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XV Przysieckie Święto Ziół

W numerze:

Święto Ziół w Przysieczy organizowane jest od 2004 roku. XV edycja tego święta była więc naprawdę wyjątkowa! W ciągu lat
przysieckie święto znacząco ewoluowało – co roku przybywało nie tylko miłośników ziół, ale także czekających na nich atrakcji.
Str. 2

Autobusy MZK
dojadą do Górek

W piątek, 30 sierpnia Burmistrz
Prószkowa, Pan Krzysztof Cebula
podpisał porozumienie z Prezdydentem
Miasta Opola, Panem Arkadiuszem
Wiśniewskim, w sprawie dojazdu
autobusów MZK nr 15 do Górek. Str. 6

Dni Gminy Prószków
2019

Tegoroczna edycja Dni Gminy Prószków
ze względu na remont Ośrodka
Kultury i Sportu w Prószkowie odbyła
się wyjątkowo na placu festynowym
w Złotnikach.
Str. 4

Festyn Militarny
w Zimniacach Małych

W weekend 10-11 sierpnia
w Zimnicach Małych odbył się
niezwykle ciekawy Festyn Rodzinny
o tematyce militarnej.
Str. 3
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XV Przysieckie Święto Ziół

Ś

więto Ziół w Przysieczy organizowane jest od
2004 roku. XV edycja tego święta była więc
naprawdę wyjątkowa! W ciągu lat przysieckie
święto znacząco ewoluowało – co roku przybywało nie tylko miłośników ziół, ale także czekających na nich atrakcji. Ogromne wrażenie robi
przysiecki zielnik, który stale się powiększa. Znajdują się w nim takie zioła jak: rozmaryn, mięta,
melisa lekarska czy tymianek, które doskonale
sprawdzają się w kuchni.
Uroczyste świętowanie rozpoczęło się od
nabożeństwa w kościele pw. Matki Bożej Bolesnej w Przysieczy. Następnie na placu fetynowym

odbyła się część rozrywkowa. Przybyłych gości
przywitał gospodarz gminy, Pan Krzysztof Cebula,

który życzył wielu pięknych wrażeń i udanej
zabawy. Następnie na scenie zaprezentowali się
m.in.: Gminna Orkiestra Dęta Prószków, Przysieczanki, ks. Józef Zura, Tamburyn Band, a także
Frankie Blues Band. Dopisała nie tylko świetna
pogoda, ale również publiczność, która bardzo
licznie przybyła do Przysieczy.
Do dyspozycji biesiadników byli ojcowie Franciszkanie, prawdziwy specjaliści w temacie ziół
leczniczych. Podczas Przysieckiego Święta Ziół,
ogłoszeni zostali laureaci konkursu fotograficznego pn. „Zioła i warzywa w obiektywie”.
Serdeczne podziękowania dla sponsorów
oraz osób, które przyczyniły się do organizacji Przysieckiego Święta Ziół.

Wakacje z OKiS Prószków

W wakacje nie było miesjca na nudę!

J

aka jest recepta na udane wakacje? Najlepszym sposobem jest wyjazd - zmiana otoczenia i klimatu przynajmniej na kilka dni. Nie
wszyscy mogą sobie jednak na to pozwolić
i z różnych względów spędzali wakacje w swoim
miejscu zamieszkania. Ośrodek Kultury i Sportu
w Prószkowie po raz kolejny sprawił, że wakacje
dla najmłodszych mieszkańców gminy Prószków
nie były nudne.
W ciągu dwóch miesięcy przygotowano wiele
ciekawych zajęć, warsztatów i wycieczek. Odbyły
się m.in. warsztaty wokalne „Zakukaj z nami”
z zespołem Zakuka, które poprowadziła Pani
Żaneta Plotnika oraz Jakub Mitoraj, wycieczka do

ZOO, turniej warcabowy, warsztaty rękodzielnicze w Muzeum Kowalstwa, a także zajęcia sportowe i plastyczne.
Dziękujemy za wspólnie spędzony czas,
a w nowym roku szkolnym życzymy dzieciom jak

najlepszych wyników w nauce, aby osiągnięte
umiejętności życiowe były dla Was drogowskazem
i solidnym fundamentem do budowania Waszej
przyszłości oraz aby droga zdobywania wiedzy
była pełna ciekawości, fascynacji, a także inspiracji.

