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K iedy choinka, leśna dama,
Włoży już swoje stroje,
A w kuchni ciasto piecze mama,
Aż pachnie na pokoje,
Wszystkich ogarnia podniecenie,
Nas i sąsiadów z bloku...
Szkoda, że Boże Narodzenie
Jest tylko raz do roku.

A pod choinką dobry święty,
Co ma brodzisko mleczne,
Podarki składa i prezenty
Dla dzieci, tych, co grzeczne.
Dzieci radują się szalenie
Wśród pisków i podskoków...
Szkoda, że Boże Narodzenie
Jest tylko raz do roku.

A kiedy w końcu mama prosi
Do stołu, bo nakryte,
To jakby anioł się unosił
Nad nami pod sufitem.
Za gardło chwyta nas wzruszenie
I łezkę mamy w oku...
Szkoda, że Boże Narodzenie
Jest tylko raz do roku.
Ludwik Jerzy Kern
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Zawodnikom, Sympatykom i Sponsorom
KS Lechia w Piechowicach
serdeczne życzenia wielu radosnych doznań z okazji
Świąt Bożego Narodzenia, wszystkiego co najlepsze
w każdym dniu nadchodzącego Nowego Roku
życzy
w imieniu Zarządu KS Lechia
Prezes Jacek Kamiński

drowych, pogodnych \
Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszystkiego najlepszego
i wielu sukcesów sportowych
w Nowym 2009 roku \
dla zawodników, ich rodzin i
wszystkich działaczy związanych
z UKS Krokus

Z

składa ze sportowym
pozdrowieniem
Prezes UKS Krokus

\\

\

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru
przyniesie spokój i radość.
Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia
żyje własnym pięknem.
Niech czas świąteczny płynie w blasku choinki,
w nastroju rodzinnym, w kolorach prezentów,
puchu białego śniegu, w cieple serc i w miłości
duchu.
Niech cały smutek zniknie i zagości radość.
Nowy Rok obdaruje pomyślnością i szczęściem.
Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym roku
życzy Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Uczniowie oraz Pracownicy

Wiatr szumi kolędy, Śnieg dymi za oknem,
Mróz kwiaty zapala na srebrnych szybach,
A w domu tak pachnie świątecznie…
W ten cichy i jedyny w roku
wieczór Dyrektor,
Personel oraz Dzieci
z Przedszkola nr 1
życzą nowych nadziei
w nadchodzącym roku 2009

Niech świąteczne życzenia maja moc
spełnienia, te całkiem błahe i te ważne,
te dostojne i te ciut
niepoważne, niech
wszystkie się spełnią.
Czaru świątecznej
atmosfery dopełnienia!
życzą mieszkańcom Piechowic
kierownik i pracownicy ZUK

Niech się spełnią świąteczne życzenia,
te łatwe i trudne do spełnienia.
Niech się spełnią te duże i małe,
K
te mówione głośno lub wcale.
Niech się spełnia wszystko,
krok po kroku, tego życzy K
w Nowym Roku

K

K

wszystkim Pracownikom,
Uczniom i ich Rodzicom
dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
w Piechowicach

Wszystkim mieszkańcom Piechowic
składamy życzenia
 spokojnych i radosnych 
Świąt Bożego Narodzenia
 oraz pomyślności i sukcesów
w nadchodzącym

Nowym Roku 2009 –





Dyrektor i Pracownicy
Piechowickiego Ośrodka Kultury.

S erdeczne życzenia świąteczne
z nadzieją na dobrą współpracę
w Nowym Roku
mieszkańcom Piechowic
składa
zarząd Spółki Karkonoski System
Wodociągów i Kanalizacji
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a zbliżające się Święta \
pragniemy złożyć życzenia
przeżywania Bożego Narodzenia
w zdrowiu, radości i ciepłej
rodzinnej atmosferze. Kolejny zaś
Nowy rok niech będzie czasem
pokoju oraz realizacji osobistych
zamierzeń.

\

N

\

Prezes OSP z załogą

\

\

\

\

W ten cichy i jedyny w roku
świąteczny wieczór życzymy Wam,
aby pokój i spokój ogarnął serca Wasze.
Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów
zarząd Koła Nr 9 w Piechowicach Zarząd Koła nr 9

Uwaga! Konkurs Świąteczny

ZAPRASZAMY NA JASEŁKA

Zapraszamy do udziału w konkursie na najładniejszą dekorację świąteczno-noworoczną posesji i
ogrodów, balkonów, witryn sklepowych, otoczenia miejsc użyteczności publicznej na terenie
Piechowic. Zgłoszenia do 31 grudnia br. – osobiście
w sekretariacie Urzędu, telefonicznie- 075 75 48 900
lub drogą elektroniczną sekretariat@piechowice.pl. Komisja konkursowa dokona oceny dekoracji w godzinach
wieczornych do 10 stycznia 2009 r.
Zapraszamy do udziału!

