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Znaczki 

Kwiaty i owoce 
10 sierpnia 2009 r. do obiegu wchodzą dwa pierwsze 
znaczki pocztowe nowej serii obiegowej, na których 
przedstawiono: 

  

 

 
• na pierwszym, o wartości 1,95 zł - owoce czereśni, 
• na drugim, o wartości 3,75 zł - kwiat nagietka 

lekarskiego. 

Podstawowe dane emisji: 

autor projektu: Marzanna Dąbrowska 
ilość znaczków: 2 
wartość: 1,95 zł, 3,75 zł 
nakład: wielomilionowy powtarzalny 
technika druku: rotograwiura 
format znaczka: 31,25 x 25,5 mm 
papier: fluorescencyjny 
data obiegu: 10 sierpnia 2009 r. 

źródło: Poczta Polska 

Ssaki Bałtyku 
Wszystkie zamieszkujące Bałtyk ssaki objęte są ochroną. 
Są to trzy gatunki fok oraz morświn - jedyny bałtycki 
waleń. 
Jeszcze w początkach XX wieku Ŝyło ich w morzu bardzo 
duŜo, ale poniewaŜ Ŝywią się one głównie rybami, więc 
uznano je za szkodniki. Za ich zabijanie wypłacano 
nagrody. Doprowadziło to szybko do niemal całkowitego 
wytępienia bałtyckich fok i waleni. Od niespełna 20 lat 
trwają próby odbudowy populacji tych zwierząt. Obecnie 
głównym zagroŜeniem czyhającym na nie są sieci 
rybackie, w które się wplątują. Uwięzione duszą się, nie 
mogąc wypłynąć, aby nabrać powietrza. Drugim 
zagroŜeniem jest zanieczyszczenie środowiska, które 
powoduje choroby i problemy z rozmnaŜaniem. Trzecim 
waŜnym czynnikiem jest rozwój turystyki i rybołówstwa. 
Brak spokoju i hałas płoszą zwierzęta z ich siedlisk, nie 
dając im odpocząć, co często doprowadza zwierzęta do 
wycieńczenia. Dlatego nie wolno przeszkadzać w 
wypoczynku zauwaŜonej na brzegu foce. Warto 
natomiast przekazać informację o takim spotkaniu do 
fokarium. 
Helskie fokarium  - jest to placówka Stacji Morskiej 
Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego, 
załoŜona w 1999 r. Głównym zadaniem tego ośrodka jest 
odbudowa kolonii foki szarej w rejonie południowego 
Bałtyku. Foki, które potrzebują opieki lub zostały 
wychowane w fokarium, wracają do naturalnego 
środowiska, pozostając cennym źródłem informacji o 
gatunku, jego migracjach czy stanie zdrowia. Fokarium 
prowadzi teŜ działalność edukacyjną i popularyzuje 
wiedzę o ssakach zamieszkujących Bałtyk. 

Nowe znaczki i koperta Pierwszego Dnia Obiegu (FDC) 
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Na okres letni, kiedy wielu rodaków wypoczywa nad 
morzem lub choćby wspomina spacery po plaŜy, Poczta 
Polska przygotowała serię znaczków prezentujących 
mieszkańców Bałtyku, o których istnieniu często nie 
pamiętamy lub nie wiemy. Na czterech znaczkach w 
jednej scenerii wybrzeŜa przedstawione są: morświn, 
foka szara, foka pospolita i foka obrączkowana. 
Znaczkom towarzyszy koperta FDC oraz okolicznościowy 
datownik stosowany w Urzędzie Pocztowym Hel 1. 
Inauguracja znaczków odbyła się w helskim fokarium. 
morświn  (Phocaena phocaena) - chociaŜ morświn ma 
własny pomnik w Gdyni, to wcale nie kaŜde dziecko wie, 
Ŝe w Morzu Bałtyckim mieszka krewniak delfina. Niestety 
zagroŜony jest wyginięciem. Wiedza o nim jest znikoma z 
powodu małej liczebności (szacunkowo ok. 1000 
osobników). WaŜy ok. 45-70 kg przy długości ciała ok. 
1,5-1,7 m. Spotykany w rejonie Zatoki Gdańskiej i 
Puckiej. 
Na znaczku z morświnem widać wynurzoną górną część 
jego ciała z otworem nosowym oraz charakterystyczną 
trójkątną płetwę grzbietową. 
foka szara  (Halichoerus grypus) - największa z 
bałtyckich fok, długości do 2,5 m. Waga samców moŜe 
przekroczyć nawet 300 kg. Małe po urodzeniu pokryte są 
białym futrem. Kiedyś bardzo liczne, teraz rzadko 
spotykane, głównie w rejonie Zatoki Gdańskiej. 
foka pospolita  (Phoca vitulina) - zwana psem morskim. 
Wbrew nazwie jest to najmniej liczny gatunek fok 
bałtyckich. śyje w koloniach, bardzo szybko pływa, 
nurkuje na głębokość do 150 m. Długość ciała ok. 1,5- 2 
m, waga do ok. 100-180 kg. Młode od razu po urodzeniu 
mają "dorosłe" umaszczenie. 
foka obr ączkowana  (Phoca hispida) - nerpa. Jej nazwa 
pochodzi od pierścieniowatych jasnych plam na 
grzbiecie. Jest to najmniejsza z bałtyckich fok o długości 
105-170 cm i wadze 45-140 kg. śyje raczej samotnie. 

