
Rozdrażew, 12.01.2012 r. 

 

Protokół z zebrania Rozdrażewskiego Oddziału 

 Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii. 

 

12 stycznia 2012 roku, o godz.: 17
00 

w siedzibie Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie odbyło 

się zebranie zarządu Rozdrażewskiego Oddziału  Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii ( RO 

PTMA). 

 Natomiast o godz.: 18 odbyło się spotkanie łączone członków RO PTMA  oraz uczestników Kółka 

Astronomicznego „KASJOPEA”. 

W obu spotkaniach wzięło udział 12 osób ( wg.  list obecności stanowiących  załącznik nr 1 

niniejszego protokołu ). 

Obrady Zarządu RO PTMA przewidziano przeprowadzić w następującej kolejności: 

1. Przyjecie nowych członków 
2. Udział RO PTMA w projektach organizacji pozarządowych: wolontariat członków RO PTMA 
i spodziewane dofinansowanie na zakup niezbędnych materiałów do prowadzenie bieżącej 
działalności 
3. Wolne glosy i wnioski. 

Podczas spotkania łączonego Prezes I. Włodarczyk zaproponował prezentację multimedialną pt:” 
Groźna planetoidy” . 

 

Ad. 1. Podczas pierwszej części spotkania prowadzący dr Włodarczyk poinformował 

zgromadzonych o możliwości wpłacania składek na konto bankowe, lub osobiście do 

Skarbnika. 

Z kolei kol. Pauter przekazał informacje o nowo utworzonym koncie bankowym dołączonym 

do rachunku oszczędnościowego. Rachunek nieoprocentowany, założony 28.12.2011 r., na 

nazwisko Skarbnika RO PTMA. 

Ad.2. Kolejnym zagadnieniem poruszonym przez Prezesa Włodarczyka była kwestia składania 

wniosków o dofinansowanie. 

Dr Włodarczyk przekazał zgromadzonym  informację o złożeniu w Starostwie Krotoszyńskim 

Oferty „Edukacja astronomiczna”, w celu uzyskania dotacji na zakup laptopa, niezbędnego do 

dalszego rozwoju naszego stowarzyszenia. 

Następnie Prezes wyjaśnił, iż nie został złożony drugi wniosek. W tym momencie o głos 

poproszono Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Rozdrażewie. Pani Banaszek wyjaśniła, 

iż wniosek do Lokalnej Grupy Działania (LGD) zostanie złożony przez bibliotekę w drugiej 

turze naboru. Spowodowane jest to faktem, że RO PTMA nie posiada wystarczającego 

zaplecza finansowego, niezbędnego do złożenia wniosku inwestycyjnego. 

Dr Włodarczyk nadmienił, że w tym przypadku będziemy wnioskować o zakup kamery oraz 

rzutnika. Obecnie korzystamy z wypożyczanego. 

Kolejny projekt ma być złożony w Gminie Rozdrażew. 

Prowadzący zwrócił uwagę na konieczność odwiedzenia gmin  należących do LGD, czyli 

oprócz Rozdrażewa, Koźmin Wlkp., Borek Wlkp. oraz Pogorzela. Celem było by rozszerzenie 

strefy działania RO PTMA. 

Ad.3. Następnie prowadzący spotkanie poprosił o głosy i wnioski. W tym momencie Prezes 

prosił o pełnienie wolontariatu przez członków zarządu oraz aktywnego działania na rzecz 



towarzystwa. Głównym celem tegoż założenia jest szerzenie wiedzy astronomicznej  w 

powiecie krotoszyńskim, jak również w dalszych regionach. 

Kolejną poruszoną kwestią było zorganizowanie obserwacji astronomicznych dnia 06 czerwca 

br. Ok. godz.: 4 – 5, kiedy to ma nastąpić przejście Wenus na tle tarczy Słońca. 

 

 

Kolejnym etapem spotkania, było przejście do tematyki zebrania Kółka Astronomicznego 

działającego w Rozdrażewie. 

Prowadzący, dr Włodarczyk, przystąpił do prelekcji na temat: ” Groźne planetoidy”. 

Prezentacja multimedialna  zaznajomiła zebranych m.in. z rodzajami planetoid, wielkościami, 

liczebnością. Dr I. Włodarczyk objaśnił czym są PZZ, czyli planetoidy zbliżające się do Ziemi, 

które z nich stwarzają realne zagrożenie dla naszej planety. Prelegent omówił tez statystyki i 

parametry zderzeń planetoid z Ziemią. 

 

Po zakończonej prezentacji, kol. Jacek Włodarczyk zaproponował obejrzenie 3 krótkich 

filmów z przeglądarki YOU TUBE. Pierwszy przedstawiający narodziny Wszechświata. Drugi, 

ilustrujący niewyobrażalna wielkość Wszechświata. Trzeci , ukazujący Planety widziane z 

Ziemi gdyby były w odległości Księżyca. 

 

Na tym spotkanie zakończono. 

 

 

 

 

Prezes RO PTMA       sekretarz 

 

Dr Ireneusz Włodarczyk       Joanna Stache 

 


