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Jak każdego roku, również w bieżącym roku władze samorządowe gminy Buczek z wójtem Bronisławem
Węglewskim na czele oraz Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej przygotowały uroczystą wigilię dla
osób samotnych.
W 2016 gospodarzem wigilii, która odbyła się 17 grudnia była jednostka OSP w Brodni oraz Koło
Gospodyń Wiejskich . Uroczystość wigilijna odbyła się w nowo powstałej świetlicy, w rozbudowanym
budynku OSP, gdzie przyjęto około 130 uczestników.
W nastrój wieczerzy i radosnego oczekiwania na narodzenie Pana wprowadziła zebranych orkiestra dęta
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Buczku przepiękną kolędą &bdquo;Wśród nocnej ciszy&rdquo;.
W uroczystości wzięli udział : Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Joanna Zięba-Gzik, Starosta Łaski
Teresa Wesołowska, radni powiatu łaskiego Jerzy Gawki oraz Grzegorz Dębkowski, Komendant
Powiatowy Policji podinsp. Piotr Bielewski, Dowódca 32 Bazy Lotnictwa Taktycznego w Gucinie Rafał
Zadencki , prezes Zarządu LGD &bdquo;Dolina Rzeki Grabi&rdquo; Pani Anna Doliwa, , a także proboszcz
parafii Buczek ks. Rafał Mazurczyk.
Nie zabrakło też radnych, przedstawicieli wszystkich jednostek OSP, którzy przywieźli samotne osoby z
poszczególnych miejscowości gminy Buczek. Ks. proboszcz fragmentem ewangelii o narodzeniu Pańskim
oraz krótką modlitwą przypomniał o sakralnym znaczeniu Świąt Bożego Narodzenia, a następnie
Wicemarszałek Województwa Łódzkiego Joanna Zięba-Gzik, Starosta Łaski Teresa Wesołowska i Wójt
Bronisław Węglewski oraz Przewodniczący Rady Gminy Buczek Andrzej Zieliński złożyli życzenia
świąteczno &ndash; noworoczne wszystkim zebranym i mieszkańcom gminy Buczek. W trakcie brzmienia
kolęd łamano się opłatkiem i składano życzenia.
Nad organizacyjną stroną wigilii, pieczę sprawowała szefowa GOPS Joanna Jarosławska, ale
przygotowaniem sali, obsługą gości i pomocą w podawaniu posiłków zajęły się się Panie i Druhowie OSP z
całego sołectwa. Szefem kuchni była Pani Danuta Czupryniak pod jej kulinarnym kierownictwem potrawy
przygotowane przez Panie smakowały wyśmienicie.
Wspólne świętowanie w atmosferze radosnego oczekiwania na Narodzenie Chrystusa, sprzyja integracji
lokalnej społeczności, bliższemu poznaniu, wysłuchaniu radości i trosk dnia codziennego znajomych i
sąsiadów, a także wspólemu śpiewaniu kolęd.
W atmosferę zbliżających się Świąt wprowadziły także lokalne zespoły artystyczne działające przy GOKiS:
orkiestra dęta pod dyrekcją Adama Kobalczyka, chór &bdquo;Bogoria&rdquo; z kierownikiem
artystycznym Zbigniewem Mierzwińskim, zespół &bdquo;Kana&rdquo;, a także znakomita wokalistka
Paulina Makulska.
W repertuarze wszystkich zespołów wokalnych i instrumentalnych mogliśmy usłyszeć najpiękniejsze
kolędy i pastorałki.
Tradycyjne, postne potrawy, pięknie przyrządzone i podane wzbudzały zachwyt uczestników wigilii
smakiem i wyglądem.
Na koniec wigilii uczestnicy zostali obdarowani przez wójta i kierownika GOPS paczkami żywnościowymi.
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