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y

Radosnych i spokojnych Świąt Bożego narodzeniay
y
szczęścia, wewnętrznego spokoju i pomyślności w każdym dniu
Nowego 2010 roku wszystkim mieszkańcom Piechowic i
Gościom, którzy tu przybyli życzą

y

Burmistrz Zofia Grabias–Baranowska
i pracownicy Urzędu Miasta w Piechowicach
Przewodnicząca Rady Miasta Halina Wieczorek
i Radni Rady Miasta Piechowice.








EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

WYDANIE ŚWIĄTECZNE

ISSN 1731-5220


W

Niech radość i pokój Świąt Bożego Narodzenia
towarzyszy wszystkim przez cały Nowy Rok.
Życzę mieszkańców Piechowic,
aby był to Rok szczęśliwy w osobiste doznania,
spełnił zamierzenia zawodowe i społeczne
oraz by przyniósł wiele satysfakcji z własnych dokonań.
Radna Sejmiku Dolnośląskiego
Elżbieta Zakrzewska



Porządek Mszy świętych
w dni Bożego Narodzenia:
• Wigilia Bożego Narodzenia 24.12
22.00 Pasterka
24.00 Pasterka
• Boże Narodzenie 25 grudnia
Msze Święte – o godz. 9.00;
10.00 (Piastów); 11.00; 12.30;
Nie będzie Mszy Św. o godz. 18.00
• 26. grudnia Św. Szczepana
Msze Święte – o godz. 7.30; 9.00; 10.00
(Piastów); 11.00; 12.30; 18.00
• Niedziela Świętej Rodziny
Msze Święte 7.30; 9.00; 10.00; (Piastów)
11.00; 12.30; 18.00

Wydawca: Urząd Miasta Piechowice, ul. Żymierskiego 49, 58-573 Piechowice, tel. 075 75 48 900. Nakład 1000 szt.
Redakcja zastrzega sobie prawo skracania dostarczonych tekstów ze względu na ograniczoną ilość stron. Druk: UNIGRAF.

ten najpiękniejszy czas,
w którym samotni
pragną ogrzać się
życzliwym sercem
oraz ciepłym słowem zapukaj do mnie...








Cicha Noc.…Święta Noc.…Jedyna i niepowtarzalna w dziejach ludzkości.
Noc Miłości. Niech więc cisza tej Wigilijnej Nocy i świąteczna zaduma, pomogą
nam głębiej przeżyć Tajemnicę Narodzenia Pańskiego i z sercem pełnym nadziei
pod opieką Matki Jezusa wkroczyć radośnie w dni Nowego 2010 Roku

życzą Duszpasterze





y

Dzieciom i Młodzieży;
Władzom Miasta,
Pani Burmistrz i Pracownikom Urzędu Miasta;
Paniom i Panom Radnym;
Dyrekcjom i Gronom Pedagogicznym,
Pracownikom administracyjnym, naszych Szkół
i Placówek ulturalno-Oświatowych;
Ochotniczej Straży Pożarnej;
Organizacjom społecznym;
Dyrektorom i Pracownikom zakładów pracy naszego Miasta
Wszystkim mieszkańcom Piechowic,
Wszystkim gościom przybyłym do naszej miejscowości

GRUDZIEŃ
2009





Niech w nadchodzącym nowym 2010 Roku szczęście i pomyślność
nigdy Państwa nie opuszczą, a wiara codzienne 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!





W ten najpiękniejszy wieczór,
który potrafi
jednoczyć ludzi
w poczuciu dobra
i napawać szczęściem usiądź koło mnie...





W

ten najpiękniejsze Święta
z gwiazdą na niebie
i w śnieżnej bieli
ogrzanej ciepłem
domowego ogniska pozostań ze mną.








www.piechowice.pl
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Piechowicach
informuje, że dnia
22 grudnia 2009r. o godzinie 13.00
w Domu Strażaka przy ulicy Szkolnej odbędzie się

Wigilia
dla osób samotnych
Wszystkie osoby zainteresowane i wyrażające chęć udziału
w spotkaniu wigilijnym proszone są o zgłoszenie tego faktu
w tut. Ośrodku Pomocy Społecznej do dnia 21.12.2009 r.

Zapraszamy na
Jasełka
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Uwaga! • Uwaga! • Uwaga! • Uwaga! • Uwaga! • Uwaga!

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 rodzinnym nastroju,
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.
		

Konkurs
Świąteczny
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!

Najpiękniejszych Świąt Bożego Narodzenia
oraz wszelkiej pomyślności w Nowym Roku
życzą mieszkańcom Piechowic Dyrektorzy
Placówek Oświatowych.

