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Tradycyjnie jak co roku, Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Budziszewicach podjął
decyzję o zorganizowaniu balu sylwestrowego. Nie było to łatwe wyzwanie. W listopadzie
bowiem rozpoczęto remont mocno wyeksploatowanej sali konsumpcyjnej. Zakres prac był duży,
a czasu niewiele. Aby ze wszystkim zdążyć trzeba było wielkiego  zaangażowania strażaków.
Przystąpiono więc do intensywnych prac. Zerwano starą drewnianą podłogę i zdemontowano
grzejniki. Następnie zrobiono wylewkę i  położono płytki ceramiczne. W sumie założono ok.
200m 2 glazu
ry i terakoty. Przy okazji przebudowano  korytarz i szatnię mieszczące się  przed salą.
Wymieniono też drzwi.
 
     
                                     

Ostatnie prace remontowe zakończyły się 30 grudnia  o godz.23.00. Przez następne 12 godz.
porządkowano oraz przygotowywano salę do uroczystości. Na zakończenie zawieszono nowe
firany. 
Koszt wykonanych w tym etapie prac wyniósł 22 000 zł i został sfinansowany z własnych
funduszy straży. Warto dodać, że dzięki dużemu zaangażowaniu strażaków kwota ta znacznie
się obniżyła.

  

Teraz sala konsumpcyjna harmonizuje z wyremontowaną dwa lata wcześniej salą taneczną.
Eleganckie wnętrze  z profesjonalnym oświetleniem kosztowało wówczas ok. 80 000 zł.
           

           Na sylwestrowy wystrój sal strażakom nie starczyło już czasu, dlatego  powierzono go
profesjonalistce. 
Dekoracją stołów zaś oraz przygotowywaniem posiłków zajęła się niezawodna ekipa p.  Zofii 
Trębacz. 
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W nowym otoczeniu, przy muzyce zespołu AZKORD bawiło się 186 osób. I nie byli to tylko
strażacy ze swoimi partnerkami. Nie zabrakło gości z Łodzi, Andrespola, Brzezin, Koluszek czy
Tomaszowa Mazowieckiego. 
  

                 

  I nie ma się czemu dziwić. W czasie imprezy serwowano bowiem pięć gorących dań. Flaki,
frytki z surówkami, golonka, udka, kluski śląskie z gulaszem, pieczony karczek, barszcz
czerwony z pasztecikami oraz galantyny, schab w galarecie, kurczaki faszerowane, sałatki
...Przyznać należy, nie lada odwagi trzeba było aby wszystkiego skosztować.
  

                 

  Rytmiczna muzyka - utwory bez, których nikt nie wyobraża sobie zabawy, fruwające baloniki,
wirujące serpentyny przyprawiały o zawrót głowy. Impreza udała się znakomicie. Wiele osób już
dzisiaj deklarowało swój udział w następnym balu sylwestrowym   

               Dochód z uroczystości przeznaczony zostanie na remont kuchni, który rozpocznie się
już niebawem.
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Sala konsumpcyjna

  Sala taneczna z profesjonalnym oświetleniem
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