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- Mocny okres
przygotowawczy za nami
- Mecz Gwiazd
- Wiosenne transfery
- Pobil iśmy raka z
partnerami

Okres przygotowawczy

Pandemia COVID 1 9 nie
przeszkodziła zawodnikom
Celulozy w solidnym
przepracowaniu okresu
poprzedzającego start l igi
okręgowej.
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Mecz Gwiazd

W tym roku Kostrzyn stał się
gospodarzem meczu gwiazd
zawodników A klasy grupa :
Słubice. Była to pierwsza
oficjalna impreza po Pandemii.
Mecz został rozegrany w nieco
innej formule.
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Ostatnie transfery w klubie

Wiosną w klubie nie
przeprowadzono rewolucj i .
Zarząd stawia na stabil izację
i budowę solidnych
fundamentów opartych na
wychowankach.
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Celuloza po raz ostatni w klasie okręgowej zagrała w sezonie 201 6/201 7

Wracamy do Okręgówki !
Trzech pełnych sezonów
potrzebowaliśmy, aby wrócić do
gorzowskiej klasy okręgowej. Jak
wiele czasu minęło, może
świadzyć fakt, że w 201 6 roku na
tym szczeblu rywalizowaliśmy z
Wartą Gorzów czy z Polonią
Słubice. 3 lata w piłce to
wieczność. Klub dzisiaj znajduje
się w zupełnie nowej
rzeczywistości. Stowarzyszenie
zyskało solidne fundamenty w
postaci pracowitego zarządu,
który przekonał kostrzyński
biznes i ponownie zaciągnął
ogromny kredyt zaufania wśród
kibiców. Na każdym meczu
domowym funkcjonuje sklepik
kibica, do gorącego dopingu

zagrzewa maskotka drużyny, a
zawodnicy na murawie grają na
1 00%. Celuloza odzyskała swoje
grupy młodzieżowe, co jest
bardzo ważnym elementem w
kontekście przyszłości.
TS Celuloza to teraz :
TRAMPKARZE, JUNIORZY
MŁODSI I STARSI oraz
SENIORZY. Cel na najbl iższy
czas to ogrywanie bardzo
młodego zespołu na nowym,
wyższym poziomie
rozgrywkowym oraz utrzymanie
partnerów przy klubie. Zarząd
wyznacza sobie cele
długoterminowe, które pozwolą
na odbudowę silnej marki w
regionie.
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Drugi Mecz Gwiazd w Kostrzynie nad Odrą
Po dwumiesięcznej przerwie
spowodowanej ogólnoświatową
Pandemią COVID1 9, oficjalne
granie rozpoczęliśmy Meczem
Gwiazd. Do Kostrzyna przyjechali
naj lepsi zawodnicy z A klasowych
boisk z regioniu. W tym roku
organizator postanowił rozegrać
spotkanie pomiędzy zwycięzcą ligi
TS Celulozą, a drużyną gwiazd
regionu. Dla nas była to świetna
okazja do rozegrania sparingu,
pożegnania się z A klasą, a przede
wszystkim do zakończenia długiej
przerwy w grze.

Tomasz Ziel iński nowym trenerem w Celulozie
Decyzja klubu o utworzeniu grupy
Junior A1 (junior starszy) wymagała
zatrudnienia nowego trenera który
przejmie najmłodsze roczniki 2006 i
2007 do prowadzenia w naszym
klubie.

Dlatego miło nam poinformować, że
nowym trenerem grupy Junior C1
(trampkarz) będzie dobrze znany i
lubiany w naszym mieście
trener Tomasz Ziel iński

Trener Tomasz obecnie prowadzi

również grupę dziewcząt
w zaprzyjaźnionym klubie
MUKS Kostrzyn, którego
także jest prezesem.
Ponadto prowadzi on od
dwóch lat kadrę
województwa lubuskiego
dziewcząt U1 4.

Witamy w papierowej
rodzinie i życzymy
samych sukcesów!

