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Podsumowanie rundy
jesiennej
Wielkie emocje w meczu z
Lubiechnią
Rozmowa z Dawidem
Olszewskim

SSEERRIIAA BBEEZZ PPOORRAAŻŻKKII !!

Po XI kolejkach Celuloza
pozostaje niepokonana i
zdobywa komplet punktów.
To historyczna seria, która
nie wydarzyła się nigdy w
histori i kostrzyńskiej piłki .
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WWYYWWIIAADD ZZ KKAAPPII TTAANNEEMM

Wracajac wiosną do Celulozy
za cel postawił sobie szybki
awans do klasy Okręgowej. Jak
z perspektywy czasu ocenia ten
wybór ? Rozmowa z Dawidem
Olszewskim.
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MECZ DLAWOJTUSIA

XV Kolejka spotkań była
wyjątkowa dla papierowych.
Podczas domowego meczu
przeciwko drużynie FC
Kursko, zbieral iśmy
pieniądze dla chorego
Wojtusia.
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Aktualny skład TS Celuloza Kostrzyn nad Odrą w sezonie 201 9/2020

Podsumowanie rundy jesiennej
Sezon 201 9/2020 już teraz

śmiało można nazwać
przełomowym. Zmiany
wprowadzone przez aktualny
zarząd stowarzyszenia to
kamienie milowe w sposobie
prowadzenia klubu piłkarskiego.
Polityka transferowa,
zjednywanie sobie kolejnych
partnerów czy podniesienie rangi
dnia meczowego to tylko kilka z
wielu działań mających na celu
odbudowę piłkarskiej marki
Celulozy w regionie.
Już w lipcu zawodnicy klubu

kontynuując zapoczątkowany
zimą trend, rozpoczęli
przygotowania fizyczne we
współpracy z partnerskim klubem

fitness WF KOSTRZYN. Do
drużyny dołączyło wielu nowych
zawodników, znacząco
podnosząc jakość sportową
drużyny.
Zarząd klubu zakupił komplet

sprzętu niezbędnego do godnego
reprezentowania stowarzyszenia,
miasta oraz partnerów przez
zawodników. Piłkarze otrzymali
torby, dresy, koszulki
rozgrzewkowe, polówki oraz
kurtki ortal ionowe.
Przedłużono dobrze

funkcjonującą współprace z
masażystą Robertem
Wojcieszakiem.

kontynuacja str.2
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Niesamowita seria bez porażki !

Cel stawiany sobie przez
zarząd, zawodników oraz kibiców
mógł byc tylko jeden. Pierwsze
miejsce po rundzie jesiennej klasy A
: grupa Słubice.
Drużyna realizuje to zadanie
perfekcyjnie w XI kolejkach
zdobywając komplet punktów ( stan
na dzień 28.1 0.201 9 ). Jest to
prawdopodobnie najdłuższa seria
wygranych meczów z rzędu w
histori i klubu. Czy papierowi
zakończą rundę jesienną jako
niezwyciężeni ?

Celuloza zagrała dla małego Wojtusia
Podczas I I I kolejki spotkań o

mistrzpstwo klasy A, gdzie na
własnym stadionie zmierzyl iśmy się
z zespołem FC KURSKO, dobyła
się bardzo ważna akcja.
Wydarzeniem tym była zbiórka
charytatywna dla małego Wojtusia
zmagającego się z chorobą.
Zawodnicy, l icznie zgromadzeni
kibice oraz zarząd po raz kolejny
pokazali , że piłka ma różne
oblicza. Może również pomagać.

Na licytację oddana została piłka z

podpisami zawodników,
którą wylicytował Pan
MAREK MARKOWSKI.
Dochód ze sprzedaży
licznych gadżetów, losów
na loterię oraz bufetu
został przekazany
rodzicom Wojtusia.
Nadmienić należy, że
drużyna z Kurska
również włączyła się do
akcji przekazując paczkę
nagród do loteri i
fantowej. To się nazywa sportowa
postawa fair play !

