W dniu 03.02.2014 r. miało miejsce zebranie Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów
Polskich w Bydgoszczy. Prezes Bolesław Krystowczyk przywitał przybyłych Członków
Stowarzyszenia po czym rozpoczął realizację planu porządku zebrania.
Realizując pierwszy punkt planu Prezes Bolesław Krystowczyk oznajmił, że członkiem Komisji
Kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych wytypowany został Wiceprezes Henryk Siuda.
Następnie przechodząc do drugiego punktu spotkania Wiceprezes Henryk Siuda zreferował
przebieg i rezultaty prac związanych z przeglądem dokumentów znajdujących się w zasobach
Oddziału powstałych w dość odległym czasie, weryfikacji członków SGP na podstawie tej
dokumentacji oraz sporządzenie listy członków SGP w Bydgoszczy w formie elektronicznej.
Komisja w składzie Stanisław Ciesielski, Grzegorz Pilarski, Bolesław Krystowczyk i Henryk Siuda
rozpoczęła pracę porządkujące w dniu 25 stycznia 2014 r. o godz. 900. Ze spotkania sporządzono
protokół który jest załączony na stronie internetowej SGP w Bydgoszczy w zakładce
„Aktualności” (http://www.sgp.geodezja.org.pl/bydgoszcz/aktualnosci.html).
Kolejnym punktem spotkania była informacja o przygotowaniach do Balu Geodetów
i Rzeczoznawców Majątkowych który ma się odbyć 21 lutego o godz. 2000 w Restauracji
„Telimena”. Zenon Miętkiewicz przedstawił listę osób które zadeklarowały chęć uczestnictwa w
Balu. Na dzień dzisiejszy na listę wpisanych jest 38 osób i lista ta obejmuje tylko Geodetów,
natomiast listę Rzeczoznawców prowadzi Pani Joanna Grzesiak. Ciekawostką jest, że chęć
uczestnictwa w Balu wyraziły 4 osoby z Tczewa. Ustalono także, że podczas balu odbędą się dwa
konkursy z których jeden konkurs będzie o tematyce ściśle geodezyjnej, natomiast drugi konkurs
będzie zorganizowany w taki sposób aby każdy uczestnik imprezy mógł wziąć w nim udział.
Następnie Pan Stanisław Wiliński omówił szczegóły wyjazdu na geodezyjną wystawę i Kongres
BERLIN 2014., który ma się odbyć w dniach 06-09 października 2014 r. W zeszłym miesiącu chęć
wyjazdu zadeklarowało 3 osoby (Zenek Miętkiewicz, Mirosław Kawalir i Stanisław Wiliński), padła
też propozycja aby udział w wyjeździe wzięli również Bolesław Krystowczyk i Henryk Siuda.
Propozycja ta została mile przyjęta i zaakceptowana. Koszt wyjazdu to 800 PLN. Oprócz
uczestnictwa w trzydniowym Kongresie w cenie są przewidziane dwa noclegi oraz wyżywienie.
Dwa dni będą wykorzystane na przeprowadzenie referatów w języku polskim, natomiast ostatni
dzień będzie przeznaczony na luźne dyskusje towarzyskie.
W kolejnym punkcie Bolesław Krystowczy i Henryk Siuda przedstawili stan przygotowań do
Zjazdu w Tleniu i Ogólnopolskich Regat Geodetów nad Zalewem Koronowskim. W Tleniu został
zarezerwowany ośrodek „Perła” a ostateczna umowa z Właścicielem ośrodka zostanie podpisana
za dwa tygodnie. Zjazd jest przewidziany na około 120 osób. Stan przygotowań do
Ogólnopolskich Regat Geodetów jest także w dobrym stopniu zaawansowania. GGK Pan
Kazimierz Bujakowski objął imprezę swoim patronatem. Zakwaterowanie będzie możliwe w
ośrodku „Polonez” przewidzianym na 60 osób. Pan Bolesław Krystowczyk przekazał, że chęć
uczestnictwa w Regatach zadeklarowały już dwie załogi ze Szczecina (4 osoby), oraz dwa kolejne
zgłoszenia doszły do Pana Henryka Siudy. Zostaną także przeprowadzone dwa referaty. Pierwszy
na temat rozgraniczania wód przez Panią Ludomiłę Pietrzak, oraz referat który przeprowadzi
Kapitan Żeglugi Wielkiej.
Pan Wojciech Gulewicz potwierdził, że wraz z Panem Jackiem Gezelą na przełomie czerwca i lipca
przeprowadzą kontrolę jachtów nad Zalewem Koronowskim w celu weryfikacji ich stanu
technicznego.
Podejmując ostatni punkt spotkania Pan Henryk Siuda potwierdził, że spotkanie Przedstawiciela
Firmy „Geomatyka” Kraków z Wykonawcami prac geodezyjnych z obszaru naszego
Województwa odbędzie się w połowie marca 2014 r. Konkretna data będzie dopiero ustalona.
Kończąc spotkanie Bolesław Krystowczyk wraz z Henrykiem Siudą podziękowali wszystkim za
przybycie po czym uznali zebranie za zamknięte.

