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 około 630 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 1776 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.

Pierwsza wydana widokówka
ze Spóroka

Sklep, Szkoła Polska, zabytkowa
kapliczka, dworzec PKP.

Mapa z założenia
osady z 1973r.

Organizacje działające w wiosce.
•
•
•
•
•
•

Sołtys wraz z radą sołecką.
Ochotnicza Straż Pożarna (od 1776).
Ludowy Klub Sportowy (od1947).
Koło Towarzystwa Mniejszości Niemieckiej.
Stowarzyszenie Odnowy Wsi (od 2000).
Związek Kobiet Wiejskich – Koło Spórok (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.
• Obecnie budynek jest
własnością prywatnej osoby

Najstarszy budynek w Spóroku.
• Budynek wybudowany w
1872r. Początkowo
mieściła się Szkoła Polska
a następnie Przedszkole
Publiczne.
W 2002r. zamknięte z
przyczyn ekonomicznych.
• Obecnie budynek jest
własnością prywatnej osoby

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, salka ćwiczeń, sala
kulturalno- oświatowa z zapleczem
kuchennym. Od 2007 r służy jako
Wiejski Ośrodek Szkoleniowy.
Od 2009 – do 2016 r, znajdowała się
tutaj Siedziba Lokalnej Grupy
Działania ,,Kraina Dinozaurów’’
Od 2016 r – został otwarty oddział
przedszkolny.

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 , boisko do siatkówki
plażowej oraz siłownia zewnętrzna
Tuż obok Centrum Aktywności Wiejskiej
dzięki środkom unijnym, funduszowi
sołeckiemu zostały wybudowane: plac
zabaw, boisko do siatkówki plażowej oraz
siłownia zewnętrzna

Boisko i szatnia LKS – Zieloni
Boisko sportowe zostało utworzone w 1947r.
Do dziś służy jako miejsce sportowe.

Kapliczki

Kapliczka na ul. Guznera
obok domostwa p. Gonsior.

Historyczna kapliczka
na skrzyżowaniu. Pochodzi z XIXw.

Kapliczka Matki Boskiej
przy ul. Guznera.

Krzyże przydrożne

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

Krzyż u p. Koj

Krzyż na zakręcie
Opiekun: G.Stróżyk

Krzyż u p. Kulig

Krzyż na skrzyżowaniu
opiekun: Rodzina Puzik

Krzyż u p. Koik

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.przez mieszkańców
wioski 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.

EKO Przystanek
Pod szumiącymi Dębami
przy Ptasim Stawku

Rok 2000 - zawiązało się
Stowarzyszenie Odnowy Wsi
–wiele pomysłów
- wiele zapału
-wiele osób chętnych do pracy
na rzecz swojej małej ojczyzny

Zebranie założycielskie odbyło się dnia 24.09.2000 r.
Komitet założycielski w składzie: Anna Golec , Krystyna Deja,
Stefania Kaliciak, Irena Koik, Piotr Brandt, Gerhard Jambor.
W KRS zarejestrowano w dniu 16.10. 2000 r .
Do stowarzyszenia wpisało się 50 osób – członków
Od 2000 r – Wioska Spórok została
Uczestnikiem Opolskiego Programu Odnowy Wsi
Od 2011 r - Liderem Odnowy Wsi
(679 sołectw uczestniczących w Programie Odnowy Wsi w woj. Opolskim – 29 liderów )

Władze w stowarzyszeniu
Zarząd :
Przewodniczący – Anna Golec
V-ce przewodniczący –Stefania Kaliciak, Janina Urbańczyk(2009), Katarzyna Kozioł(2012) Jan Woiczyk (2017)
Sekretarz – Janina Urbańczyk, Marzena Bujak (2009) Gizela Palus (2020)
Skarbnik – Piotr Brandt, Zbigniew Kaszycki (2005), Mariola Król (2009), Hanna Kapitza (2017)

Marzena Bujak (2020)
Członek – Norbert Deja, Gizela Palus (2009), Rafał Koj (2020)

