Sprawozdanie Pełnomocnika ZHR i Koordynatora
Naukowego CENTRUM EDUKACJI HISTORYCZNEJ
„LATARNIA” im. prof. hm. RP Tomasza Strzembosza
Sprawozdanie merytoryczne

2016/2017

Baza w Piaskach
Wakacje 2016
1 Turnus: Obóz Szczepu 41 PDHiZ
II Turnus: Obóz 1 PDH "Czarna Jedynka"
Obóz Rodzin
Obóz Historyczny (osobne sprawozdanie w załączeniu)
Wakacje 2017
I Turnus - Obóz Szczepu "Puszcza"
II Turnus – Obóz Radomskiego Hufca Harcerek
III Turnus – Obóz Rodzin
W 2016 roku wykonany został projekt inwentaryzacyjny budynku
W sierpniu 2017 - zostały podjęte działania dotyczące wykonania nowego przyłącza
elektrycznego i przeniesienia licznika prądu do granic nieruchomości przed sezonem letnim
2018 r. Została podpisana umowa z Energą na wykonanie prac. Całość inwestycji szacowana jest
na ok. 8000 zł.
Fundusze na koncie latarni zarobione w czasie sezonu letniego 8.300
Gajówka ZHR Koło Augustowa
Wakacje 2016

obóz Siedleckiego środowiska ZHR – 120 osób

biwak poobozowy 1 PDHiZ– 3 dni 70 osób
od września do czerwca - 8 biwaków harcerskich, dwa kursy zastępowych,
- biwak remontowy 1 PDH Czarna Jedynka
20 sierpień 2017– rozpoczęcie remontu gajówki

rewitalizacja studni, doprowadzenie wody do budynku

zakup pompy i hydroforu 10 000zł

malowanie ścian, drzwi i podłóg,

nowa drewniana podłoga w sali kominkowej,

remont kapitalny WC,

utworzenie sali audiowizualnej 80m2, na poddaszu (Castorama-Radom)

urządzenie sali oficerskiej - Escape Roomu (10 000zł - IPN),

remont dachu

elektryka w sali audiowizualnej

opomiarowanie elektryczne budynku




ochrona całodobowa budynku (alarm) – Firma "Reflex"(2300 zł) finansowana prez LP
dwie nowe toalety "sławojki" na placu

Pozyskane funduszy na remont

40 000 – Spółka SA POLNORD

3000 LP Nadleśnictwo Kozienice

10 000 zł pożyczka od Okręgu Staropolskiego

darowizny materialne (ceramika łazienkowa) – Państwo Jochemczykowie, farba ścienna Koszty utrzymania gajówki
- 1235 zł (czyszczenie kominów i prąd) – opłacone ze składek programowych za biwaki
Działania programowe 2017 r (po remoncie)
7.10.2017 – Otwarcie Przystanku Historia IPN – 250 osób
- Dzień Polskiej Harcerki – 120 osób
15 .11.2017 – IPN - Międzynarodowa Konferencja ZHP PGK - 60 osób
od września do grudnia odbyło się:
7 biwaków harcerskich
2 rajdy (klub Orkan – Radom)
3 edycje lekcji historycznych
1 biwak kurs instruktorski
Plany remontowe na 2018

założenie okładziny ceglanej na kominy w sali audiowizualnej,

wykonanie wyjścia ewakuacyjnego z sali audiowizualnej (drzwi i schody metalowe)

remont kuchni i kominka, wymiana podłogi w kuchni

ocieplenie budynku,

remont schodów betonowych na zewnątrz

wymiana drzwi pozyskanych z harcówki

pomalowanie jeszcze raz ścian i podłóg
Plany programowe na 2018 (w załączniku)
Pełnomocnik
hm. Marek Wierzbicki HR

