Z pracy Zarządu Oddziału
Zebrania Prezydium Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy
W dniu 20 lutego 2015 roku odbyło się zebranie Prezydium Zarządu Oddziału SGP w Bydgoszczy.
Prezes Bolesław Krystowczyk otwierając zebranie powitał obecnych i stwierdził, że są sprawy
wymagające pilnego omówienia oraz te, które powinny stać się przedmiotem obrad zebrania
środowiskowego; udział SGP w Bydgoskich w Dniach Techniki 2015.
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W zebraniu uczestniczyli: Stanisław Marcin Wiliński, Henryk Siuda, Bolesław Krystowczyk.
Bydgoskie Dni Techniki 2015

Prezes Bolesław Krystowczyk poinformował o uzgodnieniu z prezesem Bydgoskiego Domu Technika
udziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy w Dniach Techniki 2015 organizowanych
przez Bydgoską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT w maju br. Zostały
zaproponowane dwa wykłady, które maja być wygłoszone podczas jednego spotkania otwartego.
Uznano, że należy zatroszczyć się o udział w tym spotkaniu nie tylko geodetów, ale przede wszystkim
fachowców reprezentujących inne branże: budowlane, drogowe, konstruktorów maszyn, mechaników.
Zainteresowanie proponowanym spotkaniem wyrazili nauczyciele akademiccy, dzięki czemu na wykład
możemy zaprosić studiujących geodezję w Kujawsko-Pomorskiej Szkole Wyższej oraz studentów
Wydziału Budownictwa Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy.
Wykład „Nietypowe zastosowania geodezji w utrzymaniu ruchu dużych zakładów przemysłowych”
wygłosi dr inż. Bolesław Krystowczyk, a prezentację „Obsługa geodezyjna budowy mostu wantowego i
trasy uniwersyteckiej” przedstawi mgr inż. Romuald Kosieniak.
Spotkanie rozpocznie się 6 maja 2015 roku, o godzinie 13.00 w sali 202 Bydgoskiego Domu Technika
NOT, przy ulicy Bolesława Rumińskiego 6.
Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej w Bydgoszczy

Prezes Bolesław Krystowczyk poinformował, że dyrektor Zespołu Szkół Budowlanych Magdalena
Popielewska poinformowała o stanie prac przygotowawczych do przeprowadzenia Olimpiady Wiedzy
Geodezyjnej i Kartograficznej. Jest on zadowalający, są zapewnione warunki pobytu w Bydgoszczy jej
uczestników: uczniów stających do zawodów w drugim i trzecim etapie zmagań oraz członków komisji
egzaminacyjnej. Podsumowanie wydatków przekroczyło przewidywane wpływy z różnych źródeł i stąd
prośba skierowana do Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy, które jest na równi ze szkołą
odpowiedzialne za godny przebieg Olimpiady, o zwiększenie wcześniej zaproponowanej dotacji do
kwoty 1500 złotych. Prezydium na tę prośbę odpowiedziało pozytywnie.
Prezydium zdecydowało, aby SGP w Bydgoszczy, podczas XXXVII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i
Kartograficznej, było reprezentowane przez Bolesława Krystowczyka, Henryka Siudę, Stanisława
Marcina Wilińskiego i Sławomira Wnuka. Ważna jest obecność podczas otwarcia, wręczenia wyróżnień

i nagród laureatom oraz zamknięcia spotkania. Przypomniano, że Olimpiada rozpoczyna się w dniu 8
kwietnia zakwaterowaniem na „Zawiszy”. Jej zamknięcie nastąpi w dniu 11 kwietnia 2015 roku w
Zespole Szkół Budowlanych przy ulicy Pestalozziego.
Bydgoska Rada Federacji SNT NOT przychyliła się …

Zarząd Bydgoskiej Rady Federacji Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT rozpatrzył
przychylnie propozycję prezesa Bolesława
Krystowczyka o udostępnianie na cele statutowe
pomieszczeń Domu Technika NOT w Bydgoszczy.
Szczegóły zawiera zamieszczone obok pismo.
Turniej piłki nożnej geodetów

Prezes Bolesław Krystowczyk poinformował, że
przygotowania do piłkarskiego turnieju piłki
nożnej przebiegają zgodnie z harmonogramem
prac; odbędzie się w planowanym terminie: 30-31
maja 2015 roku. Zorganizowaniem imprezy
zajmuje się Sławomir Wnuk.
Marcowe zebranie środowiskowe geodetów

Zebranie, jakie miało się odbyć w pierwszy
poniedziałek marca 2015 roku, koliduje z
wyjazdem członków Prezydium na spotkanie z
geodetami Torunia w dniu 2 marca br. Mimo to
postanowiono, aby odbyło się ono, a poprowadzi je
Jarosław Kaszewski. W porządku obrad zebrania
przewiduje się dalsze działania, które pozwolą
przyspieszyć
prace
nad
opracowaniem
elektronicznej listy członków oddziału.
Tym
zagadnieniem zajmą się Stefan Ciesielski i Ryszard
Krzyżanowski, którzy mają dobre rozeznanie w
bydgoskim środowisku geodetów. Wspierać ich wysiłki będzie Jarosław Kaszewski oraz Maciej
Lewandowski, który ma dobrze opanowane kwestii odnoszące się do prac nad komputerową formą
listy. Druga ważna kwestia wiąże się z ustaleniem tematyki szkoleń dla wykonawców prac i usług
geodezyjnych na rok 2015.
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Szczegóły dotyczące tematyki i terminów spotkań o charakterze konsultacyjnym będzie omawiał z
obecnymi Sławomir Wnuk. Przedmiotem szkoleń powinny być, obok wprowadzanych nowymi aktami
normatywnymi przepisów, kwestie wynikające z norm technicznych obowiązujących w geodezji.
Trzeci temat do omówienia na zebraniu w dniu drugiego marca to turniej piłki nożnej geodetów 2015,
przewidziany na ostatnie dni maja br.

Jakie sprawy do przedyskutowania w Toruniu...

Prezes Bolesław Krystowczyk uznał za właściwe, aby zastanowić się nad tym jakie sprawy powinny być
przedłożone do dyskusji na wspólnym zebraniu prezydiów SGP podczas spotkania w dniu 2 marca
2015 roku. Z punktu widzenia geodetów bydgoskich pomysł organizowania regionalnego zjazdu
geodetów Pomorza i Kujaw w ośrodku szkoleniowym rolnictwa w Przysieku jest propozycją mało
atrakcyjną. Trzeba się liczyć z koniecznością wywierania dużej presji na potencjalnych uczestników
spotkania, aby zechcieli uczestniczyć w nim w zaproponowanym miejscu.
W roku 2016 mija siedemdziesiąt lat od powołania w Bydgoszczy Stowarzyszenia Geodetów Polskich.
Utworzona wtedy organizacja oddziaływała na geodetów czynnych zawodowo i społecznie w całym
ówczesnym województwie bydgoskim. Wśród aktywnych członków byli geodeci, którzy trzydzieści
sześć lat temu podjęli się trudu utworzenia oddziału w Toruniu. Decyzja ta nie przerwała wspólnego
rozstrzygania o wielu ważnych sprawach dla geodetów całego środowiska zawodowego geodetów.
Prezydium Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy doceniając znaczenie działań wspólnych
o zasięgu regionalnym zaprasza do udziału w przygotowaniu jubileuszowej publikacji, która zawierać
by mogła rys dziejów Stowarzyszenia w regionie.
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… oznaki bydgoskiej wiosny w lutym 2015 ...

