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1. Wstęp 

 

Plan Rozwoju Miejscowości Spórok powstał zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie z 

dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju 

Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020. (Dz. U. z 13.03.2015 r. poz. 349).  

Plan jest dokumentem, który powstał po konsultacjach z Radą Sołecką, zarządem 

stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Spórok oraz  innymi  liderami wiejskimi. Jego celem jest 

poprawa jakości życia na wsi oraz uporządkowanie działań podejmowanych przez różne 

grupy społeczności lokalnej. Ma także przyczynić się do zintegrowania działań mieszkańców, 

organizacji pozarządowych działających na wsi oraz urzędu gminy.  

 Przy opracowaniu Planu Rozwoju  Miejscowości Spórok  zostały wykorzystane materiały 

udostępnione przez Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok  m.in. Plan Odnowy 

Miejscowości oraz informacje ze strony internetowej Ministerstwa Rolnictwa i  Rozwoju Wsi 

www.minrol.gov.pl  oraz www.sporok.pl  

Spotkanie dt. opracowania planu odnowy miejscowości  odbyło  sie w dniu 21.06.2019 r.                         

Udział   w spotkaniu z moderatorem wzięli: sołtys , członkowie Rady Sołeckiej , Radni Gminni i 

przedstawiciele wszystkich organizacji działających w Spóroku . 

Materiał  został opracowany przez  moderatora programu Odnowy Wsi  - Lesława Czernika   

we współpracy z Anną Golec  

 

Strategia jest zgodna z następującymi dokumentami: 

- Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Kolonowskie na lata 2015 – 2020; 

- Lokalny Program Rewitalizacji Miasta i Gminy Kolonowskie na lata 2016 – 2023; 

- Lokalna Strategia Rozwoju LG D „Kraina Dinozaurów” na lata 2014 - 2020.    

 

Plan Rozwoju Miejscowości Spórok wykonano w ramach środków finansowych 

 Gminy Kolonowskie . 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.minrol.gov.pl/
http://www.sporok.pl/
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2. Krótki rys historyczny miejscowości. 

Osada została założona w 1764 r. przez ówczesnego urzędnika hrabiowskiego 

Karmerau, stąd jej pierwotna nazwa - Carmerau.  

W alfabetyczno-statystyczno-topograficzym przeglądzie wiosek, miast i innych miejscowości 

Królewsko - Pruskiej Prowincji Śląska z 1845 roku widnieje zapis: Carmerau - Spórok - 

kolonia składa się z dwóch części: I część - Kolonia Królewska – należąca  do powiatu 

opolskiego, II część – Kolonia Hrabiowska- należąca  do powiatu strzeleckiego. Pierwszą 

osadę zamieszkiwało 10 kolonistów, każdy otrzymał po 17 morgów ziemi. Później w ciągu 

XIX stulecia powstały następne domostwa. To, że starsza część kolonii położona w dobrach 

królewskich w powiecie opolskim, a młodsza część położona po drugiej stronie drogi 

wiejskiej znalazła się już w dobrach hrabiego Collony - powodowało wieloletnie spory o 

ziemię. Pomiędzy urzędnikami królewskimi i 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. Część 

mieszkańców Spóroka do dziś używa potocznej nazwy Baniok -. Jest to osiedle na terenie 

Spóroka, które zbudowali pracownicy kolei na działkach odkupionych od kolonistów. 

Pierwsza nazwa pochodzi z 1864 r. i oznacza "kolejarza", późniejsza nazwa z 1936 r. z 

niemieckiego Bahsiedel oznacza "osiedle kolejarzy".  

W materiałach archiwalnych widnieje zapis, że w wiosce sołtys od 1812 posiadał znak - 

pieczęć, którą się posługiwał, gdy podpisywał urzędowe pisma. Na tej pieczęci widniały dwa 

domki, a pomiędzy nimi i z boku jest po jednym świerku.  

