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Nowy sponsor naszych piłkarzy, Global Traders s.c., działa w branży motoryzacyjnej od roku 2008,
prowadząc sprzedaż felg i akcesoriów do nich, opon, czujników TPMS jak również kompleksowo zaopatrując serwisy oponiarskie (zaczynając od materiałów eksploatacyjnych poprzez narzędzia, a na maszynach kończąc). Global Traders
prowadzi sklep internetowy FELGEO.PL, jeden z wiodących sklepów
tej branży na terenie kraju. Dzięki globalnemu zasięgowi dociera do
serwisów i warsztatów na terenie całej Europy.
Mieszkańcy Kostrzyna mają możliwość skorzystania z zakupów na
miejscu, siedziba firmy mieści się przy ulicy Wyszyńskiego 34b, gdzie
każdy klient może spokojnie obejrzeć kupowany towar i skorzystać z
porad wykwalifikowanych pracowników.
Wielu właścicieli serwisów robiło pierwsze zaopatrzenie osobiście, a teraz
szybko i wygodnie realizują swoje zamówienia w trakcie rozmowy telefonicznej lub przez portal FELGEO.PL. Atrakcyjność Global Traders wynika
z powodu łączenia dwóch, bliskich sobie, branż – zaopatrzenia i kompleksowego wyposażania serwisów oponiarskich oraz sprzedaży felg. Są bodajże
jedyną w Polsce firmą, gdzie w jednym miejscu można nabyć felgi, akcesoria do nich oraz całą gamę materiałów potrzebnych do pracy wulkanizatorom. Dzięki temu połączeniu wśród klientów sklepu jest już około 10 tysięcy
warsztatów. Na korzyść firmy przemawia również posiadanie, w każdej z
dziedzin w których
działa, marek własnych oraz marek
z wypracowaną już na rynku pozycją lidera.
W związku ze zbliżającą się sezonową wymianą
kół Global Traders zaprasza Państwa do swojego sklepu przy ulicy Wyszyńskiego 34b,
gdzie mogą Państwo zaopatrzyć się w felgi
stalowe, aluminiowe jak i opony zimowe.

W

sezonie 2014/2015 Towarzystwo Sportowe „Celuloza”
Kostrzyn nad Odrą wydaje
się nie mieć sobie równych w Klasie A,
Grupa II. Kroczący od zwycięstwa do
zwycięstwa zespół zaliczył tylko jedną
„wpadkę” na wyjeździe będąc niekwestionowanym królem jesieni. Sukcesy
sportowe zauważyli także sponsorzy i w tym sezonie naszych piłkarzy
możemy oglądać w nowych strojach.
W chwili kiedy piszę te słowa pozostała
jedna kolejka do rozegrania, ale to idealny moment na podsumowanie, tym
bardziej, że niedługo czekają nas emocje związane z futsalem...
Zmagania ligowe Papierowi rozpoczęli od
spotkania na własnym boisku, w którym
zmierzyli się ze Zniczem Trzemeszno.
Tuż przed meczem Zenon Zadworny
(przewodniczący Wydziału Dyscypliny
OZNP Gorzów Wlkp.) wręczył naszym
piłkarzom trofea za poprzedni sezon.
Niesiona wspomnieniem rewelacyjnej
gry w Klasie B Celuloza rozegrała bardzo emocjonujące spotkanie, które ostatecznie wygrała 6:3, choć pierwszego
gola strzelili goście. Kolejnym przeciwnikiem była ekipa ze Słubic, która przed
drugą połową prowadziła 0:1. Bastion
Kostrzyn jest jednak dla nas szczęśliwy
i po niezwykle brutalnym pojedynku, w
którym walka o każdy fragment boiska i
wynik trwała do ostatnich sekund, ostatecznie wygraliśmy 4:2. W kolejnym
spotkaniu Papierowi zmasakrowali Favor
Bobrowicko, a kostrzyńscy kibice mogli
obserwować prawdziwy festiwal bramek,
których padło aż 11. Na początku września udaliśmy się do Boczowa, gdzie po
niezwykle zaciętym pojedynku Kostrzynianie zachowali doskonałą passę wygrywając 2:3. Następny mecz rozgrywaliśmy
przed własną publicznością a naszym
przeciwnikiem był KS Zieloni Lubiechnia i to właśnie w tym spotkaniu pierwszy
raz Celuloza grała w nowych strojach.
Przeciwnik, który przed spotkaniem zajmował trzecie miejsce w tabeli, postawił
podopiecznym Łukasza Kostowieckiego
bardzo ciężkie warunki i choć nie brakowało emocji pod obiema bramkami w
powietrzu wisiał bezbramkowy remis.
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Wtedy kibicom przypomniał o sobie po
raz kolejny Piotr „Świstak” Witkowski, który zatańczył w swoim stylu na
polu karnym i efektownym strzałem po
raz kolejny „uratował” wynik. Tydzień
później nasi napastnicy sprezentowali
kibicom prawdziwy karnawał bramek,
bowiem na obiekcie kostrzyńskiego
MOSiR-u padło ich aż 14! Warto dodać,
że ten wynik to najwyższa wygrana w
grupie… Pod koniec września czekał
nas kolejny trudny mecz wyjazdowy do
Glisna, gdzie trzy punkty po raz kolejny
uratował Świstak a o zażartym pojedynku
niech świadczy wynik - 3:4!
Po pauzie Papierowych czekał kolejny
mecz wyjazdowy, tym razem do Kowalowa, gdzie po raz kolejny musieliśmy
walczyć do ostatnich minut o wynik.
Szczęśliwe zwycięstwo 1:2 pozwoliło nie
tylko zachować komplet zwycięstw, ale
również być pewnym tego, że tytuł mistrza
jesieni powędruje do Kostrzyna nad Odrą.
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Z kolei pierwsze październikowe spotkanie przed własną publicznością możemy
uznać za najciekawsze w całej rundzie
jesiennej – nie brakowało emocji, efektownych parad i pięknych strzałów. Nie
brakowało też dramaturgii, bowiem nasi
napastnicy nie wykorzystali karnego,
a kilka minut przed końcem na tablicy
wyników było 1:1! Goście jednak chyba
zapomnieli o Piotrze Witkowskim, który
„wytańczył” na polu karnym zwycięstwo
gospodarzy, efektownie strzelając zwycięskiego gola. Niestety, dobra passa zakończyła się w Rudnicy, gdzie zabrakło nam
nieco szczęścia i skuteczności czego efektem była jedyna przegrana w rundzie - 3:2.
W chwili kiedy piszę te słowa zakończył
się mecz z Lubniewiczanką Lubniewice,
który pewnie wygraliśmy aż 5:0. Miejmy
nadzieję, że doskonały bilans zachowamy
do końca rozgrywek, bowiem awans do
wyższej klasy jest już o krok...
Bartłomiej Suski
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