6 STYCZNIA 2009 ROKU
O GODZINIE 17.00
W KOŚCIELE POD
WEZWANIEM ŚW.
ANTONIEGO ZOSTANĄ
WYSTAWIONE JASEŁKA
W WYKONANIU DZIECI
Z PRZEDSZKOLA
SAMORZĄDOWEGO NR 1 W PIECHOWICACH

Szanowni mieszkańcy Piechowic,
jako Radny Miasta Piechowice serdecznie zapraszam mieszkańców
z okręgu wyborczego nr 9 tj: ul. Boczna, B.Chrobrego, Ciasna,
Mieszka I, Rycerska, Żymierskiego od nr 1 do 32, Cicha Dolina, a
także mieszkańców z innych, okręgów do wzięcia udziału w spotkaniu, które odbędzie się w poniedziałek 12 stycznia o godz. 17.00 w
Sali Konferencyjnej Urzędu Miasta w Piechowicach.
Celem spotkania jest:
• podsumowanie dwóch lat kadencji 2006-2010
• projekt budżetu na 2009r
• przedstawienie i poinformowanie mieszkańców o zasadach
przystąpieniu Piechowic do spółki KSKiW
• oświetlenie uliczne
• bezpieczeństwo, komunikacja
• wysłuchanie Państwa opinii i propozycji oraz przedstawienia ich
Burmistrzowi i Radzie Miasta Piechowice w temacie najistotniejszych problemów dla naszego okręgu/dzielnicy/miasta.
W spotkaniu przewidywany jest udział Burmistrza Miasta
Piechowice oraz Radnych. Liczę na Państwa aktywny udział w
spotkaniu.
Z poważaniem Radny Okręgu wyborczego nr 9
Rafał Mazur

WIGILIA 2008
Miejski Ośrodek Pomocy
Społecznej w Piechowicach
serdecznie zaprasza wszystkie
osoby samotne na Wigilię, która odbędzie się dnia 22 grudnia
o godzinie 12:30 w Piechowickim
Ośrodku Kultury.
Osoby chętne prosimy o zapisywanie się w tutejszym Ośrodku Pomocy.

KOMUNIKAT
Dnia 24 i 31 grudnia 2008 r.
Urząd Miasta czynny będzie do godz. 14.00.
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Wszystkim mieszkańcom Piechowic i Gościom,
którzy tu zawitali Do Siego Roku!
Niech w nadchodzącym
Nowym 2009 Roku
szczęście i pomyślność nigdy
Państwa nie opuszczą,
a wiara codziennie dodaje
sił i energii do tworzenia
i realizacji nowych pomysłów.
Niech wszystkie dni w roku
będą tak piękne i szczęśliwe,
jak ten jeden wigilijny wieczór.
Burmistrz Zofia Grabias-Baranowska
i pracownicy Urzędu Miasta w Piechowicach
oraz Przewodnicząca Rady Miasta Halina Wieczorek
i Radni Rady Miasta Piechowice
Boże
Narodzenie2008
2008r.r.
Boże
Narodzenie

Drodzy Bracia i Siostry



Zbliżające się Święta Bożego Narodzenia
są dniami odnawiania rodziny ludzkiej,
umacniania więzi duchowych
i okazywania wdzięczności
Bogu i ludziom.
Na te szczególne dla nas Dni Świętowania
i wszystkie dni Nowego Roku 2009
życzymy







wszystkim Mieszkańcom Piechowic
– Dzieciom, Młodzieży i Dorosłym,
Pani Burmistrz i Pracownikom
Urzędu Miasta, Paniom i Panom Radnym,
Dyrektorom i Pracownikom Szkół i Placówek
Kulturalno-Oświatowych,
Organizacjom Społecznym,
Ochotniczej Starzy Pożarnej,
Dyrekcjom i Pracownikom
Zakładów naszego Miasta

(Benedykt XVI, Spe Salvi, 31)

Zapraszamy do udziału
w Eucharystii



od Jezusa narodzonego w Betlejem:
Na dziś – mocy wiary,
Na jutro – daru nadziei,
Na zawsze – miłości –
zdolnej wyzwalać radość i pokój.
wyrazami jedności w Chrystusie




Duszpasterze
Ks. Ryszard Soroka
Ks. Adolf Maciąg
Ks. Andrzej Tarnowski






„Potrzebujemy małych i wielkich nadziei,
które dzień po dniu podtrzymują nas w drodze.
Jednak bez wielkiej nadziei,
która musi przewyższać pozostałe,
są one niewystarczające.
Tą wielką nadzieją może być jedynie Bóg...
Jego królestwo jest obecne tam,
gdzie On jest kochany
i dokąd Jego miłość dociera...”



Wigilia Bożego Narodzenia 24.12.2008
Msza Św. o godz. 22,00
W Piastowie o godz. 22,00
Pasterka o godz. 24,00;
Uroczystość Bożego Narodzenia 25.12.2008
Msze święte o godz. 9,00; 11,00
12,30; 15,00; 16,10;
nie będzie Mszy Św. o godz. 18,00
w Piastowie o 10,00;
Zapraszamy na wspólne kolędowanie o godz. 17,00
Św. Szczepana 26.12.2008
Msze Święte o godz. 7,30; 9,00; 11.00; 12.30; 18.00;
w Piastowie o 10,00;
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