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- Juniorzy tworzą historię
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- Puchar nie dla nas

- Hej Florek !

FFoottoosseessjj aa kkll uubboowwaa

Tradycją już stało się robiene
grupowych zdjęć klubowych.
W tym roku utworzyl iśmy trzy
dodatkowe zespoły, więc z
prostego zrobienia zdjęcia
zrobiło nam się duże
wydarzenie.
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PPuucchhaarr nn ii ee dd ll aa nnaass

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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LLii ggoowwaa rrzzeecczzyywwii ssttoośśćć

TS Celuloza występuje w
gorzowskiej klasie okręgowej
jako beniaminek. Kostrzyński
zespół to mieszanka młodości i
doświadczenia.
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TS Celuloza po wielu latach utworzyła ponownie grupę Juniorów Starszych. Klub
zamierza bardzo mocno stawiać na wychowanków.

Juniorzy tworzą historię
7.09.2020 zakończyła się
pierwsza runda spotkań Ligi
wojewódzkiej A1 Juniorów.
TS Celuloza utworzyła grupę
juniorów starszych pierwszy raz
od wielu lat. Okazało się to
strzałem w dziesiątkę. W
rozegranych siedmiu
spotkaniach juniorzy z Kostrzyna
wygral i sześć meczów i jeden
przegral i . Aktualnie zajmują
drugie miejse w tabeli za
utytułowanym Sti lonem Gorzów
( tyle samo punktów, decyduje
wynik bezpośredniego spotkania)
i mają ogromne szansę w walce
o makroregion. Warto zaznaczyć,
że TS Celuloza pokonała si lne
drużyny z regionu jak Warta

Gorzów czy KS Lechia Zielona
Góra.
Lata szkolenia przynoszą teraz
wspaniałe owoce. Runda
rewanżowa rozpocznie się już
04.1 0.2020 i potrwa do
1 5.11 .2020. Wtedy poznamy
ostateczne wyniki w naszej
grupie. Zapraszamy do
kibicowania, bo na naszych
oczach tworzy się historia
kostrzyńskiej piłki . Aktualne
terminarze oraz wyniki
poszczególnych spotkań, kibice
mogą śledzić na oficjalnym FP
klubu lub na stronach
Okręgowego Związku Piłki
Nożnej w Zielonej Górze.
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Trampkarze zdobywają doświadczenie

Grupa Trampkarzy to najmłodszy
zespół TS Celuloza. Swoje mecze
rozgrywają na najwyższym
poziomie w lidze wojewódzkiej. Z
pewnością każdy mecz czy to
wygrany czy przegrany w przyzłości
zaprocentuje w wyższych
kategoriach wiekowych. Warto
podziękować zaprzyjaźnionym UKS
4, UKS Celuloza, Akademia
Furtbolu, Warta Słońsk oraz Polonii
Słubice za przekazanie pod nasze
skrzydła chłopców z orcznika 2007.
Pod naszym okiem będą miel i
naj lepszą możliwoą opiekę i

mozliwości rozwoju.

Hej Florek ! Witamy w papierowej rodzinie
Po ciężko zdobytych trzech
punktach w meczu przeciwko
Zjednoczonym Przytoczna
przyszedł czas na świętowanie
narodzin synka naszego kapitana
Dawida Olszewskiego !
Zdrowie dla małego Florka. Już nie
możemy się doczekać kiedy Florek
po raz pierwszy kopnie piłke w
barwach Celulozy.

W środę 2.09 rozegral iśmy drugą
rundę okręgowego Pucharu Polski.
Losowanie przydziel i ło nam lidera
klasy Okręgowej, rozpędzonych
Budowlanych Murzynowo.
Budowlani już w pierwszych
minutach wyszli na prowadzenie i
ułożyl i sobie spotkanie. W 1 3
minucie przegrywaliśmy 0:3 i wtedy
dopiero zaczął się mecz.
Indywidualnie, dobre spotkanie
rozegrał Piotr Siembida, który
kilkukrotnie postraszył golkipera
gości. Od 20 minuty mięl iśmy
conajmniej ki lka okazji do strzelenia

bramki, jednak piłka nie chciała
wpaść do siatki.
Tuż przed przerwą bramkę dla
papierowych zdobywa Sebastian
Jankowski.
Druga odsłona gry nie przynosi
bramek Celulozie. Słupek i
poprzeczka to zbyt mało, aby
zaliczyć trafienie.
Budowlani grają bardzo
doświadczoną piłkę, znajdując
drogę do bramki naszego Juniora
Szymona Skrzypczaka głownie
prostopadłymi podaniami.
Ostateczny rezultat to 1 :5 dla gości.