Pięknie i kolorowo dla naszych przedszkolaków!
W poniedziałek, 19 sierpnia w Boguszycach realizowano kolejny projekt z Fundacji Gorażdże „Aktywni w Regionie”.
Była to kontynuacja projektu z poprzedniego roku pt. „Pięknie i kolorowo dla naszych przedszkolaków”.

F

undacja została założona na początku 2012
r. przez trzy spółki wchodzące w skład Grupy
Górażdże: Górażdże Cement, Górażdże Beton

i Górażdże Kruszywa. Celem powołania Fundacji jest stałe wspieranie
lokalnej społeczności, mieszkańców
miast i gmin, na terenie których spółki
Grupy Górażdże prowadzą swoją
działalność, ze szczególnym wskazaniem mieszkańców województwa
opolskiego oraz gmin sąsiadujących
z Górażdże Cement SA. Działalność
Fundacji koncentruje się głównie na
wspieraniu przedsięwzięć i inicjatyw o znaczeniu lokalnym i regionalnym w zakresie: nauki i oświaty, ekologii, kultury
i ochrony zabytków, sportu, ochrony i promocji

zdrowia oraz szeroko pojętej
dobroczynności.
Dzięki przyznanym środkom
upiększony został plac zabaw
w Boguszycach, za pomocą bajkowych płyt powieszonych na murze.
Zasadzono także katalpy, które
w słoneczne dni, będą chroniły
dzieci przed słońcem.
Aktywny udział w realizacji projektu wzięli pracownicy Kopalni
Folwark oraz rodzice. Chętnie
pomagały również dzieci, które bardzo ucieszyły
się z końcowego efektu prac!
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Dzień Małego Strażaka w Boguszycach

W

czwartek, 15 sierpnia strażacy OSP ŹliniceBoguszyce zorganizowali festyn dla dzieci
„Dzień Małego Strażaka”. Podczas festynu najmłodsi mogli zobaczyć z bliska sprzęt strażacki,
poznać wóz bojowy czy przymierzyć strażacki
mundur. Dużym zainteresowaniem cieszyły się
konkurencje strażackie, w których nasi strażacy
biorą udział podczas zawodów strażackich, które
rozgrywane są podczas gminnych zawodów
strażackich. Ponadto dzieci mogły nauczyć się
udzielania pierwszej pomocy oraz zobaczyć
pokazową akcję rozcinania samochodu.
Celem festynu było także miłe i aktywne
spędzenie wolnego czasu, co z całą pewnością
doskonale się udało.

Festyn Rodzinny
w Zimnicach Małych

Poznajmy bliżej
sprzęt wojskowy

W

weekend 10-11 sierpnia w Zimnicach
Małych odbył się niezwykle ciekawy Festyn
Rodzinny o tematyce militarnej. Gościem specjalnym było Muzeum Techniki Wojskowej z Zabrza
„Grupa Śląsk” oraz Szwadron Przysiecz. W ciągu
dwóch dni mieszkańcy naszej gminy mogli z bliska zobaczyć pokazy sprzętu i broni wojskowej,
a także wziąc udział w licznych grach i zabawach.
Dużym zainteresowaniem, zarówno wśród dzieci
i dorosłych cieszyła się możliwość przejażdżki
prawdziwym czołgiem.
Organizatorem festynu była Rada Sołecka
Zimnic Małych.

Kolejny projekt
zakończony
sukcesem!

Z

akończyła się realizacja projektu zagospodarowania terenu przy ul. Korfantego w Prószkowie.
W środę 21 sierpnia, oficjalnego odbioru inwestycji dokonał Burmistrz – Pan Krzysztof Cebula.
Z-ca Burmistrza Pan Janusz Starzowski oraz Radni
Miejscy. W ramach projektu powstało nowe miejsce dla mieszkańców Prószkowa, które wyposażone zostało w ławki drewniane, ścieżki spacerowe o nawierzchni żwirowo-gruntowej, stół do
gier planszowych, powstało także dziesięć miejsc
postojowych. Wykonano również nową nawierzchnię trawiastą oraz wybudowano nowe oświetlenie.
Na realizcję zadania pozyskano środki
zewnętrzne w kwocie 204 507,00 zł.
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Dni Gminy Prószków 2019

Jak się bawić, to się bawić!

