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TS Celuloza z grupami
młodzieżowymi
Juniorzy zwyciężają
Colloseum Cup
Celuloza przeciw wirusowi

Celuś transferem wiosny

Oficjalna maskotka drużyny
staje się dwunastym
zawodnikiem. Już w nowym
sezonie Celuś zagrzeje do
walki wszystkich kibiców
papierowych.
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Program Klub

Zarząd klubu szuka wszelkich
możliwości finansowania
stowarzyszenia. Jednym z
pomysłów są pieniądze z
Ministerstwa Sportu i Rozwoju
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Ofensywa Partenrów

Przybywa sponsorów w
klubie. Biznes wreszcie
przekonał się do promocji
lokalnego sportu i wsparcia
dzieci i młodzieży. Zobacz
kto gra z nami !
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Zwycięski skład TS Celuloza grupa Junior Młodszy wraz z kibicami podczas
Colloseum Cup w Słubicach

Młodzież znów w TS Celuloza
Wraz z rozpoczęciem roku 2020
w struktury TS Celuloza
włączone zostały dwie grupy
młodzieżowe, które stanowić
mają bezpośrednie zaplecze
pierwszego zespołu. Posiadanie
w klubie młodzieży ułatwia
organizację sezonu sportowego,
ewentualnych transferów lub
wypożyczeń, a co za tym idzie
naturalnie podnosi jakość
sportową na boisku. Grupę
Juniorów młodszych prowadzi
trener Łukasz Dorniak, natomiast
trampkarzami opiekuje się trener
Mateszu Migdal.
Organizacja funkcjonowania
klubu w ten sposób to kolejny
krok w realizacji wieloetniego

planu budowy stabilnego
stowarzyszenia sportowego
nastawionego na szkolenie dzieci
i młodzieży w Kostrzynie nad
Odrą oraz regionie.
Młodzież bardzo szybko
przywitała się z zarządem w
najlepszy możliwy sposób
wygrywając zimowe turnieje
halowe w Ośnie Lubuskim oraz
prestiżowy Colloseum Cup w
Słubicach, pokonując takie
drużyny jak Warta Gorzów, Salos
Szczecin, Akademia Reissa
Poznań czy zespół składający się
z brazyli jskich zawodników ARS
Fottbal l Kurytyba.
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Staramy się o środki z programu "KLUB"
Zarząd stowarzyszenia szukając
wszelkich możliwych źródeł
pomocy, po raz pierwszy złożył
wniosek o dofinansowanie w
ramach rządowego programu
KLUB. Pieniądze z ministerstwa
Sportu można wykorzystać na
zakup sprzętu lub organizację
obozu piłkarskiego dla dzieci i
młodzieży. Wartość wnioskowanego
finansowania to 1 0 000 zł dla klubu
jednosekcyjnego. Rozpatrzenie
złożonych wniosków nastąpi nie
później niż do dnia 4 czerwca 2020
r.

Celuś oficjalnie dwunastym zawodnikiem
Już podczas pierwszych
domowych spotkań,
papierowych wspierać będzie
Celuś.
Maskotka zainauguruje na
murawie jak i na trybunach
dopingując drużynę jako 1 2
zawodnik. Celuś ma w
planach włączać się we
wszystkie akcje charytatywne
i marketingowe klubu. Jego
wygląd nawiązuje do herbu
miasta Kostrzyn nad Odrą z
którym drużyna TS Celuloza
od zawsze się identyfikuje.

Mamy nadzieję, że klubowa
maskotka przyciągnie na
trybuny jeszcze większe
rzesze całych rodzin z
pociechami. Celuś już nie
może doczekać się na
pierwsze spotkanie i przybicie
piątki ze wszystkimi kibicami,
nie tylko tymi najmłodszymi. Z
tego co wiemy, zapewniał nas
że podczas pierwszego
spotkania będzie miał cały
worek prezentów dla
wszystkich kibiców
papierowych.

TS Celuloza triumfatorem
trzydniowego Collosem Cup
Juniorów Młodszych. W
czterech spotkaniach TS
Celuloza została
niepokonana, a zawodnicy
kropkę nad i postawil i w
finałowych rzutach karnych.
Cieszy duży progres naszego
młodego zaplecza oraz
doskonała dyspozycja przed
startem ligi wojewódzkiej.

Poszczególne wyniki z
turnieju :

Piątek :
TS Celuloza 5:0 Warta Gorzów

Sobota :
TS Celuloza 0:0 Salos Szczecin

TS Celuloza 2:0 Akademia Reiss
Poznań

Niedziela :
Finał
TS Celuloza 1 :1 ARS Football

Kurytyba
( rzuty karne 5:4 )

Juniorzy wygrywają słubicki turniej
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Świetnie prowadzony portal
piłkarski "Piłkarska klasa A grupa -
Słubice" wyszedł z inicjatywą
turnieju w FIFA 20. Chętnych nie
brakuje, a do 1 6 osobowej obsady
dołącza TS Celuloza. Barwy klubu
reprezentować będzie nasz
obrońca Konrad Soczomski.

