
Z pracy Zarządu Oddziału
Zebranie Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy
W dniu 7 września 2015 r. odbyło się zebranie Zarządu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich
w  Bydgoszczy.  Prezes  Bolesław  Krystowczyk  otwierając  spotkanie,  przedstawił  gości:  Bolesława
Cieszyńskiego prezesa SGP w Toruniu, Jana Kuźmińskiego wiceprezesa SGP w Toruniu, prof. Edwarda
Kujawskiego, Stanisława Marcina Wilińskiego Członka Honorowego SGP członka Zarządu Głównego;
powitał  obecnych z  Dariuszem Cieślakiem  przewodniczącym Koła SGP w Żninie oraz  Krzysztofem
Narewskim  przewodniczącym  Koła  SGP we  Włocławku.  Zaproponował,  aby  obrady  poprowadzić
zgodnie z porządkiem podanym w zaproszeniu na zebranie.

Prof. Edward Kujawski;                                                                                          Jerzy Chylewski

W zebraniu uczestniczyli: Henryk Siuda, Stanisław Marcin Wiliński, Bolesław Krystowczyk, Jerzy Chylewski,
Krzysztof Narewski, Zbigniew Grzanka, Jerzy Gill, Beata Startek, Robert Cieszyński, Bronisław Węglarz, Jan
Kuźmiński, Bolesław Cieszyński, Maciej Lewandowska, Urszula Tomczak, Zenon Miętkiewicz, Romuald Gill,
Ryszard Cieszyński, Hieronim Czarnowski, Dariusz Cieślak, prof. Edward Kujawski, Ryszard Krzyżanowski,
Grzegorz Pilarski, Grzegorz Marzol, Jarosław Kaszewski.

Grzegorz Marzol, Dariusz Cieślak;                                                                                                          Urszula Tomczak, Bronisław Węglarz

Sprawozdanie z pracy Oddziału SGP w Bydgoszczy
Prezes Bolesław Krystowczyk zaproponował, aby sprawozdaniem objąć działania podjęte przez Oddział
i Koła w pierwszej połowie bieżącej kadencji władz naszej organizacji.  
Przedsięwzięcia o zasięgu krajowym to Ogólnopolskie Regaty Żeglarskie Geodetów w Pieczyskach na
wodach Jeziora Koronowskiego przeprowadzone we wrześniu 2014 roku. Odbywały się one z licznym
udziałem żeglujących geodetów z kraju i naszego regionu, także geodetów wspierających zawodników
oraz życzliwej przedstawicieli władz samorządowych Koronowa, powiatu i województwa. Przyniosły



one znaczny sukces  organizacyjny i prestiżowy. Zawody zaproponowane na 4-6 września 2015 roku
nie mogły się odbyć, bo nie było chętnych załóg w liczbie pozwalającej na przeprowadzenie regat.
„Zatem – dodał  prezes – osiągnęliśmy sukces połowiczny”.
Nasz udział w zorganizowaniu i poprowadzeniu Olimpiadzie Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej był
dość skromny, sprowadzał się do przeprowadzenia uroczystej kolacji w drugim dniu trwania zawodów .
Zasadniczy wysiłek związany z przebiegiem spotkania wykonała Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół
Budowlanych w Bydgoszczy. Głównym sponsorem wydarzenia był  Zenon Miętkiewicz  prezes firmy
Gemat. Nauczyciele zawodu, uczestniczący w spotkaniach dawali bardzo wysoką ocenę przygotowaniu
i przebiegowi spotkania, ze szczególnym podkreśleniem troski i dbałości o uczniów  uczestniczących w
Olimpiadzie,  jak i  ich opiekunów. Za to  wszystko prezes  Bolesław Krystowczyk  podziękowania dla
Szkoły złożył na ręce Beaty Startek nauczającej geodezji.

Maciej Lewandowski;                                                                                      Ryszard Cieszyński, Romuald Gill

Przedstawiciele  naszego Oddziału uczestniczyli  w spotkaniach organizowanych przez inne oddziały
SGP. Podkreślenia wymaga udział w XII Podlaskim Forum GIS, w czerwcu 2015 roku, gdzie Zbigniew
Jaszczuk, Jarosława Kaszewski  i  Robert Cieszyński referowali różne aspekty modernizacji ewidencji
gruntów i budynków, z sukcesem przeprowadzonej w województwie kujawsko-pomorskim, za sprawą
powołanego Związku Powiatów.