Filatelistyka 

W 1998 r. Poczta Polska wydała serię 6 znaczków oraz 
bloczek pod tytułem "Ochrona Bałtyku". Oprócz foki 
szarej i morświna na znaczkach znalazło się wówczas 
kilka gatunków ryb zamieszkujących nasze morze. 

 

Podstawowe dane emisji: 

autorka projektu: Agata Tobolczyk 
ilość znaczków: 4 
wartość: 2 x 1,55 zł. 2 x 1,95 
nakład: po 540.000 sztuk kaŜdego 
technika druku: offsetowa 
format znaczka: 31,25 x 43 mm 
papier: fluorescencyjny 
arkusze sprzedaŜne: po 12 szt. znaczków 
data obiegu: 31 lipca 2009 r. 

źródło: Poczta Polska 

Całostki 

90 lat Polskiego Zwi ązku Piłki No Ŝnej 
6 sierpnia 2009 r. do obiegu wchodzi kartka pocztowa, na 
której przedstawiono: 
• na znaku opłaty o wartości 1,55zł: odznakę PZPN z 

1919 r. oraz współczesną odznakę PZPN, 
• na ilustracji: nogi piłkarzy grających w piłkę. 
Kartkę o wymiarach 148 x 105 mm, wydrukowano 
jednostronnie, techniką offsetową, na kartonie białym, w 
nakładzie 36.000 sztuk. 

źródło: Poczta Polska 

Datowniki okoliczno ściowe 
• 2009.08.20. Krempna : Klub Krótkofalowców 

Sympatyków Kolei w Zagórzu 
• 2009.08.31. Kielce 1 : XVII Międzynarodowy Salon 

Przemysłu Obronnego 
• 2009.08.31. Kielce 10 : 285 lat Liceum 

Ogólnokształcącego im. Stefana śeromskiego. 
Gustaw Herling Grudziński 

• 2009.09.03. Ustka 1 : 90 lat Centrum Szkolenia 
Marynarki Wojennej im. Wiceadmirała Józefa Unruga 

• 2009.09.07. Gliwice 1 : WernisaŜ Filatelistyczny 
Cywilizacje StaroŜytne na Znaczku Pocztowym 

 
 

• 2009.09.09. Kalisz 1 : 15 lat Fundacji Kaliski 
Inkubator Przedsiębiorczości 

• 2009.09.11. Tarnowskie Góry 1 : Skansen Maszyn 
Parowych 

• 2009.09.12. Tarnowskie Góry 1 : Pałac w Kopaninie 
• 2009.09.13. Tarnowskie Góry 1 : 50 Dni Gwarków 

Tarnogórskich 

  
 

• 2009.09.20. Lublin 1 : VI Lubelski Festiwal Nauki 
• 2009.09.25. Kępno 1 : Pierwsza rocznica Spotkania 

Duchownych Trzech Wyznań 
• 2009.09.26. Kalisz 1 : Wystawa Filatelistyczna o 

Tematyce Religijnej Kalisz 2009 
• 2009.09.27. Kalisz 1 : X Międzynarodowy Kongres 

Józefologiczny św. Józef - Patron na nasze czasy 
• 2009.09.28. Częstochowa 17 : V rocznica Klubu PZF 