Duże znaczenie dla wioski miało wybudowanie w 1921 roku przebiegającej przez Spórok 

linii kolejowej, co dało dogodne połączenie z miastami Strzelce Opolskie i Fosowskie. W 

1930 roku wybudowano budynek dworca kolejowego, który stoi do dziś. Niestety z przyczyn 

ekonomicznych linia ta została zamknięta w czerwcu 2000 r. Starsi mieszkańcy Spóroka 

wspominają o tym, że w dawnych czasach była we  wsi kuźnia i kotlarnia, jednak nie 

zachowały się żadne dokumenty potwierdzające te fakty. Materiały archiwalne z 1864 r. 

wspominają o istniejącej w  miejscowości Gajówki, lecz nie podają miejsca dokładnego jej 

usytuowania. Z przekazów starszych mieszkańców wynika, że było to prawdopodobnie na 

skrzyżowaniu, gdzie obecnie stoi dom p. Drzymały. Istniejąca obecnie w Spóroku 

Leśniczówka została wybudowana w 1899 roku. 

Ponadto  ciekawymi  i historycznymi  miejscami  w Spóroka są : 

- Kapliczka – Dzwonnica na skrzyżowaniu drogi Ozimek – Staniszcze. Pochodzi z XIX 

wieku. Trzy rodziny ze Spóroka wyjechały w 1852 r. do USA. W dowód wdzięczności i w 

podziękowaniu za szczęśliwą podróż przysłali pieniądze z prośbą o wybudowanie kapliczki. 

Została wybudowana w 1858 roku i do dziś dzięki staraniom mieszkańców Spóroka stoi w 

dobrym stanie. 

- Szkoła Polska – [z akt arch. 1864] stała w części Królewskiej Spóroka – w miejscu, gdzie 

stoi dom p. Miki. Boisko szkolne było po drugiej stronie drogi. Nie ma dokumentacji, w 

których latach szkoła prowadziła edukację. Zachował się tylko Dziennik Szkolny z 1816 

roku, który świadczy, że wtedy szkoła już istniała. 

Następna szkoła została wybudowana w 1872 roku. Jest to jeden z najstarszych budynków w 

wiosce, który do dziś zachował się w dobrym stanie. Mieściło się w nim Przedszkole 

Publiczne. Pieniądze na budowę tej szkoły dał rząd pruski jako odszkodowanie w wojnie 

francusko – pruskiej. 

Budynek nowej szkoły został wybudowany w 1965/66 roku i służył dzieciom oraz młodzieży 

do roku 2001. Z powodów ekonomicznych szkoła została przeniesiona do Staniszcz Małych, 

a budynek został przejęty przez Stowarzyszenie Odnowy Wsi i służy mieszkańcom jako Dom 

Aktywności Wiejskiej . Obecnie mieści się w nim oddział przedszkolny. 
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- Straż Pożarna – pierwszy budynek straży, gdzie stała ręczna pompa strażacka mieścił się 

między domami p. Golca a p. Mach. Następnie została przeniesiona do budynku przy Szkole 

Podstawowej. Następnie wóz strażacki stał  w budynku wybudowanym w 1986 roku, ale 

całkowicie nie oddanym do użytku publicznego. W roku 2007 wybudowano nowy boks 

strażacki z zapleczem sanitarnym przy Centrum Aktywności Wiejskiej.   

 

Śląsk jako pogranicze kulturowe był miejscem przenikania wpływów polskich, niemieckich i 

czeskich. Tak też stał się symbolem wielu problemów społecznych, gospodarczych, 

narodowościowych i kulturowych. Okresy wojen, zaborów, powstań śląskich i II wojny 

światowej to czas bolesnych przeżyć dla Ślązaków.  

Nie ominęły one również mieszkańców Spóroka. 

 

3. Położenie miejscowości jej struktura przestrzenna.  

SPÓROK ( wcześniejsze nazwy: Gräflich, Karmerau, ) to wioska malowniczo położona 

wśród lasów, stanowiąca jak gdyby śródleśną wyspę.  

Nazwa pochodzi od ówczesnego ministra sprawiedliwości śląska (schlesischer Justizminister) 

Johann Heinrich Casimir Graf von Carmer (1720 – 1801), który dał początek Kolonii.  

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. Obecnie Spórok należy do powiatu strzeleckiego. 

Tereny leśne gminy Kolonowskie należą do Nadleśnictwa Zawadzkie, z wyjątkiem wsi 

Spórok, tymi bowiem zarządza Nadleśnictwo Strzelce Opolskie. 

 Wokół wsi znajdują się niewielkie torfowiska. Przez wioskę przepływa rzeczka Cienka- 

Ptaszówka. Tuż u jej źródła utworzono zbiornik wodny „Ptasi Stawek”.  

Wieś jest w zasięgu działania Stowarzyszenie Lokalnej Grupy Działania „Kraina 

Dinozaurów”. Na terenie CAW w latach 2007 – 2010 znajdowała się siedziba i   biuro LGD.  