Komisja Rewizyjna
Alicja Badura , Hubert Klencz (2009)
Monika Hasterok, Urszula Klencz (2005), Teresa Wyrwoł (2009) Stefania Kaszycka (2017)
Artur Polok, Gizela Palus (2005) Irena Koik (2009), Roman Cebula (2012)

Pierwszy projekt - pierwsze wspólne działanie
Odtworzenie stawu i zagospodarowanie terenu wokół

Widok na miejsce gdzie w latach 1800/1900
był staw Strich

Mapa z 1891 roku

Ptasi Stawek – zielone miejsce rekreacyjno – edukacyjne
W 2000 r. Nadleśnictwo Strzelce Opolskie
pozytywnie opiniuje projekt odtworzenia
Stawku na rzeczce Cienka - Ptaszówka
W 2002 roku podpisane zostało porozumienie
pomiędzy Stowarzyszeniem
a Nadleśnictwem Strzelce Opolskie.
Stowarzyszenie zostaje gospodarzem terenu.
W 2013 r. na teren wokół ,,Ptasiego Stawku’’
została podpisana umowa najmu.
W roku 2017 r. umowa najmu została
rozszerzona o dodatkowy teren

spełniające ponadto funkcje: zbiornika retencyjnego i przeciwpożarowego
Koszt otworzenia stawku - ok.50 000 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

W roku 2001r. – III miejsce projekt „Ptasi Stawek”

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. - corocznie program artystyczno- rozrywkowy.
W skład grupy wchodzą mieszkańcy Spóroka –dzieci młodzież i dorośli.
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. –przedstawienie pt ,, Źródełko zgody i miłości ‚’’
2012 r. – Leśne śpiewanie nad Ptasim Stawkiem
2013 r. - przedstawienie pt ,,Królowa Śnieżka po Śląsku’’
2014 r. – Gumisie w Spórackiej dolinie
2015 r. - przedstawienie pt ,,Romeo i Julia po śląsku’’
2016r. -Krasnoludki w Spóroku
2017r. -,, Żabka mała i utopek’’
2018r. –,,Romeo i Julia po śląsku’’
2019r. –. „Koncert Życzeń ‘’ – wyk:,,Bajm’’,
Antek Szprycha,,Herzbuben’’,„Budka Suflera

Członkowie stowarzyszenia zbierali i opracowali historie miejscowości na podst. dokumentów:


Topograficzny podręcznik Śląska, Wrocław 1864r.



Rocznik Statystyczny - Kościelny z 1859 r.



Alfabetyczno-statystyczno-topograficzny przegląd wiosek, placów, miast i
innych miejscowości Królewsko - Pruskiej Prowincji Śląska z 1845 r.



Zapisy kościelne parafii z 1891r. i 1902 r.



Spis miejscowości Polskiego Śląska Górnego z 1920 r. i 1939 r.



Mapa Topograficzna z 1929 r.



Lech M. Nijakowski, Dyskursy o Śląsku, Warszawa 2002 r.



Wypisy do dziejów Powiatu Strzeleckiego pod red. F. Hawranka, Opole 1974 r.



Prywatne zbiory dokumentów pana Józefa Kokota



Kolonowskie - miasto i gmina - wydawnictwo opracowane


-

przez Urząd Miasta i Gminy w Kolonowskiem
Wywiady i przekazy ustne mieszkańców wioski

Znak- pieczęć Spóroka

Pierwsza mapa wioski Spórok.

Pierwsza widokówka ze wioski Spórok.

Budynek szkoły podstawowej – Dom Aktywności Wiejskiej w
Spóroku 20.09 .2001r – przekazanie kluczy i protokołów do budynku,
02.10. 2001r- zebranie przedstawicieli wszystkich organizacji w
Spóroku celem ustalenia zagospodarowanie budynku.
Członkowie stowarzyszenia jako wolontariusze – uruchomili
działalność świetlicy wiejskiej.
Prowadzono zajęcia 3 razy w tygodniu.
Rozpoczęto działalność kulturalną poprzez: organizowanie Andrzejek
, coroczne bale Sylwestrowe, coroczne festyny „Pod Szumiącymi
Dębami ‘’, obchody ,,Dnia Mężczyzny”. założono Kabaret Kaktusik ,
organizowano w czasie ferii zimowych turnieje sportowe,- zajęcia w
czasie wakacji dla dzieci i młodzieży ,organizowanie Mikołaja dla
dzieci i młodzieży, kurs tańca dla dzieci i młodzieży,
zorganizowanie zajęć aerobiku dla dorosłych , zorganizowanie
kursu j. niemieckiego w Spóroku .

