
Spórok - wioska opolska 

objęta programem 

Odnowy Wsi   od  2000r.



Spórok to wioska malowniczo położona wśród lasów, 

stanowi jak gdyby śródleśną wyspę.

Jest najmniejszą miejscowością w gminie Kolonowskie, 

liczy 631 mieszkańców.

Cechą charakterystyczną całej gminy Kolonowskie a 

szczególnie wioski Spórok jest duży udział lasów w ogólnej

powierzchni użytków.

Tereny leśne należą do Nadleśnictwa Strzelce Opolskie i

Zawadzkie. 

Przez wioskę przepływa rzeczka Cienka- Ptaszówka. 

Tuż u jej źródła utworzono zbiornik wodny –

„Ptasi Stawek”





Historia 

wioski Spórok.



Spórok Osada została założona w 1764 r. przez

ówczesnego urzędnika hrabiowskiego Carmena, stąd jej

pierwotna nazwa CARMERAU. 

W alfabetyczno-statystyczno-topograficznym przeglądzie wiosek, 
miast i innych miejscowości Królewsko-Pruskiej Prowincji Śląska

z 1845roku widnieje zapis

Carmerau-Spórok- kolonia składa się z II części:

I część- należy do powiatu opolskiego,

II część- do powiatu strzeleckiego.

Starsza część kolonii położona w dobrach królewskich w powiecie

opolskim, a młodsza położona po drugiej stronie drogi wiejskiej

znalazła się już w dobrach hrabiego Collony- powodowało to 
wieloletnie spory o ziemię. Pomiędzy urzędnikami królewskimi a 
właścicielem dóbr strzeleckich toczył się spór, pojawiła się więc
potoczna nazwa Spórok od gwarowego śląskiego: spór, sporny, 

dokuczliwy, przedmiot sporu.

Według drugiej wersji pochodzącej z opowiadań mieszkańców 
nazwa ta pochodzi od spórnych drzew, które były bardzo twarde i 

ciężkie do karczowania.



Znak- pieczęć Spóroka

• Od 1812r. Sołtys wioski 

posiadał pieczęć, którą 

posługiwał się podpisując 

urzędowe pisma.

• Na pieczęci widnieją dwa 

domy, a pomiędzy nimi i z 

boku po jednym świerku.



Pierwsza mapa wioski 

Spórok.

Mapa z założenia 
osady z 1973r.

Pierwsza wydana widokówka 

ze Spóroka

Sklep, Szkoła Polska, zabytkowa 

kapliczka, dworzec PKP.



Organizacje działające w wiosce.

• Sołtys wraz z radą sołecką.

• Ochotnicza Straż Pożarna (od 1965).

• Ludowy Klub Sportowy (od1947).

• Koło Towarzystwa Mniejszości Niemieckiej.

• Stowarzyszenie Odnowy Wsi (od 2000).

• Koło Gospodyń Wiejskich (od 2001).

Wszystkie organizacje z sobą współpracują

i razem troszczą się o rozwój wioski.



Ciekawe i ważne 

miejsca w Spóroku



Dworzec kolejowy

• Budynek wybudowany 

w 1930r.

• Linia kolejowa od 

1912r. 

• Trasa Strzelce Op. –

Fosowskie. 

• W czerwcu 2000r.linia 

została zamknięta.



Najstarszy budynek w Spóroku.

• Budynek wybudowany w 

1872r. Początkowo 

mieściła się Szkoła Polska 

a następnie Przedszkole 

Publiczne.                         

W 2002r. zamknięte z 

przyczyn ekonomicznych. 

Budynek został sprzedany.



Budynek byłej Szkoły Podstawowej

obecnie Centrum Aktywności Wiejskiej 
Budynek został wybudowany 1965-66r.
Do 2000r. służył dzieciom i młodzieży    

jako Szkoła Podstawowa. 
Z przyczyn ekonomicznych zamknięty.
Od 2001 przejęty przez Stowarzyszenie

Odnowy Wsi jako Dom Aktywności
Wiejskiej. Obecnie znajduje się tam
świetlica wiejska, salka komputerowo
internetowa, sala telewizyjna, sala do
tenisa  stołowego, salka ćwiczeń, sala    
kulturalno- oświatowa z zapleczem
kuchennym  oraz  mieszkanie    
turystyczne.
Od 2007 r służy jako Wiejski Ośrodek    

Szkoleniowy.
Od 2009 r. - 2015 r. znajdowała się 
Siedziba Lokalnej Grupy Działania 

,,Kraina Dinozaurów’’
Obecnie oddział Przedszkola Staniszcze 

Małe – Spórok



Kaplica pod  wezwaniem św. Floriana

• Kościół filialny parafii 

Krasiejów. 

Przebudowany z 

prywatnej karczmy

p. Wolny na kaplicę. 

Pierwsza msza św.

została odprawiona 

21.03.1982r.



Budynek Straży Pożarnej
Pierwsza strażnica wybudowana w 

1986r mieściła się między domami 

p. Golec a p.Mach.

