Pocztowe atrakcje – nie tylko dla filatelistów
Kup okolicznościową kartkę pocztową, kopertę i znaczek, albo zaadresuj zwykłą kartkę czy list i
wyślij z Mosiny – do rodziny, przyjaciół, znajomych. Podarujesz im unikatową pamiątkę z Twojej
Gminy, a przy okazji dowiedzą się, że 170 lat temu Mosina przez kilka dni była stolicą niepodległej
Rzeczypospolitej!

Kartki, koperty, znaczki...
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ZAPOWIEDZI
WYDAWNICTW
POCZTY POLSKIEJ

Od 4 maja w Sklepiku Eleganta będzie można nabyć rocznicowe wydawnictwa Poczty Polskiej: kartka pocztowa
okolicznościowa, koperta okolicznościowa, okolicznościowe znaczki. Każdy znaczek posiada nominał przesyłki A
– „zwykły” list.
Poleconym z rocznicową R-ką i ozdobnym datownikiem
ZAPOWIEDZI WYDAWNICTW POCZTY POLSKIEJ
Od 2 maja na wszystkich przesyłkach poleconych wysłanych w Urzędzie Pocztowym przy ul. Kolejowej w
Mosinie, znajdą się zamiast naklejek zwykłych R-ki okolicznościowe.
Wystarczy wysłać z Mosiny list polecony, by adresat otrzymała kopertę z wyjątkową, rocznicową R-ką! R-ki
ozdobne stosowane będą przez Pocztę Polską do wyczerpania nakładu.
Od 2 maja do końca tego roku, przesyłki nadane z mosińskiego Urzędu Pocztowego, ostemplowane zostaną
datownikiem ozdobnym ze zmienną datą.
26 maja – Poczta na rynku
Stoisko Poczty Polskiej
W sobotę 26 maja, podczas festynu rocznicowego dla mieszkańców na placu 20 Października, od godz. 14.00 do
18.00 otwarte będzie stoisko Poczty Polskiej. Kto nie kupił okolicznościowej kartki lub koperty w Sklepiku
Eleganta, tego dnia będzie mógł ją nabyć, obok innych wydawnictw pocztowych, na stoisku Poczty Polskiej – jako
pamiątkę lub by wysłać, wrzucając do specjalnej skrzynki pocztowej. Na przesyłkach poleconych wrzuconych do
tej skrzynki, znajdzie się również rocznicowa R-ka, a także – stosowany tylko tego dnia ozdobny datownik ze
stałą datą.
Poczta konna
REGULAMIN POCZTY KONNEJ
O godzinie 18.00 z mosińskiego rynku odjedzie Poczta konna, która przesyłki nadane na stoisku Poczty Polskiej,
przewiezie do Urzędu Pocztowego w Puszczykowie. Każda przesyłka wrzucona tego dnia do skrzynki na rynku w
Mosinie w godzinach otwarcia stoiska, ostemplowana zostanie specjalną, ozdobną pieczątką z informacją:
„Przewieziono Pocztą Konną na trasie Mosina – Puszczykowo”.
Przesyłki przeznaczone do przewozu Pocztą Konną po ich przygotowaniu, prawidłowym zaadresowaniu,
opłaceniu można rownież przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do
26 maja do Urzędu Pocztowego w Mosinie, ul. ul. Kolejowa 1, z dopiskiem na kopercie „Poczta konna”.
Sklepik Eleganta mieści się w Gminnym Centrum Informacji w Mosinie, ul. Dworcowa 3, I piętro
pokój nr 16, tel. 61 8 192 746. Otwarty jest codziennie w godzinach od 7.30 - 15.30.
J. Nowaczyk