T

egoroczna edycja Dni Gminy Prószków ze
względu na remont Ośrodka Kultury i Sportu
w Prószkowie odbyła się wyjątkowo na placu
festynowym w Złotnikach.
Świętowanie rozpoczęło się w piątkowy wieczór od zabawy tanecznej w rytmach muzycznych coverów, następnie punktualnie o 21:00 na
scenie stanął Dj DEE PUSH, który rozpoczął disco
pod gwiazdami.
Sobota to dzień dobrej zabawy! Już od 17:00
mieszkańcy mogli podziwiać Staropolską Wioskę
Rzemieślniczą, gdzie swoje rękodzieła zaprezentowali przedstawiciele dawnych zawodów.
W tym samym czasie rozpoczął się specjalny program dla najmłodszych „Super bohaterowie akcji”,
podczas którego dzieci mogły z bliska zobaczyć

„żywe” roboty. Na najmłodszych czekały jeszcze
inne animacje: puszczanie baniek mydlanych,
malowanie twarzy, a także możliwość korzystania z dmuchańców.
Dużym zainteresowaniem cieszyło się stoisko przygotowane przez Aglomerację Opolską,
która promowała ekologię. Każdy mieszkaniec,
który przyniósł na stoisko 15 foliowych toreb,
mógł odebrać zupełnie za darmo designerską
ekotorbę.
O 18:00 rozpoczął się muzyczny program
rozrywkowy. Jako pierwszy na scenie pojawił
się Mariusz Kalaga – śląska gwiazda szlagierów.
Nastepnie sceną zawładnęły dwie młode i niezwykle utalentowane dziewczynki ze szkoły tańca
Ramada z Opola. Dziewczynki są mieszkankami

naszej gminy i jednocześnie Mistrzyniami Polski w akrobatyce powietrznej. Ich występ zrobił
ogromne wrażenie.
Kolejnym punktem Dni Gminy Prószków był
program muzyczny Śląska Fiesta, a także zabawa
taneczna z zespołem Eliot.
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Laureaci konkursu
Bawarskiego
Ministerstwa
Kultury i Nauki
Uczniowie ze Złotnik po raz siódmy
znaleźli się wśród laureatów konkursu
Bawarskiego Ministerstwa Kultury i Nauki.

K

XII Bajkowa Noc
W nocy z 30 na 31 sierpnia 2019 roku Mniejszość Niemiecka - Zarząd Gminny
TSKN w Prószkowie przy wsparciu przewodniczących kół DFK, zorganizował
spotkanie dla dzieci ze światem niemieckich bajek.

T

o już dwunasta Bajkowa Noc, ciesząca się
w tym roku rekordowym zainteresowaniem –
wzięło w niej udział aż 35 dzieci. Tradycyjnie bajki
w języku niemieckim i polskim czytali ludzie znani
z życia publicznego naszej gminy, m.in. swoją
ulubioną bajkę przeczytał Burmistrz Prószkowa,
Pan Krzysztof Cebula. Oprócz bajek czytanych
i opowiadanych na żywo dzieci miały możliwość
obejrzeć również bajki na dużym ekranie.

Dla najmłodszych przygotowano wiele konkursów i zabaw. Jedną z głównych atrakcji była
noc spędzona w starym Ligockim Młynie. Do
zobaczenia za rok!
Serdeczne podziękowania dla wszystkich
osób zaangażowanych w organizację Bajkowej Nocy.

Sąsiedzkie spotkanie

D

obry sąsiad to prawdziwy skarb i choć w dzisiejszych czasach wspólna sąsiedzka integracja jest już niemal na wymarciu, mieszkańcy
ul. Akacjowej udowadniają, że łatwiej i dużo
przyjemniej jest żyć z dobrymi sąsiadami.
Swoją pierwszą edycję festyn uliczny na ul.
Akacjowej w Prószkowie miał miejsce w 2006
roku. za sprawą remontu ulicy. Mieszkańcy postanowili wspólnie uczcić zakończenie remontu

ulicy za pomocą ulicznego festynu. Pomysł tak
przypadł do gustu wszystkim sąsiadom, że kontynuowali swoje spotkania przez kolejne lata.
Pomimo 6 letniej przerwy, w 2018 roku postanowiono ponownie zorganizować festyn. Podczas
tegorocznej edycji zjawili się już niemal wszyscy
sąsiedzi, również Ci, których w ubiegłym roku
z różnych względów zabrakło. Na obecnych czekał obfity bufet, swojskie wyroby i pyszne ciasta.