Projekty związane z remontami i wyposażeniem
Centrum Aktywności Wiejskiej w Spóroku


W 2003 r. – projekt z kontraktu woj. opolskiego Male granty Odnowy Wsi ,, DAW – zakup wyposażenia’’
całkowity koszt - 32012 zł
Urząd wojewódzki – 18140 zł
Urząd MiG Kolonowskie - 11700 zł
stowarzyszenie – 59770 zł
Zakupiono :
stoły i krzesła, drzwi wejściowe, wieża ,2 komputery, ksero, 2 biurka, meble biurowe.



,,Rozbudowa i adaptacja budynku byłej szkoły podstawowej na Centrum Aktywności Wiejskiej w Spóroku”2004 r
Urząd Miasta i Gminy jako wierzytelny i kompetentny partner złożył wniosek do SPO ,,Restrukturyzacja i
modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich’’
Działanie -,,Odnowa Wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”
Projekt zakończony – grudzień 2006r
Całość projektu- 587795,00 zł
SPO
- 316011,20 zł



Wiejski Ośrodek szkoleniowy w Spóroku -2007 r.
Projekt realizowany w ramach zadań publicznych Samorządu Województwa Opolskiego ,,Przedsięwzięcia
wspierające rozwój infrastruktury społecznej wsi.”
Całkowity koszt projektu : 22868 zł
dotacja z urzędu wojewódzkiego – 14899 zł
U M i G Kolonowskie – 7022 zł (projektor )
stowarzyszenia - 947 zł w tym roboczogodziny – 793 zł
Zakupiono:
ekran, tablica, laptop, aparat cyfrowy, DVD, urz. wielofunkcyjne, biurko z krzesłem,
sprzęt nagłaśniający, rolety na 2 sale, stolik ,

'JESTEM KOLONISTĄ '' półkolonie w Spóroku
Zorganizowano półkolonie w Spóroku dla
dzieci i młodzież . Przez 15 dni (05.07. -20.07.2004 r) organizowano zajęcia
przygotowane przez kadrę kolonijną
.W programie znalazły się atrakcje tj.
: wyjazd na kręgielnię , basen , do kinoplexu ,
ogrodu botanicznego, pobyt na „Pikniku na
Florydzie ’’ zwiedzanie zamku w Toszku,
spotkania integracyjne w DPS Kadłub , na
półkolonii w Rozmierzy, oraz noc z duchami.
Kadra kolonijna pracowała jako wolontariusze.

SPOSÓB NA WAKACYJNĄ NUDĘ
ZORGANIZOWANY WYPOCZYNEK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

Organizator
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Spórok
Stowarzyszenie Odnowy Wsi Staniszcze Małe
Rodzina Kolpinga Staniszcze Wielkie
Zadanie realizowane dzięki środkom własnym stowarzyszeń, pracy wolontariuszy
oraz pozyskanym środkom z Powiat Strzeleckiego i Gminy Kolonowskie

SPOSÓB NA WAKACYJNĄ NUDĘ
2005 r ,,Wakacje w domu’’
2006 r – ,,Biwak i ja’’
2007 r. - ,,Wakacje z św. Jackiem ‘’
2008 r. - „Zaginiony skarb księcia Jana Dobrego”:
2009 r. - ,, Z Uśmiechem na twarzy’’
2010 r. - ,,Edukacja ekologiczna i ochrona środowiska’’
2011 r – ,, Poznajemy urocze zakątki Opolszczyzny’’
2012 r.- ,,Razem pokonujemy nudę wakacyjna’’
2013 r. - ,, Na sportowo’’

