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FUNDUSZ ST. BRIAVELS
Komunikat Projektu 1 wrzesień 2015
Drodzy Przyjaciele Harcerstwa, Drogie Druhny, Drodzy Druhowie,
Ruszyliśmy z budową w Stanicy St.Briavels!
Z dniem 1 września 2015 r. firma budowlana Watts Contract Services, wybrana po konkurencyjnym
przetargu pięciu firm, rozpoczęła przeróbkę byłej kancelarii stanicy na mieszkanie dla ewentualnego
stróża stanicy. Prace budowlane są nadzorowane przez architekta. Przeróbka kancelarii jest
największym elementem pierwszego etapu projektu unowocześnienie stanicy St. Briavels. Budynek,
w którym mieściła się kancelaria stanicy, zostanie przerobiony na 2 pokoje sypialne z łazienką,
kuchnię/jadalnię, pokój mieszkalny/biuro oraz magazyny na sprzęt stanicy. Stała obecność stróża
na miejscu zapewni bezpieczeństwo stanicy i terenów i przyczyni się do jej sprawnego
fukcjonowania. Wykończenie i oddanie do użytku mieszkania dla stróza umożliwi wykorzystanie
nowego budynku stanicy odrazu po jego wybudowaniu i wyposażeniu.

Po wykończeniu w budynku tym będzie mieszkanie dla stróża oraz magazyny.
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Kolejne prace w pierwszym etapie projektu obejmują odnowienie górnej drogi dojazdowej do stanicy
z wioski St Briavels, poprawienie drenażu na terenie i przygotowanie potrzebnej dokumentacji
projektowo-technicznej na wybudowanie nowego budynku z pomieszczeniem na 38 osób, który
stanowi drugi etap projektu unowocześnienia stanicy.
W ubiegłym roku złożyliśmy wniosek do Stworzyszenia Wspólnota Polska w Warszawie o
dofinansowanie pierwszego etapu naszego projektu. Wiosną 2015 r. dowiedzieliśmy się, że
wniosek nasz został przyjęty i przyznano nam sumę ponad £90,000 z funduszu Ministerstwa Spraw
Zagranicznych na realizację zadania publicznego w programie „Współpraca z Polonią i Polakami za
granicą w 2015 r.”. Serdecznie dziękujemy za tą dotację, która pokryje znaczną część kosztów
przeróbki byłej kancelarii stanicy.
Praca remontu kancelarii rozpoczyna się dopiero teraz ze względu na duże opóźnienie w uzyskaniu
licencji Ochrony Przyrody od Natural England na wykonywanie prac budowlanych w budynku, w
którym przebywają nietoperze. Po otrzymaniu zezwolenia na budowę od Forest of Dean District
Council w grudniu 2014 r, z początkiem 2015 roku złożyliśmy podanie o licencję, która wystawiona
została dopiero 17 lipca 2015 r. Nietoperze są pod ochroną prawną, bez pozwolenia Natural
England nie mogliśmy rozpocząć pracy. Inne prace już wykonane w stanicy w obecnym roku:
1 - W styczniu dolna droga dojazdowa, prowadząca brzegiem rzeki Wye została naprawiona i
pokryta nową powierzchnią. Na pokrycie kosztów odnowienia tej drogi złożyli się w równej mierze
nasi sąsiedzi, użytkownicy tej drogi, którzy dzielą się odpowiedzialnością za jej utrzymanie.
2 - W maju ścięto sporo dużych drzew na terenie stanicy i w pobliżu obecnych budynków stanicy.
Raport ekologiczny sporządzony w roku 2014 wykazał, że wiele drzew rosnących na stanicy jest
osłabionych wiekiem, pogodą i chorobą i stanowią niebezpieczeństwo dla osób przybywających w
pobliżu oraz dla budynków stanicy. Pomino smutku, że urok stanicy zostanie nieco zmieniony
musieliśmy te drzewa usunąć.
3 - W dniu 25 maja został poświęcony pomnik Polskich Sił Zbrojnych wzniesiony przez Związek
Harcerstwa Polskiego oraz Ambasadę Polską w Londynie, z okazji 70 rocznicy Bitwy o Monte
Cassino. Pomnik stoi na Polanie Pamięci obok pomnika wzniesionego w 1969 r. W uroczystościach
poświęcenia pomnika wzięli udział JE Ambasador RP w Londynie Pan Witold Sobków, High Sheriff
of Gloucestershire Mr Roger Head, weterani Bitwy o Monte Cassino, zaproszeni goście oraz liczna
młodzież harcerska, grono instruktorskie i przyjaciele harcerstwa.
Dzięki ofiarności naszych przyjaciół uzyskaliśmy fundusze by rozpocząć budowę pierwszego etapu
naszego projektu za co serdecznie wszystkim dziękujemy. Mamy już także część funduszy
potrzebnych na drugi etap projektu, czyli budowę nowego budynku z pomieszczeniem na 38
zuchów/harcerzy/harcerek. Ale potrzebujemy więcej pieniędzy, abyśmy mogli rozpocząć drugi etap
projektu już w roku 2016. Dlatego prosimy o dalsze dotacje na Fundusz Stanicy. Każda złożona
dotacje przybliża dzień kiedy stanica wróci do pełnego użytku. Twoja ofiara przyspieszy ten dzień.
Czuj! Czuwaj !
Andrzej Borowy, hm
Kierownik Projektu St.Briavels
Dalsze informacje o szczegółach projektu unowocześnienia stanicy harcerskiej St. Briavels oraz
sposobów składania dotacji na Fundusz St. Briavels można przeczytać na witrynie funduszu:
www.stanicastbriavels.uk
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