onkurs zatytułowany „Niemcy i ich wschodni
sąsiedzi. My w Europie” bawarskie ministerstwo organizuje co dwa lata. W tym roku do
współzawodnictwa na temat „Warszawa – Wisła
- Wawel – odkryj Polskę” stanęło ponad 140 projektów kreatywnych, nadesłanych przez szkoły
bawarskie oraz z Europy Środkowej i Wschodniej, gdzie nauczany jest język niemiecki. Łącznie
zaangażował prawie 1400 uczestników.
Projekt uczniów i uczennic z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Złotnikach pod kierunkiem nauczycielki Alicji Połczan nosił tytuł : Post
aus dem Osten – „Aus Respekt vor der Vergangenheit - wir kümmern uns um die Zukunft”
(„Poczta ze wschodu – z szacunku dla przeszłości – zatroszczmy się o przyszłość.”) i był efektem
pracy grupowej chętnych uczniów z pięciu klas
(4, 5, 6, 7, i 8)
Projekt przedstawiał 25 obrazów z historii Polski. Wykonane przez uczniów rysunki wybranych
wydarzeń lub znaczących postaci historycznych,
były ich interpretacją, ale nie mogły odbiegać
od faktów historycznych. Miały za zadanie zainteresować odbiorcę przeszłością oraz przybliżyć
ją. Każda pocztówka zawierała opis wydarzenia
w formie pozdrowień w języku niemieckim.
Poznanie polskiej przeszłości powinno wzbudzić szacunek oraz refleksję, aby zatroszczyć się
o jej przyszłość.
Projekt otrzymał 1. miejsce w kategorii Spurensuche. Podczas pracy łączył kilka dziedzin: sztukę,
literaturę, historię oraz j. niemiecki. Uczennica
Emilie Ksienżyk i uczeń Łukasz Szenawa – jako
najstarsi współautorzy projektu wraz z nauczycielem otrzymali zaproszenie na trzydniową uroczystość podsumowania konkursu i wręczenia
nagród do Bamberg na Bawarii.
Konkurs bawarski w swojej tematyce koncentruje się na rozwoju historycznych stosunków
między Niemcami i ich wschodnimi sąsiadami
– w tegorocznej edycji dotyczył Polski. Celem
konkursu jest przygotowanie projektu, który przyczynia się do integracji europejskiej oraz przezwycięża stereotypy, powstałe na drodze historycznych wydarzeń. Poprzez udział uczniów z Europy
Wschodniej konkurs ten zyskuje międzykulturowy
wymiar - umożliwia spotkanie i wzajemne poznanie się, zachęca do nawiązywania kontaktów
między uczestnikami różnych narodowości, integruje. W tej kwestii należy podkreślić ważną rolę
Domu Niemiec Wschodnich „Haus des Deutschen
Ostens”, który wspiera organizatora i finansuje
nagrody, umożliwiając przyjazd, pobyt oraz korzystanie z oferty kultury zwycięzców z zagranicy.
Alicja Połczan
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W Górkach
naprawdę wiele
się dzieje!

S

ołcetwo Górki to najlepszy przykład na to,
że wspólne działanie mieszkańców to prawdziwy skarb. Nie odbyłoby się to jednak bez Pani
Sołtys, która zaraża swoich mieszkańców entuzjazmem i chęcią do działania.
W ostatnim czasie udało się im pozyskać kilka grantów, które pomogły
w upiększeniu miejscowości. W ramach jednego z nich zakupiono wielkie
donice i rośliny, które postawiono w kilku miejscach, m.in. obok przystanku
autobusowego. To jednak nie koniec – mieszkańcy zapragnęli zorganizować sobie miejsce do wspólnego grillowania, a także wyremontować starą
szatnię. Do pracy wzięli się starsi i młodsi, a efekty ich pracy są naprawdę
zdumiewające. Brawo Górki!

Powiatowe Centrum Wsparcia Rodziny
przy ul. Książąt Opolskich 27 (pokój 107)
świadczy nieodpłatną pomoc:
• socjalną (problematyka wychowawcza; trudności w relacji rodzic-dziecko;
problematyka rodzinnej opieki zastępczej, dziecko w sytuacji okołorozwodowej,
poradnictwo w zakresie przemocy w rodzinie, udzielanie informacji na temat
przysługujących uprawnień, pomoc w zakresie sporządzania projektów pism w
zakresie prawa rodzinnego),
• psychiatryczną,
• psychologiczną,
• terapeutyczną z zakresu terapii uzależnień,

Jesteś mieszkańcem Powiatu Opolskiego? Chcesz skorzystać ze wsparcia
skontaktuj

się

z

nami!