 

4. Zmiany we wsi związane z programem Odnowy Wsi. 

We wsi zaszło bardzo wiele zmian związanych z działaniem programu odnowy wsi.   

Mieszkańcy w 2000 r. powołali Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok, jego działalność 

przyczyniła się do zwiększenia poziomu integracji mieszkańców. Poziom integracji można 

określić wspólnotą ludzi. Poprzez udział w różnych szkoleniach i warsztatach mieszkańcy 

nabyli wiele umiejętności i wiedzę na tematy związane z odnową wsi i jej rozwojem. 

Poprawie uległa estetykę wsi- zostały postawione wiaty przystankowe, donice, witacze. Dużą 

popularnością cieszyły się organizowane imprezy kulturalne, sportowe. Powrócono do 

kultywowania imprez tradycyjnych- wodzenie niedźwiedzia , dożynki, „Polterabend”.  

Ważną imprezą było zorganizowanie obchodów 230-lecia założenia wsi Spórok. 

Wykonano wiele projektów, z których najważniejszym było odtworzenie i zagospodarowanie 

terenu rekreacyjnego i wypoczynkowego tzw. „Ptasiego stawku”. Wyremontowana została i 

wyposażona świetlica wiejska. Członkowie Stowarzyszenia zebrali i spisali historię Spóroka, 

odszukana została dawna pieczęć sołectwa. Wieś zaczęła się promować - utworzono stronę 

internetową wsi, wydano foldery, widokówki, gadżety. Przez pracowników Akademii 

Rolniczej we Wrocławiu wykonany został plan zagospodarowania Spóroka. Dzięki 

aktywności wielu mieszkańców pozyskane zostały środki z wielu fundacji i programów 

unijnych i utworzono w budynku po szkole podstawowej Centrum Aktywności Wiejskiej. 

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju organizowali półkolonie dla dzieci w Spóroku, akcje 

letnie „Sposób na wakacyjną nudę”, stale wakacyjne zajęcia dla dzieci.  Corocznie 

organizowany jest festyn – piknik , integrujący mieszkańców. Rozbudowana i 

unowocześniona została infrastruktura techniczna wsi, wybudowano kanalizację, odtworzono 
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remizę OSP, stworzono kalendarz cyklicznych imprez,wydano śpiewnik „Cały Spórok śpiewa 

z nami”. Założono grupę teatralno- kabaretową ,,Kaktusik’’ , która co roku przygotowuje 

ciekawy repertuar.    Za te wszystkie działania sołectwo zostało nagrodzone wieloma 

nagrodami i wyróżnieniami. 

 

5.  Opis zasobów wsi. 

• Działające organizacje: OSP, Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok,  

• Koło DFK, Koło przy Związku Kobiet Śląskich, Rada Sołecka. 

• Firmy działające we wsi: firmy budowlano – remontowe, blacharstwo samochodowe, 

Mega Maszyny, Fan – Agri (produkcja serów), Stolarstwo, branża papiernicza, sklepy 

wielobranżowe, fryzjer, kosmetyczka. 

• Młody sołtys. 

• Oddział przedszkolny . 

• Ogólno dostępny plac zabaw. 

• Świetlica wiejska. 

• Eko przystanek – przy Ptasim Stawku  

• Boisko sportowe. 

• Kościół – filia Kościoła parafialnego z Krasiejowa. 

• Przystanki autobusowe. 

• Źródełko zgody i miłości. 

• Znana historia wsi. 

• Kapliczki i krzyże. 

• Sklepy spożywczo - przemysłowe. 

• Bar. 

• Piekarnia. 

• Fryzjer. 

• Kosmetyczka. 

• Ciastkarnia. 

• Gospodarstwa rolne zbożowe i hodowlane. 

• Lokalny produkt Fan Agri. 

• Boisko do piłki plażowej. 

• Sad owocowy. 

• Ostoja dla owadów. 

• Pszczelarze (3 gospodarstwa). 

• Imprezy tematyczne (Św. Marcin, Eko Piknik na Ptasim Stawku, Dożynki). 

• Kultywowanie tradycji (Wodzenie Niedźwiedzia, Stoły Wielkanocne, Św. Mikołaj, 

Wigilia dla osób starszych, zwyczaje związane z świętami wielkanocnymi). 