Puchar Polski nie dla nas
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Swoją przygodę z ligą w sezonie
2020/2021 rozpoczęły nasze
drużyny Orlika i Żaka.
W sobotę tj . , 1 2.09.2020 r. , Żaki z
rocznika 201 3 rozegrały swoje
pierwsze mecze ligowe. Była to
niesamowita okazja do
sprawdzenia swoich umiejętności.
Nasza młoda drużyna rozegrała
mecze z Akademią Futbolu
Kostrzyn, Chrobry Drzeńsko, PAP
Bosko Sulęcin oraz z UKS Czwórką
Kostrzyn. Dnia 5 września zespół
Orl ika rozegrał swoje pierwsze
ligowe spotkanie w tym sezonie. Na
terenie rywala zagral iśmy
przeciwko drużynie UKS Torzym.
Mecz obfitował w wiele pojedynków
1 x1 oraz w liczne sytuacje
podbramkowe. Dnia 1 3 września
drużyna Orlika zmierzyła się z
drużyna UKS Polonia Słubice. Na
lokalnym podwórku drużyna Orlika
rozegrała również mecze z Klubami

Akademia Futbolu Kostrzyn nad
Odrą oraz UKS Czwórka Kostrzyn
nad Odrą.
Nasze barwy Klubowe w tym
sezonie reprezentują:

WW ddrruużżyynn ii ee OOrrll ii kkaa::
Bogacki Tymoteusz, Boratczuk
Dominik, Chaba Sebastian,
Czarnecki Iwo, Gorajski Fi l ip,
Machońka Fabian, Marczak Michał,
Niziński Adam, Mateusz
Orzechowski, Popiołek Kacper,

Słotwiński Hubert, Sługocki Jan,
Szczechowiak Oliwier, Sztenhauzer
Kamil , Sztenhauzer Dawid, Zięcina
Jul ian, Zięcina Wojciech.

WW ddrruużżyynn ii ee ŻŻaakkaa::
Borowski Fi l ip, Dopierała Karol,
Dopierała Kacper, Dudek Marcel,
Hawliczek Maksymil ian, Jaszcz
Karol, Kogut Leon, Kubiak Dawid,
Kujawa Marcel, Nozderko Michał,
Ustrzycki Fabian, Włodarczyk
Tymoteusz
Drużynę orl ika prowadzi trener
SSzzyymmoonn SSęęssoołłaa, drużynę żaka
prowadzi trener PPii oottrr SSii eemmbbii ddaa.

Chłopcom w ligowych starciach
życzymy sukcesów, radości i dobrej,
sportowej zabawy.

ZZaarrzząądd UUKKSS CCeell uu ll oozzaa KKoossttrrzzyynn nnaadd
ooddrrąą

Klasa okręgowa nie taka straszna
TS Celuloza występuje w
gorzowskiej klasie okręgowej jako
beniaminek. Kostrzyński zespół to
mieszanka młodości i
doświadczenia. Założenia
przedsezonowe to spokojne
utrzymanie w pierwszym sezonie
gry w klasie okręgowej. Jak do tej
pory podopieczni Łukasza Dorniaka
wykonują zadanie wzorowo. W
trakcie dziesięciu spotkań papierowi
zgromadzil i 21 punktów zajmując 4
miejsce w tabeli ze stratą zaledwie
dwóch punktów do miejsca
premiowanego awansem do IV Ligi.
Oczywiście to dopiero początek
seoznu, jednak cieszy fakt powrotu
do rywalizacji z takimi ekipami jak
Orzeł Międzyrzecz czy Lubuszanin
Drezdenko. niejednokorotnie to
nasz zespół stawiany jest w roli
faworyta co wcale nie przeszkadza
nam w grze. Jesteśmy świadomi
wielu błędów i braków w zespole,
ale systematyczna praca zaczyna

przynosić efekty w postaci dorobku
punktowego w lidze oraz rosnącej
frekwencji na trybunach MOSiR
podczas meczów domowych. Do
końca rundy jesiennej zostało
jeszcze sześć kolejek. To w sumie
1 8 punktów do zdobycia i wszystkie
w naszym zasięgu. Postaramy się

zrobić wszystko co w naszej mocy,
tak aby ze spokojną głową
przystapić do długiej przerwy
zimowej.

Pierwsze ligowe starcia UKS-u
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Sesja zdjęciowa TS Celuloza 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 :

Od 2002 roku służymy
Państwu jako producent
ogrodzeń i balustrad oraz
dystrybutor automatyki dla
domu. Przez lata stal iśmy
się jedną z największych
firm w tej branży w naszym
regionie. Również dzięki
Państwu - naszym klientom.

FILIUS-METAL
ul. Gorzowska 11 0,
66-470 Kostrzyn nad Odrą
biuro@fil ius.pl
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W strukturach klubu obecnie trenuje około 90 zawodników
w czterech drużynach. Trampkarze, Juniorzy młodsi,
Juniorzy Starsi oraz Seniorzy. Sylwetki wszystkich
zawodnków wraz ze szczegółowymi opisami ich mocny i
słabych stron gry, prezentowany są na oficjalnym Fan
Pagu klubowym na Facebooku. Sesja grupowa to
mozliwość upamiętnienia wszystkich zespołów z danego
rocznika, która w formie oficjalnych plakatów klubowych
trafiła już do naszego sklepiku klubowego. Zapraszamy do
kolekcjonowania nowych zdjęć !