Prezes Bolesław Krystowczyk otwiera obrady, obok Henryk Siuda, Bolesław Cieszyński, po lewej Krzysztof Narewski

Bardziej  rozległą   działalność,  z  większą  ilością  organizowanych  imprez  regionalnych,  Oddział



proponował wszystkim geodetom województwa kujawsko-pomorskiego. Prezes Bolesław Krystowczyk
podkreślił duże znaczenie integracyjne i towarzyskie środowiska geodezyjnego  regionalnych zjazdów
geodetów Pomorza i Kujaw. W roku 2014 spotkanie, którego ciężar organizacji wzięli na siebie geodeci
ze Świecia, odbyło się w Tleniu. W roku 2015 roku, zjazd zorganizowali geodeci toruńscy w ośrodku
wypoczynkowym  Rytebłota  nad Jeziorem Zbiczno.  „Świetnym pomysłem uatrakcyjnienia ostatniego
spotkania było zaproszenie do udziału w nim prof. Zdzisława Adamczewskiego” – dodał Krystowczyk.
Nasze zjazdy zaszczycają swoją obecnością przedstawiciele władz samorządowych.

Bolesław Krystowczyk, Henryk Siuda;                                                                                                                                               Bolesław Ciesielski

Spotkania opłatkowe, organizowane w grudniowy piątek poprzedzający Wigilię gromadzą wiele osób z
całego województwa,  także  geodetów nie  będących członkami  Stowarzyszenia  Geodetów Polskich.
Spotkania  te  zaszczycają  swoją  obecnością  przedstawiciele:  Prezydium  Zarządu  Głównego  SGP;
Zarządu  Bydgoskiej  Rady  Federacji  SNT  NOT;  bydgoskiego  szkół  geodezyjnych  oraz  władz
samorządowych miasta. Spotkaliśmy się zarówno w roku 2013, jak i 2014. W tym roku spotkanie jest
planowane na 18 grudnia, ale nie można jeszcze wskazać miejsca, bo kawiarnia Bydgoskiego Domu
Technika NOT, gdzie zazwyczaj świętowaliśmy, zaprzestała działalności. 

Jarosław Kaszewski;                                                                                          Bolesław Krystowczyk

W grudniu 2013 roku zostało zwołane Forum biznesowe geodetów, które miało na celu uświadomienie
geodetom Pomorza i Kujaw warunki, jakie trzeba spełnić, aby móc skutecznie starać się o zlecenie na



modernizację ewidencji gruntów i budynków na terenie województwa kujawsko-pomorskiego. Mające
charakter informacyjny spotkanie wskazywało na możliwość uczestniczenia w tym wielkim zadaniu
poprzez łączenie  potencjału  małych,  często  jednoosobowych firm.  Propozycje przedkładane szefom
takich jednostek i wskazanie ścieżek prowadzących do powołania mocniejszych fachowo zespołów nie
doprowadziły do powstania choćby jednego konsorcjum proponującego swoją pracę zamawiającemu.

Robert Cieszyński, Beata Startek;                                                                                                                                      Krzysztof Narewski

Bal geodetów mający miejsce od lat na początku lutego w roku 2014 odbył się, zaś w 2015 nie, z uwagi
na zbyt małą liczbę osób, które wyrażały zainteresowanie proponowaną zabawą.
Dzięki wysiłkowi i determinacji Sławomira Wnuka i Edwarda Gugniewicza, a także wsparciu Macieja
Lewandowskiego w kwietniu roku 2014 i 2015 odbyły się rozgrywki piłki nożnej geodetów Pomorza i
Kujaw. Inicjatywa spotkała się z żywym zainteresowaniem i zyskuje na uznaniu. Impreza stanowi dobrą
okazję do sportowych i rozrywkowych zmagań piłkarzy, także członków rodzin i sympatyków.

Grzegorz Marzol, Dariusz Cieślak, Hieronim Czarnowski, Ryszard Cieszyński;                                                                                             Jerzy Gill