• Grupa teatralna- kabaretowa ,,Kaktusik’’ 

• Gra terenowa – Po zdrowie i relaks do Spóroka. 

• Działki budowlane.  

• Zagospodarowane i estetyczne posesje prywatne. 

• Internet. 

• Wodociąg i kanalizacja na wsi. 

• Sieć gazowa dostępna dla chętnych. 
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6. Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń wsi (SWOT) 

 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

1. Sieć gazowa we wsi. 

2. Sieć wodociągowa i kanalizacyjna na wsi. 

3. Sieć internetowa Multiplay. 

4. Dobrze działające organizacje na wsi –  

OSP, Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju 

Wsi Spórok, DFK, Związek Kobiet 

Śląskich, Rada Sołecka,  

5. Duża ilość działających firm usługowych 

na wsi (np. budowlano – remontowych- 8). 

6. Działające zakłady produkcyjne. 

7. Działające firmy handlowe – sklepy 

spożywczo - przemysłowe, internetowy, 

bar. 

8. Usługi fryzjerskie i kosmetyczne na wsi. 

9. Istniejące ścieżki rowerowe.  

10. Zrealizowane i służące wsi projekty 

Odnowy Wsi (Ptasi stawek, boisko do piłki 

plażowej, Źródełko Zgody i Miłości, 

Centrum Aktywności Wiejskiej, Centrum 

Edukacji Ekologicznej). 

11. Funkcjonowanie świetlicy wiejskiej. 

12. Funkcjonowanie oddziału przedszkolnego. 

13. Możliwość wynajmowania sali w Centrum 

Aktywności Wiejskiej na imprezy 

okolicznościowe. 

14. Rozbudowa wsi o nowe osiedla. 

15. Dobra współpraca z LGD ,,Kraina 

Dinozaurów’’. 

16. Wielokulturowość mieszkańców. 

17. Funkcjonujące gospodarstwa rolne. 

18. Wysoka estetyka posesji prywatnych.  

19. Kultywowanie tradycji przez   

mieszkańców.  

20. Działalność grupy teatralno- kabaretowej 

,,Kaktusik’’ 

21. Organizowanie imprez okolicznościowych. 

22. Aktywność mieszkańców – udział w  

imprezach organizowanych na wsi. 

23. Infrastruktura turystyczna z zapleczem 

sanitarnym (jedna z dwóch toalet 

ekologicznych – wykorzystująca 

dżdżownice kalifornijskie. 

 

1. Słabe ziemie, gleby piaszczyste 

niewystarczające do rozwoju 

wysokotowarowego rolnictwa. 

2. Niedostatecznie dobre drogi zarówno 

gminne jak i powiatowe. 

3. Słaby zasięg telefonii komórkowej. 

4. Brak skrzynek pocztowych. 

5. Słaba komunikacja PKS. 

6. Brak komunikacji PKP. 

7. Zamknięcie działalności  LZS 

„Zieloni”. 

8. Słaba mobilizacja mieszkańców do 

podłączenia się do sieci gazowej. 

9. Zły stan dróg transportu rolnego. 

10. Brak szkoły na wsi. 

11. Wyjazdy młodych ludzi w 

poszukiwaniu pracy za granicę. 

12. Małe zainteresowanie młodych pracą 

w kraju ze względu na niskie zarobki. 

13. Starzejąca się wieś. 

14. Niedostateczna współpraca 

mieszkańców i organizacji wiejskich. 

15. Nikła współpraca 

międzypokoleniowa. 

16. Niedostateczny kapitał na realizację 

inwestycji. 

17. Niedobory w oświetleniu wsi .  

18. Niewykorzystane możliwości 

pozyskiwania energii solarnej. 
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SZANSE ZAGROŻENIA 

1. Rozwój Eko – i  agroturystyki. 

2. Tworzenie miejsc pracy w sferze usług. 

3. Poprawa estetyki i wizerunku wsi. 

4. Możliwość pozyskiwania dodatkowych 

źródeł dochodów. 

5. Polepszenie warunków życia na wsi. 

6. Aktywizacja mieszkańców. 

7. Młodzież włączająca się w życie 

społeczne. 

8. Uruchomienie linii kolejowej. 

9. Utworzenie wioski tematycznej. 

10. Wykorzystanie funduszu sołeckiego. 

11. Poprawa reklamy wsi. 

12. Polepszenie współpracy 

międzypokoleniowej. 

