
ZEBRANIE NOWOROCZNE CZŁONKÓW ODDZIAŁU 

ŁÓDZKIEGO SGP 

23 stycznia 2012 roku w restauracji „Satyna” odbyło się Zebranie Noworoczne 
zorganizowane przez Zarząd Oddziału SGP w Łodzi. Uroczystość otworzyła Prezes 
Zarządu kol. Teresa Rżanek-Kmiecik, która serdecznie powitała przybyłych na zebranie 
koleżanki i kolegów geodetów oraz zaproszonych gości. Wśród wymienionych przez kol. 
Prezes gości znaleźli się: poseł na sejm 
VI i VII kadencji, kolega geodeta Artur 
Dunin, który zawsze uczestniczy           
w zebraniach noworocznych 
odbywających się w Łodzi, poseł na sejm 
VII kadencji, geodeta Michał Pacholski, 
Sekretarz Generalny Stowarzyszenia 
Geodetów Polskich Włodzimierz 
Kędziora, Członek Honorowy SGP Piotr 
Fabiański, Sekretarz Głównej Komisji 
Rewizyjnej SGP Zdzisław Berliński, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego        
i Kartograficznego w Łodzi Mirosław Szelerski, Geodeta Województwa Łódzkiego 
Aleksandr Bielicki, Dyrektor ds. Geodezji w ŁOG Edyta Majer, Prezes Łódzkiej Rady 
NOT prof. Mirosław Urbaniak, Wiesław Pawłowski z Wydziału Budownictwa, 
Architektury i Inżynierii Środowiska Politechniki Łódzkiej a także przedstawiciele 
samorządów, Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, Geodeci 
Powiatowi, prezesi, dyrektorzy i właściciele firm geodezyjnych. 

Po przywitaniu uczczono minutą ciszy pamięć kol. Władysława Hałasa oraz wszystkich 
kolegów geodetów, którzy w 2011 roku odeszli na "wieczne pomiary". 

  Kolejnym punktem zebrania było 
przedstawienie przez kol. Teresę Rżanek-
Kmiecik sprawozdania z działalności 
Zarządu Oddziału Łódzkiego SGP w Łodzi 
za rok 2011. Kilkustronicowe sprawozdanie 
stanowiło prezentację głównych kierunków, 
w jakich prowadzona była działalność 
statutowa Zarządu. Podstawowe 
realizowane kierunki, na które zwróciła 



uwagę Prezes, to: podnoszenie wiedzy członków SGP, czego wyrazem były 
przeprowadzone szkolenia, seminaria i prelekcje, a także utrzymanie i pogłębianie 
szeroko rozumianych więzi interpersonalnych członków Oddziału. Podczas odczytu 
odbywał się pokaz multimedialny przygotowany przez kol. Sławomira Olejniczaka, 
prezentujący najważniejsze wydarzenia zorganizowane przez Zarząd SGP w Łodzi        
w minionych 365 dniach. Po przedstawieniu sprawozdania wzniesiono toast                   
za pomyślność w Nowym 2012 Roku.  

 Wyrazem szczególnego uznania i podziękowania za współpracę oraz postawę 
wobec Stowarzyszenia Geodetów Polskich 
było przyznanie przez Prezydium Zarządu 
Głównego Medalu „Amigo Societas” – 
„Przyjaciel Stowarzyszenia” Geodecie 
Województwa Łódzkiego – Aleksandrowi 
Bielickiemu, który otrzymał je z rąk 
Sekretarza Generalnego SGP Włodzimierza 
Kędziory. Kolega Sekretarz, wręczając Medal 
podkreślił, iż odznaczony, w swojej 
działalności wykazał się znaczącym wsparciem, dowodami przyjaźni oraz wieloma 
działaniami wspomagającymi Stowarzyszenie Geodetów Polskich. Równie ważnym 
uznaniem działalności polegającej na wspieraniu Stowarzyszenia, było wręczenie 
podziękowań prowadzącym prelekcje podczas zorganizowanego przez Zarząd Łódzki 

seminarium z cyklu: „Zmiany przepisów prawa      
w zakresie geodezji i kartografii” na temat: 
„Geodezja współczesna w produkcji oraz 
administracji”, które odbyło się w dniach 3-5 
listopada 2011 w Borkach koło Tomaszowa 
Mazowieckiego. Podziękowanie, które otrzymali: 
Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego    
i Kartograficznego w Łodzi Mirosław Szelerski, 
Dyrektor Łódzkiego Ośrodka Geodezji – Jan 
Schnerch oraz kol. Tadeusz Kośka z Wydziału 
Budownictwa, Architektury i Inżynierii 
Środowiska Politechniki Łódzkiej, było 
wyrażeniem wdzięczności dla prelegentów za 
stworzenie możliwości zapoznania się 
uczestników szkolenia z istotnymi elementami 



obszarów związanych z szeroko rozumianą geodezją i kartografią oraz podniesienie 
poziomu merytorycznego seminarium. Korzystając z podniosłego charakteru 
uroczystości oraz obecności kol. Sekretarza Zarządu Głównego, wręczono legitymacje 
nowym członkom Stowarzyszenia: Markowi Łuczakowi, Marcinowi Kałuziakowi oraz 
Łukaszowi Olszakowi, a także koledze Lesławowi Łągiewce. 

 Realizując następny punkt Zebrania 
Noworocznego głos zabrali zaproszeni 
goście: posłowie Artur Dunin i Michał 
Pacholski oraz Prezes Łódzkiej Rady NOT 
prof. Mirosław Urbaniak, którzy w krótkich 
wystąpieniach gratulowali członkom SGP 
dorobku osiągniętego w działalności 
stowarzyszeniowej oraz życzyli wszystkim 
zebranym pomyślności w rozpoczętym 2012 
roku. Następnie w imieniu Zarządu Głównego 
SGP głos zabrał Sekretarz Generalny, 
Włodzimierz Kędziora. Gratulując sukcesów 
Zarządowi Łódzkiemu i składając, jak poprzednicy, najlepsze życzenia, wskazał w swoim 
wystąpieniu na priorytety i wyzwania stojące przed Zarządem Głównym w kolejnym roku 
działalności. 

Kolejną, istotną częścią uroczystości, była prelekcja przeprowadzona przez panie 
reprezentujące Łódzki Ośrodek Geodezji: Dyrektor ds. Geodezji Edytę Majer oraz 
Kierowniczkę Obsługi Informatycznej i Wdrożeń Edytę Nowicką. W swojej prelekcji, 
której głównym elementem był pokaz multimedialny, przedstawiły planowane zmiany      
w sposobie obsługi geodetów poprzez wprowadzenie systemu teleinformatycznego        
w związku z całkowitym przejściem ŁOG na mapę prowadzoną w postaci numerycznej.  

 



Prelekcja była ostatnim oficjalnym punktem zebrania, po którym uczestników 
zaproszono na uroczystą kolację. Spotkanie okraszone dyskusjami o sprawach 
dotyczących geodezji a także rozmowami, w których sprawy zawodowe zdecydowanie 
ustąpiły miejsca ciepłej, rodzinnej atmosferze, zakończyło się w późnych godzinach 
wieczornych, a wszystko spisał dla potomnych 
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