TS Celuloza od Maja
rozpoczęła przygotowania do
startu nowego sezonu. Luźne
granie papierowi rozpoczęli
od meczu gwiazd,
zorganizowanego przez
portal A klasa, grupa :
Słubice,
Poza systematycznymi
treningami piłkarskimi i
biegowymi, trener Łukasz
Dorniak zaplanował szereg
spotkań sparingowych.

Wyniki gier sparingowych :

Ts Celuloza : Zieloni Lubiechnia 9:1
Ts Celuloza - Spartak Deszczno 6:3
TS Celuloza : Czarni Browar Witnica 1 :1
TS Celuloza : Stal Sulęcin 3:4
TS Celuloza : SV Victoria 3:5
TS Celuloza : Dąb Dębno 1 :3
Polonia Lipki Wielkie : TS Celuloza 1 :8

Mocny okres przygotowawczy za nami
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Drużyna Juniorów Starszych to
naturalna kolej rzeczy w budowaniu
solidnych struktur klubu.
Organizacyjnie dorośl iśmy do tego,
aby móc stworzyć warunki dla
młodych zawodników do tego, aby
nie musiel i szukać szans w
okolicznych klubach. Już teraz
wiemy, że ta decyzji może
przynieść ogromne korzyści dla
całego regionu. Juniorzy są
bezpośrednim zapleczem
pierwszego zespołu TS Celulozy.
Na ich meczach spodziewamy się
wysokiej frekwencji . Do Kostrzyna
przyjadą tak utytuowane marki jak :
Sti lon Prosupport Gorzów, Lechia
Zielona Góra, Polonia Słubice czy
Czarni Browar Witnica.

Wiosenne transfery w TS Celuloza
Od nowego sezonu w barwach
naszego klubu występował będzie
Sebastian Jankowski.

Dobrze znany kostrzyńskiej
społeczności zawodnik,
wychowanek naszego klubu, który
reprezentował barwy papierowych
również w I I l idze futsalu będzie
wzmocnieniem na nadchodzący
sezon!

"Jano" to doświadczenie,spokój i
ogranie które zdobywał przez
ostatnie ki lkanaście lat grając w SV
Victori i Seelow. Od niego nasi
młodsi zawodnicy mogą się wiele
nauczyć.

Ponadto "starsi" kibice pamiętający
czasy I I I l igi ucieszą się na widok
Sebastiana po tylu latach na
kostrzyńskim boisku.

Pozostałe transfery :

Przychodzą :

- JAKUB BARANOWSKI (
TRANSFER DEF. CHROBRY
GŁOGÓW )
- MATEUSZ BANDA ( ZEW
DĄBROSZYN )

- ERNEST MARKOWSKI ( JUNIOR
STARSZY )
- SZYMON SKRZYPCZAK (
JUNIOR STARSZY )

Odchodzą :
- DAWID BARANOWSKI ( koniec
wypożyczenia SKP SŁUBICE )

Juniorzy Starsi zadebiutują w 2020 roku
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Pobliśmy Raka z partnerami !

W sobotnie przedpołudnie
1 1 .07.2020 mogliśmy spotkać się
razem z WF KOSTRZYN, firmą
BEST BUTY i oraz CANCER
FIGHTERS na charytatywnym
pikniku w parku miejskim.
Przygotowane dla Was atrakcje
przyciągnęły sporo rodzin,
oblegane dmuchane zamki, turniej
siatkonogi, zumba oraz pokazy
sztuk walki były strzałem w
dziesiątkę! Obyśmy spotykali się
częściej przy takich okazjach!

W pierwszych nieoficjalnych
Mistrzostwach Kostrzyna nad Odrą
w Siatkonogę, których
organizatorem była TS CELULOZA
- wygrała drużyna "FC KALECY".
Czyżby rodziła się nowa tradycja ?

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 :

Firma JANMET to
przedsiębiorstwo powstałe z
prawdziwej pasji do
tworzenia i na bazie
wieloletniego doświadczenia
w branży metalurgicznej.
Założona w 2009 roku firma,
mająca swoją siedzibę w
Dębnie (woj.
zachodniopomorskie).

JANMET Sp. z o.o.
ul . Gorzowska 8,
74-400 Dębno
Telefon Biuro:
+48 95 728 64 74
Telefon Kom:
+48 690 060 903l
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