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Gmina PORĄBKA
Znaki miłosierdzia w Bujakowie,
Kobiernicach, Porąbce i Czańcu

PEREGRYNACJA
OBRAZU

Peregrynacja kopii obrazu Jezusa Miłosiernego z krakowskich Łagiewnik
rozpoczęła się w diecezji bielsko-żywieckiej 20 września ubiegłego roku w
parafii św. Marii Magdaleny w Cieszynie, a zakończy 18 czerwca w katedrze
św. Mikołaja w Bielsku-Białej.

Zmiany w Komisariacie
Policji w Kobiernicach

Na stanowisko zastępcy komendanta Komisariatu Policji w CzechowicachDziedzicach awansował podinsp. Sławomir Walczak, dotychczasowy komendant Komisariatu Policji w Kobiernicach. Jednocześnie na komendanta Komisariatu Policji w Kobiernicach powołany został kom. Jacek Śliwka,
który do tej pory pełnił funkcję zastępcy w bielskiej „czwórce”.
Pożegnanie dotychczasowego komendanta Sławomira Walczaka odbyło się 10 marca
w Sali Konferencyjnej Komisariatu Policji w
Kobiernicach. W uroczystości udział wziął
komendant miejski policji w Bielsku-Białej
insp. Dariusz Matusiak, a także samorządowcy, przedstawiciele instytucji współpracują-

cych z mundurowymi oraz policjanci i pracownicy kobiernickiego komisariatu.
Władze gminy Porąbka: wójt Czesław
Bułka, jego zastępca Paweł Zemanek, przewodniczący Rady Gminy Zbigniew Drabek
oraz radny Adam Sopiak wręczyły odchodzącemu komendantowi list okolicznościowy.

Szanowny Panie Komendancie

Obraz w Porąbce witają biskup senior
Tadeusz Rakoczy oraz proboszcz parafii Narodzenia NMP Eugeniusz Nycz. A
w Czańcu biskup Piotr Greger oraz proboszcz parafii św. Bartłomieja Stanisław
Śmietana.

Wraz z towarzyszącymi jej relikwiami
św. Jana Pawła II i św. siostry Faustyny obraz nawiedza kolejne wspólnoty parafialne. Wędrówka ta - jak mówił biskup Roman Pindel - ma szczególny charakter, gdyż
w czasie jej trwania rozpoczął się ogłoszony przez papieża Franciszka Jubileuszowy
Rok Miłosierdzia.
Nawiedzeniu diecezji przez obraz z napisem „Jezu ufam Tobie” towarzyszy hasło „Miłosierni jak Ojciec”, które zaproponował Ojciec Święty. Biskup Pindel nawiązując do tego
hasła, zwrócił się do wiernych z apelem do odkrywania wyjątkowości tego wezwania: „zachęcającego, by wierzący upodobnili się do
Boga, stając się miłosiernymi jak On, przede

wszystkim poprzez miłość wobec tych, których uznaje się za niewdzięcznych i złych”.
Peregrynacja kopii obrazu Jezusa Miłosiernego oraz relikwii św. Jana Pawła II i
św. siostry Faustyny odbyła się także w parafiach gminy Porąbka - Podwyższenia Krzyża
Świętego w Bujakowie, świętego Urbana w
Kobiernicach, Narodzenia NMP w Porąbce i
św. Bartłomieja w Czańcu. Mszy peregrynacyjnej w Porąbce przewodniczył biskup senior Tadeusz Rakoczy, a w Bujakowie, Kobiernicach i Czańcu biskup Piotr Greger, wikariusz generalny.
Powitanie obrazu zgromadziło bardzo
wielu parafian, którzy bezpośrednio po eucharystii uczcili relikwie.
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DZIEŃ SOŁTYSA

11 marca z
okazji Dnia Sołtysa w gabinecie
wójta Czesława
Bułki odbyło się
spotkanie władz z
sołtysami gminy
Porąbka. Święto
ma na celu zwrócenie uwagi mieszkańców na rolę
sołtysów na polskiej wsi, a także
okazanie wdzięczności i szacunku za
ich pracę oraz zaangażowanie. W
spotkaniu oprócz wójta uczestniczył jego zastępca Paweł Zemanek oraz skarbnik gminy Porąbka Urszula Legut oraz sołtysi: Bujakowa - Małgorzata Goliasz (tel. 33/8175-997, kom.
730820003), Czańca - Małgorzata Czernik (tel. 33/8109-102, kom. 695109520), Kobiernic - Stanisława Kawłatow (tel. 33/8108-402, kom. 661843713) oraz Porąbki - Zbigniew
Targosz (tel. 33/8272-839, kom. 667218889). Sołtysi podkreślali, że zawsze są otwarci na
rozwiązywanie lokalnych problemów.

