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W okresie wczesnej wiosny przeprowadzony został remont pomieszczeń Ośrodka Zdrowia w
Budziszewicach .
Zmieniło się ich rozmieszczenie, odnowione zostały gabinety lekarskie a niewykorzystana
powierzchnia dużego korytarza, została częściowo zagospodarowana, czego efektem będzie
profesjonalny gabinet rehabilitacyjny, wyposażony w specjalistyczny sprzęt. Wartość prac
wyniosła 80.000 zł. Władze gminy dołożyły wszelkich starań, by Ośrodek Zdrowia zapewnił
mieszkańcom lepszą opiekę.
  W sierpniu, w trosce o ludzi niepełnosprawnych, został wykonany podjazd z poręczą, który
umożliwi pacjentom łatwiejsze dostanie się do placówki medycznej. Dla osób mających
trudności z poruszaniem się schody są barierą niemalże nie do pokonania, dlatego to właśnie
oni najbardziej ucieszyli się z tego podjazdu.        
Ponadto została wykonana strefa parkingowa, która jest dużym udogodnieniem dla kierowców.
Do chwili obecnej miejsce, na którym pozostawiano samochody było bardzo małe i auta nie
miały gdzie się zatrzymywać. Obecny parking ma dużą powierzchnię, jest utwardzony i
odgrodzony od części mieszkalnej nowym płotem, dzięki któremu zostawiane samochody nie
będą stanowiły zagrożenia dla dzieci bawiących się nieopodal. Wartość prac wyniosła 40. 000
zł. 
  Na tym jednak nie kończą się inwestycje obejmujące Ośrodek Zdrowia. Już w najbliższym
czasie zostanie pomalowany budynek oraz zagospodarowywany wokół niego teren, który
będzie ozdobiony zielenią. Przeprowadzone inwestycje były konieczne z dwóch powodów. 
  Po pierwsze, powstanie sali rehabilitacyjnej będzie dużym udogodnieniem dla osób chorych,
ponieważ otrzymują oni fachową pomoc w Budziszewicach i nie będą musieli męczyć się,
dojeżdżając do położonych dalej miejscowości. Jest to duże udogodnienie zwłaszcza dla osób
starszych.
  Po drugie, Ośrodek Zdrowia znajduje się przy drodze powiatowej, dlatego wygląd tego
budynku i terenu znajdującego się przy nim znacząco wpływa na wizerunek północnej części
Budziszewic .
  Patrząc na szybki i sprawny przebieg remontów budynku i położonego wokół niego placu,
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można przypuszczać, że efekt końcowy będzie imponujący.     
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