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„Czas Ostrzeszowski” jest prywatnym pismem, na áamach którego moĪesz zaprezentowaü swoje poglądy i podzieliü siĊ zainteresowaniami z mieszkaĔcami caáej Ziemi Ostrzeszowskiej.
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„ZEFKA” MA JUĪ 50 LAT!
Popularny, lubiany i osiĆgajĆcy
ostatnio znaczĆce sukcesy piâkarski
Kobylogórski Ludowy Klub Sportowy
„ZEFKA” skoĕczyâ 50 lat. Jubileusz
obchodzono 31 sierpnia na boisku
sportowym w Kobylej Górze, podczas tegorocznych gminnych doīynek. Jak na „zâote gody” przystaâo,
byây dyplomy uznania dla dziaâaczy i
okolicznoğciowe statuetki dla wyróīniajĆcych siċ piâkarzy.
Pierwszy na scenie pojawiâ siċ
Edmund Janura - jeden z zaâoīycieli
klubu, który przybliīyâ historiċ KLKS
„ZEFKA”. W 1964r. zawiĆzaâa siċ
grupa inicjatywna, majĆca na celu
powoâanie klubu sportowego. W gronie tym znaleĩli siċ: Zenon Wiċcek,
Czesâaw Guder i Edmund Janura. Na
poczĆtku istniaâa jedynie sekcja piâki
noīnej. dziğ „Zefka” piâkĆ stoi, a w
ostatnich latach ğwiċci znaczĆce na
poziomie lokalnym sukcesy, ğwietnie
radzĆc sobie w lidze okrċgowej, do
której awans, w piċknym stylu, uzy-

skaâa w minionym sezonie.
Gratulacje dotychczasowym
dziaâaczom klubu oraz piâkarzom
zâoīyâ wójt Kobylej Góry, Eugeniusz
Morta. Podkreğliâ, īe w rywalizacji
prowadzonej przez druīynċ „Zefki”
nie chodzi tylko o wynik, lecz takīe
o wychowanie mâodzieīy. Opiekunowie druīyny - Artur Jċdrzejewski
i Paweâ Rybczyĕski, majĆ na celu
nie tylko wygrywanie meczów, lecz
prowadzĆ swoistĆ „szkoâċ īycia” dla
swoich wychowanków. „Īyczċ, by
ten zapaâ nigdy nie wygasâ” - mówiâ
wójt - „by zawsze znajdowali siċ
ludzie, którzy chcĆ spoâecznie pracowaý i īebyğmy mogli nadal pod tĆ
biaâo-czarnĆ ÁagĆ kibicowaý naszej
druīynie”.
Po latach mċskiej dominacji,
obecnym prezesem klubu jest kobieta - Dorota Woĩny.
To wâağnie jej wójt, starosta i
wicestarosta zâoīyli gratulacje i wrċczyli upominki.

Uhonorowanie klubu przez przedstawciela KOZPN.

ZasáuĪeni dla klubu.
reprezentujĆcego Powiatowe Zrzeszenie
LZS Edmunda Tetlaka, dotychczasowych
prezesów
klubu.
Okolicznoğciowe
dyplomy otrzymali:
Edmund Janura, Jan
Lis, Andrzej Szajdak, Jan Adamski,
Stanisâaw Szudy,
Stanisâaw Kocot,
Zenon LewandowStatuetki z rąk pani prezes otrzymuje jeden
ski, Dorota Woĩny.
z czoáowych piákarzy Zefki - Fabian Ponitka.
Nie zapomniano teī o
Zdzisâawie Poprawie,
Waīnym momentem byâo
który od lat sponsoruje i wspiera
uhonorowanie przez starostċ oraz

Doİynki w Kobylej Górze
prowadzą teĪ produkcjĊ zwierzĊcą
(m.in. 50 sztuk bydáa opasowego i
100 sztuk trzody chlewnej).
Dorodny bochen z tegorocznych
plonów starostowie wrĊczyli wójtowi.
Eugeniusz Morta podziĊkowaá za
przyniesiony w darze chleb i obiecaá,
Īe bĊdzie go dzieliá sprawiedliwie,