Stowarzyszenie Geodetów Polskich w Bydgoszczy miało swój udział w  Bydgoskich Dniach Techniki
2015,  organizowanych  po  raz  czterdziesty  szósty  przez  Bydgoską  Radę  Federacji  Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT. Stowarzyszenie zaproponowało wykład o tematyce interdyscyplinarnej.
Dr inż. Bolesław Krystowczyk w wygłoszonej prelekcji wskazał na znaczenie, możliwości i korzyści
ekonomiczne zastosowania metod geodezyjnych do kontroli pracy maszyn i usprawniania ich pracy.
Drugi  referat  pozwolił  na  poznanie  korzyści,  jakie  mogą  dać  metody  geodezyjnego  nadzoru  nad
montażem wielkich konstrukcji, bez ich wcześniejszego montażu próbnego. W referacie wykorzystano
doświadczenia z prac nad montażem konstrukcji nośnej zadaszenia amfiteatru Opery Leśnej w Sopocie.
W spotkaniu  uczestniczyło  ponad sto  osób,  głównie  uczniów technikum geodezyjnego i  studentów
wydziału  budownictwa  Uniwersytetu  Technologiczno-Przyrodniczego  w  Bydgoszczy.  Czynnych
zawodowo geodetów i inżynierów innych specjalności było niewielu.  Prezes  Bolesław Krystowczyk
wyraził przekonanie, że swój udział w Dniach Techniki Stowarzyszenie powinno kontynuować.



Wśród punktów planu pracy Oddziału wymienia się spotkanie Zarządów Bydgoszczy i Torunia. Ten
punkt  planu był  wypełniony spotkaniami  przedstawicieli  Zarządu oddziału  toruńskiego na zebraniu
zorganizowanym w dniu 7 kwietnia 2014 roku w Bydgoszczy i naszych przedstawicieli na spotkaniu,
jakie miało miejsce w Toruniu, w dniu 3 marca 2015 roku. Przedmiotem tych zebrań były aktualne
kwestie stowarzyszeniowe i zawodowe, istotne dla obu środowisk. 

Ryszard Cieszyński, Romuald Gill, Grzegorz Pilarski;                                                                                                                  Henryk Siuda

Oddział zapoczątkował, wzorem inicjatywy Zarządu Głównego SGP, świętowanie osiemdziesięciolecia
zasłużonych dla Stowarzyszenia członków Oddziału. Pierwszą osobą, którą uhonorowano w ten sposób
był Stanisław Marcin Wiliński. W restauracji „Kresowej”, w dniu 17 listopada 2014 roku, potkali się z
Jubilatem bliscy Mu, wśród których byli  Stanisław Cegielski  i  Ludmiła Pietrzak.  W dniu 11 sierpnia
2015  roku  geodeci  toruński  honorowali  jubileusz  osiemdziesięciolecia  swojego  prezesa  Bolesława
Cieszyńskiego.  Prezes  Bolesław Krystowczyk  poinformował, że w zamyśle kierownictwa bydgoskiego
oddziału SGP jest kontynuowanie takiego zwyczaju i uchylił rąbka tajemnicy: „niebawem świętować
będziemy osiemdziesięciolecie prof. Edwarda Kujawskiego”.

Grzegorz Pilarski;                                                                      Krzysztof Narewski, Bolesław Krystowczyk

Szkolenia,  choć mogłoby być ich więcej, w minionych dwóch latach odbywały się, a za przedmiot
wykładów miały ważne kwestie (zawarte w pytaniach pytaniach i wątpliwościach formułowanych przez
praktyków – pracowników służby geodezyjnej jak i wykonawców prac i usług geodezyjnych), głównie
wywołane zmianami wprowadzanymi do prawa geodezyjnego.  
Prezes Bolesław Krystowczyk podkreślił z mocą, że przedstawione rezultaty podejmowanych działań są
rezultatem pracy społecznej wielu członków Oddziału. Wszystkim należą się gorące podziękowania, na
które najbardziej zasłużyli:  Henryk Siuda, Stanisław Marcin Wiliński, Maciej Lewandowski, Sławomir
Wnuk, Jarosław Kaszewski, Krzysztof Narewski. 



Słabą stroną pracy w Oddziale jest „średnia aktywność członków Zarządu” i „pozyskiwanie członków –
umiarkowane”.  Można zaobserwować pewne rozchwianie organizacyjne: Koła SGP we Włocławku i
Żninie działają zadowalająco, a w Bydgoszczy, od dłuższego czasu, nie ma działalności Koła. „Czy ono
ma być skoro spotykamy się tu raz w miesiącu”? 
Poziom opłacania składek w oddziale jest wysoce niezadowalający. W minionym roku ten obowiązek
wypełniło zaledwie 48% członków. 