Składamy najserdeczniejsze podziękowania za dotychczasowe zaangażowanie Pana
Komendanta na rzecz zapewnienia wśród mieszkańców naszej Gminy poczucia bezpieczeństwa i porządku.
Przez te niespełna dwa lata kierowania komisariatem Policji w Kobiernicach, dał
się Pan poznać jako osoba, której leży na sercu dobro każdego zakątka naszej Gminy.
Wyrazem tego niech będzie szacunek i uznanie jakim cieszy się Osoba Pana Komendanta wśród mieszkańców oraz władz Gminy Porąbka.
Chcemy w tym miejscu podziękować za otwartość na każdy problem, gotowość do
współpracy, a także sprawne i skuteczne współdziałanie w rozwiązywaniu wielu - czasami wydających się nie do rozwiązania problemów.
Odejście ze służby w Komisariacie Policji w Kobiernicach oraz nominację na Zastępcę Komendanta Komisariatu Policji w Czechowicach-Dziedzicach uznajemy jako
przejaw ogromnego zaufania do Pana Komendanta, a także gwarancję profesjonalizmu
i najwyższych standardów w pełnieniu tak odpowiedzialnej funkcji.
Jeszcze raz dziękując za dotychczasową współpracę, składamy Panu życzenia sukcesów w realizacji wszelkich planów i zamierzeń w trakcie pełnienia swoich nowych
obowiązków służbowych, a w życiu osobistym dużo zdrowia i wszelkiej pomyślności.
Zapewniając o swojej przychylności i życzliwości oraz zdając sobie sprawę z ogromu czekającej Pana pracy, wyrażamy nieśmiałą nadzieję, że znajdzie Pan chwilę czasu na odwiedzenie naszej Gminy.
List okolicznościowy skierowany został także do nowego Komendanta kom. Jacka
Śliwki.

Szanowny Panie Komendancie

W związku z nominacją na stanowisko Komendanta Komisariatu Policji w Kobiernicach pragniemy złożyć najserdeczniejsze gratulacje i życzenia.
Nominacja Pana na stanowisko Komendanta dowodzi, że dotychczasowy przebieg
pracy zawodowej i nabyte w niej doświadczenia są gwarancją profesjonalizmu i najwyższych standardów w pełnieniu tej funkcji.
Życząc sukcesów w realizacji wszelkich planów i zamierzeń zapewniamy o naszej
otwartości na współdziałanie w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańcom Gminy Porąbka.

Apel wójta gminy Porąbka

KOLEJNY AKT WANDALIZMU

Szanowni mieszkańcy gminy Porąbka!

Dokonano kolejnego aktu wandalizmu
na terenie naszej gminy. Nieznani sprawcy zniszczyli odnowioną elewację Publicznego Gimnazjum im. Jana Pawła II w Porąbce. Straty oszacowano na około 8 tysięcy złotych.
To nie pierwszy przypadek bezsensownego niszczenia mienia komunalnego.
Wcześniej dochodziło już do dewastowania lamp oświetleniowych, wiat przystankowych, wywracania znaków drogowych,
koszy na śmieci, ławek, a nawet kradzieży
włazów kanalizacyjnych.
Zwracam się z apelem do mieszkańców i innych osób, które zauważyłyby podobne incydenty o natychmiastowe reagowanie i informowanie policji, aby można było ustalić sprawców w imię dobrze
pojętego wspólnego interesu społeczności lokalnej. Środki finansowe przeznaczone na naprawy zniszczonego mienia powinny służyć przecież innym celom społecznym. Nie będzie to jednak możliwe

bez pomocy mieszkańców gminy Porąbka.
Apeluję - nie bądźmy obojętni! - reagujmy,
gdy jesteśmy świadkami wandalizmu!
Wójt Gminy Porąbka, Czesław Bułka

Tel. alarmowy policji - 997. Tel. alarmowy - 112. Komisariat Policji w Kobiernicach, centrala tel. (33) 8130710. Dyżurny
Kobiernice tel. 727032525, Porąbka, Czaniec tel.727032527, Bujaków tel. 727032526.
Komenda Miejska Policji w Bielsku-Białej. Centrala tel. (33) 8121200. Dyżurny tel.
(33) 8121255.