"Prowizoria" 
• 2009.10.05. Bielsko-Biała 1 : 145 lat StraŜy PoŜarnej 

w Bielsku-Białej 
• 2009.10.05. Bielsko-Biała 19 : Otwarcie StraŜnicy 

PSP w Bielsku-Białej 
• 2009.10.10. Kalisz 1 : XII Zjazd Klubu "Święty 

Gabriel" 
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• 2009.08.29. Radom 1 : XI Międzynarodowe Pokazy 
Lotnicze AIR SHOW 2009 

• 2009.09.01. Bielsko-Biała 1 : 70. rocznica wybuchu II 
wojny światowej 

• 2009.09.01. Węgierska Górka  
• 2009.09.01. Wrocław 1 MPiT : 70. rocznica wybuchu 

II wojny światowej 1 IX 1939 
• 2009.09.23. śnin 1 : Św. Florian Patronem śnina 
• 2009.10.08. Bielsko-Biała 1 : XIV Festiwal 

Kompozytorów Polskich Krzesimir Dębski 
• 2009.10.11. Bielsko-Biała 1 : Jan Paweł II - PapieŜ 

wolności. IX Dzień Papieski 

Poczty specjalne 

Regulamin "Poczty Kolejowej" organizowanej z 
okazji 120-lecia Lokomotywowni w Nowym S ączu 
1. Organizatorem "Poczty Kolejowej" są: Centrum 

Poczty Oddział Rejonowy w Nowym Sączu, PKP 
CARGO S.A. Nowy Sącz 

2. "Poczta Kolejowa" zostanie zorganizowana w dniu 
22.08.2009 r. Przewóz przesyłek zostanie dokonany 
na trasie: Dworzec Główny PKP Nowy Sącz - Stacja 
PKP Muszyna. 

3. Do przewozu "Pocztą Kolejową" dopuszczone 
zostaną listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i 
zagraniczne, zwykłe i polecone oraz kartki pocztowe 
opłacone zgodnie z cennikiem opłat za usługi 
pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym. 

4. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą 
Kolejową", odpowiednio zaadresowane, opłacone i 
oznaczone, naleŜy przesłać w specjalnej kopercie na 
adres: 

Urząd Pocztowy Nowy S ącz 8, ul. Kolejowa 17, 
33-308 Nowy Sącz 8 

w terminie do dnia 17.08.2009 r. z dopiskiem na 
kopercie "Poczta Kolejowa - Lokomotywownia" 

5. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą 
Kolejową" zostaną ostemplowane datownikiem 
dziennym UP Nowy Sącz 8 oraz okolicznościowym 
stemplem dodatkowym o treści "120-lecie 
lokomotywowni w Nowym Sączu 1889-
2009".Wydana zostanie równieŜ okolicznościowa 
kartka pocztowa (korespondentka). 

6. Przesyłki w dniu przewozu zostaną przewiezione 
przez pracownika PKP lokomotywą PKP CARGO 
S.A. na trasie: Lokomotywownia Nowy Sącz - Stacja 
PKP Muszyna. 

7. Przesyłki, po przewiezieniu "Pocztą Kolejową", 
zostaną ostemplowane specjalnym stemplem 
informacyjnym w UP Muszyna o treści "Poczta 
Kolejowa *22.VIII.2009* Przewieziono lokomotyw ą 
PKP CARGO S.A. na trasie: Lokomotywownia 
Nowy Sącz - Muszyna"  a następnie przesłane i 
dostarczone adresatom, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami pocztowymi. 

8. Za prawidłowy przebieg przewozu przesyłek 
filatelistycznych "Pocztą Kolejową" odpowiada 
Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Nowym Sączu. 

9. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez 
Centralę Poczty Wydział Usług Filatelistycznych w 
dniu 12.08.2009r. 

Regulamin "Poczty Kolejowej" organizowanej z 
okazji 100-lecia Dworca PKP w Nowym S ączu 
1. Organizatorem "Poczty Kolejowej" są: Centrum 

Poczty Oddział Rejonowy w Nowym Sączu, PKP 
Polskie Linie Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych 
w Nowym Sączu, PKP Przewozy Regionalne Sp. z 
o.o., Małopolski Zakład Przewozów Regionalnych w 
Krakowie-Sekcja Przewozów PasaŜerskich w Nowym 
Sączu. 

2. "Poczta Kolejowa" zostanie zorganizowana w dniu 
22.08.2009 r. Przewóz przesyłek zostanie dokonany 
na trasie: Dworzec Główny PKP Nowy Sącz - 
Dworzec Nowy Sącz Miasto. 