Maciej Lewandowski;                                              Robert Cieszyński, Beata Startek, Jerzy Gill

Sprawozdanie kończyło stwierdzenie:  „z sekretariatem i  stroną internetową jest  coś  do zrobienia”.
Szczegółowe opisy wymienionych wydarzeń znaleźć można w biuletynie „Informacje”.
Jerzy Gill reprezentujący Komisję Rewizyjną uznał, że plan pracy Oddziału jest realizowany. Komisja
Rewizyjna „nie widzi, w okresie rozliczeniowym, negatywnych punktów w pracy Zarządu Oddziału”.
Jarosław Kaszewski  pełniący obowiązki skarbnika poinformował o stanie finansów. Oddział posiada
lokatę w wysokości 20 tysięcy złotych i 21 tysięcy na rachunku bieżącym.
Krzysztof Narewski  przedstawił pracę Koła SGP we Włocławku. Wyznał, że z trudem przychodzi mu
organizować zebrania członków koła. Te kłopoty rekompensuje zainteresowanie geodetów udziałem w
imprezach  terenowych  i  spotkaniach,  jakie  organizuje  Zarząd  Koła.  Dodał,  że  wymogi  prawa
obowiązujące  od  12  lipca  2014  roku  wprowadziły  „kwasy  między  pracownikami  ośrodków  dgk  i
wykonawcami prac geodezyjnych”.  Problemy wynikające z interpretacji prawa pomaga rozwiązywać
Robert Cieszyński wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego.

Jan Kuźmiński;                                                                                                                                       Jerzy Szwankowski



Obchody jubileuszu siedemdziesięciolecia Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Bydgoszczy
Bolesław Cieszyński podziękował za udział przedstawicieli geodetów bydgoskich w świętowaniu jego
osiemdziesiątych urodzin, w dniu 11 sierpnia 2015 roku. „Co do jubileuszu siedemdziesięciolecia SGP
w Bydgoszczy, to chciałbym najpierw zapoznać się z programem, miejscem świętowania, zawartością
monografii jubileuszowej”.

Urszula Tomczak, Bronisław Węglarz, Robert Cieszyński, Beata Startek, Jerzy Gill;                                Zenon Miętkiewicz, w głębi Romuald Gill

Bolesław Krystowczyk poinformował, że uroczystość ma się odbyć w dniach 16-17 września 2016 r., w
Biskupinie i ośrodku wypoczynkowym w Wenecji. Sprawdzenia wymaga ilość miejsc noclegowych dla
uczestników spotkania, które ma mieć formułę zjazdu regionalnego geodetów Pomorza i Kujaw, co
pozwoli  na  udział  w  przygotowaniu  oraz  przeprowadzeniu  uroczystości  „wojewódzkiej”  przez
geodetów oddziału bydgoskiego i toruńskiego.
Zamiarem organizatorów spotkania jest udział w nim gości: członków Prezydium Zarządu Głównego
oraz przedstawicieli władz samorządowych. Rozważa się także zaproszenie do udziału w uroczystości
geodetów z Gdańska, Olsztyna i Poznania. Ale „ma to być nasze, radosne święto geodetów regionu”. 
Działaniem istotnym i jednocześnie trudnym, wymagającym sporego wysiłku znacznego grona osób
jest opracowanie publikacji, która by opisała działania Stowarzyszenia Geodetów Polskich na Pomorzu
i Kujawach.  Bolesław Krystowczyk  rysując co na takie opracowanie powinno się złożyć, wskazał też
osoby, na które będzie nałożony obowiązek przygotowania materiału do publikacji. 

Beata Startek, Jerzy Gill, w głębi Robert Cieszyński;                                                              Stanisław Marcin Wiliński, Beata Starek

Na dzieło mają złożyć się następujące części, opracowane przez osoby wskazane w nawiasach. Wstęp
(Bolesław Krystowczyk). Rys geodezji na Pomorzu i Kujawach – na tym tle działalność SGP (Jerzy
Szwankowski). Poczet przewodniczących i prezesów SGP w Bydgoszczy i Toruniu (Robert Cieszyński).
Dawnych wspomnień czar – materiał ilustrowany zdjęciami (Ryszard Krzyżanowski, Stanisław Marcin
Wiliński). Ważniejsze inicjatywy i imprezy (Stanisław Marcin Wiliński, Henryk Siuda). Bydgoskie Dni
Techniki  (Stanisław  Marcin  Wiliński).  Szkolenia  (Bronisław  Węglarz).  Regaty  i  spływy  kajakowe