Ustalimy

termin

spotkania:

774410 567,

pcwr@pcpropole.pl
Odpowiadamy na wszystkie zapytania telefoniczne i mailowo.
Co nas wyróżnia?
 bezpłatność,
 rzetelność,
 poufność,
 dostępność
Wsparcie jest udzielane bez konieczności spełniania jakichkolwiek kryteriów.
Masz problem, jesteś w kryzysie? Przyjdź lub zadzwoń!
Nie jesteś sam!

Podpisano
porozumienie
w sprawie dojazdu
autobusów MZK
do Górek

W

piątek, 30 sierpnia Burmistrz Prószkowa,
Pan Krzysztof Cebula podpisał porozumienie z Prezdydentem Miasta Opola, Panem Arkadiuszem Wiśniewskim, w sprawie dojazdu autobusów MZK nr 15 do Górek.
To ważny krok dla naszej gminy, a w szczególności dla mieszkańców Górek – mówił Burmistrz
Prószkowa. Skutki podpisania umowy mieszkańcy mogli odczuć już z początkiem września.
To duże ułatwienie dla mieszkańców, którzy pracują i uczą się w stolicy naszego województwa.

wrzesień 2019

27.09.2019 (piątek)
spotkanie z cyklu Przybliżamy Portrety
„Prałat Joseph Kubis,
budowniczy kościołów i szpitali”
W programie:
16.30 – złożenie kwiatów na grobie zmarłego ks. Josepha Kubisa
(cmentarz parafialny)
17.00 – słowo przywitania, Maria Zdera, przewodnicząca DFK
Proskau (zamek, kaplica),
- preludium do spotkania, Henryk Lakwa, starosta opolski,
- nabożeństwo w intencji ks. prałata Josepha Kubisa ,
odprawia ks. Aleksander Janecki, kapelan zamkowy, oprawa
muzyczna Joachim Konsek,
- przerwa kawowa z muzyką w tle (zamek, przed wejściem
do sali rycerskiej)
18.00 – prelekcja pt. „Kapelan Jego Świątobliwości Joseph Kubis
- kapłan Chrystusa w czasach wielkiej próby” Waldemar
Gielzok, prezes Niemieckiego Towarzystwa Oświatowego
(zamek, sala rycerska),
- oprawa muzyczna Paulina Klosa, Paulina Rasch, Piotr
Szcześniok,
- oprawa muzyczna/ nagłośnienie Hubert Pelka
- prowadzenie Norbert Rasch
19.00 – zakończenie spotkania
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ERNTEZEIT – GOLDENE ZEIT
Nun liegt sie schon weit,
Die Felder sind leer
Die Scheune gefüllt mit Halm und Ähr.
Nicht wie in alten Tagen
Der Bauersmann hoch auf dem Wagen
Voran das Pferdegespann.
Heut sind andere Zeiten.
Es schlürfen und rattern über die Weiten   
Kombeln mit Traktor zur Seiten.
In einigen Stunden ist das Getreide
verschwunden,
Verschluckt im eisernen Schlund
Wird ein jedes Gebund.
Zum Danken sollten wir immer bereit sein,
Für die Früchte der Erd’
Die uns der Himmel beschert.

ZŁOTY CZAS ŻNIW
Minął już czas żniw
pola są puste
stodoły pełne zbóż.
Inaczej niż za dawnych dni,
Gdy chłop siedząc wysoko na wozie
Końmi zboże zwoził
do zagrody.
Bo dziś już inne czasy –
przez łany dalekie
wlecze się i turkocze
kombajn wraz z traktorem.
W godzin parę
znikają zboża łany
a snopki połknięte
przez gardziel żelazną.
Dziękujmy więc
za płody ziemi,
jakie niebo nam daje!    
Ingeborg Odelga

Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej informuje, iż

do dnia 15 września
można składać wnioski
na stypendium szkolne

S

typendium szkolne oraz zasiłek szkolny to
świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalny .
Może je otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej wynikającej z niskich
dochodów na osobę w rodzinie w szczególności gdy występuje np. bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, brak
umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczowychowawczych.
Miesięczna wysokość dochodu na osobę
w rodzinie nie może być wyższa niż kwota określona w art. 8 ust 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej tj.528zł.
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Ruszył sezon 2019/2020
Zmagania na ligowych boiskach ruszyły już pełną parą.
Jak przygotowały się nasze drużyny do nowego sezonu?
Pierwsze boiskowe pojedynki napawają optymizmem!