3. Do przewozu "Pocztą Kolejową" dopuszczone 
zostaną listy priorytetowe i ekonomiczne, krajowe i 
zagraniczne, zwykłe i polecone oraz kartki pocztowe 
opłacone zgodnie z cennikiem opłat za usługi 
pocztowe w obrocie krajowym i zagranicznym. 

4. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą 
Kolejową", odpowiednio zaadresowane, opłacone i 
oznaczone, naleŜy przesłać w specjalnej kopercie na 
adres: 

Urząd Pocztowy Nowy S ącz 8, ul. Kolejowa 17, 
33-308 Nowy Sącz 8 

w terminie do dnia 17.08.2009 r. z dopiskiem na 
kopercie "Poczta Kolejowa - Dworzec" 

5. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą 
Kolejową" zostaną ostemplowane datownikiem 
dziennym UP Nowy Sącz 8 oraz okolicznościowym 
stemplem dodatkowym o treści "100-lecie dworca 
PKP w Nowym Sączu 1909-2009". Wydana zostanie 
równieŜ okolicznościowa kartka pocztowa 
(korespondentka). 

6. Przesyłki w dniu przewozu zostaną przewiezione 
przez pracownika PKP pociągiem osobowym ze 
stacji Nowy Sącz do przystanku osobowego Nowy 
Sącz Miasto. 

7. Przesyłki, po przewiezieniu "Pocztą Kolejową", 
zostaną ostemplowane specjalnym stemplem 
informacyjnym w UP Nowy Sącz 1 o treści "Poczta 
Kolejowa. Przewieziono 22 VIII 2009 na trasie 
Nowy Sącz - Nowy S ącz Miasto , a następnie 
przesłane i dostarczone adresatom, zgodnie z 
obowiązującymi przepisami pocztowymi. 

8. Za prawidłowy przebieg przewozu przesyłek 
filatelistycznych "Pocztą Kolejową" odpowiada 
Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Nowym Sączu. 

9. Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez 
Centralę Poczty Wydział Usług Filatelistycznych w 
dniu 12.08.2009. 

Regulamin Poczty Samochodowej z okazji 
konferencji naukowej w 70-t ą rocznic ę wybuchu II 
Wojny Światowej Leszno 31-08-2009 
1. Organizatorem "Poczty Samochodowej" jest Oddział 

Rejonowy CP w Lesznie, oddział Rejonowy CP 
Poznań-Miasto oraz Stowarzyszenie Oficerów 
Rezerwy 69 Leszczyńskiego Pułku Przeciwlotniczego 
im. gen. dyw. Stefana Roweckiego "GROTA" I 
Garnizonu Leszno. 

2. "Poczta Samochodowa" zostanie zorganizowana z 
okazji konferencji naukowej w 70-tą rocznicę 
wybuchu II Wojny Światowej. 
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3. Przewiezienie przesyłek "Pocztą Samochodową" 
odbędzie się dnia 31.08.2009r.-01.09.2009r., na 
trasie Leszno-Poznań. 

4. Do przewozu "Pocztą Samochodową" dopuszczone 
zostaną listy krajowe i zagraniczne, zwykłe i 
polecone oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z 
obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w 
obrocie krajowym i zagranicznym. 

5. Przesyłki przeznaczone do przewozu "Pocztą 
Samochodową" po ich przygotowaniu, naleŜy 
przekazać w zamkniętej kopercie w terminie do 
27-08-2009r. do UP Leszno 1, Słowiańska 26, 64-
100 Leszno 1 z dopiskiem "Poczta Samochodowa" . 

6. Przesyłki po ostemplowaniu datownikiem dziennym i 
ewentualnym naklejeniu nalepki polecenia Urząd 
Pocztowy Leszno 1 wyda upowaŜnionej osobie 
(kurierowi wojskowemu). 

7. Po przewiezienia przesyłek "Pocztą Samochodową" 
zostaną one przekazane przez upowaŜnioną osobę 
do Urzędu Pocztowego Poznań 2, gdzie zostaną 
ostemplowane drugim datownikiem dziennym. 

8. Dostarczone przesyłki otrzymają równieŜ stempel 
"Przewieziono "Pocztą Samochodową" na trasie 
Leszno-Poznań", a następnie zostaną 
wyekspediowane celem doręczenia adresatom. 

9. Za prawidłową realizację przewozu przesyłek "Pocztą 
Samochodową" odpowiada Centrum Poczty Oddział 
Rejonowy w Lesznie oraz Centrum Poczty Oddział 
Rejonowy Poznań-Miasto. 

10. Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez 
Centralę Centrum Poczty Wydział Usług 
Filatelistycznych w dniu 12.08.2009r. 

Regulamin "Poczty Samochodowej" organizowanej z 
okazji VI Lubelskiego Festiwalu Nauki 
1. Organizatorami "Poczty Samochodowej" są: 

• Politechnika Lubelska, 
• Centrum Poczty Oddział Regionalny w Lublinie. 

2. "Poczta Samochodowa"  zostanie zorganizowana 
w dniu 20 września 2009 r. Przesyłki filatelistyczne 
zostaną przewiezione głównymi ulicami Lublina. 
Trasa przebiegać będzie: UP Lublin 1 – Plac 
Zamkowy (stoisko filatelistyczne) – UP Lublin 1 . 

3. Do przewiezienia "Poczt ą Samochodow ą"  zostaną 
dopuszczone listy priorytetowe i ekonomiczne, 
krajowe i zagraniczne, zwykłe i polecone oraz kartki 
pocztowe, opłacone zgodnie z obowiązującymi 
cennikami za usługi pocztowe w obrocie krajowym i 
zagranicznym. 

4. Z okazji VI Lubelskiego Festiwalu Nauki  zostaną 
wydane beznominałowe kartki pocztowe w czterech 
wzorach, które moŜna będzie nabyć w Urzędzie 
Pocztowym Lublin 1, ul. Krakowskie Przedmieście 
50, 20-001 Lublin. 

5. Przesyłki przeznaczone do przewiezienia "Pocztą 
Samochodową", odpowiednio zaadresowane, 
opłacone i oznaczone, naleŜy przesłać w zamkniętej 
kopercie na adres: Urząd Pocztowy Lublin 1, ul. 
Krakowskie Przedmie ście 50, 20-001 Lublin w 
terminie do dnia 15 wrze śnia 2009 r.  z dopiskiem 
na kopercie "Poczta Samochodowa" . 

6. Przesyłki po ostemplowaniu datownikiem 
okolicznościowym Urząd Pocztowy Lublin 1 wyda 
upowaŜnionej osobie celem ich przewiezienia. 

Przesyłki po przewiezieniu "Poczt ą 
Samochodow ą"  zostaną odebrane przez 
pracownika Urzędu Pocztowego Lublin 1, 
ostemplowane datownikiem dziennym oraz 
stemplem informacyjnym o treści "Przewieziono 
Poczt ą Samochodow ą – Lublin 20.09.2009 r." , a 
następnie przesłane i doręczone adresatom, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

7. Za prawidłowy przebieg przesyłek filatelistycznych 
"Poczty Samochodowej"  odpowiada: Centrum 
Poczty Oddział Regionalny w Lublinie. 

8. Niniejszy Regulamin został zatwierdzony przez 
Centralę Centrum Poczty, Wydział Usług 
Filatelistycznych w Warszawie, w dniu 04 sierpnia 
2009 r. 

Regulamin Poczty Specjalnej pod nazw ą "Poczta 
Piesza Nordic Walking" organizowana z okazji 
Światowego Dnia Marszu TAFISA (Trim And Fitness 
International Sport For All Association) 2009 

§ 1. 
Organizatorami "Poczty Pieszej Nordic Walking" są: 
• Centrum Poczty Oddział Regionalny w Poznaniu 
• Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Pile, 
• Fitness Studio "Step by Step" w Pile. 

§ 2. 
"Poczta Piesza Nordic Walking" zorganizowana zostanie 
w dniu 27.09.2009 roku, przejście nastąpi na trasie 
Kaczory - Piła. 

§ 3. 
Do przeniesienia pocztą specjalną dopuszczone zostaną 
listy ekonomiczne i priorytetowe krajowe i zagraniczne, 
listy polecone ekonomiczne i priorytetowe krajowe i 
zagraniczne oraz kartki pocztowe opłacone zgodnie z 
obowiązującymi cennikami za usługi pocztowe w obrocie 
krajowym i zagranicznym. 

§ 4. 
Przesyłki przeznaczone do przeniesienia "Pocztą Pieszą 
Nordic Walking" po ich przygotowaniu, w tym opłaceniu 
zgodnie z obowiązującymi cennikami i dokładnym 
zaadresowaniu, naleŜy przekazać w zamkniętej kopercie 
do dnia 25.09.2009 roku na adres: 

Urząd Pocztowy 
ul. Dworcowa 22 
64-810 KACZORY 

§ 5. 
Przesyłki po ostemplowaniu datownikiem 
okolicznościowym przez urząd Pocztowy Kaczory 
zostaną wydane upowaŜnionej osobie reprezentującej 
Fitness Studio "Step by Step" w Pile. 

