
ZEBRANIE NOWOROCZNE 2013 CZŁONKÓW 
ODDZIAŁU ŁÓDZKIEGO SGP

Podobnie jak w ubiegłych latach, na początku stycznia w restauracji „Satyna”, 
Zarząd Oddziału SGP w Łodzi zorganizował Zebranie Noworoczne. Uroczystość 
otworzyła Prezes Zarządu kol. Teresa Rżanek-Kmiecik, która bardzo serdecznie 
powitała przybyłych na zebranie koleżanki i kolegów geodetów oraz zaproszonych 
gości. Wśród wymienionych przez kol. Prezes gości znaleźli się m.in. poseł RP na sejm 
VI i VII kadencji, kolega geodeta Artur Dunin, Prezes Zarządu Głównego 
Stowarzyszenia Geodetów Polskich kol. Stanisław Cegielski, Członek Honorowy SGP 
kol. Piotr Fabiański, Sekretarz Głównej Komisji Rewizyjnej SGP kol. Zdzisław 
Berliński, Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego w Łodzi 
Mirosław Szelerski, delegatki Łódzkiego Ośrodka Geodezji - Edyta Majer, Edyta 
Nowicka, Urszula Świtała oraz Izabela Pawłowska, a także przedstawiciele 
samorządów, Ośrodków Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, prezesi, 
dyrektorzy i właściciele firm geodezyjnych.

Po przywitaniu uczczono minutą ciszy pamięć wszystkich kolegów geodetów, którzy w 
2012 roku odeszli na "wieczne pomiary".

 Kolejnym punktem zebrania było przedstawienie przez kol. Teresę Rżanek-
Kmiecik sprawozdania z działalności Zarządu Oddziału Łódzkiego SGP w Łodzi w roku 
2012. Sprawozdanie stanowiło prezentację podstawowych kierunków, w jakich 
prowadził działalność statutową Zarząd Oddziału. Podobnie jak podczas całej kadencji 
główne cele realizowane w 2012 roku to: podnoszenie wiedzy geodetów (zrzeszonych 
w naszym oddziale jak i niezrzeszonych) poprzez organizację szkoleń, seminarium i 
prelekcji oraz utrzymywanie i pogłębianie więzi interpersonalnych całej braci 
geodezyjnej. Podczas odczytu odbywał się pokaz multimedialny przygotowany przez 
kol. Sławomira Olejniczaka, prezentujący najważniejsze wydarzenia zorganizowane 
przez Zarząd SGP w Łodzi w minionym roku. Po przedstawieniu sprawozdania 
wzniesiono toast za pomyślność w Nowym 2013 Roku. 



Wyrazem szczególnego uznania i podziękowania za współpracę oraz postawę 
wobec Stowarzyszenia Geodetów Polskich było wręczenie podziękowań dla 
wykładowców, którzy wzięli udział w zorganizowanym w dniach 11-13 października 
2012 roku w Spale przez Zarząd Oddziału seminarium na temat „Zmiany w przepisach 
prawa dotyczących geodezji i kartografii”. Podziękowania za przygotowanie i 
wygłoszenie prelekcji otrzymali Mirosław Szelerski, Zdzisław Szambelan oraz Jan 
Schnerch, w imieniu którego podziękowanie odebrała dyrektor Edyta Majer. 
Korzystając z podniosłego charakteru uroczystości oraz obecności kol. Prezesa 
Zarządu Głównego, Stanisława Cegielskiego, wręczono legitymację nowemu członkowi 
Stowarzyszenia, Marcinowi Posmykowi, a także za zasługi w pracy na rzecz 
Stowarzyszenia w Łodzi wręczono srebrną odznakę SGP kol. Andrzejowi Tomczykowi 
oraz honorową odznakę NOT kol. Bożenie Krzywańskiej.

W kolejnym punkcie Zebrania Noworocznego głos zabrał poseł RP Artur Dunin 
oraz Prezes ZG SGP kol. Stanisław Cegielski. W imieniu posła RP Michała Pacholskiego 
oraz prof. Wiesława Pawłowskiego, szefa Katedry Geodezji, Kartografii Środowiska i 
Geometrii Wykreślnej, głos zabrał kol. Tadeusz Kośka. W krótkich wystąpieniach 
zabierający głos gratulowali członkom SGP dorobku osiągniętego w działalności 
stowarzyszeniowej oraz życzyli wszystkim zebranym pomyślności w rozpoczętym 
2013 roku. Kolejną częścią uroczystości, była prelekcja przeprowadzona przez 
docenta Katedry Geodezji, Kartografii Środowiska i Geometrii Wykreślnej dr inż. 
Tadeusza Kośkę pod tytułem „Miscellanea Geodezji i Kartografii na Nowy Rok 2013”. 

Nie mniej istotną częścią uroczystości było wystąpienie Prezesa Zarządu 
Głównego SGP kol. Stanisława Cegielskiego, który położył nacisk w swojej wypowiedzi 
na działania podejmowane przez Zarząd Główny. Za priorytetowe kierunki działalności 
kol. Prezes uznał m.in. sprawę deregulacji, działań na polu legislacyjnym, współpracy z 
innymi stowarzyszeniami, zmian w statucie, przygotowań do Zjazdu w 2013 roku oraz 
współpracy zagranicznej SGP.

Wystąpienie Prezesa ZG było ostatnim oficjalnym punktem zebrania, po którym 
uczestników zaproszono na uroczystą kolację. Spotkanie, w którym dyskusje o 
geodezji zdecydowanie ustąpiły miejsca ciepłej, rodzinnej atmosferze, zakończyło się 
w późnych godzinach wieczornych. Wszystko co się działo dla potomnych spisał 
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