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Drodzy mieszkańcy Osiedla Piaski!

Na osiedlu Piaski od 2002 roku istnieje klub piłkarski  MOKS Piaski Bydgoszcz,  którego siedziba mieści się
w budynku  Rady Osiedla  Piaski  przy  ul.  Drzycimskiej  7.  Od 2002 do  2008  roku drużyna seniorów występowała
w C-Klasie. Kolejne dwa lata, to okres przerwy, podczas której zespół z różnych powodów nie występował w żadnych  
rozgrywkach.  W 2010  roku  klub  został  reaktywowany,  i  od  sezonu 2010/2011  drużyna  seniorów  przystąpiła  do 
rywalizacji w B-Klasie, w której występuje do dzisiaj.  Systematyczny progres sportowy spowodował, że po rundzie 
jesiennej  obecnego sezonu zespół  zajmuje  wysokie  trzecie  miejsce  w tabeli  z  ambicjami  na  awans  do A-Klasy.
Oto aktualna tabela ligowa:

Na chwilę obecną klub jest finansowo deficytowy. Ze strony miasta nie otrzymujemy żadnej dotacji. Planowane na 
zeszły rok dokończenie budowy boiska na Piaskach zostało wstrzymane. Bardzo pomaga nam Rada Osiedla Piaski oraz  
sami  zawodnicy,  którzy  opłacają  comiesięczne  składki.  Mimo  tego  najbardziej  podstawowe  koszty  związane
z funkcjonowaniem drużyny są większe niż przychody i  sytuacja finansowa  jest bardzo ciężka, a dalsze działanie 
klubu zagrożone. W związku z tym zdecydowaliśmy się zwrócić o pomoc do Państwa – mieszkańców osiedla Piaski. 
Przekazanie nawet skromnej kwoty będzie dla nas znaczącą pomocą.

Można nas wspomóc na dwa sposoby:

1. 31 marca, specjalnie dla Państwa organizujemy spotkanie, na którym przedstawiona zostanie drużyna MOKS 
Piaski Bydgoszcz. Podczas tego spotkania będziecie mogli Państwo wspomóc nasz klub. Prezentacja drużyny 
odbędzie się 31 marca o godzinie 15:00 w siedzibie klubu. Bardzo liczymy na Państwa obecność.

2. Przelew na konto: 12 1940 1076 5815 8443 0000 0000 (odbiorca: Medard Jaroch (prezes klubu), w tytule 
przelewu prosimy wpisać imię i  nazwisko –  wtedy na stronie  internetowej klubu wystosowane zostanie  
podziękowanie dla Państwa) 

Bardzo liczymy na Państwa pomoc!

Z poważaniem

Prezes Medard Jaroch     Wiceprezes Krzysztof Kuziemski     Przewodnicząca Rady Osiedla Maria Smentek     Trener Michał Żarski
Bydgoszcz, 22 marca 2012 r.


