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grudzień, 2018. 

Drodzy Przyjaciele Stanicy, 

Jak widać na załączonych zdjęciach, prace wykończeniowe postępują w przyśpieszonym tempie. Nowy 

budynek jest wodoszczelny; stawiane są ściany wewnętrzne i działowe; na wykończeniu są prace przy 

instalacjach elektrycznych i hydraulicznych. Wiele czasu i wysiłku zajęło planowanie i kierowanie pracami 

budowlanymi, szczególnie jeśli chodzi o specyficzne detale materiałów wykończeniowych, odpowiedniego 

oprzyrządowania czy wyboru właściwych kolorów. Dane nam było wielokrotne zmierzanie się z 

nieoczekiwanymi trudnościami np. lokalne przepisy budowlane nakazywały zainstalowanie na naszym terenie 

kompleksowego systemu odwadniania gruntu; musieliśmy również zamontować specjalne zbiorniki wodne, 

aby straż pożarna miała dodatkowy zasób wody na wypadek pożaru; z czasem dochodziły kolejne nowe 

wymagania, które musieliśmy uwzględnić w naszych planach. 

Dzięki hojności naszych wszystkich ofiarodawców, uzbieraliśmy do tej pory ponad £1,310,000. Rekordowo w 

roku 2018, tylko w przeciągu ostatnich jedenastu miesięcy pozyskaliśmy aż £433,000. 

Aby oddać do użytku nowy budynek wraz z wyposażeniem, gotowy na lato 2019 r., potrzebujemy zebrać 

kolejne £150,000. Jeżeli wsparcie projektu, będzie utrzymywać się na obecnym poziomie, mamy ogromną 

szansę osiągnąć nasz cel w wyznaczonym terminie. 

Grupa projektowa Funduszu Stanicy St Briavels oraz młodzież, dla której stworzony został ten projekt, pragnie 

serdecznie podziękować za Waszą pomoc i hojność, które w znacznym stopniu przyczyniły się do tak 

poważnego postępu w zamierzonych pracach. Jesteśmy głęboko przekonani, że osiągniemy wkrótce nasz cel i 

nowy budynek będzie w pełni dostępny latem 2019 roku, a nasze wysiłki zostaną skierowane na trzeci i ostatni 

etap rozbudowy i modernizacji stanicy St Briavels – generalny remont i wyposażenie starego, historycznego 

budynku. 

W imieniu Zarządu Okręgu ZHP w Wielkiej Brytanii oraz Komitetu Funduszu Stanicy St Briavels, życzę 

Wszystkim błogosławionych Świąt Bożego Narodzenia oraz wszelkiej pomyślności w nadchodzącym Nowym 

Roku i dziękuję raz jeszcze za wyjątkowe i hojne wsparcie finansowe, dzięki któremu jesteśmy w stanie 

realizować to wspaniałe dzieło. 

Czuj! Czuwaj! 
 
 
Anna Bnińska-Gębska hm 
Przewodnicząca Zarządu Okręgu  
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 Prace wewnątrz nowego budynku – grudzień, 2018 
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