,,Zdrowe i zadowolone kobiety promotorem
profilaktyki zdrowotnej’’
program współfinansowany przez Strzeleckie Starostwo
Powiatowe . W programie uczestniczyło 31 kobiet z powiatu
strzeleckiego (15 z Spóroka)
Realizowany od 09 – 12. 2007 r. i obejmował :
Spotkania z psychologiem
Badanie ciśnienia, tętna oraz poziomu cukru i cholesterolu
Rowerową wycieczkę na kręgielnię do Kolonowskiego
Ćwiczenia relaksacyjne + joga
Muzykoterapię
Park wodny i grotę solną w Tarnowskich Górach
Całkowity koszt – 6215 zł
Starostwo strzeleckie – 3000 zł
wkład uczestniczek - 900 zł
wkład stowarzyszenie – 2315 zł

,, Razem możemy wiele”
Program realizowany od 04.2008 r. do 03.2009 r. dzięki Fundacji
Wspomagania Wsi w ramach Nasza Świetlica - Nasz Klub”
Zajęcia świetlicowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Spóroku
Koszt całość projektu to 59500 zł w tym
- dotacja z Fundacji Wspomagania Wsi –
39160 zł.
- praca społecznej członków stowarzyszenia,
przeliczona na roboczo-godziny.
–20340 zł

,,Źródełko zgody i miłości’’
Powstało w 2010 r. dzięki zaangażowaniu się członków SOW Spórok
Cel: ochrona i racjonalne wykorzystanie zasobów środowiska naturalnego,
otworzenie źródełka (tworzenie wioski tematycznej – wioska Spórok – spór,
kłótnia niezgoda - w wiosce jest źródło zgody i miłości.)
Całkowity koszt - 3043,00 zł
Urząd Gminy Kolonowskie - pomoc przy ustaleniu projektu
– szkicu zabudowy źródełka oraz materiał 443,00
-sponsorzy - transport materiałów - 200 zł
- wkład własny stowarzyszenie oraz praca
- własna członków stowarzyszenia- 2400,00 zł

,,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’’ pozyskało środki na realizacje zadania.
Celem projektu było utworzenie wiaty turystyczno- rekreacyjnej przy Ptasim Stawku w Spóroku oraz

promocja turystyczno – przyrodnicza tego obszaru .
W ramach projektu wybudowany został obiekt małej infrastruktury turystycznej w postaci zadaszonej wiaty
turystycznej. By wypromować zasoby kulturowe, historyczne i przyrodnicze wioski Spórok została
przygotowana gra terenowa, która rozpoczyna się i kończy w wiacie turystycznej przy ,,Ptasim Stawku”.
Gra pt ,,Po zdrowie i relaks do Gumisiowej Spórackiej Doliny’’.
W ramach projektu została wydana również ulotka informacyjno-promocyjna Spóroka.
Na zakończenie projektu zorganizowano spotkanie integracyjno – promocyjne
Wartość projektu:
Całkowity koszt operacji - 31 664,10 zł.
Kwota dofinansowania ze środków unijnych - 24 959,77 zł
Pozostała kwota to wkład własny stowarzyszenie
oraz praca własna członków stowarzyszenia.

Pomysł zaczerpnięto z bajki Gumisie , w której to
sympatyczne misie, bardzo podobne do ludzi żyją w
leśnych zakątkach. Dbają o środowisko, opiekują się
dobrymi ludźmi i przeżywają różne ciekawe przygody.
Każda postać ukazuje cechy i charakter innej osoby.
Uczestnicy często utożsamiają się danymi postaciami.
Członkowie stowarzyszenia również jak te dobre misie,
dbają i opiekują się leśnym edukacyjno
wypoczynkowym zakątkami.

PRZYZNANO ZNAK JAKOŚCI
„SWOJE CHWALIMY!”