Spotkanie z Biskupem

Niech ten świąteczny czas
upłynie w prawdziwie
ciepłej i rodzinnej
atmosferze, z dala od
codziennych spraw
i obowiązków.
Wesołych i radosnych świąt
Bożego Narodzenia

18 grudnia 2009 r. w Biskup Legnicki Stefan Cichy zaprosił samorządowców z Diecezji Legnickiej na spotkanie
opłatkowe . Tegoroczne spotkanie odbyło się na Zamku
Kliczków
Wzięli w nim udział przedstawiciele samorządu i władz
Piechowic: H. Wieczorek, Z. Grabias-Baranowska, K. Raczek oraz M. Kamiński Współgospodarzami tegorocznego
spotkania były Samorządy Powiatu Bolesławieckiego.

życzą
Dyrektor i Pracownicy
Piechowickiego
Ośrodka Kultury

Festiwal Światła w Piechowicach
Zatrzymajcie się na chwilę w gonitwie codziennych spraw
Uciszcie Wasze myśli, jeśli uda Wam się wsłuchać
w ciszę swej duszy
Zapalcie świece, usiądźcie przy stole…
Kolędujcie razem z nami
I świętujcie, i świętujcie...

Jedna z najjaśniejszych imprez w Polsce - Karkonoski Festiwal Światła w tym roku - po raz pierwszy zawita do Piechowic! Iluminowane będą dwa miejsca. Jakie? Przekonają się
Państwo o tym w dniach 27 grudnia 2009 roku – 10 stycznia
2010 roku. Nie będzie można tego nie zauważyć!

grudnia o godz. 15.30 w Sali OSP w Piechowicach
 21
odbędą się „Jasełka” w wykonaniu dzieci z Przedszkola
Samorządowego Nr 2 w Piechowicach.
stycznia 2010 r. o godz. 16.00 w Kościele pw. Świę 6tego
Antoniego zostaną wystawione jasełka w wykona-

Serdeczne życzenia
wielu radosnych doznań n
z okazji Świąt Bożego Narodzenia,
wszystkiego co najlepsze w każdym dniu
nadchodzącego Nowego Roku

Serdeczne życzenia świątecznonoworoczne wszystkim Mieszkańcom
a w szczególności osobom i firmom
wspierającym sport w Piechowicach
w imieniu Zarządu KS Lechia
i UKS Krokus

życzą

składają
Prezesi Klubów
Jacek Kamiński
i Ewelina Jedziniak

n

n

n

n
Teresa Kupczyńska
i Pracownicy Zakładu Usług Komunalnych

niu dzieci Przedszkola Samorządowego Nr 1 w Piechowicach.

oraz Stanisław Gwizda i Pracownicy ZN „Wspólny Dom”

Zapraszamy wszystkich serdecznie

Piechowicki Ośrodek Kultury
zaprasza na wystawę

„Ozdoby związane

z tradycją Świąt
Bożego Narodzenia”
autorstwa dzieci z Przedszkoli Samorządowych nr 1 i 2
w Piechowicach.
Wystawę obejrzeć można w Galerii POK od poniedziałku do
piątku w dniach 18.12.2009-15.01.2010 w godz. 10:00-17:00.

Urząd nieczynny 24.12.09

Uprzejmie informujemy, że 24 grudnia (Wigilia)
w Urzędzie Miasta w Piechowicach będzie dniem wolnym od pracy. W sprawach pilnych dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego (zgłoszenia zgonów) będzie można
kontaktować się z pracownikiem: tel. 695 266 705. W
sprawach kryzysowych proszę kontaktować się w okresie
świątecznym z Miejskim Centrum Zarządzania Kryzysowego: tel. 693 411 157.
Punkt kasowy BGŻ S.A. znajdujący się w budynku Urzędu i prowadzący obsługę kasową m.in. jednostek gminnych
również nie pracuje w dniu 24 grudnia.

Wszystkim mieszkańcom Piechowic z okazji
zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz w
nadchodzącym 2010 roku: zdrowia, bo to najważniejsze,
szczęścia bo z nim jakoś łatwiej, radości bo tak weselej,
wiary bo z nią można góry przenosić, nadziei
bo zawsze umiera na końcu, marzeń bo co to za życie
bez nich i miłości, bo dla niej
warto żyć
życzą
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej w Piechowicach

Pragniemy złożyć mieszkańcom Piechowic życzenia
zdrowych, radosnych i rodzinnych Świąt Bożego
Narodzenia. Niech kolejny Rok będzie czasem
spełnienia prywatnych zamierzeń i realizacji
planów zawodowych.
Prezes OSP
Waldemar Wojtaś
i członkowie
Ochotniczej Straży
Pożarnej
w Piechowicach