13. Zagospodarowanie terenów gminnych. 

14. Wprowadzenie Gminnego Programu 

Rozwoju Wsi. 

15. Troska o własne otoczenie, środowisko. 

16. Dobre wzorce działania dla dzieci i 

młodzieży. 

17. Pozyskanie środków zewnętrznych na 

nowe inwestycje i przedsięwzięcia. 

18. Nawiązanie współpracy z partnerami 

zagranicznymi. 

19. Przychylności władz gminy, powiatu i 

województwa.  

20. Większe wykorzystanie istniejących 

ścieżek rowerowych. 

21. Współpraca z LGD Kraina Dinozaurów. 

1. Migracja młodych. 

2. Brak dobrych chęci do współpracy. 

3. Utrudniony dostęp do infrastruktury 

kulturalnej. 

4. Postawa roszczeniowa. 

5. Niezbyt dobra organizacja pracy 

świetlicy wiejskiej – nieregularne 

godziny funkcjonowania świetlicy. 

6. Słabe docenianie pracy organizacji 

społecznych przez władze 

samorządowe. 

7. Upadek działania Programu Odnowy 

Wsi. 

8. Wprowadzenie się na wieś ludności  

z miast i wynikające z tego konflikty. 

9. Zniechęcenie, niska motywacja do 

działania 

10.    Zbyt małe środki finansowe na 

kolejne działania mieszkańców.  

11. Brak wsparcia ze strony partnerów 

wsi. 

12. Niewykorzystanie istniejących 

możliwości rozwojowych. 
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7. Wizja 

 

,, SPÓROK- wieś wykorzystująca położenie wśród lasów, łąk i źródeł oraz 

nazwę miejscowości , jest  wioską estetyczną i gościnną, zachowująca i 

promująca swoją śląską tożsamość, proponująca bogatą i atrakcyjną  ofertę 

szkoleniowo- kulturalno- rekreacyjną dla przyjezdnych i mieszkańców.  

 
Hasło reklamowe wsi:  

    „Do Spóroka po zdrowie, relaks i spokój wewnętrzny”          

       Logo wsi  - Dąb - symbol zdrowia i mocy wewnętrznej – 
               ( wyjątkowo twarde i odporne drzewo o magicznych właściwościach)  

  

 

Wioska Spórok będzie:  

- wsią nowoczesną, bezpieczną i wygodną - z dobrymi drogami, zadbaną, czystą z    

     estetycznymi domami i pięknymi ogrodami.  

- miejscem do wypoczynku , sportu i rekreacji dla dzieci, młodzieży i dorosłych (plac zabaw,  

    boisko sportowe , zewnętrzna siłownia )  

-     wioską zintegrowaną, z aktywną i nowoczesną społecznością (zadbamy o wysoką  świadomość  

      ekologiczną, organizować będziemy dalej akcje sprzątania świata, pikniki  ekologiczne itp )  

- wsią dbającą o dzieci i młodzież, a także integrującą wszystkich nowych mieszkańców, tak   

    by każdy czuł się ważnym członkiem naszej społeczności i miał jak najlepsze warunki do rozwoju.  

- wsią przedsiębiorczą i rozwijająca się gospodarczo. 

 

Do realizacji naszej wizji konieczne będzie zaangażowanie mieszkańców wioski  jak i zaangażowanie 

i współpraca władz Gminy Kolonowskie i Powiatu Strzeleckiego.  
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8. Program długoterminowy rozwoju sołectwa Spórok na lata 2020-2025. 

 

Cele jakie musimy 

osiągnąć 

Projekty, przedsięwzięcia służące 

osiągnięciu celów 

Termin 

realizacji* 

Źródła 

finansowania* 

A. TOŻSAMOŚĆ WSI  I  WARTOŚCI  ŻYCIA  WIEJSKIEGO 

1. Kultywowanie tradycji 

i pielęgnowanie 

dziedzictwa kulturowego.  

  

 

Organizacja imprez kulturowych: 

Wodzenie Niedźwiedzia,  

Stoły Wielkanocne,  

Św. Mikołaj,  

Wigilia dla osób starszych, 

propagowanie gwary. 