§ 6. 
Przesyłki po przeniesieniu na trasie Kaczory - Piła pocztą 
specjalną zostaną przekazane przez upowaŜnionego 
członka załogi peletonu do Punktu Pocztowego P702 64-
900 Piła, gdzie zostaną ostemplowane datownikiem i 
zaopatrzone w stempel informacyjny "Przeniesiono 
pocztą pieszą Nordic Walking na trasie Kaczory - Piła", a 
następne przesłane i doręczone adresatom, zgodnie z 
ogólnymi przepisami pocztowymi. 

§ 7. 
Za prawidłowy przebieg przeniesienia przesyłek 
filatelistycznych "Pocztą Pieszą Nordic Walking" 
odpowiada Centrum Poczty Oddział Regionalny w 
Poznaniu oraz Centrum Poczty Oddział Rejonowy w Pile. 
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§ 8. 
Regulamin niniejszy został zatwierdzony przez Centralę 
Centrum Poczty Wydział Usług Filatelistycznych w 
Warszawie w dniu 07 sierpnia 2009 r. 

Informacje ró Ŝne 

100-lecie Dworca PKP w Nowym S ączu 
Z okazji 100-lecia Dworca PKP Poczta Polska w Nowym 
Sączu wydała okolicznościową kartkę pocztową i 
stempelek filatelistyczny. 

 
 

 
W dniu 22 sierpnia br., wspólnie z PKP Polskie Linie 
Kolejowe S.A. Zakład Linii Kolejowych w Nowym Sączu, 
PKP Przewozy Regionalne Sp. z o.o., Małopolski Zakład 
Przewozów Regionalnych w Krakowie-Sekcja 
Przewozów PasaŜerskich w Nowym Sączu, 
organizowana jest Poczta Kolejowa na trasie: Nowy Sącz 
Główny - Nowy Sącz Miasto. Szczegóły w regulaminie. 
Przesyłki trzeba będzie nadsyłać na adres: Urząd 
Pocztowy Nowy Sącz 8, ul. Kolejowa 17, 33-308 Nowy 
Sącz 8 w terminie do dnia 17.08.2009 r. z dopiskiem na 
kopercie "Poczta Kolejowa - Dworzec". 
Kartki są do nabycia w UP 33-306 Nowy Sącz 8. 

Wiesław Mochnacki 

120-lecie s ądeckiej parowozowni 
Z okazji 120 rocznicy Parowozowni Poczta Polska w 
Nowym Sączu wydała okolicznościową kartkę pocztową 
oraz pamiątkowy stempel filatelistyczny. 

 
 

 
Wspólnie z PKP CARGO S.A. Nowy Sącz organizowana 
jest w dniu 22 sierpnia 2009 roku "Pocztę Kolejową" na 
trasie Nowy Sącz – Muszyna. Szczegóły w regulaminie, 
który zostanie opublikowany po zatwierdzeniu. 
Przesyłki trzeba będzie nadsyłać na adres: Urząd 
Pocztowy Nowy Sącz 8, ul. Kolejowa 17, 33-308 Nowy 
Sącz 8 w terminie do dnia 17.08.2009 r. z dopiskiem na 
kopercie "Poczta Kolejowa - Lokomotywownia". 
Kartki i stempel moŜna nabyć w urzędzie pocztowym, 33-
306 Nowy Sącz 8. 

Wiesław Mochnacki 

Beatyfikacja Ksi ędza Michała Sopo ćki - 28.09.2008r. 
17 grudnia 2007 roku Ojciec Święty Benedykt XVI 
oficjalnie uznał cud za wstawiennictwem ks. Michała 
Sopocki, co otworzyło drogę do Jego beatyfikacji 28 
września 2008 roku w Białymstoku. 

 

Centrum Poczty Oddział Regionalny w 
Białymstoku z tej okazji w roku 2008 
wydał 9 wzorów kartek pocztowych 
beznominałowych, nawiązujących do 
Ŝycia ks. Michała Sopoćki, które 
zaprojektował Dymitr Grozdew. Został 
wydany równieŜ datownik 
okolicznościowy. 

Kartki pocztowe są jeszcze do nabycia w UP Białystok 1 
ul. Warszawska 10, 15-001 Białystok. 

 
Irena Litwinko 

 
 
 