Kątnika, przebiegaá caáy doĪynkowy
ceremoniaá. A wszystkie przyĞpiewki
i wesoáe piosenki - niepowtarzalne,
napisane przez czáonków zespoáu,
który w tym roku wchodzi w swoją
„peánoletnioĞü”. Z kolei KLKS „ZEFKA” wáaĞnie na doĪynkach obchodziá swe 50-lecie. Byáy odznaczenia,

na sportowo i na wesoáo. WymyĞlne
konkurencje, przygotowane przez
panie z KOK, i dowcipne prowadzenie „zawodów” przez Sáawka
Janelta, byáo gwarantem dobrej zabawy. A bawili siĊ Ğwietnie - zarówno
startujący reprezentanci poszczególnych soáectw, jak teĪ wszyscy,

byá to urodzajny rok. Jeszcze zanim
rozpoczĊto modlitwĊ, przed uczestnikami ĞwiĊta plonów przemaszerowaá barwny korowód. Otwieraáa go
parada kilkunastu wierzchowców,
co potwierdza, Īe gmina hodowlą
koni stoi. Za nimi takĪe konie, ale
zaprzĊgniĊte do bryczek, którymi
przywiezieni zostali przedstawiciele
wáadz gminy i starostowie doĪynek.
A potem trochĊ uĞmiechu - zabawne
stroje, Ğmieszne hasáa, czyli wieĞ
polska z przymruĪeniem oka. ZaĞ na
koniec korowodu caákiem powaĪny,
ciĊĪki sprzĊt rolniczy.
Starostami tegorocznych
doĪynek w gminie Kobyla Góra
byli: Mirosáawa Fikus i Andrzej
Jakóbczak.
Pani Mirosáawa gospodaruje
wraz z mĊĪem i trójką dzieci na
130ha gospodarstwie w Rybinie.
Zajmują siĊ hodowlą bydáa i trzody
chlewnej. Z kolei pan Andrzej razem
z Īoną Ewą i czwórką dzieci gospodarują w Ignacowie. Na 70ha ziemi
uprawiają gáównie zboĪa i kukurydzĊ,

aby nic siĊ nie zmarnowaáo i aby
nikomu tego chleba nie zabrakáo.
DoĪynki w Kobylej Górze oczywiĞcie
nie mogą siĊ obyü bez „Kobylogórzan”. To przy akompaniamencie
zespoáu, prowadzonego przez S.

dyplomy i gromkie „Sto lat!” od
kibiców.
Sportu na doĪynkach nie brakowaáo nie tylko za sprawą klubu „Zefka”, tradycją jest tu bowiem „Turniej
wsi”, bĊdący zabawą prowadzoną

K. Juszczak

licznie
zebrani,
kibice. Startujące w
tej rywalizacji wioski
otrzymaáy nagrody
pieniĊĪne. NajwyĪsze kwoty przypadáy
najlepszym, a pierwsze trzy miejsca w
„Turnieju wsi” zajĊáy:
1. IGNACÓW,
2. MARCINKI,
3. MOSTKI.

PLONY OKAZAàE – CZAS NA ZABAWĉ!

W ostatni dzieĔ sierpnia na
stadionie w Kobylej Górze odbyáy
siĊ doĪynki gminne. Byáo kolorowo,
Ğpiewnie i uroczyĞcie. Najbardziej
wzniosáy moment to tradycyjna
msza Ğw. dziĊkczynna za tegoroczne Īniwa. A jest za co dziĊkowaü,
bo w powszechnej opinii rolników

dziaâalnoğý „Zefki”.
O jubileuszu klubu pamiċtano
takīe w Kaliszu. Gratulacje i okazaây puchar za awans do grupy
okrċgowej wrċczyâ pani prezes
przedstawiciel KOZPN - Czesâaw
Musiaâek. Tċ krótkĆ, choý znaczĆcĆ
uroczystoğý zakoĕczyâo gromkie
„Sto lat!” ğpiewane przez kibiców i
„Kobylogórzan”.
Gratulujemy KLKS „ZEFK A”
piċknego jubileuszu i īyczymy, aby
w kolejnej 50-tce kobylogórski klub
osiĆgaâ jeszcze wiċksze sukcesy.

Zw i e Ĕ c z e n i e m
ĞwiĊta plonów byá
Ğpiew i taniec. Najpierw bawiono siĊ
przy muzyce country
i piosenkach Ğpiewanych przez UrszulĊ Chojan, potem zaĞ, pomimo
padającego deszczu, do póĨnych
godzin wieczornych trwaáa doĪynkowa zabawa. W koĔcu, skoro plony są
okazaáe, to trzeba siĊ radowaü.
K. Juszczak