Cyklicznie 

2020 - 

2025 
Fundusz sołecki/  

Środki własne/ 

środki zewnętrzne 

Organizacja imprez okolicznościowych: 

Dzień Strażaka , 

 Św. Marcin,   

Eko Piknik na Ptasim Stawku,  

Dożynki,  

Cyklicznie 

2020 - 

2025 

Fundusz sołecki  

Środki własne 

/środki zewnętrzne 

Propagowanie gry terenowej  

„Po Zdrowie i Relaks do Spóroka ”. 

2020- 2025 Fundusz sołecki/  

Środki własne/ 

środki zewnętrzne 

Wykonywanie korony żniwnej. 2020 - 

2025 

Środki własne/ 

Praca własna 

 Spotkania z mieszkańcami o 

specyficznych umiejętnościach i 

znających  ciekawe historie lokalne.  

2020 - 

2025 

Fundusz sołecki/  

Środki własne/ 

środki zewnętrzne 

2. Wzmocnienie 

wizerunku wsi 

 

Odnowienie „witaczy”. 

 

2020 - 

2025 

Fundusz sołecki/  

Środki własne/ 

środki zewnętrzne 

Odnowienie tablic ogłoszeń. 2020 - 

2025 

Fundusz sołecki/  

Środki własne/ 

środki zewnętrzne 

Odnowienie krzyży. 2020 - 

2025 

Fundusz sołecki/  

Środki własne/ 

środki zewnętrzne 

Utworzenie wioski tematycznej. 2020 - 

2025 

Fundusz sołecki/  

Środki własne/ 

środki zewnętrzne 

B. STANDARD ŻYCIA 

1. Zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej. 

Zagospodarowanie terenów sportowych 

– mini golf, siłownia zewnętrzna,  baza 

na sprzęt OSP). 

2020 - 

2025 

Fundusz sołecki / 

Środki własne/ 

środki zewnętrzne 

 Upiększenie zagród i przestrzeni 

publicznej. 

2020 - 

2025 

Fundusz sołecki/  

Środki własne/ 

środki zewnętrzne 

 Cykliczne sprzątanie wioski. 

 

2020 - 

2025 

Fundusz sołecki/  

Środki własne/ 

środki zewnętrzne 

2. Poprawa stanu 

bezpieczeństwa 

mieszkańców. 

Kontynuacja budowy chodników we 

wsi. 

2020 - 

2025 

Fundusz sołecki/  

Środki własne/ 

środki zewnętrzne 
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 Poprawa stanu oświetlenia wsi. 2020 - 

2025 

Środki gminy/ 

Środki zewnętrzne 

 Organizacja szkolenia z pierwszej 

pomocy przedmedycznej. 

2021 Fundusz sołecki/  

Środki własne/ 

środki zewnętrzne 

C. JAKOŚĆ ŻYCIA 

1. Podniesienie jakości 

oferty edukacyjnej i 

spędzania czasu wolnego. 

Zatrudnienie animatora czasu wolnego 

do świetlicy wiejskiej. 

2020 -2025 Fundusz sołecki/ 

Środki własne/ 

środki zewnętrzne   

Organizacja wyjazdów integracyjno – 

kulturalnych. 

2020 - 

2025 

Fundusz sołecki/  

Środki własne/ 

środki zewnętrzne 

Mitting dla młodych 2020 Fundusz sołecki/ 

Środki własne/ 

środki zewnętrzne 

Warsztaty szkoleniowo – edukacyjne w 

Leśnym Centrum Edukacyjnym przy 

Ptasim Stawku’’ 

2020 - 

2025 

Fundusz sołecki/  

Środki własne/ 

środki zewnętrzne 

D. BYT 

1. Promocja wsi Zaistnienie wioski w mediach 

społecznych  (ogłoszenia, spoty 

reklamowe , film promocyjny)  

2020- 2025 Fundusz sołecki/  

 Środki własne/ 

 środki zewnętrzne 

Organizacja warsztatów edukacyjnych 2020- 2025 Fundusz sołecki/  

Środki własne/ 

środki zewnętrzne 

Organizacja rajdów rowerowych 2020 - 

2025 

Fundusz sołecki / 

Środki własne/ 

środki zewnętrzne 

Wykorzystanie strony internetowej 

gminy i Stowarzyszenia.  

2020 - 

2025 

Fundusz sołecki/  

Środki własne/ 

środki zewnętrzne 

Wykorzystanie infrastruktury 

turystycznej  ,,Eko – Przystanek’’ 

2020 - 

2025 

Fundusz sołecki/  

Środki własne/ 

środki zewnętrzne 

2.1Rozwój 

przedsiębiorczości oraz 

możliwości zarobkowania 

przez mieszkańców wsi. 

