Prezydium
Stowarzyszenia Geodetów Polskich
w Bydgoszczy

ZAPROSZENIE
na

JUBILEUSZ GEODEZJI i SIEDEMDZIESIĘCIOLECIE
STOWARZYSZENIA GEODETÓW POLSKICH na KUJAWACH i POMORZU
CZĘŚĆ OFICJALNA-OGÓLNODOSTĘPNA (wstęp wolny)
Uroczystość odbędzie się w Sali Plenarnej Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy przy ulicy
Jagiellońskiej 3, w dniu 2 września 2016 roku. Wstęp wolny.
11:00 ~ Wstęp okolicznościowy oraz powitanie gości i uczestników uroczystości - Prezes SGP w
Bydgoszczy dr inż. Bolesław Krystowczyk; 11:10 ~ Rys historyczny geodezji i Stowarzyszenia
Geodetów Polskich na Kujawach i Pomorzu - dr inż. Jerzy Szwankowski; 11:30 ~ Geodezja i
kartografia na Kujawach i Pomorzu - WINGiK w Bydgoszczy mgr inż. Robert Cieszyński; 11:45 ~
Wystąpienia zaproszonych gości i wręczenie odznaczeń i wyróżnień.
12:00 ~ SESJA POPULARNO-NAUKOWA - referaty znanych geodetów związanych z regionem:
Prof. dr hab. inż. Marcin Barlik – „Geodezja wyższa - nie tylko część dyscypliny naukowej”;
Prof. dr hab. inż. Ryszard Źróbek – „Szacowanie nieruchomości: stan obecny i perspektywy
wykorzystania w gospodarce; dr inż. Ryszard Preus – „Nowe oblicza fotogrametrii”; Dyskusja.
14:00 poczęstunek.
Uroczystość uświetni koncert Orkiestry Dętej Zespołu Szkół Budowlanych w Bydgoszczy.
16:00 Wyjazd do Pieczysk na regionalny zjazd geodetów (dojazd we własnym zakresie).
ZJAZD GEODETÓW POMORZA I KUJAW w Pieczyskach, ośrodek wypoczynkowy SONOA.
Piątek 2 września 2016 roku. 17:00–18:00 rejestracja i zakwaterowanie uczestników; 19:00 otwarcie
Zjazdu (wystrzał armatni); 19:30 uroczysta kolacja i Bal Geodetów.
Sobota 3 września 2016 roku. 9:00–10:00 śniadanie; prezentacja firm Satell-Cad, GEMAT oraz zawody
sportowe; 14:00 obiad; 15:00 rejs statkiem po wodach Jeziora Koronowskiego; 16:00 terenowe
konkursy geodezyjne; 17:00 zawody strzeleckie; 19:00 „geodetów wieczorne spotkanie przy grillu,
ognisku i gitarze”: występ znanego szantymana Kaukaza, popisy wokalne i instrumentalne uczestników
zjazdu, wieczorne geodetów rozmowy.
Niedziela 4 września 2016 roku.
8:00–10:00 śniadanie i oficjalne zakończenie uroczystości; 10:00–12:00 zajęcia we własnym zakresie.
Zgłoszenia udziału w obchodach Jubileuszu na zjeździe można dokonać pod adresami e-mail:
b.krystowczyk@gmail.com lub siudah@gmail.com lub telefonicznie: Bolesław Krystowczyk 603 386 627 lub
Henryk Siuda 501 042 440, do dnia 1 sierpnia 2016 roku.
Koszt uczestnictwa w zjeździe w Pieczyskach wynosi 295 zł od osoby (obejmuje: zakwaterowanie - dwa
noclegi z wyżywieniem w ośrodku SONOA; udział w zabawie tanecznej i ognisku; przejażdżka po wodach
Jeziora Koronowskiego; uczestnictwo w prezentacjach, konkursach i zabawach plenerowych; publikację
książkową „Jubileusz Geodezji i 70-cio lecie SGP na Kujawach i Pomorzu”).
Wpłaty na zjazd przyjmuje skarbnik Oddziału oraz osoby wymienione wyżej.
Bydgoszcz, dnia 25 kwietnia 2016 roku

Prezes SGP w Bydgoszczy
Bolesław Krystowczyk

