SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE
Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej
Za rok 2020

Kurpiowska Organizacja Turystyczna rozpoczynając swój kolejny rok działalności
miała świadomość okresu przedwyborczego stowarzyszenia oraz zmian organizacyjnych z
tym związanych. Miało to przełożenie na wsparcie finansowe i merytoryczne członków i
sympatyków Kurpiowskiej Organizacji Turystycznej. Zarząd oraz niektórzy członkowie
organizacji wykorzystali ten czas w celu przygotowania KOT do działania w trudnych
warunkach ekonomicznych.
W roku 2020 nastąpił wzrost ilościowy członków zwyczajnych LOT.
Nawiązano kontakty z instytucjami, podmiotami gospodarczymi i organizacjami
pozarządowymi w celu zwiększenia stanu jakościowego i ilościowego KOT.
W roku 2020 korzystając z dotacji Urzędu Marszałkowskiego oraz Miasta Ostrołęki
przy wsparciu Starostwa Ostrołęckiego i Nadleśnictwa Parciaki wykonaliśmy następujące
zadania :
- wydano „ Wędrowca Nadnarwiańskiego – Ostrołęka moje miasto oraz Powiat
Ostrołęcki – Mała Ojczyzna - przedstawiający historię, kulturę, dzieje i współczesność
miasta wraz z planem Ostrołęki oraz Powiatem Ostrołęckim,
- zorganizowano dla młodzieży szkolnej imprezę pod nazwą „Rajdy – pieszy,
rowerowy i spływ kajakowy – Blisko Natury” – alternatywą dla tradycyjnej turystyki
młodzieżowej,
- wytyczono i oznakowano „Szlak wodny rzeki Orzyc – od Chorzel do Przeradowa”,
- z okazji 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej wydano komiks poświęcony
walkom 5 Pułku Ułanów Zasławskich w batalii wrześniowej pod nazwą „5 Pułk Ułanów
Zasławskich – wojna obronna 1939 r.”,
- wspólnie ze Stowarzyszeniem Rozwoju Turystyki i Rekreacji zrealizowaliśmy projekt
pt. Kurpiowski Park Kulturowy - „Plener Sztuki Ludowej”, który odbył się w Kurpiowskiej
Krainie wraz z albumem prac poplenerowych
- współpracowaliśmy przy wydaniu przewodnika „Szlaki wodne Dorzecza Dolnej
Narwi. Bug, Omulew, Narew i Orzyc” przy współpracy z Mazowieckim Urzędem
Marszałkowskim

- Parki Krajobrazowe Mazowsza – publikacja przewodnika o charakterze edukacyjnoturystycznym po 9 parkach krajobrazowych w województwie mazowieckim
- Kampania o charakterze informacyjno-edukacyjnym w zakresie ochrony powietrza i
ochrony środowiska przed hałasem
- współpracowaliśmy ze Stowarzyszeniem na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu
Zegrzyńskiego w Serocku przy projekcie pt. „Poradnik przyjaciela kota i psa – jak zapobiegać
bezdomności zwierząt”
- współpracowaliśmy z Fundacją TERAZ MAZOWSZE przy opracowaniu mapy „Szlaki
wodne Mazowsza”.

Członkowie organizacji brali aktywny udział w spotkaniach poświęconych turystyce.
Kurpiowska Organizacja Turystyczna aktywnie uczestniczyła promując nasz region w szeregu
wydarzeń, które pomimo panującej pandemii COVID-19, głównie odbywały się w formie
online.
Nasi członkowie uczestniczyli w spotkaniach, konferencjach, seminariach, szkoleniach
organizowanych przez Urząd Marszałkowski oraz Mazowiecką Regionalną Organizacją
Turystyczną.
Przez cały okres 2020 roku ściśle współpracowaliśmy z samorządami wszystkich
szczebli oraz organizacjami pozarządowymi.
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