Gramy na Play Station 4

Mecze będą odbywać się online za
pomocą gry FIFA 20 na platformę
Play Station 4. Jeśl i chodzi o wybór
drużyn to jest ona dowolna. Nie ma
przeciwwskazań, żeby dwóch
różnych zawodników grało np.
Barceloną. Ale muszą
reprezentować inny klub z A klasy.

W czasach kiedy nie możemy
wychodzić z domów, a brak piłki
doskwiera tak bardzo - śledzenie
wirtualnych potyczek może być
fajnym zamiennikiem i odskocznią
od codzienności. Już teraz
trzymamy kciuki za naszego
reprezentanta i zapraszamy
wszystkich do KULTURALNEGO I
GŁOŚNEGO DOPINGU -
oczywiście przed monitorami
komputerów i smartfonów.

Skład graczy reprezentujących
poszczególne zespoły naszej l igi

KS Juwenia Boczów - Adam Rocha
Leśnik Lemierzyce - Denis
Szymanowski
Ts "Celuloza" Kostrzyn Nad Odrą -
Konrad Soczomski
SKP Słubice - Dominik Gaudyn
Klub Sportowy Zorza Kowalów -
Kamil Roszak
KS Pogoń Krzeszyce - Sebastian
Brzóska
KS Zieloni Lubiechnia Wielka -
Dawid Lebiecki
Zew Dąbroszyn - Kamil Szerwiński
KS Lubniewiczanka - Marcin
Niewiadomski
Chrobry Drzeńsko - Patryk Pilsak
F.C. Kursko - Albert Leja
Odra Górzyca - Jakub Połubiński

Ofensywa sponsorów i partnerów TS
Przerwa zimowa to zawsze
czas moblizacji i wytężonej
pracy całego zarządu. Poza
okresem przygotowawczym
skupiającym się na jak
najlepszym przygotowaniu
zawodników do
rundy
rewanżowej, to
czas
przygotowania
budżetu na cały
nadchodzący rok
kalendarzowy. W
201 9 roku
informowaliśmy
o mocnym
powrocie
biznesu do
lokalnej piłki.
Rok 2020 to jeszcze bardziej
przyjazne nastawienie do
rozmów. W marcu udało nam
się przedstawić wszystkich
nowych partnerów klubu.

Do papierowej rodziny
dołączyli :

WARTOWNIA
RESTAURACJA & PUB,
PRALNIA PERFECT, BLUMA

LOGISTIK, VISCO HOME
BIURO NIERUCHOMOŚCI,
ALFABUD, ŚWIDER TRANS,
METALL BAU
CHROSTOWSKI.

W tym miejscu dziękujemy
również obecnym partnerom i
sponsorom, którzy doceniając
naszą pracę w ubiegłym roku
postanowil i przedłużyć swoje
wsparcie w kolejnym roku. To

największe
wyróżnienie dla
nas i motywacja
do dalszej,
ciężkiej pracy.
Co prawda walka
z pandemią
wysunęła się
teraz na pierwszy
plan jednak
jesteśmy pewni,
że po wznowieniu
rozgrywek z taką
drużyną wszystko

jest możliwe ! Jeszcze raz
dzięki za Waszą nieocenioną
pomoc.

Konrad Soczomski na wirualnej murawie
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Celuloza przeciw wirusowi
Cały piłkarski i sportowy świat
zatrzymał się w obliczu pandemii
wywołanej koronawirusem.
Wszystkie plany, cały okres
przygotowawczy i multum
niespodzianek przygotowanych
przez zarząd na rundę rewanżową
- musiały zostać odroczone na
bliżej nieokreślony czas. Zabrano
nam coś co kochamy najbardziej -
piłkę nożną. Pierwsze tygodnie to
śledzenie doniesień na temat
rozwoju pandemii i konsekwencji
jakie się z tym wiązały. Krótko
przed świętami Wielkiej Nocy
doszliśmy do wniosku, że nadszedł
ponownie czas na konkretne
działanie. Zarząd TS Celuloza
działając w porozumieniu z
partnerskim UKS Celuloza zakupił
z prywatnych środków 75 litrów
środków dezynfekujących. Płyny
zostały rozdzielone pomiędzy dwie
potrzebujące placówki - Dom
Seniora oraz oddział wewnętrzny
Zakładu Opieki Leczniczej w
Kostrzynie nad Odrą. Mamy
nadzieję, że ten skromny gest
tchnie pozytywną energię w
personel obydwu placówek.
Pamiętajcie, że nie jesteście sami,
a my jak i cały Kostrzyn jesteśmy
dumni z Waszej codzienniej pracy !

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 :

Specjal izuje się w
transporcie
międzynarodowy, opierając
się na kierunkach
zachodniej Europy, głównie
Niemcy oraz kraje
Beneluxu,przewożąc ładunki
całościowe do 25 ton.

ŚWIDER TRANS zdobył
zaufanie wielu
renomowanych firm,które
powierzają im swoje ładunki.
Cały tabor posiada
całodobowy monitoring
GPS,dzięki czemu kontrola
nad powierzonym ładunkiem
staje się łatwiejsza.

Świder Trans
ul. Piłsudskiego 8c/4
69-1 00 Słubice
Telefon +48 95 757 71 47
FAX: +48 95 757 93 1 4
E-mail : biuro@swidertrans.pl
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