Następna znajdowała się przy szkole

podstawowej, do dziś zachował się słup

na którym znajdowała się syrena 

strażacka.

Budynek poprzedniej straży w 

listopadzie 2007r został wystawiony 

na sprzedaż.

Nowy boks strażacki z zapleczem 

sanitarnym  został   wybudowany 

przy Centrum Aktywności Wiejskiej 



Plac zabaw i boisko 

do siatkówki plażowej 
Tuż obok Centrum Aktywności 

Wiejskiej dzięki środkom unijnym 

został wybudowany plac zabaw 

oraz boisko do siatkówki plażowej 



Boisko i szatnia LKS – Zieloni

Boisko sportowe  zostało 

utworzone w 1947r. 

Do dziś służy jako miejsce 

sportowe dla drużyn 

piłki nożnej.



Kapliczki

Kapliczka na ul. Guznera

obok domostwa p. Gonsior.

Kapliczka Matki Boskiej

przy ul. Guznera.

Historyczna kapliczka

na skrzyżowaniu. Pochodzi z XIX w.

Odnowione dzięki środkom z zbiórek publicznych, funduszowi sołeckiemu i środkom unijnym  



Krzyże  przydrożne 

Krzyż  ,,Dni Krzyżowych’’’
Opiekun J. Urbańczyk 

Krzyż  na zakręcie 

Opiekun: G.Stróżyk

Krzyż u p. Koik Krzyż u p. Koj Krzyż u p. Kulig 

Krzyż na skrzyżowaniu 

opiekun: Rodzina Puzik



Historyczna granica w Spóroku
Od roku 1770 toczył się spór 

sądowy pomiędzy hrabią 
Filipem Colonna a rejencją 
królewską.

Spór przegrał zarządca 
hrabiego, dlatego też przez 
osadę biegła granica, 
dzieląca wieś na dwie części: 
hrabiowską –należącą do 
powiatu strzeleckiego i część 
królewską – należącą do 
powiatu opolskiego. 



Rzeka Cieńka i Ptasi Stawek
Przez wioskę przepływa rzeka

Cieńka (Młynówka, Ptaszówka). 

U źródła w dawnych latach

znajdował się staw –

Strich, Ptasi Stawek. 

Staw został odtworzony w 

2000r. dzięki działaniom  

stowarzyszeniu Odnowy Wsi 

Spórok



Źródełko  zgody i miłości 
W lesie, obok ,,Majerowej Góry’’ przy drodze na Krasiejów 

znajduje się jedno z kilku źródełek występujących w okolicy 

wioski Spórok.

Można tam trafić dwoma dróżkami: jedna od strony łąk w 

,,Kątach’’ – dróżka prowadzi wzdłuż łąki p. Loch.  druga od 

strony ulicy – droga Krasiejów – Spórok

Źródełko według założeń ma być miejscem  

gdzie po wypiciu wody, każda skłócona 

osoba znajdzie wybaczenie i odzyska 

spokój   wewnętrzny .

Jest to przesłanie związane z nazwą  

miejscowości Spórok – miejsce gdzie można  

zakończyć pomyślnie wszelkie spory i waśnie.

Woda symbol oczyszczenia, więc woda z  

źródełka oczyści i  pojedna.



.

.

spełniające ponadto funkcje:  zbiornika retencyjnego i przeciwpożarowego

Koszt otworzenia stawku - 49010 zł 
Udział UMiG – 3260 zł
Sponsorzy     - 400 zł 
Mieszkańcy – 45 350,00 zł
- praca społeczna – 882 roboczo-godz.

x 15 zł  - 13230,00 zł 
- praca sprzętu   - 13200 zł
- materiały        - 10 800 zł 

- 84 ton piasku  - 8120 zł





Od 2000 r. corocznie pod koniec lipca  był organizowany festyn
Stałymi punktami były
- występ miejscowej grupy kabaretowej,, Kaktusik”
- kiermasz produktów miejscowych

- podziękowania dla członków -społeczników





Od 2000r. powstała grupa kabaretowa, co roku na piknik ,,Pod Szumiącymi 

Dębami” przygotowuje się program artystyczny- rozrywkowy.

W skład grupy wchodzą mieszkańcy –dzieci młodzież i dorośli z Spóroka.
2000r. – Rusałki nad ptasim Stawkiem’’

2001r – przedstawienie pt.  „Kaktusik”

2002r – przedstawienie pt.  „Wakacyjna Przygoda”

2003r - „ Koncert  Życzeń ‘’ – wykonawcy ,,Golec Orkiestra’’ ,,Ich Troje” , 

,Herzbuben’’,    ,,Zespół rodziny Grochla’’  i „Budka Suflera”        

2004r - przedstawienie pt. „ Szkoła  w sądzie”   

2005r - ,,Opowieści z mchu  i paproci’’,, Baśń o Spóroku’’ oraz ,,Śpiewające organy’’

2006r  - przedstawienie pt. ,,Rodzinny supełek’’

2007r. -,Występy grup tanecznych   ,Murzyńskie rytmy”, ,,Promyki słoneczne” 

,,Sportowe  dziewczyny’’ ,,Jezioro łabędzie”  

2008 r. – występ pt ,,Kaktusiki w stroju sportowym‘’

2009 r.  – koncert ,,Budki Suflera’’ i Mini Playback Show”

2010 r –-Krasnoludki w Spóroku oraz Tańczymy razem    ,,Kankana’’

2011 r. – Źródełko zgody i miłości   

2012 r – Leśne śpiewania nad Ptasim Stawkiem

2013 r - Królowa Śnieżka po Śląsku 

2014 r. – Gumisie w Spórackiej dolinie

2015 r. - ,,Romeo i Julia po śląsku’’ 



Kultywowanie tradycji.

