W dniu 2 grudnia odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów
Polskich w Bydgoszczy. Zebranie otworzył Prezes Bolesław Krystowczyk odczytując porządek
obrad.
Podejmując pierwszy punkt zebrania Prezes Stowarzyszenia przywitał osoby chcące wstąpić
do Stowarzyszenia prosząc ich o przedstawienie swojej osoby, wraz z przebiegiem kariery
zawodowej oraz zdobytych doświadczeń związanych z geodezją. Po zapoznaniu się z
kandydatami ubiegającymi się o członkostwo w SGP w Bydgoszczy odbyło się głosowanie w
którym jednogłośnie zdecydowano przyjąć kandydujących do Stowarzyszenia. Tak więc
nowoprzyjętymi osobami do SGP w Bydgoszczy są: Barbara Nowakowska, Beata Karolina
Kożuch, Edward Kujawski, Jerzy Chylewski, Romuald Kosieniak, Gogolewski Zdzisław.
Kolejnym punktem obrad był temat Forum biznesowego Geodetów Województwa KujawskoPomorskiego które ma się odbyć 13 grudnia 2013 r. o godzinie 14.00 w Domu Technika NOT
w Bydgoszczy, przy ulicy Rumińskiego 6. Na program zebrania złoży się wprowadzenie
wskazujące na interes geodety w podjęciu się udziału w wykonywaniu zadania modernizacji
ewidencji budynków które niebawem ogłosi Związek Powiatów Województwa KujawskoPomorskiego za pośrednictwom 19 powiatów województwa kujawsko-pomorskiego.
Szczegółowe przedstawienia zadania i finansowanie jego wykonania, kontrola przebiegu prac
i uzyskanych wyników, przedstawienie przez szkoleniowca możliwości zorganizowania
wykonania zadania, z wykorzystaniem miejscowego potencjału kadrowego.
Prezes Bolesław Krystowczyk zwrócił uwagę na zachęcanie lokalnych geodetów do wzięcia
udziału w tym przedsięwzięciu aby licznie reprezentowali lokalny rynek na forum a docelowo
jako wykonawcy zadania modernizacji ewidencji budynków. Na dzień 2 grudnia 2013 r.
wzięcie udziału w forum biznesowym potwierdziło sześć firm lokalnych. Wiceprezes Henryk
Siuda liczy na większą frekwencję w forum biznesowym tłumacząc, że nie wszyscy oficjalnie
potwierdzili chęć udziału w spotkaniu.
Przechodząc do następnego tematu dotyczącego uroczystego spotkania „opłatkowego”
które ma się odbyć 20 grudnia 2013 r. o godz. 17.00 w kawiarni Bydgoskiego Domu Technika
NOT w Bydgoszczy, przy ulicy Rumińskiego 6, wynikł problem związany z obecnością muzyka
na spotkaniu. Zaprzyjaźniony muzyk który dotychczas umilał nam przedświąteczne chwile z
przyczyn osobistych nie może uczestniczyć w spotkaniu. Dlatego Prezes Bolesław
Krystwoczyk rozezna się w środowisku muzyków kto mógłby tą rolę odegrać, natomiast jeżeli
nie byłoby chętnych, zapadnie decyzja o braku oprawy muzycznej na spotkaniu
„opłatkowym”. Na spotkaniu zostanie przedstawiona prezentacja z pobytu w Afryce przez
Pana Jerzego Chylewskiego który potwierdził swoje wystąpienie. Pan Stanisław Marcin
Wiliński zasugerował aby na spotkaniu „opłatkowym” podziękować organizatorom Zjazdu
Geodetów Pomorza i Kujaw 2013r.
Kolejnym podjętym tematem był temat organizacji Ogólnopolskich Regat Żeglarskich o
Puchar Głównego Prezesa Geodezji i Kartografii, które miałyby się odbyć 6-7 września 2014 r.
w Pieczyskach nad Zalewem Koronowskim. Prezes SGP w Bydgoszczy przedstawił, że są już
zorganizowane jachty „omega” w ilości 15 sztuk, miejsca do zakwaterowania dla 60 osób,
oraz pomoc w organizacji imprezy ze strony oddziału żeglarskiego PTTK „Pasat”. Podjęta
także została sprawa zwołania komitetu honorowego i roboczego którego skład zostanie
przedstawiony na kolejnym spotkaniu SGP w Bydgoszczy.
Ostatnim punktem zebrania był temat organizacji Zjazdu Geodetów Pomorza i Kujaw 2014 r.
W tym temacie określono, że zjazd odbędzie się w Tleniu, natomiast wybór ośrodka zostanie
rozstrzygnięty w najbliższej przyszłości.

Na zakończenie spotkania Wiceprezes Sławomir Wnuk przedstawił propozycję organizacji
Turnieju Piłki Nożnej Geodetów Województwa Kujawsko-Pomorskiego który miałby się
odbyć 11-12 kwietnia 2014 r. na „orliku” klubu sportowego „Gwiazda” w Bydgoszczy. Trudu
organizacji owej imprezy podjęli się: Edward Gugniewicz, Wojciech Gulewicz i Słowomir
Wnuk. Propozycja spotkała się z pełna akceptacją członków SGP którzy tym samym otworzyli
organizatorom furtkę do dalszych działań.
Kończąc spotkanie Bolesław Krystowczyk wraz z Henrykiem Siudą podziękowali wszystkim za
przybycie po czym uznali zebranie za zamknięte.

