gmin powiatu kluczborskiego”.  

 Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna wzięła udział w VII 

Międzynarodowych Targach Turystycznych „W STRONĘ SŁOŃCA” w Opolu, gdzie została 

wyróżniona za szeroką prezentację walorów Ziemi Kluczborsko-Oleskiej. Wyróżnienie zostało 

przyznane przez Marszałka Województwa Opolskiego. 

 Stowarzyszenie uczestniczyło w Majówce Stowarzyszeń, podczas Kluczborskich Dni 

Organizacji Pozarządowych organizowanych przez Urząd Miejski w Kluczborku.  

 Na początku maja odbyło się spotkanie poświęcone renowacji kościółków drewnianych 

w powiecie oleskim i kluczborskim, podczas którego wręczono certyfikaty za najlepszy 

Turystyczny Produkt Roku 2006 – „Zwierciadło Przeszłości”. 

 Maj obfitował w szkolenia. W Oleśnie odbyło się szkolenie dla grupy partnerskiej w ramach 

projektu „Turystyka Wspólna Sprawa”. KOLOT zorganizował w Kluczborku szkolenie „Fundusz 

dla Organizacji Pozarządowych”. Rozpoczął się cykl szkoleń trenerskich dla animatorów klastrów. 

 Prezes KOLOT-u wziął udział w inauguracji sezonu rowerowego Polskiego Związku 

Emerytów, Rencistów i Inwalidów w Kluczborku. Uroczystość odbyła się w Ośrodku „Anpol” 

w Starym Oleśnie. 

 

Czerwiec 

 Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna otrzymała Nagrodę Opolskiej 

Organizacji Turystycznej, za aktywną działalność na rzecz turystyki i promocji Śląska Opolskiego 

w 2006 roku.  

 

Lipiec 

 Zawarto umowę z firmą Migut Media S.A. na folder „Kraina miodem i mlekiem płynąca” 

wydany w ramach projektu Turystyka Wspólna Sprawa. 

 

Sierpień  

 Złożono wniosek pt. „Przeprowadzenie wstępnego monitoringu ruchu turystycznego 

w powiecie kluczborskim i oleskim” na konkurs ogłoszony przez Zarząd Województwa Opolskiego 

„Przedsięwzięcia wspierające wdrożenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich” 
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Wrzesień 

 KOLOT uczestniczył w Dożynkach Gminno-Powiatowych w Wierzbicy Dolnej. Wspólnie 

z powiatem kluczborskim i oleskim wystawił stoisko promocyjne podczas Jarmarku Powiatowego. 

 Wydano materiał promocyjny „Szlakiem kościółków drewnianych w powiatach: 

kluczborskim i oleskim”. Całkowity koszt 13 900 zł, z czego 50 procent sfinansował Urząd 

Marszałkowski Województwa Opolskiego. 

 Udział w szkoleniu „Sprzedaż sieciowego produktu turystycznego - daj możliwość turystom 

wydania pieniędzy” w ramach projektu „ Turystyka – wspólna sprawa”. 

 Pod koniec września została zawarta umowa z Marszałkiem Województwa Opolskiego na 

projekt „Przeprowadzenie wstępnego monitoringu ruchu turystycznego w powiecie kluczborskim 

i oleskim”. Od końca września do listopada trwała ankietyzacja oraz przeprowadzanie wywiadów 

na terenie powiatu kluczborskiego i oleskiego. 

 Po raz ósmy zorganizowano Turystyczne Seminarium Naukowo-Szkoleniowe. Tym razem 

odbyło się ono w Chocianowicach i nosiło temat „Możliwości wykorzystania obiektów dziedzictwa 

kulturowego w turystyce”. W seminarium wzięli udział przedstawiciele Powiatu Bad Dürkheim 

(Niemcy), którzy wygłosili prelekcję i podzielili się swoimi doświadczeniami w zakresie 

zagospodarowania obiektów zabytkowych. 

 

Październik 

 W październiku w ramach projektu Turystyka Wspólna Sprawa” wydany został materiał 

promocyjny pt. „Ziemia Kluczborsko-Oleska - Kraina miodem i mlekiem płynąca”.

 Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna uczestniczyła w Międzynarodowych 

Targach Poznańskich Tour Salon 2007. Powiaty kluczborski i oleski zaprezentowały swoją 

unikalną zabytkową architekturę drewnianą oraz prężnie rozwijającą się sieć gospodarstw 

agroturystycznych. Zwiedzający mogli otrzymać m.in. publikację „Szlakiem kościółków 

drewnianych w powiecie kluczborskim i oleskim”, folder „Ziemia Kluczborsko-Oleska - Kraina 

miodem i mlekiem płynąca” oraz wiele innych materiałów promocyjnych i gadżetów przekazanych 

przez członków stowarzyszenia. 

 

Listopad  

 Wydano materiał promocyjny pt. „Ruch turystyczny w Powiatach Kluczborskim i Oleskim 

– wybrane aspekty”. Rozliczono także wniosek „Monitoring ruchu turystycznego w Powiecie 

 



Załącznik do Uchwały nr 1/2008 

 4 

Kluczborskim i Oleskim”. 

 

Grudzień 

 W Oleśnie odbyło się kolejne szkolenie grupy partnerskiej w ramach projektu „Turystyka 

Wspólna Sprawa”. 

 

 

Życzę wszystkim członkom KOLOT, aby nasza działalność w 2008 roku była jeszcze bardziej 
efektywna i przynosiła wszystkim korzyści. 
 

Kluczbork, 19.02.2008 r. 

 

 