,Za teatralna kurtyną’’
25.05.2015 r – 30.09.2015r Projekt dofinansowany ze
środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich oraz
Środków Samorządu Województwa Opolskiego” za
pośrednictwem LGD ,,Dolina Stobrawy’’. - realizator :grupa
nieformalna pod patronem Stowarzyszenia Odnowy Wsi
Spórok
W ramach projektu przeprowadzono warsztaty taneczno –
rytmiczne, zajęcia z autoprezentacji i ćwiczenia emisji głosu
i dykcji oraz zebrano i wydano ,,Historię Kaktusika’’
Całość zadania to kwota 6580,00 zł
- dofinansowanie w kwocie 4250 zł.
- praca społecznej członków stowarzyszenia –2330 zł

,,Leśne centrum Edukacyjne’’
15.03.2016 r – 15.09.2016 r. Konkursu ,, Fundusz Naturalnej Energii” organizowanego
przez Operatora Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A pod patronatem
Wojewody Opolskiego, Fundacja Nasza Ziemia oraz Wojewódzkiego Funduszy Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Opolu
celem była integracja i edukacja społeczności szkolnej i lokalnej.
Koszt całość projektu to 12 400,00 w tym
- środki pozyskane - 10000,00 zł
-środki finansowe i praca społecznej
członków stowarzyszenia –2400,00 zł

Oferta szkoleniowa

Przyroda wokół nas –
uczmy się ją poznawać i fotografować”
25.06. – 30.07.2016 r. Warsztaty dla dzieci ze szkół podstawowych i gimnazjalnych w ramach umowy z
Urzędem Marszałkowskim – Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach projektu „Bioróżnorodność
Opolszczyzny – skarbem dziedzictwa przyrodniczego”
Zajęcia związane były z pokazaniem i uświadomieniem dzieci i młodzieży, jak cenne okazy flory i fauny,
pomniki przyrody oraz obszary chronione istnieją w ich miejscowościach i okolicy. Uczestnicy
warsztatów mogli również zapoznać się z technikami fotografowania przyrody.
Koszt całość projektu to 2 620,00 zł w tym środki pozyskane - 1 400,00zł
-środki finansowe i praca społecznej członków stowarzyszenia –1220,00 zł

,,Czyste środowisko –
najlepsze uzdrowisko’’
Realizacja od 15.03.2017r – 15.07.2017r. środki pozyskane w
ramach konkursu ogłoszonego przez Operatora Gazociągów
Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A
Celem projektu było wyrobienie właściwej postawy ekologicznej
oraz zaszczepienie nawyków dbałości o środowisko naturalne
dzieci , młodzieży i dorosłych. Ponadto
doposażono Leśne Centrum Edukacyjnego w stoły i ławki oraz
zorganizowano piknik na którym uroczyście ustawiono makaty
misiów – Gumisiów z tabliczkami (strażnicy porządku w lesie)
Koszt całość projektu to 13 373,44zł w tym - środki pozyskane
- 10000,00 zł
-środki finansowe i praca społecznej członków
stowarzyszenia –3373,44 zł

Nie zaśmiecaj mojego domu – Gumisie

(przy wjeździe do wioski i w lesie)

Wyprawa umożliwia poznanie wioski Spórok poprzez wyjątkowe elementy i historie
związane z lokalnym dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym.
Wydany w ramach projektu realizowanego z stowarzyszeniem Odnowy Wsi Staniszcze Małe

,,EKO Przystanek’’
W roku 2018 Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok z programu LEADER za
pośrednictwem LGD ,,Kraina Dinozaurów’’ zrealizowało projekt
Cel projektu to ochronna środowiska oraz poprawa warunków sanitarnych wokół atrakcji
turystycznych poprzez utworzenie ogólnodostępnej toalety ekologicznej wraz z zapleczem.
Wartość projektu:
Całkowity koszt operacji - 57729,00 zł.
Kwota dofinansowania ze środków unijnych - 54700,00 zł.
Pozostała kwota to wkład własny stowarzyszenie OiR Spórok oraz praca własna członków stowarzyszenia.

Eko Przystanek - Pod Szumiącymi Dębami
przy Ptasim Stawku gdzie znajdziesz :
można posłuchać śpiewu ptaków oraz żabiego koncert)

,,Jak Tradycja i obyczaj głosi’’
02.07.- 31.10.2018 r. – grant w ramach
projektu grantowego LGD ,,Kraina
Dinozaurów’’ ,,Z kulturą i Tradycja w
Krainie Dinozaurów’’
W ramach projektu doposażono
stowarzyszenie w sprzęt oraz
przygotowano ofertę kulturalną
Całkowity koszt operacji 23 230 ,00 zł.
kwota pomocy : 20 000,00 zł
Wkład własny w projekt :
3 230,00 zł

