Do zobaczenia w Spóroku
• Zapraszamy do wypoczynku sobotnio-niedzielnego
• Zapraszamy grzybiarzy, wędkarzy, zwolenników
pieszych i rowerowych wycieczek
• Zapraszamy zwolenników ciszy i czystego środowiska
• Zapraszamy do wykopalisk z najstarszymi w świecie
dinozaurami oraz Jura Parku w Krasiejowie (3km)
• Zapraszamy na zimowy wypoczynek - kuligi, zimowe
ogniska, wspaniałe zjazdy saneczkowe
• Firmy, zakłady pracy, urzędy, fundacje i stowarzyszenia do organizowania szkoleń, kursów, pogadanek,
itp. w Wiejskim Ośrodku Szkoleniowym w Spóroku   
• Do mieszkania turystycznego zapraszamy gości,
turystów, organizujemy „Wieczory romantyczne”,
„Dni zgody i miłości”
• Zapraszamy na pikniki i spotkania „Pod szumiącymi
Dębami’’
• Zapraszamy do „Źródełka miłości” po wodę i zgodę
•
•
•
•
•
•
•
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Tradycje i zwyczaje kultywowane w Spóroku
Tradycje Wielkanocne, Bożego Narodzenia
Spotkania z Mikołajem św.
Wodzenie Niedźwiedzia
Spotkania sylwestrowe
Polterabend
Darcie pierza
Czyny społeczne
Dbanie o kapliczki, krzyże i mogiły przydrożne  

Spotkania „Pod szumiącymi Dębami”

Po zdrowie
i relaks
do Spóroka
Kontakt:
Anna Golec
Tel. 605143938
E-mail: sowsporok@onet.eu
www.sporok.pl

Europejski Fundusz Rolny na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich:  Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „ Wdrażanie
lokalnych strategii rozwoju”  - operacja, która odpowiada warunkom przyznania pomocy
w ramach działania „Małe projekty”
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Środki pozyskane za pośrednictwem LGD „Kraina Dinozaurów” .
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi

„Ptasi Stawek”

Boisko do siatkówki plażowej

Plac zabaw

Rajdy rowerowe

Źródełko zgody i miłości

Spórok to wioska malowniczo położona wśród lasów,
stanowi jak gdyby śródleśną wyspę. Jest najmniejszą
miejscowością w gminie Kolonowskie w województwie opolskim. Osada została założona w 1764 r. przez
ówczesnego urzędnika hrabiowskiego Carmena, stąd
jej pierwotna nazwa Carmerau.
Obecną nazwę Spórok można powiązać z opowieściami
– legendami.
Nazwa pochodzi od słowa spór – przez wioskę przebiegała granica  księstwa – (powiat opolski) a dobrami hrabiego
Collony – (powiat strzelecki).
Pomiędzy urzędnikami dochodziło do sporów, nieporozumień
i waśni, również między mieszkańcami toczyły się kłótnie
i zwady.
Druga opowieść mówi o bardzo „spórnych” czyli twardych
i opornych drzewach w lesie, które karczowano na potrzeby
związane z budową wsi.
Cechą charakterystyczną całej gminy Kolonowskie,
a szczególnie wioski Spórok jest duży udział lasów
w ogólnej powierzchni użytków. Tereny leśne należą do
Nadleśnictwa Strzelce Op. i Nadleśnictwo Zawadzkie.
Przez wioskę przepływa rzeczka Cienka – Ptaszówka.
Tuż u źródła rzeczki otworzono zbiornik wodny –
„Ptasi Stawek” z miejscem turystyczno – wypoczynkowym „Pod Szumiącymi Dębami”.

Kaplica filialna parafii Krasiejów

Kapliczka – dzwonnica z XIX wieku

Ciekawe i ważne miejsca
w historii Spóroka to:
• Kapliczka - dzwonnica z XIX wieku
• Historyczna granica powiatu strzeleckiego
i opolskiego
• Zabytkowy z 1872 r. budynek w którym najpierw
znajdowała się szkoła podstawowa, później
przedszkole
• Dworzec Kolejowy wybudowany w 1930 r.
• Budynek byłej szkoły podstawowej od 1965/66 r.
obecnie Centrum Aktywności Wiejskiej
• Leśniczówka wybudowana w 1899 r.
• Kaplica pod wezwaniem św. Floriana - od 1982 r.
(przebudowana z karczmy)
• Piekarnia z tradycyjnymi wypiekami
• Boisko sportowe z zapleczem
(szatnia, sanitariaty)
• „Ptasi Stawek” „Pod szumiącymi Dębami”
– zielone miejsce rekreacji i wypoczynku  
• „Źródełko zgody i miłości”
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Coś, co długo pozostaje w pamięci
i pobudza wyobraźnię
Quest pn. „Poszukiwanie ostatniego dinozaura”
Gra terenowa pn. „Po zdrowie i relaks
do Gumisiowej Spórackiej Doliny”
Rajdy rowerowe
Spotkania integracyjne
Koncerty ptasie i koncerty żabie nad „Ptasim
Stawkiem” „Pod szumiącymi Dębami”
Spotkania z przyrodą - „drzewoterapia”

Na terenie wioski znajdują się krzyże, kapliczki przydrożne,
które mają swoje podania, legendy i wiążą się z przeżyciami
mieszkańców.

Dworzec kolejowy

Historyczna granica dwóch
powiatów - opolskiego i strzeleckiego

Pokój turystyczny

Centrum Aktywności Wiejskiej

