
FUNDUJEMY SŁUPKI NA OGRODZENIE TERENU CERKWI 

I DZWONNICY W POLANACH SUROWICZNYCH 

 

Drodzy Sympatycy projektu remontu dzwonnicy w Polanach Surowicznych! 

Kontynuujemy prace przy ogrodzeniu terenu cerkwiska. W maju tego roku zamontowaliśmy 

40 kotw pod słupki ogrodzeniowe. Przed nami montaż słupków i łączących je desek. Mamy 

do tej pory zgromadzonych część funduszy, starczy nam na deski i impregnaty.  

O pomoc w finansowaniu zakupu słupków chcielibyśmy poprosić 40 Fundatorów. 

Ogłaszamy akcję „Fundujemy słupki na ogrodzenie dzwonnicy”. Chcielibyśmy, aby każdy słupek miał Fundatora. 

Dane Fundatora (lub Fundatorów) wg Jego/Jej/Ich życzenia umieścimy na tabliczce zamocowanej na słupku. 

Koszt słupka (9 x 9 x 120 cm) wraz z elementami mocującymi, łącznikami do montowania desek (8 na słupek) 

i impregnatem szacujemy na 70 zł. Każdy, kto zadeklaruje wpłatę takiej sumy, otrzyma „swój” słupek (numer, 

począwszy od 1, według kolejności zgłoszeń). Jeden Fundator funduje jeden słupek. 

Proces fundowania słupka jest następujący: 

1 Na adres dzwonnica@polanysurowiczne.waw.pl Fundator wysyła chęć 

ufundowania słupka, podaje dane, jakie mają być zapisane na tabliczce 

mocowanej na słupku (nie więcej niż 30 znaków) – mail traktujemy jako zgodę 

na ewentualne przetwarzanie danych osobowych na słupku      ; 

2 Na adres mailowy Fundatora zwrotnie odsyłamy potwierdzenie, że słupki do 

ufundowania jeszcze są dostępne (podajemy nr słupka); 

3 Po otrzymaniu od nas potwierdzenia przydzielenia słupka Fundator przelewa 

kwotę nie mniejszą niż 70 zł na konto Bractwa Młodzieży Greckokatolickiej 

„Sarepta” (33-380 Krynica Zdrój, Zdrojowa 8) z niezbędną adnotacją „Ogrodzenie 

dzwonnicy w Polanach Surowicznych” 

76 1500 1559 1215 5003 7213 0000 (Bank Zachodni WBK) 

i koniecznie przesyła potwierdzenie (w jakiejkolwiek formie) przelewu na adres 

dzwonnica@polanysurowiczne.waw.pl (jest to bardzo istotne, ponieważ mamy 

utrudnioną możliwość bieżącej kontroli konta bankowego Bractwa „Sarepta”); 

4 Zwrotnie potwierdzamy otrzymanie informacji o przelewie. 

Jeżeli w 10 dni po etapie 2 (przydzieleniu słupka) nie otrzymamy potwierdzenia przelewu, 

uznamy, że Fundator zrezygnował. Zwalniamy nr słupka, informujemy mailowo o tym niedoszłego Fundatora. 

Koszt tabliczek z wypisanymi danymi Fundatorów nie wchodzi w cenę słupka. Mamy 

zresztą specjalną ofertę na ich wykonanie, Firma je przygotowująca również nas wspiera. 

Cała korespondencja dotycząca procesu fundacji będzie prowadzona wyłącznie przez 

konto mailowe dzwonnica@polanysurowiczne.waw.pl (nie np. przez facebooka!).  

Ogrodzenie planujemy zamontować w październiku. Odpowiednie ogłoszenia o terminie 

montażu opublikujemy zapewne we wrześniu. Oczywiście pomoc na miejscu zawsze mile 

widziana – serdecznie zapraszamy! 

 

Szanownym Fundatorom z góry serdecznie dziękujemy! 

 

Zespół projektu odbudowy i utrzymania dzwonnicy w Polanach Surowicznych 
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