Sprawozdanie ze spotkania
Rozdrażewskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Miłośników Astronomii
oraz Kółka Astronomicznego „Kasjopeja”
z dnia 24.01.2013 r.
24 stycznia, w czwartek o godz. 17:00 odbyło się pierwsze w tym roku spotkanie kółka
astronomicznego Kasjopea i czlonkow RO PTMA. Zebranie odbyło sie w naszej siedzibie, w
budynku starej zabytkowej szkoły.
1. Kol. Zdzislawa Pautera pokazał kilka fotografii z zaćmienia Słońca. Pozostałe
fotografie zostaną przedstawione 15 lutego.
2. Prezes, dr Ireneusz Włodarczyk, omówił zakończenie projektu „Sięgajmy gwiazd”, w
tym konieczność napisania sprawozdania merytorycznego i finansowego z projektu.
3. Kol. Włodarczyk przedstawił propozycje na projekty finansowane w 2013 r., w tym
udział w ofercie Gminy Rozdrażew, w ofercie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa
Wyższego oraz w programie Równać szanse. RO PTMA podjęło uchwałę o
przystąpieniu do tych projektów.
4. Rozdano bezpłatne egzemplarze Uranii-Postępów Astronomii: nry 5 i 6 z 2012 r.
5. W UPA 6/2012 jest opisany nasz Rozdrazewski Oddzial PTMA.
6. Zebranie RO PTMA przychyliło się do wniosku Prezesa o sinansowanie prenumeraty
dwumiesiecznika Uranii-Postępów Astronomii na 2013 r. w promocyjnej
7. cenie 5 zl/egzemplarz, co daje 30 zl/rok, ze środków własnych RO PTMA. Kwotę 600
zł Skarbnik wpłaci na konto PTA.
8. Kol. Wojtek Stęclik został nowym młodzieżowym członkiem RO PTMA. Życzymy
sukcesów astronomicznych!
9. Przypominam jednocześnie o możliwości uregulowania składek członkowskich
PTMA za 2013 r.
10. 20 zl kosztuje roczna składka członkowska dla młodziezy + 5 zł jednorazowo za
legitymację czlonkowska.
11. Istnieje możliwość wpłaty na nasze konto w Banku Spółdzielczym w Dobrzycy:
12. Zdzislaw Pauter - skarbnik RO PTMA
13. 90 8409 0001 2003 0200 9425 0001
14. Przygotowujemy się do obserwacji planetoidy 2012 DA14 15 lutego 2013 r. 40metrowa planetoida ma przelecieć w rekordowo bliskiej odleglości od środka Ziemi około 34 tys. km. Jest to odległość bliższa niż satelity geostacjonarne.
15. Ze względu na zachmurzenie nie przeprowadzono obserwacji astronomicznych.
16. Następne zebranie odbędzie się 15 lutego. Będzie w całości poświęcone przelotowi
asteroidy 2012 DA14.
W galerii pokazane są fotografie autorstwa kol. Wandy Włodarczyk.
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