(Henryk Siuda, Krzysztof Narewski). Olimpiada Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej (Beata Startek).
Technikum Geodezyjne w Bydgoszczy (Hieronim Czarnowski). Szkolnictwo geodezyjne na poziomie
wyższym (prof. Edward Kujawski). Ważniejsze firmy geodezyjne: OPGK (Romuald Gill); WBGiTR w
Bydgoszczy  (Stanisław  Barłóg,  Bronisław  Węglarz);  WBGiTR  w  Toruniu  (Bolesław  Cieszyński);
Geoprojekt (Romuald Grzesiak). Firmy, które powstały po przemianach ustrojowych w Polsce, w latach
1989 i 1990: Geoservex (Bolesław Krystowczyk); Geoprex (Stefan Ciesielski, Stanisław Górnikiewicz);
Geoplan  (Krzysztof  Sitarski);  Geomat  (Zenon Miętkiewicz).  Dopełnieniem dzieła  mają  być  sylwetki
znanych  geodetów  regionu:  Barlik,  Kujawski,  Preuss,  Albin,  Wiliński,  Krystowczyk,  Bolesław
Cieszyński.

Jerzy Szwankowski, Bolesław Krystowczyk;                                                       Henryk Siuda, Robert Cieszyński

Drugie spotkanie biznesowe geodetów Pomorza i Kujawach
Bolesław Krystowczyk poinformował o występującym wśród wykonawców prac i usług geodezyjnych
dużym oczekiwaniu na spotkanie, które pozwoli zbliżyć się do tworzenia warunków umożliwiających
uczestniczenie w przygotowywanych dużych zadaniach geodezyjnych do wykonania w nadchodzących
latach. Na uzyskanie zlecenia mogą liczyć jednostki o znaczniejszym potencjale wykonawczym.

Ryszard Krzyżanowski, Jerzy Chylewski;                                                               Jerzy Gill, Zbigniew Grzanka   

Robert Cieszyński uważa, że pieniądze na aktualizację i unowocześnienie mapy zasadniczej terenów
województwa mogą pojawić się w 2016 roku. Dlatego dzień 2 listopada 2015 roku jest odpowiednim
terminem na Forum. Do geodezji weszły nowe technologie, z których znajomością i wykorzystaniem
wśród  geodetów  nie  jest  zbyt  dobrze.  Stąd  potrzeba  ciągłego  uczestniczenia  w  szkoleniach
pracowników  administracji,  ale  chyba  jeszcze  bardziej  geodetów  pracujących  w  wykonawstwie.
Wykonawcy  powinni  znać  i  rozumieć  zadania służby  geodezyjnej,  aby  nie  powstawały  sztuczne
konflikty, wynikające z braku znajomości przepisów prawa. „My geodeci, często tak się zachowujemy,
że nas słabo odbiera społeczeństwo, jak też i zamawiający. Niektórzy narzekają na pominięcie geodezji
w nowym Prawie budowlanym, a chyba tak nie jest. Każde przedsięwzięcie inwestycyjne, każda budowa
musi być dokumentowana wytyczeniem  (zgłoszonym do ośrodka dgk)  i pomiarem po zakończeniu jej
budowy. Są geodeci, którzy potrzebują podbudowy i wzmocnienia zawodowej pewności, a to mogą dać