Oferta kulturalna
,,Jak tradycja i obyczaj głosi’’
Tradycje i zwyczaje Wielkanocne – opis w formie opowiadania
– tradycje kulinarne (zdjęcia oraz możliwość zaprezentowania stołu wielkanocnego )
Tradycje i zwyczaje związane z Bożym Narodzeniem - opis w formie opowiadania
Wodzenie Niedźwiedzia – inscenizacja obrzędu w wykonaniu grupy przebranej w stroje
Dożynki - opis w formie opowiadania – możliwość zaprezentowania zdjęć koron żniwnych i
korowodów dożynkowych
Spotkanie z św. Mikołajem - Mikołaj w stroju biskupa rozdający prezenty oraz zabawy dla dzieci
,,Spórackie źródełko zgody i miłości’’ inscenizacja kostiumowa przedstawiająca historię
zwaśnionych mieszkańców
Gra terenowa ,,W Spórackiej Gumisiowej Dolinie’’ – Gumisie zapraszają do lasu na spotkanie z
przyrodą oraz lekcje z historii i tradycji
,,Wspomnienia z dawnych lat’’ – śpiewanie dawnych piosenek z wykorzystaniem lokalnego śpiewnika
,,Zapomniane gry i zabawy ‘’
- Grzybek
- Baba Jaga patrzy
- Gra w Gumę
- Bierki
- Wyścigi na nartach
- Chusteczka haftowana
- Raps
- Rolnik sam w dolinie
- Głuchy telefon
- Decha
- Raczki mi daj
- Gąski do domu

,, Z Ekologią za pan brat’’
Zadanie realizowane przez Stowarzyszenie Przyjaciół i Mieszkańców Bierdzan w partnerstwie z
Stowarzyszeniem Odnowy i Rozwoju Spórok, środki pozyskane z programu LEADER za
pośrednictwem LGD ,,Kraina Dinozaurów’’

W ramach projektu w Spóroku odbyły się:
- zajęcia edukacyjne w Leśnym Edukacyjnym Centrum– budowa budek dla ptaków
- piknik ekologiczny ,,Pod szumiącymi Dębami’’

,,Zaczarowany ogródek’’
W ramach projektu realizowanego przez Departament
Rolnictwa i Rozwoju Wsi projektem pn. "Bioróżnorodność
Opolszczyzny - skarbem dziedzictwa przyrodniczego" w 2017
r Gmina Kolonowskie wraz z sołectwem Spórok wykonała
nasadzenia drzew owocowych. Gmina udostępniła działkę,
mieszkańcy posadzili 15 sztuk starych odmian drzew tj.
jabłonie, grusze, śliwy.
W tym roku członkowie stowarzyszenia wykonali tzw.
,,żywy płot’’ – nasadzono krzewy jadalne i ozdobne tworząc
ogrodzenie sadu . Oficjalnie została nadana nazwa
,,zaczarowany ogródek’’

,,Odnowa Wsi - szumi i działa od 20 lat''
Środki pozyskane w ramach konkursu dot. zadania
publicznego zorganizowanego przez Samorząd
Województwa Opolskiego dla organizacji
Pozarządowych na realizację działań z zakresu
odnowy wsi i promocji dziedzictwa kulinarnego.
Umowa podpisana w dniu 06.06.2020 r.
Głównym celem projektu jest promocja Programu
Odnowy Wsi
w woj. opolskim oraz promocja działań oddolnych.
W ramach realizacji zadania odbędą się:
- warsztaty dt. zasobów przyrodniczych terenu Spóroka z
jednoczesnym zebraniem materiałów do ścieżki zmysłów.
- spotkanie ,,Odnowa to my '' z 5 sołectwami z woj.
opolskiego , które realizuje program Odnowy Wsi w
swoich miejscowościach.
- Piknik ,,Pod Szumiącymi Dębami'' – (konkurs wiedzy o
Programie Odnowy Wsi i różne konkurencje
wymagających
zręczności i umiejętności współpracy w grupie)
- utworzenie ścieżki zmysłów ,,Boso po zdrowi''
- przygotowana zostanie prezentacja dot. osiągnięć z 20 lat
działalności Stowarzyszenia Odnowy i Rozwoju Spórok

Członkowie zebrali tradycje i zwyczaje związane z miejscowymi podaniami , wiele z
nich odtworzyli i kultywują do dziś.