Niejednokrotnie reakcja
specjal isty pozwoliła na szybki
powrót zawodników po urazach.
Sezon jest bardzo intensywny
biorąc pod uwagę grę w
okręgowym Pucharze Polski w
środku tygodnia, dlatego tak
ważna jest szybka regeneracja.
Krótko przed startem rozgrywek,
na zaproszenie zarządu szatnie
odwiedził sędzia Okręgowego
Związku Piłki Nożnej w
Gorzowie Wielkopolskim, Pan
ŁUKASZ PAKUŁA. Sędzia

przedstawił najnowsze zmiany w
przepisach, a także uświadomił
młodych zawodników czego
lepiej nie robić podczas
spotkania piłkarskiego.
Nowością dla Celulozy jest
rozpoczęcie współpracy z
psychologiem. Spotkania z
BARTŁOMIEJEM CIEŚLAKIEM
mają dodać pewności siebie
piłkarzom, którzy w każdym
meczu zmagają się z presją
wyniku.
Jesień pod względem
organizacyjnym jak i sportowym

została przepracowana bardzo
dobrze. Wynikiem tego jest
wysoka pozycja w tabeli oraz
frekwencja kibiców na meczach
domowych jak i wyjazdowych.
Już teraz trwa powolne
przygotowanie do okresu
zimowego, który w siedzibie
klubu będzie po raz kolejny
niesamowicie pracowity.

Podsumowanie rundy jesiennej c.d.
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W dniu 28.09.201 9 kibice w
Kostrzynie nad Odrą byli świadkami
hitowego starcia pomiędzy liderem
klasy "A" TS Celuloza, a
wicel iderem KS Zieloni
Lubiechnia Wielka.
Pomimo kiepskiej
pogody najwierniejsi fani
papierowych stawil i się
w dość dużej l iczbie. Na
uwagę zasługuje
również fakt, że kibice z
Lubiechnii również
przyjechali w bardzo
licznej grupie.
Mecz rozpoczął się
bardzo nieprzyjemnie
dla papierowych. Pierwsze 20
minut to pełna dominacja
zawodników Zielonych i
prowadzenie 2:0. Również w

pierwszej połowie zawodnik
Lubiechnii otrzymuje czerwoną
kartkę za niesportowe
zachowanie i goście schodzą do

szatni w dziesięciu.
Przerwa wpływa na zmianę obrazu
gry i papierowi zaczynają odrabiać

straty. Pierwsze pięć bramek wpada
w 1 3 minut i kibice są świadkami
powrotu w mistrzowskim stylu.
Końcówka to pełna dominacja

Celulozy i l iczenie bramek
przez kibiców. Niewątpl iwie
było to jedno z tych spotkań
na które kibice czekają z
wypiekami na twarzy. Była
dramaturgia, dobre i
szybkie akcje z obydwu
stron, odwrócenie losów
spotkania i wreszcie
zdobycie 3 punktów.
Jeszcze w poprzednim
sezonie podobne spotkania
nie kończyły się dobrze dla
gospodarzy z Kostrzyna.
Ten sezon jest przełomowy
i poza dominacją sportową

na murawie, również szczęście
wreszcie zaczęło sprzyjać
papierowym

Odpadamy w pucharze z IV ligowcem
11 .09.201 9 został rozegrany mecz
I I I rundy Puchar Polski na szczeblu
okręgu gorzowskiego pomiędzy TS
Celuloza Kostrzyn nad Odrą,a
Spójnią Ośno Lubuskie. Było to
duże wydarzenie w nowej histori i
Towarzystwa Sportowego Celuloza,
ponieważ od wielu
lat drużyna z
Kostrzyna nie mogła
przebić się przez
pierwsze dwie
rundy.
Przed rozpoczęciem
spotkania, Dyrektor
Sportowy Celulozy
Pan Dariusz
Głowacki wręczył
obecnemu trenerowi
Spójni Ośno, a w
przeszłości zasłużonemu
zawodnikowi Celulozu Panu
Sebastianowi Żłobińskiemu drobny
upominek od zarządu klubu i
zgromadzonych kibiców.

Mecz z IV Ligowcem był
prawdziwym sprawdzianem dla
podopiecznych Łukasza Dorniaka i
miał odpowiedzieć na pytanie w
którym miejscu tak naprawdę
znajduje się obecna Celuloza. Tylko
rywal z najwyższej półki pozwala na

weryfikację własnych umiejętności.
Oczywiście szansę dostal i również
zmiennicy, którzy spisal i się
wyjątkowo dobrze.
Spójnia jako pierwsza objęła

prowadzenia, pomimo walecznej
postawy kostrzyńskiej młodzieży.
Celuloza po raz kolejny udowodniła,
że gra do końca i już na samym
pocątku drugiej części spotkania
doprowadziła do wyrównania. To
były te momenty na które kibice w

Kostrzynie czekali
ki lka lat. Pomimo
ostatecznej porażki
1 :3 i triumfu
doświadczenia nad
młodzieńczymi
ambicjami, kibice jak i
zawodnicy wychodzil i
ze stadionu w
poczucie dobrze
wykonanej roboty.
Tego typu lekcja musi
zaprocentować w

przyszłości. Potraktujmy ją jako
siew z którego jeszcze zdąrzymy
zebrać porządne plony . . .