szkolenia. Wtedy okaże się, że nowe technologie nie są w praktyce takie złe”.
Ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej mają duże potrzeby związane z unowocześnieniem
i cyfryzacją materiałów zasobu. Warto by pracować nad tym już w tym roku. Pełne projekty i zadania
będą przygotowane w 2016 roku. Trzeba się liczyć z tym, że do ich wykonania przyjdą duże firmy i to
niekoniecznie geodezyjne.
Krzysztof Narewski zwrócił uwagę na pewną niezręczność organizowania spotkania w 2 listopada, tuż
po dniu Wszystkich Świętych i proponował inny, późniejszy termin.
Henryk Siuda uznał za właściwe, aby prelegenci występujący na Forum przygotowywali wykonawców
prac geodezyjnych do wspólnego działania, pozwalającego na realizację dużych zadań. „Chcemy, aby
w czasie kiedy będą pieniądze i zlecenia, nasi wykonawcy byli przygotowani do skutecznego sięgnięcia
po nie”. Stwierdził też, że na planowanym spotkaniu o potrzebach służby geodezyjnej powinien mówić
Robert Cieszyński.
Bolesław Krystowczyk uznał, że „nasze wykonawstwo jest teraz wystraszone nową rzeczywistością, do
tego  mocno  podzielone  w  swoich  celach  i  rozproszone.  Geodeci  wręcz  boja  się  wszystkiego,  są
wzajemnie nieufni; do tego nie biorą udziału w szkoleniach.
Grzegorz Pilarski uważa, że do podejmowania wspólnych działań małych firm nie potrzeb rozległych
umów sporządzanych  przez  prawników.  W tym celu  wystarczą  umowy na  wykonanie  określonego
zadania, które będzie realizowane wspólnie. Wyraził przekonanie, oparte na własnym doświadczeniu,
że ośrodki dgk w województwie powinny udostępniać wykonawcom prac geodezyjnych informacje
czym dysponuje dany ośrodek, bo dostępność do danych i materiałów w poszczególnych placówkach
jest  dość  znacznie  zróżnicowana.  Z  pewną  satysfakcją  stwierdził,  że  obserwuje  wyraźną  poprawę
stosunku pracowników ośrodka do wykonawcy. „Następuje pozytywna zmiana w ośrodkach”.
Robert Cieszyński zapewnił: „przeniesiemy tę opinię na spotkanie z geodetami powiatowymi”.
Henryk Siuda skonstatował, że  „w starostwie jest obecnie potencjał intelektualny (pracuje tam sporo
inżynierów), który kiedyś posiadały takie firmy jak OPGK, Geoprojekt. W firmach małych, zwłaszcza
jednoosobowych,  nie  ma  możliwości  ogarnięcia  wszystkich  aktualnych  czynników  rozwojowych”.
Szkolenia, które są organizowane dla pracowników administracji geodezyjnej przybliżają możliwość
dokształcania,  bowiem  podnosi  się  na  nich  wiele  tematów.  Są  one  organizowane  pod  nadzorem
wojewódzkiego  inspektora  nadzoru  geodezyjnego  i  jego  służb.  Wykładowcy  są  zapraszani  z  dużą
uwagą i dbałością o klarowność prowadzonych zajęć.
Od paru lat Zarząd Oddziału SGP w Bydgoszczy chce przeprowadzić takie szkolenia dla geodetów
wykonujących prace i usługi geodezyjne. Przez ten czas na propozycje Zarządu odpowiedź pozytywną
dała jedna osoba. Jest to poważny problem, skoro nie można z ważną informacją tyczącą bezpośrednio
zawodu, dotrzeć do wykonawców tej profesji. 
Krzysztof Narewski z przykrością potwierdza
podobne postawy przyjmowane przez
niektórych geodetów włocławskich, którzy 
„bez przymusu ustalonego przepisami prawa
nie będą się szkolić”. Szkolenie geodetów
powinno być nakazane aktem prawnym. Już
można obserwować braki w rozumieniu przez
geodetów znaczenia wymogów
obowiązującego prawa. Stan taki potwierdzają
pracownicy ośrodka dgk. Stąd sugestia, aby
prawo wprowadziło przymus szkolenia
ustawicznego. To „mogło by wpływać na
uzyskanie poprawy cen”. Mówca przytaczał
wypowiedzi geodetów, którzy uważają, że 
„nie będą się szkolić, nawet za darmo, bo
szkoda czasu”.
Henryk Siuda podziękował za te wielce
niepokojące uwagi. Przypominając o
                                                                                                                                          Prezes Bolesław Krystowczyk zamyka zebranie ...



spotkaniu opłatkowym, zaplanowanym na 18 grudnia br., apelował o liczny w nim udział. Podał też, że 
elektroniczna lista członków naszego oddziału jest w trakcie opracowania.
Sprawy rożne
Beata  Startek przekazała  Stanisławowi  Marcinowi  Wilińskiemu  podziękowanie  Dyrektora  Zespołu
Szkół Budowlanych w Bydgoszczy Magdaleny Popielewskiej  „za wspaniałą oprawę fotograficzną i
medialną XXXVII Olimpiady Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej, która odbyła się w dniach 9-11
kwietnia 2015 roku”.
Zamykając zebranie prezes Bolesław Krystowczyk podziękował za liczną obecność i aktywny udział w
obradach.                                                                                                                                        smw

Odeszli od nas ...
W sierpniu odeszli nasi Koledzy i Przyjaciele, wielce zasłużeni dla geodezji
w Toruniu Seweryn Wierzbowski i Mieczysław Szalonek.
Zachowajmy o nich dobre wspomnienie.

Konto bankowe Oddziału
Podajemy konto, na które można dokonywać wpłat na rzecz Stowarzyszenia Geodetów
Polskich w Bydgoszczy, także składki członkowskie. 
PKO BP I/O Centralny w Bydgoszczy  37 1020 1462 0000 7102 0126 2575 