ULKS Orzeł Źlinice – klasa okręgowa, gr. I

N

asze Orły rozpoczęły już zmagania w niezwykle silnej grupie. Po trzech
meczach na swoim koncie mają 4 punkty. W pierwszym meczu na
wyjeździe zanotowali remis 5:5 z zespołem LZS Jełowa. Kolejny mecz przed
własną publicznością to imponujące zwycięstwo 4:2 nad drużyną LZS
GKS Piomar Tarnów-Przywory. Niestety podczas kolejnego spotkania Orły
musiały uznać wyższość zespołu ZKS Motor Praszka, któremu ulegli 1:2.
Ostatni sierpniowy pojedynek z drużyną TOR Dobrzeń Wielki zakończył
się remisem 2:2.

MKS Polonia Prószków – klasa A, gr. 4

P

olonia Prószków jako beniaminek A klasy w imponującym stylu rozpoczęła swoje rozgrywki, co docenili nawet redaktorzy NTO. Po trzech
meczach, z kompletem punktów znajdują się na pierwszym miejscu tabeli.
Zaskakujący jest jednak styl w jakim przyszło im wygrywać swoje mecze.
Pierwszy mecz piłkarze z Prószkowa rozgromili rywali z Białej aż 6:0, natomiast podczas drugiego meczu postanowili podwoić swoją zdobycz bramkową i ograli LUKS Mańkowice-Piątkowice 11:2. Ostatni mecz to kolejne
zwycięstwo polonistów 2:0 nad drużyną LZS Gryżów.

LZS Przysiecz – klasa B, gr. VII

P

iłkarze z Przysieczy przyzwyczaili nas już do tego, że w swoje pojedynki
na boiskach B klasy wkładają całe serca. Pierwszy ligowy mecz na własnym terenie LZS Przysiecz wygrała aż 5:2 i na rozpoczęcie rywalizacji zgarnęła ważny komplet punktów. Kolejny mecz okazał się już nieco trudniejszy.
Na wyjeździe podejmowali bowiem drużynę LZS Grudzice i zremisowali 1:1.
Podział punktów zanotowali również w ostatnim sierpniowym meczu, mierząc się na wyjeździe z zespołem SKS Chmielowice (1:1)

KSC Chrząszczyce – klasa B

K

SC Chrząszczyce – Chrząszczyce to zespół z dużym potencjałem i choć
zanotowali w drugim meczu porażkę to ten sezon wróżymy im naprawdę
niezły. Pierwsze spotkanie piłkarze KSC Chrząszczyce rozegrali na własnym
boisku. Ich pojedynek z Gazownikiem Wawelno zakończył się zwycięstwem
9:2. Drugie spotkanie okazało się derbowym pojedynkiem z Polonią II Prószków. Na boisku w Prószkownie nieznacznie ulegli gospodarzom 0:1.

MKS Polonia II Prószków

M

KS Polonia II Prószków – Polonia Prószków postanowiła wystawić
rezerwy swojego zespołu w niższej klasie rozgrywkowej. Choć zespół
jest dopiero budowany, można zauważyć, że początek sezonu nie należy
do najgorszych. Piłkarze zanotowali remis z zespołem SKS Chmielowice 2:2
oraz zwycięstwo w derbowym pojedynku z KSC Chrząszczyce 1:0.

ULKS Orzeł II Źlinice – klasa B, gr. VII

O

rzeł Źlinice podobnie jak Polonia Prószków również postanowili wystawić swoją reprezentację w najniższej klasie rozgrywkowej. To dobre
posunięcie, głównie ze względu na młodzież, która będzie miała okazję
zdobyć wartościowe, boiskowe doświadczenie. Pierwszy mecz na wyjeździe nasze młode Orły zwyciężyły aż 6:1 nad drużyną LZS Zieloni Ligota
Tułowicka. Kolejny mecz to również cenne zwycięstwo nad zespołem KS
Górażdże 2:1. Niestety w ostatnim meczu nasze Orły zanotowały wysoką
porażkę z drużyna Groszmal Opole (8:2)
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