Wodzenie Niedźwiedzia 

Dbanie o pomniki historii 

Dożynki

Boże Ciało – procesja i ołtarze ,,Poltenabeu’’

Spotkanie z św. Mikołajem 

Zwyczaje i obrzędy Wielkanocne 





,,Nowe miejsce na mapie turystycznej obszaru 

LGD – ,,Pod Szumiącymi Dębami’’ 

W roku 2014 Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok z programu LEADER za pośrednictwem LGD 

,,Kraina Dinozaurów’’ zrealizowało projekt którego celem było utworzenie wiaty turystyczno-

rekreacyjnej przy Ptasim Stawku w Spóroku oraz promocja turystyczno – przyrodnicza  tego obszaru .

Wartość projektu:

Całkowity koszt operacji - 31 664,10 zł.
Kwota dofinansowania ze środków unijnych  -24 959,77 zł. 

Pozostała kwota to wkład własny stowarzyszenie Odnowy 

Wsi Spórok oraz praca własna członków stowarzyszenia.



W roku 2016 i 2017 Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok z środków pozyskanych w ramach 
konkursu „Fundusz Naturalnej Energii” od Operatora Gazociągów Przesyłowych   GAZ-SYSTEM S.A., 

w partnerstwie Fundacją ,,Nasza Ziemia’’ zrealizowano 2 projekty 

1. ,, Leśne Centrum Edukacyjne’’ w partnerstwie z Nadleśnictwem Strzelce Opolskie 

2. ,,Czyste środowisko- najlepsze  uzdrowisko’’ w partnerstwie z Oddziałem  Przedszkolnym  w Spóroku

Celem projektu jest:

1. Wyrobienie właściwej postawy ekologicznej oraz zaszczepienie nawyków 

dbałości  o środowisko naturalne poprzez realizację programu edukacji ekologicznej

2.Wzrost świadomości ekologicznej społeczeństwa, zagwarantowanie szerokiego dostępu   

do informacji o środowisku i jego ochronie szczególnie najmłodszym   mieszkańcom  

3.Poprawa stanu środowiska naturalnego terenu w i  wokół miejscowości

Koszt pozyskanej nagrody 10 000 zł.



Projekty zrealizowane w wiosce Spórok w ramach projektu realizowanego przez Urząd 

Marszałkowski – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi pn. „Bioróżnorodność Opolszczyzny 

– skarbem dziedzictwa przyrodniczego” współfinansowanego  ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Opolskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa V – Ochrona środowiska, 

dziedzictwa kulturowego i naturalnego, Działanie 5.1- Ochrona różnorodności biologicznej, 
1. Warsztaty  „Przyroda wokół nas – uczmy się ją poznawać i fotografować” dla dzieci ze 

szkół podstawowych i gimnazjalnych -realizacja przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok

2. Posadzenie sadu realizacja przez sołtysa i Radę sołecka .



- możesz posłuchać śpiewu ptaków oraz żabiego koncertu

- możesz znaleźć różne gatunki roślin  oraz ptaków 

- możesz czerpać energię z drzew  na ścieżce zdrowia (drzewo terapia) 



















Konkurs ,,Piękna Wieś Opolska”

–Urząd Marszałkowski w Opolu
• 2001r. – III miejsce projekt „Ptasi Stawek”

nagroda 1500 zł 

• 2004r. – wyróżnienie projekt

„Dom Aktywności  Wiejskiej”

• 2005r. – VII miejsce „Najpiękniejsza Wieś Opolska” 

nagroda - wykonanie architektonicznego opracowania  

wioski  Spórok przez Akademię  Rolniczą z Wrocławia.

• 2015 r.  - wyróżnienie  za  Projekt „Pod Szumiącymi Dębami ” 

dotyczący tworzenie i promocję miejsca  rekreacyjno-

edukacyjno- wypoczynkowego przy Ptasim Stawku wSpóroku. 

Komisja konkursowa

Wręczenie nagrody i dyplomu

Wręczenie upominków



Strażacka Orkiestra Dęta 
Marszałek woj. opolskiego , Burmistrza MIG Kolonowskie 

Zespoły folklorystyczne 
Zespoł





Stowarzyszenie  Odnowy 

i Rozwoju Spórok

Ul. Guznera 3

47-100 Spórok

sowsporok@onet.eu

www.sporok.pl

mailto:sowsporok@onet.eu

