KKS reorganizuje klub
8 lipca na zebraniu zwołanym przez KKS Koluszki doszło do wyboru nowych władz Klubu. Z 42
członków na spotkanie stawiło się 21 osób. Spośród nich wybrano nowy Zarząd.
Idzie nowe
By ratować KKS przed rozwiązaniem, do działania zebrała się zupełnie nowa grupa ludzi,
potrafiących nie tylko sprawnie poruszać się w biznesie, ale zupełnie inaczej postrzegających obecną
rzeczywistość. Przykładem odważnych decyzji było wybranie na prezesa 23-letniego Konrada
Bryszewskiego, który w KKSie gra od 17 lat. – Nie boję się tego wyzwania. W naszej zgodnej opinii
prezes ma być najmniej znaczącą postacią. Jest nam zupełnie obojętne kto nim będzie, ponieważ
pomysł na działalność Klubu ma opierać się na wzajemnej pomocy. O dobro KKSu ma dbać zatem
cały Zarząd, wszyscy zgromadzeni – mówi otwarcie nowy prezes Konrad Bryszewski.
Świeże pomysły
Na spotkanie nowy Zarząd przyszedł z gotowym planem działania, rozpisanym na punkty. Jak na
młodych ludzi przystało, do Klubu chcą zaimplementować nowy sposób kontaktu z kibicami. Chodzi
tu przede wszystkim o aktywną promocję w mediach społecznościowych, z dużą liczbą osób
obserwujących i utożsamiających się z KKS-em. Między innymi internet ma pomóc w zbieraniu
funduszy na rzecz Klubu. Stosowne akcje zbiórkowe mają być inicjowane raz na kwartał. KKS ma
przejść również na rozliczanie własnych finansów za pomocą narzędzi elektronicznych. Przelewy i
wpłaty mają być dokonywane na konto przez internet, by zapewnić jak największą przejrzystość. –
Przelewy elektroniczne to najlepszy sposób na rozliczanie pieniędzy. Zastanawiamy się również nad
tym, by powołać skarbnika, czyli osobę która będzie czuwać nad klubowymi rozliczeniami – dodaje
Łukasz Kłosiński, zastępca prezesa.
Pieniądze na funkcjonowanie
Najbardziej zaskakująca zmiana zaszła jednak w gospodarowaniu klubowym mieniem. Do tej pory
poprzednie władze Klubu przekonywały, że z obecnej gminnej dotacji KKS nie jest się w stanie
utrzymać. Przypomnijmy, że w ostatnich latach dotacja udzielana przez władze miasta wzrosła z ok.
40 tys. zł do 80 tys. zł. Poprzedni Zarząd obstawał jednak za tym, że na prawidłowe funkcjonowanie
brakuje drugie tyle. Łącznie na cały sezon na utrzymanie 7 grup piłkarskich KKS wydawał bowiem
160 tys. zł. Ku ogólnemu zaskoczeniu, nowo wybrane władze Klubu zapewniają jednak, że przy
obecnej dotacji są w stanie się utrzymać i to nie likwidując seniorów. Okazało się, że po prostu są
konieczne cięcia pewnych kosztów i lepsze gospodarowanie środkami finansowymi. Jedną z
pierwszych rewolucji ma być reorganizacja transportu na mecze. W 2015 r. KKS przeznaczał na ten
cel blisko 30 tys. zł rocznie. Paradoksalnie KKS-owi pomoże spadek z „okręgówki”. Rozgrywki w „A”
klasie zapewne będą kosztować troszkę mniej. „Okręgówka” pochłaniała 56 tys. zł na sezon.
Czynione są również starania o pozyskanie sponsorów i partnerów Klubu. Do tej pory KKS
utrzymywał się tylko z gminnej dotacji oraz z wyprzedaży majątku. – Jeśli chodzi o sponsorów nie
jesteśmy w fazie gdybania, ale realnych działań. Na systematycznie wspieranie finansowe Klubu
zadeklarowało się już kilka osób. Każda pomoc się liczy. Ważne jest nawet 100 zł, ale wpłacane
regularnie co miesiąc. Zdajemy sobie jednak sprawę z tego, że za wsparcie należy się podziękowanie.

Dlatego też czeka nas merytoryczna rozmowa z OSiRem, czyli zarządcą obiektów piłkarskich. Chodzi
nie tylko o doprecyzowanie kwestii wynajmu szatni i boisk, ale również możliwości umieszczania na
obiektach reklam sponsorów – wyjaśnia członek Zarządu Bartosz Kacperski.
Klub planuje również uruchomić tzw. pożytek publiczny, czyli możliwość przekazania 1 proc.
podatku na rzecz Klubu w ramach rocznego rozliczenia.
Na mecze seniorów nie będą sprzedawane bilety. Przy wejściu na stadion będzie jedynie wystawiana
puszka na drobne datki. Zarządowi zależy raczej na tym, by na mecze przychodziła większa grupa
ludzi: nie tylko kibice ale również rodzice z dziećmi. Meczowi ma towarzyszyć grill i fajna piknikowa
atmosfera. Generalnie nowe władze chcą mocno współpracować z grupami młodzieżowymi. Stąd
między innymi dokooptowanie do Zarządu przedstawiciela rodziców, Mariusza Kałużnego.
Stan obecny
Na dziś Klub nie jest zadłużony. Pieniądze z klubowej kasy wystarczą na kontynuowanie rozgrywek.
Piłka seniorska nie zostanie rozwiązana. Rozgrywki będzie kontynuowała grupa, której szkielet będą
stanowili zeszłoroczni juniorzy, już ograni w „okręgówce”. Zmiana zajdzie za to na stanowisku
trenera. Obecnego szkoleniowca Leszka Warchoła zastąpi Mariusz Gajek, były trener juniorów.
Będzie on trenerem włączającym się do gry. – Zmiana na tym stanowisku była wspólną decyzją
Zarządu. Do takiego wniosku doszliśmy po rozmowach z trenerami. Z Leszkiem rozstajemy się w
bardzo dobrej atmosferze, dziękując mu za 2-letnią pracę z grupą seniorów – dodaje prezes Konrad
Bryszewski.
Po spadku seniorów do klasy „A”, poza seniorami w klubie funkcjonują 4 grupy młodzieżowe, a od
przyszłego sezonu uruchomiony będzie nabór dla dzieci najmłodszych z rocznika 2010. Łącznie w
przyszłym sezonie w KKSie ma zatem funkcjonować 6 grup piłkarskich.
Cel Klubu na najbliższe lata: zorganizowanie struktur na profesjonalnym poziomie, stworzenie jak
najlepszych warunków dla kształcenia młodzieży, oraz stworzenie pierwszego składu seniorów, który
powalczy o awans do klasy okręgowej.