Wodzenie Niedźwiedzia .

Spotkania sylwestrowe do 2016 w CAW od 2017
Sylwester pod gwiazdami na Ptasim Stawku

Członkowie zebrali tradycje i zwyczaje związane z miejscowymi podaniami , wiele z
nich odtworzyli i kultywują do dziś.

Obchody św. Mikołaja

Członkowie stowarzyszenia wraz wszystkimi mieszkańcami kultywują tradycje i zwyczaje.

Dożynki

Boże ciało

.

Św. Marcin
Dbanie o grobek w lesie

Odpust św. Floriana

Maibaum

Coroczne wycieczki integracyjno – turystyczne
Coroczne wyjazdy turystyczno- integracyjny to kolejna tradycja w wiosce
Spórok . Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju dla wszystkich mieszkańców
organizuje atrakcyjny dwudniowe wyjazdy dzięki którym poznajemy
ciekawe i przepiękne zakątki naszego kraju.
Odwiedziliśmy już:
Tatry i Podhale , Kraków, Wieliczka, Karpacz, Głuchołazy, Duszniki Zdrój,
Złoty Stok, Warszawę Sandomierz, Bieszczady.

Przygotowanie i wykonanie dekoracji tematycznych
w kosciólku w Spóroku.

Boży grób

Stajenka Bożonarodzeniowa

Szkolenia , spotkania i wyjazdy edukacyjne

Udział w Ogólnopolskim Spotkaniu Organizacji
działających na Obszarach Wiejskich w Marózie
2002r, 2004r. 2005r. 2008 r. 2019 r.

Szkolenia i spotkania informacyjne

NAJLEPSZE I NAJBARDZIEJ
WARTOŚCIOWE MIEJSCE
PRZYJAZNE PSZCZOŁOM

OGÓLNOPOLSKA AKCJA SPRZĄTANIE ŚWIATA
"NIE ŚMIECIMY - SPRZĄTAMY - ZMIENIAMY!"

BITWA REGIONÓW
–PROGRAM PRODUKOWANY PRZEZ OŚRODKI REGIONALNE TVP3
Program ukazywał to co najlepsze ma w sobie
Opolszczyzna, a dzięki pomocy widzów TVP3
Opole Opolszczyzna zwyciężała w kolejnych odcinkach
programu.
Trzy regiony: Opole, Łódź, Gorzów Wielkopolski
walczyły w różnych kategoriach:
wynalazki, zabytki, pasjonaci, krajobrazy, zapaleńcy,
artyści.
Aktywiści a szczególnie członkowie stowarzyszenia
Odnowy i Rozwoju Spórok zostali wytypowani i
zaproszeni do nagrania programu w odcinku dotyczącym
społeczników.

INTELIGENTNE WSIE - SMART VILLAGES
Inteligentne wioski to nowa koncepcja
w zakresie kształtowania polityki UE.
Udział w Konkursie ogólnopolskim
,,Moja SMART WIEŚ’’ - Idea Smart
village – „Inteligentna wieś - pomysły i
inicjatywy, które poprawiają jakość
życia na wsi, poprzez wykorzystanie
nowoczesne technologie, między innymi
w zakresie edukacji, usług społecznych,
zdrowia, transportu, energii, handlu,
czy też gospodarki odpadami.
Wioska Spórok
Organizator : Ministerstwa Rolnictwa i
Gmina Kolonowskie
Rozwoju Wsi, Krajowej Sieci Obszarów Województwo Opolskie
Wiejskich, Centrum Doradztwa
Rolniczego w Brwinowie, Oddział
Warszawa, Forum Aktywizacji
Obszarów Wiejskich

Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok

http://fundacjawspomaganiawsi.pl/smart-village-pomyslyna-inteligentna-wies/

I miejsce w Konkursie ,,Piękna Wieś Opolska’’
Kategoria ,,Najlepszy projekt’’
Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok zgłosiło do konkursu projekt ,
,EKO Przystanek’’
Wszystkie prace związane z zagospodarowaniem terenu leśnego przy stawku,
które prowadzone są przez członków stowarzyszenia w ramach różnych projektów
w latach 2000 – 2018 roku są przemyślane i akceptowane przez właściciela terenu
– Nadleśnictwo Strzelce Opolskie.
Obecnie znajduje się tutaj wiata grillowa, leśna scena, wiata turystyczna z
ławkami i stołami . Utworzono ścieżkę zdrowia – drzewoterapię, ustawiono wiele
tablic edukacyjnych, znajduje się lampa solarowa oraz wykonano toalet
ekologiczną.
Wszystkie te prace przyczyniły się do stworzenia kompleksowego, atrakcyjnego i
wyjątkowego miejsca na mapie woj. opolskiego.

OPOLSKA GWIAZDA EUROPY
Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok
zostało wyróżnione i docenione jak Lider w
pozyskiwaniu środków z Unii Europejskiej.
Lokalna Grupa Działania ,,Kraina
Dinozaurów’’ realizując zadanie
finansowane przez Samorząd Województwa
Opolskiego wybrała na postawie danych
zebranych z 10 lat działalności LGD,
stowarzyszenia, które najskuteczniej
realizują projektu z środków europejskich.
Wybrała 12 stowarzyszeń ( 12 gwiazd na
fladze Unii Europejskiej) z całego obszaru
działania czyli z 7 gmin należących do LGD
,, Kraina Dinozaurów’’ wśród nich znajduje
się Spórok.
Uroczyste wręczenie Opolskiej Gwiazdy
Europy w Sporoku odbyło się 10.08.2019r.

Polywka –zupa z maślanki
Stowarzyszenie Odnowy i Rozwoju Spórok
zgłosiło jako produkt tradycyjny.
W dniu 02.03.2020 r. została wpisana na listę
Produktów Tradycyjnych przez Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Polewka jest potrawą smaczną i pożywną.
Najczęściej gotowana jest na bazie swojskiej
wiejskiej maślanki i podawana jest z
ugotowanymi, tłuczonymi ziemniakami
okraszonymi masłem i podsmażoną cebulką.
Czasami podawana jest też z chlebem, jajkiem
lub z ziemniakami pokrojonymi w plasterki.
Dawniej polywka z maślanki jedzona była na
śniadanie, dziś jest raczej daniem obiadowym.

,,Pomniki’’ Programu Odnowy Wsi

Lipa na XX lecie
programu Odnowy Wsi

XV Lip na XV lecie
programu Odnowy Wsi
Dąb na XX lecie
programu Odnowy Wsi

Wioska tematyczna
Do Spóroka po zdrowie i relaks
,, WIEŚ SPÓROK- wioska wykorzystującą
położenie wśród lasów, łąk i źródeł, estetyczna
i gościnna, zachowująca i promująca swoją
śląską tożsamość, proponująca bogatą i
atrakcyjną ofertę kulturalno- rekreacyjną dla
przyjezdnych i mieszkańców.
Hasło reklamowe wsi:
„Do Spóroka po zdrowie i relaks
wśród łąk, lasów i źródeł”
Logo wsi - Dąb ( symbol zdrowia)’’
Wpis z materiału opracowanego przez mgr Małgorzatę Szafors w ramach
przeprowadzenia w sołectwach o zaawansowanym procesie odnowy wsi warsztatów,
celem zredefiniowania kierunku działania na kolejne lata zlecone przez
Departament Rolnictwa i Rozwoju Wsi w ramach Planu Działania Sekretariatu
Regionalnego KSOW na lata 2010 – 2011.

Wioska społeczników i ludzi
pozytywnie zakręconych

Oczekuje się że odnowa przyniesie zmianę
mentalności mieszkańców wsi z pasywnej,
często pełnej rezygnacji, nastawionej na branie,
przyjmowanie tego, co płynie z zewnątrz,
na zaangażowanie i twórcze możliwości.
Stowarzyszenie Odnowy
i Rozwoju Spórok
Ul. Guznera 3
47-100 Spórok
sowsporok@onet.eu
www.sporok.pl