Wielkie emocje w meczu z Zielonymi
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Rozmowa z kapitanem .. .
Przed sezonem trener Dorniak i

drużyna obdarzyła Cię zaufaniem,
czy rola kapitana w drużynie, to dla
Ciebie dodatkowa mobil izacja jak
wiadomo jesteś jednym z bardziej
doświadczonych zawodników w
drużynie. Na wstępie chciałbym
bardzo podziękować trenerowi za
podjecie tej decyzji jak również
całej drużynie, chłopakom z
zarządu i kibicom za akceptacje jej.
Bycie kapitanem jest dla mnie
bardzo ważne i zmobil izowało mnie
to do większej odpowiedzialności
za zespół. Oprócz gry na boisku są
także sprawy
niezwiązane z
umiejętnościami
sportowymi, które ja
jako kapitan staram się
wprowadzać w życie.
Twoją rolą jest również
dbanie o atmosferę w
drużynie. Możesz nam
krótko powiedzieć, jak
wygląda sytuacja w
szatni w tym sezonie ?
W klubie tak prężnie rozwijającym
się jak TS Celuloza Kostrzyn jest
bardzo wiele ciekawych inicjatyw.
Czasami zawodnicy są zgodni, a
bywa że zdania są podzielone.
Jako kapitan stawiam sobie wiele
celów - najważniejszym z nich jest
to, aby drużyna czuła się ze sobą
jak rodzina. Jeśl i chodzi o szatnie
to na ten moment jest świetna
zabawa, radość i zdrowa
rywalizacja co bardzo mnie cieszy.
Rozegrałeś wiele spotkań w
barwach Celulozy, czy pamiętasz
takie które szczególnie utkwiło Ci w

pamięci ? Najbardziej w pamięci
utkwiło mi spotkanie z Kosmosem
78 Rudnica w sezonie 201 4/201 5.
Był to mecz, w którym zwycięstwo
dawało nam awans do klasy
okręgowej. Spotkanie było dla nas
bardzo ciężkie, ponieważ obie
drużyny walczyły o pierwsze
miejsce w tabeli . Po ciężkim starciu
udało nam się pokonać
przeciwnika. Radość była ogromna,
a dodatkowym prezentem było dla
nas przekroczenie magicznych stu
bramek w trakcie całego sezonu.
Szczęśliwcem, któremu udało się

strzel ić setnego gola
byłem ja za co zostałem
obdarzony nagrodą, którą
przeznaczyłem na
drużynowego szampana.
O okręgówkę walczymy od
kilku sezonów jednak
zawsze czegoś brakowało,
jak sądzisz, na co musimy
zwrócić uwagę, aby
osiągnąć wreszcie nasz
cel?
Uważam, że teraz w

każdym aspekcie jesteśmy
przygotowani na ten upragniony
awans. Jestem pełen podziwu dla
zaprzyjaźnionego UKS Celulozy.
Wielu świetnych zawodników
obecnie grających już w seniorach
wywodzi się właśnie z ich szkółki
piłkarskiej. Przy doświadczonych
zawodnikach młodzież dojrzała i
stworzyl iśmy rozpędzoną maszynę.
Jako niezwyciężeni na boiskach A
klasy, zaczniemy zdobywać
jeszcze większe sukcesy, jeśl i
będziemy realizować plan działania
przygotowany przez naszego
trenera.

TS CELULOZA
Kostrzyn nad Odrą

ul.Niepodległości 1 1
66-470 Kostrzyn nad Odrą
tel: 66047581 2

email : klub@tsceluloza.pl
web: www.tsceluloza.pl

Partner numeru :

Kostrzyńsko-Słubicka
Specjalna Strefa
Ekonomiczna od 1 997 roku
z sukcesem wspiera i
obsługuje inwestorów
krajowych i zagranicznych.

Powstają kolejne fabryki,
tysiące nowych miejsc
pracy, rośnie wartość
inwestycji . K-S SSE jest
najszybciej rozwijającą się
polską specjalną strefą
ekonomiczną, zarówno pod
względem finansowym, jak i
terytorialnym.
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