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Towarzystwo Przyjaciół Słońska
"Unitis Viribus"

OBWIESZCZENIE
O AKCJI PROMOCYJNEJ
"PIENIĄDZ LOKALNY”

1 CZAJKA = 5 ZŁOTYCH
1 PŁOMYKÓWKA = 5 ZŁOTYCH
OBOWIĄZUJE OD 25.04.2009 DO 30.06.2009

Towarzystwo Przyjaciół Słońska
„Unitis Viribus”
od 2001 roku zajmuje się promocją Słońska i regionu,
ochroną dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz
edukacją ekologiczną. Angażując do swoich działań
mieszkańców, w myśl zasady „wspólnymi siłami”, integruje
społeczność lokalną wokół małej ojczyzny, uczy szacunku
dla dokonań innych i rozbudza dumę z własnych osiągnięć.
TPS jest organizacją pożytku publicznego i opiera się
głównie na społecznej pracy członków oraz sympatyków.
Największym przedsięwzięciem towarzystwa jest
„Rzeczpospolita Ptasia” - klub zrzeszający ponad 1500
miłośników ptaków z 11 krajów. Inne inicjatywy TPS to:
Wystawa Pamiątek Regionalnych, Rajd Rowerowy
Szlakiem Bocianów, Maurycjada i Rezolucja NN 2005.

Rzeczpospolita Ptasia
Jest to unikalna w skali Polski inicjatywa Towarzystwa
Przyjaciół Słońska „Unitis Viribus”, której celem jest
klubowe zrzeszenie miłośników ptaków odwiedzających
Ujście Warty - obywateli Rzeczpospolitej Ptasiej.
Obywatele otrzymują paszporty, w których zbierają
pieczątki potwierdzające pobyt (różne w każdym roku).
Każdy rok poświęcony jest innemu gatunkowi ptaka,
wybranemu na corocznym zlocie.
Słońsk to gmina położona w powiecie sulęcińskim
w województwie lubuskim. Ponad 80% jej powierzchni
stanowią obszary chronione - Parki Narodowy
i Krajobrazowy „Ujście Warty”. Powstały one w celu
ochrony przyrody doliny dolnej Warty, a zwłaszcza siedlisk
ptaków wodno-błotnych. „Ujście Warty” to również
obszar należący do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000.
Pieniądz lokalny służy promocji Rzeczpospolitej
Ptasiej i funkcjonuje jako bon towarowy
w formie żetonu.
CZAJKA: 25.04.2009 - emisja I
nakład: 2000 szt.
projektant: Tomasz Ćwiertnia
PŁOMYKÓWKA: 25.04.2009 - emisja II

nakład: 1000 szt.
projektant: Janusz Ćwiertnia
średnica: 27 mm
materiał: mosiądz polerowany

"TU HONORUJEMY CZAJKI I PŁOMYKÓWKI”
W tych punktach od 25.04 do 30.06.2009 można kupować
za czajki i płomykówki.
Organizatorem akcji jest Towarzystwo Przyjaciół Słońska
„Unitis Viribus”, www.tps-unitisviribus.org.pl
„Pieniądze lokalne” można nabywać w Biurze Turystyki
Przyrodniczej DUDEK w Słońsku, www.hoopoe.com.pl,
tel.: (0-95) 757 22 12

