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Rośnie gotowość startowa Cellfast Wilków Krosno.
Zaprezentowały nowe kevlary, sponsorów i sportowe apetyty.
Tylko kiedy ruszy ten sezon?

Marek Bluj • 5 marca

Wilki Krosno na kilka tygodni przed ligową premierą zaprezentowały dużo optymizmu, nowe kevlary i nowych sponsorów. Beniaminek
eWinner 1 ligi buduje budżet, pozyskuje nowych sponsorów, a zawodnicy naładowali już akumulatory. Na razie nie wiadomo tylko,
kiedy ruszy liga. Najprawdopodobniej w maju, ale ostateczna decyzja ma zapaść 16 marca. 

Kadrę zawodniczą i sztab szkoleniowy beniaminek Winner 1 ligi ogłosił już wcześniej, ale cały czas buduje potrzebny
budżet. Grzegorz Leśniak, prezes klubu szacuje, że wyniesie on około 3 mln zł. W piątek krośnieński klub zrobił
kolejny krok do zgromadzenia tej kwoty. Podczas konferencji prasowej w siedzibie nowego partnera klubu - firmy
Bramex w Bajdach koło Krosna, podpisano umowę z tą znaną firmą oraz przedłużono umowy z firmami Nice Group i
Verdon Rzeszów, które wspierają krośnieński klub praktycznie od momentu jego powstania.

Wolf Girls - piękniejsza strona krośnieńskiego żużla. Kim są? [ZDJĘCIA]

Budżet musi być dwa razy większy

- Wspólnie z firmą Nice i Wilkami Krosno chcemy ugruntowywać swoją pozycję na rynku - powiedział Mariusz
Gomółka, dyrektor handlowy ds. sprzedaży i marketingu firmy Bramex, nowego sponsora Wilków i wieloletniego
partnera handlowego Nice.

- Rozwijamy swoją markę. Współpraca dla jednej i drugiej strony się opłaca. Wierzymy, że nadal będziemy się
rozwijać, tak jak rozwijają się Wilki Krosno – stwierdził Arkadiusz Staniek właściciel firmy Verdon, która parafowała
już trzecią umowę z Wikami. 
 
- To, że firma Nice jest z Wilkami Krosno, to dla nas powód do dumy i satysfakcji – dziękował szefostwu Nice, które
reprezentował Wojciech Jankowski, prezes Grzegorz Leśniak.

Obecnie klub z Krosna ma 30 sponsorów na czele z firmą Cellfast, sponsorem tytularnym. W ubiegłym roku Wilki
wspierało 56 firm. – Nasz budżet na ten roku, abyśmy mogli skutecznie rywalizować w 1 lidze, musi być dwukrotnie

Podczas konferencji prasowej zaprezentowano nowych sponsorów, nowe kevlary Cellfast Wilków Krosno, koszulki dla kibiców i stan przygotowań do
sezonu Mariusz Guzek
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większy niż w sezonie 2020. Jeszcze nie zamknęliśmy tego budżetu, zachęcamy do współpracy. Zbudowaliśmy
profesjonalny klub, teraz budujemy markę Cellfast Wilków Krosno.

- Wszystko na to wskazuje, że sezon ligowy w 1 lidze będzie opóźniony i rozgrywki rozpoczną się w maju. Decyzje
mają zapaść 16 marca podczas videokonferencji PZM-otu i przedstawicieli klubów 1 ligi, ale wszystko wskazuje na to,
że rozgrywki rozpoczną się później. Mam nadzieję, że tak się stanie, bo zwiększa się w ten sposób
prawdopodobieństwo udziału kibiców podczas meczów. Na pewno  będzie transmitowana na platformie Canal+.

Koszulki dla kibiców jak... kevlary

Podczas konferencji nowe kevlary na sezon 2021 zaprezentowali krajowi seniorzy Cellfast Wilków – Daniel
Jeleniewski i Mateusz Szczepaniak, nowe klubowe koszulki hostessy krośnieńskiego klubu, które podczas sezonu będą
pełnić role podprowadzających.

– Pierwszy raz stosujemy koszulki jako repliki - odzwierciedlenie kevlarów, aby nasi kibice jeszcze bardziej mogli
kojarzyć się i identyfikować z zawodnikami, którym na co dzień kibicują. Takie koszulki z nazwiskami poszczególnych
zawodników będzie można kupować od przyszłego tygodnia – powiedział szef krośnieńskiego klubu, informując, że
termin oddania do użytkowania oświetlenia na stadionie to koniec kwietnia, ale ze względu na pogodę obecne
opóźnienie to siedem dni. Spodziewamy się, że pierwsze treningi na naszym torze odbędą się na początku maja.
Zaplanowany na 1 maja Super Mecz z Unią Leszno odbędzie się w innym terminie, ale na pewno dojdzie na naszym
stadionie do skutku.

Pokazać się z jak najlepszej strony

- Celem minimum jest utrzymanie, ale wiadomo, że drużyna była budowana nie po to, aby się utrzymać, ale by
powalczyć o coś więcej. Jesteśmy beniaminkiem i na pewno będzie trochę trudniej, ale cały czas powtarzamy, że
walczymy o pierwszą czwórkę, chcemy tam namieszać, pokazać się z dobrej strony. Przygotuję się do sezonu, najlepiej
jak potrafię, będę dobrze przygotowany. Moje motocykle już czekają – mówił Daniel Jeleniewski.

- Kevlary pasują, jak ulał. Jeżeli chodzi o sezon, to mamy wyrównaną drużynę i czwórka jest w naszym zasięgu.
Wszyscy się znamy i myślę, ze będzie fajny klimat. Już nie mogę się doczekać startu sezonu. Jeżeli będzie później, to
nasz cykl przygotowawczy trzeba będzie przesunąć, opóźnić. Przez zimę nie zapominamy, jak się jeździ na żużlu, ale
przed startem rozgrywek potrzebuję 2-3 tygodnie treningów na torze – powiedział Mateusz Szczepaniak.

Organizatorzy Mistrzostw Świata od dłuższego czasu obserwowali Krosno

Obaj zawodnicy opowiedzieli o swoich przygotowaniach do rozgrywek. - Zasada jest zawsze jedna. Zdajemy sobie
sprawę z tego, że jeżeli nie przepracujemy zimy, to na wiosnę wyjdzie. Każdy z nas ma swój tok przygotowań, ja też
taki mam. Lada chwila rozpocznę jazdy na motocyklu crossowym. Czekamy na informację na temat rozpoczęcia ligi,
mam nadzieję, że jak najszybciej się to wyjaśni, bo dla nas jest to kłopotliwe, gdyż przygotowujemy się na konkretny
termin, przynajmniej określony w tygodniu – powiedział Daniel Jeleniewski.

- Praktycznie od końca listopada przygotowuję do sezonu w Ostrowie ze swoim trenerem personalnym. Ciężko
pracujemy fizycznie, do tego dochodzi dieta. Do tego dochodzi praca przy sprzęcie. Ta zima jest trudna, trzeba się do
sezonu dobrze przygotować – mówił Mateusz Szczepaniak.

Obecni na konferencji trener krośnieńskiej drużyny Ireneusz Kwieciński oraz dyrektor zarządzający i menedżer Michał
Finfa także są optymistycznie nastawieni przed sezonem i wyzwaniami, jakie niesie, bo oczekiwania kibiców z Krosna
są duże. Wszyscy chcą jechać z kibicami, bo to dla nich jest ta liga…
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