2.2 Tworzenie warunków 

sprzyjających rozwojowi 

przedsiębiorczości 

lokalnej 

 

Organizacja kursu florystycznego z 

możliwością uzyskania certyfikatu. 

2020 -2025  Fundusz sołecki/  

Środki własne/ 

środki zewnętrzne 

Utworzenie Spółdzielni Socjalnej 

 

2020 -2025 Fundusz sołecki/  

Środki własne/ 

środki zewnętrzne 

Odpłatna działalność stowarzyszenia 

(gra terenowa, warsztaty edukacyjne). 

2020 – 

2025 

Fundusz sołecki/  

Środki własne/ 

środki zewnętrzne 

Szkolenia, np. Ginące zawody, 

Pozyskiwanie funduszy zewnętrznych. 

2020 -2025 Fundusz sołecki/  

Środki własne/ 

środki zewnętrzne 

 Organizacja szkolenia – Wykorzystanie 

energii solarnej . 

2020 - 

2025 

Fundusz sołecki  

Środki własne 

/środki zewnętrzne 
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9.Wdrożenie i monitorowanie planu oraz zarządzanie 

 

Wdrożenie Planu Rozwoju  Miejscowości rozpocznie się poprzez wprowadzenie go w życie 

uchwałą Zebrania Wiejskiego i Rady Gminy Kolonowskie. Wdrożenie Planu zaleca się 

Sołtysowi wraz z Radą  Sołeckiej  oraz Stowarzyszeniu Odnowy i Rozwoju Spórok   

Monitorowanie każdego przedsięwzięcia - czyli dbanie o prawidłowy jego przebieg przez 

cały czas jego trwania polega na systematycznym zbieraniu, zestawianiu i ocenie informacji 

rzeczowych i finansowych, które opisują jego postęp i efekty. 

 

 Przyjęty Plan Rozwoju Miejscowości jest dokumentem, który może ulegać zmianom. 

Oznacza to, że może ulegać aktualizacji i dostosowaniom w zależności od istotnych 

uwarunkowań rozwoju oraz oceny skuteczności dokonywanej w trakcie ewaluacji, a więc 

zazwyczaj w okresach co najmniej pięcioletnich ( przynajmniej jeden raz w trakcie kadencji 

władz gminy). 

Rolą Stowarzyszenia  Odnowy  i Rozwoju Spórok jest nie tylko współpraca przy realizacji i 

śledzenie postępów w realizacji Planu Rozwoju Miejscowości, ale i czuwanie nad jego 

aktualnością oraz znajomością wśród pozostałych mieszkańców. 

Postępy w realizacji przyjętego Planu Rozwoju - Odnowy Miejscowości - zaakceptowanego 

przez mieszkańców  i  popartego  przez  władze  Gminy –   są na bieżąco monitorowane i 

oceniane przez samych zainteresowanych tj. mieszkańców Spóroka. 

Szczególna rola przypada Grupie Odnowy, która jako inicjator Planu Odnowy Miejscowości 

a obecnie Planu Rozwoju Miejscowości jest jednocześnie odpowiedzialna przed 

społecznością Spóroka  za jego systematyczną i trwałą realizację. 

   

 

10.Podsumowanie 

 

Opracowany Plan Rozwoju  Miejscowości zakłada w przeciągu 5 najbliższych lat realizację 

kilku zadań. Istotą tych zadań jest pobudzenie aktywności środowisk lokalnych oraz 

stymulowanie współpracy na rzecz rozwoju i promocji wartości związanych z miejscową 

specyfiką społeczną i kulturową. 

Zakładane cele Planu przewidują wzrost znaczenia wsi jako lokalnego ośrodka rozwoju 

kultury, edukacji, sportu i rekreacji. 

Realizacja Planu Rozwoju Miejscowości Spórok ma także służyć integracji społeczności 

lokalnej, większemu zaangażowaniu w sprawy wsi, zagospodarowaniu wolnego czasu dzieci i 

młodzieży oraz rozwojowi organizacji społecznych. 

 

 

 

Plan Odnowy miejscowości został przyjęty: 

 Uchwałą  Walnego Zebrania Mieszkańców wioski Spórok z dnia 24.09.2019 r.  

oraz  

uchwałą Rady Gminy Kolonowskie z  dnia 16.12.2019 r.  


