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FUNDUSZ ST. BRIAVELS 

Komunikat Projektu styczeń 2016 

Drodzy Przyjaciele Harcerstwa, Drogie Druhny, Drodzy Druhowie, 

Wykonaliśmy Etap 1 Projektu St.Briavels ! 

Przeróbka byłej kancelarii na mieszkanie dla stróża stanicy stanowiła największy element 

pierwszego etapu projektu unowocześnienia stanicy St. Briavels. Budynek został gruntownie 

odremontowany wewnętrznie i zewnętrznie. Przerobione mieszkanie posiada dwa pokoje sypialne z 

łazienką, kuchnię/jadalnię, pokój mieszkalny/biuro oraz magazyny na sprzęt stanicy. Prace 

remontowe wykonała firma Watts Contract Services pod nadzorem firmy architektonicznej DUO 

Design + Architecture. Zgodnie z warunkami licencji ekologicznej zamontowano skrzyneczki dla 

nietoperzy oraz otwory w dachówkach z dostępem do poddasza.  

Pod koniec listopada stanicę odwiedził p. Roman Winiarski ze Stowarzyszenia Wspólnota Polska w 

Warszawie (SWP). SWP dofinansowało przeróbkę stanicy ze środków finansowych pochodzących z 

Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach konkursu na realizację zadania „Współpraca z 

Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. Pan Roman, który nadzoruje naszemu projektowi obejżał 

cały teren stanicy i przeprowadził inspekcję budowy. Na końcu wizyty podpisaliśmy wspólnie 

protokół odbioru prac budowlanych. Na podstawie raportu końcowego umowy zawartej między 

harcerstwem a SWP, w grudniu na konto projektu stanicy wpłyneła od SWP kwota £86,473.  

Serdecznie dziekujemy SWP i MSZ za wsparcie finansowe, które pokryło ponad 60% kosztów 

remontu mieszkania dla stróża stanicy. 
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Kilka elementów pracy zaplanowanych na Etap 1 projektu – zwiększenie zasilenia energii oraz 

usprawnienie górnej drogi dojazdowej - zostały odłożone, gdyż nie były konieczne do przeróbki 

kancelarii. Usprawnienie drenażu także zostanie wykonane w Etapie 2.      

W przygotowaniu do Etapu 2 Projektu, rozpracowanie szczegółowych planów technicznych 

(Building Regulations Drawings) nowego budynku oraz przegotowanie dokładnego kosztorysu 

budowy i wyposażenia zlecono firmie Collins Design and Build. Komisja projektowa na killku 

spotkaniach we wrześniu i październiku ubiegłego roku przekazała firmie Collins wytyczne rozkładu 

wewnętrznego budynku zaprojektowanego przez architektów Morgan and Horowskyj w 2014 roku. 

Firma Collins zakończy swoją pracę przed końcem stycznia i wówczas będziemy mieli dokładny 

koszt wybudowania nowego budynku z pomieszczeniem na 38 osób. 

 

Grafik nowego pomieszczenia, które zostanie wybudowane na miejscu obecnej kuchni. 

Akcja zbierania funduszy na stanicę znacznie się rozwinęła w ostanim okresie.  Wiele jednostek 

harcerskich – gromady zuchów, drużyny harcerzy i harcerek, Koła Przyjaciół Harcerstwa oraz 

Starsze Harcerstwo na różnych terenach organizowały akcje zarobkowe w swoich ośrodkach. 

Otrzymaliśmy także dotacje od polskich fundacji i osób prywatnych. Niektórzy zapisali się na 

miesięczne wpłaty na fundusz stanicy. Serdecznie dziękujemy wszystkim ofiarodawcom. Każda 

ofiara złożona na Fundusz St.Briavels przyspiesza czas kiedy harcerstwo znowu będzie mogło z 

niej korzystać.  Dzięki waszej ofiarności uzyskaliśmy fundusze na wykonanie pierwszego etapu 

projektu zgodnie z planem.  Mamy już na końcie Funduszu znaczną sumę na Etap 2 Projektu ale 

prosimy o więcej bo chcielibyśmy wykonać  budowę nowego budynku w roku 2016.  

Zespół funduszowy pod przewodnictwem druhny hm Wandy Petrusewicz koordynuje pracę 

zarobkową. Przed świętami Fundusz St. Briavels został zarejestrowany na witrynie 

www.easyfundraising.org.uk . Robiąc zakupy online za pośrednictwem Easyfundraising, sklepy 

przekazują do 2.5% naszego wydatku bezpośrednio na Fundusz stanicy. Nic to nas nie kosztuje! 

Fundusz stanicy jest zarejestrowany pod nazwą Polish Scouts House St Briavels.  

Dalsze szczegóły o Easyfundraising oraz o innych sposobach składania dotacji na                                

Fundusz St.Briavels znajdują sie na stronie www.stanicastbriavels.uk lub na Facebook 

https://www.facebook.com/Stanica-Harcerska-St-Briavels-860770534007466/ 

Czuj! Czuwaj ! 

Andrzej Borowy, hm 
Kierownik Projektu St.Briavels    
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