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1. Najbliższe Walne Zebranie Polskiego Towarzystwa Meteorytowego odbędzie się 

przy okazji IX Konferencji Meteorytowej w Łodzi w dniu 5.06.2016. Konferencja 

będzie się odbywać w dniach 3.06.2016. – 5.06.2016. Wkrótce ukaże się pierwszy 

oficjalny komunikat organizacyjny. 

 

2. Nie wszyscy członkowie uregulowali składki członkowskie z lat 2013 – 2015.  

Składki należy wpłacać na konto: 

 

Bank Pekao SA 

08 1240 2988 1111 0000 3138 4304 

odbiorca - Polskie Towarzystwo Meteorytowe, ul. Będzińska 60, 41-200 Sosnowiec, 

w opisie należy podać swoje imię i nazwisko oraz za jaki rok opłacana jest składka. 

 

W załączniku znajduje się lista osób, które opłaciły składki w 2014 i 2015 roku. 

Ewentualne pytania proszę kierować do skarbnika na adres: skarbnik@ptmet.org.pl  

 

3. Przypominamy, że zgodnie z Uchwałą nr 6 Walnego Zgromadzenia PTMet  

w Olsztynie z dnia 24.04.2015. począwszy od roku 2016 wysokość składki członka 

zwyczajnego wynosi 60zł, a członków juniorów 30zł. Zachęcamy do bieżącego 

regulowania składek, gdyż to umożliwia sprawne planowanie i zarządzanie 

działalnością PTMet. 

 

4. W 2015 r. PTMet zyskało 8 nowych członków, natomiast z końcem roku 2 osoby 

zostaną skreślone z listy członków zgodnie §29 pkt 4 statutu Zarząd Polskiego 

Towarzystwa Meteorytowego ponieważ nie uregulowały one składek za ostatnie 4 

lata.  

 

5. Przyjmowane są artykuły do kolejnego tomu Acta Societatis Metheoriticae 

Polonorum, Rocznik PTMet vol. 7. Teksty prosimy nadsyłać do Redakcji  

(prof. Ł. Karwowski, dr J. Biała, A.S. Pilski, M. Woźniak) na adres 

wozniak@biol.uw.edu.pl Zachęcamy do nadsyłania manuskryptów. Aktywność 

wydawnicza jest jedną z podstawowych form działalności naszego Towarzystwa  

w myśl postanowień statutu. 

 

6. Nieustannie przyjmujemy także naukowe artykuły anglojęzyczne do opublikowania  

w Meteorites wydawanym wspólnie z Wydziałem Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii 

Politechniki Wrocławskiej. W składzie redakcji tego czasopisma jest także wielu 

członków PTMet. Artykuły prosimy nadsyłać na adres redakcji Meteorites 

meteorites@pwr.wroc.pl 
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7. Kwartalnik Meteoryt również oczekuje na teksty do zamieszczenia  

w przyszłorocznych numerach. Można je nadsyłać na adres e-mail Redaktora: adres 

aspmet@wp.pl. Zachęcamy także do prenumeraty Kwartalnika! 

 

8. W rezerwacie Morasko zostały umieszczone tablice, których wykonanie zostało 

wsparte finansowo przez PTMet. 

 

9. W celu usprawnienia działania Towarzystwa prosimy o przesłanie aktualnych 

adresów korespondencyjnych oraz e-mail, szczególnie osoby, będące nowymi 

członkami Towarzystwa. Prosimy aby nowi członkowie towarzystwa zadeklarowali 

chęć lub brak chęci udostępnienia swojego adresu e-mail na stronie www.ptmet.org.pl 

oraz o (opcjonalne) przesłanie linka do własnej strony www. Prosimy o przekazanie 

tych informacji na adres sekretarz.ptmet@gmail.com  

 

10. Przypominamy, że w związku z koniecznością przygotowania corocznego 

sprawozdania z działalności Zarząd PTMet prosi o nadsyłanie informacji o 

działalności wszystkich Członków Towarzystwa w okresie od ostatniego Walnego 

Zebrania  

w Olsztynie do końca kwietnia 2016 roku. Informacja ta powinna dotrzeć do Zarządu 

(na adres: sekretarz.ptmet@gmail.com) nie później, niż do dnia 30.04.2016 r. 

 

Wszystkim członkom Polskiego Towarzystwa Meteorytowego życzymy spokojnych 

Świąt Bożego Narodzenia, Wielu Uśmiechów oraz by Nowy Rok przyniósł wspaniałe, 

kosmiczne niespodzianki ;)  

 

Zarząd PTMet 
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