TARNOWSKI DZIEŃ GEODETY – INTEGRACJA – POŻEGNANIE LATA 2016
Tarnowscy geodeci z Tarnowskiego Koła Stowarzyszenia Geodetów Polskich 30 września 2016 r.
pożegnali lato na wspólnej zabawie w niepowtarzalnej scenerii lokalu „ U Kowalskiego” położonego w lesie
nad jeziorem w miejscowości Dwudniaki k./ Wierzchosławic.
.

Patronat nad uroczystością objął Starosta Tarnowski Roman Łucarz.
Przybyłych na spotkanie uroczyście przywitał Kazimierz Sekuła, Prezes Tarnowskiego Koła SGPpomysłodawca i organizator spotkania.

W imieniu wszystkich przywitał:
•
•

Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego
Panią Danutę Paluch,
Dyrektora Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Tarnowie – Geodetę Powiatowego Pana
Andrzeja Majchra – reprezentującego Starostę Tarnowskiego,

Kierownika Rejonu Dróg Wojewódzkich
w Tarnowie Pana Marka Wieczorka
• Prodziekana Wydziału ds. Współpracy i Rozwoju na Wydziale Geodezji Górniczej
i Inżynierii Środowiska dr hab. Inż. Tomasza Lipeckiego –członka Zarządu Oddziału SGP w Krakowie,
reprezentującego Prezesa Oddziału SGP w Krakowie Elżbietę Biel,
• Sponsorów partycypujących w kosztach przygotowania imprezy, którymi były firmy:
- TPI – największy dostawca rozwiązań pomiarowych dla budownictwa, geodezji i innych branż
w Polsce,
- Leier Polska SA – jako połączone polskie spółki z siedzibą w Woli Rzędzińskiej k/Tarnowa –
producenta ceramiki budowlanej,
- Karmot - KARMOT KIEĆ AUTORYZOWANY Dealer Hyundai w Tarnowie .
•

Kazimierz Sekuła, Andrzej Majcher, Danuta Paluch, Marek Wieczorek, Tomasz Lipecki

Na zakończenie oficjalnej części Prezes Kazimierz Sekuła życzył przyjemnej zabawy,
w miłej i sympatycznej atmosferze. Następnie udekorował zaproszonych gości medalami SGP - uczestników
potyczek sportowych, za zwycięstwo w pokonaniu czasu, nadmiaru obowiązków i przybycie na uroczystości
Tarnowskiego Dnia Geodety.
Wszyscy udekorowani nie kryjąc wzruszenia, podziękowali za wyróżnienie i życzyli przybyłym udanej
zabawy.

Dobre nastroje i humory nie opuszczały geodetów, którzy bawili się na zabawie tanecznej przy
muzyce na żywo w rytmach piosenek minionych lat i przebojów disco polo.
W przerwie zabawy odbyło się uroczyste przyjęcie nowych członków Koła i wręczenie im legitymacji.

Miłym momentem było nadanie tytułu honorowego
członka Koła - Panu Mieczysławowi Sobolowi, aktywnemu
od 60-ciu lat geodecie, wielce zasłużonemu dla tarnowskiej
geodezji.

Tomasz Lipecki, Mieczysław Sobol

Następnie Pan Mieczysław Sobol dokonał losowania nagród ufundowanych przez sponsora - firmę
motoryzacyjną KARMOT KIEĆ AUTORYZOWANEGO Dealera Hyundai w Tarnowie - główną nagrodę–
samochód na weekend, wygrał kol. Jan Golonka

Kazimierz Sekuła, Krzysztof Konopacki, Stefan Kuraś, Jan Golonka, Andrzej Duszycki – firma Karmot, Tomasz Lipecki Mieczysław Sobol

Dużym zainteresowaniem cieszyły się konkursy, gdzie można było „popisać się” swoimi
zdolnościami wokalnymi.
Liczne nagrody ufundowane przez PATRONA UROCZYSTOŚCI STAROSTĘ TARNOWSKIEGO
zdobywano podczas konkursu śpiewu piosenek biesiadnych i w przeprowadzonych losowaniach.
Powodzeniem cieszyło się aromatycznie i smacznie przygotowane chłopskie jadło - szwedzki stół,
grill, gdzie każdy mógł zadowolić swoje podniebienie.

Następnie geodeci porwani muzyką gitary i akordeonu śpiewali piosenki biesiadne.

Wielkim zainteresowaniem geodetów cieszyła się prezentacja przygotowana przez sponsorów:
Firma TPI zademonstrowała terenowy sprzęt pomiarowy m.in. Mobilny Sprzęt do skanowania TOPCOM
IPS-3, skaner ręczny ZEB REB Revo i inne.

Natomiast firma KAMROT prezentowała gamę modeli samochodów Hyundai, w tym nowy model
samochodu Hyundai Elantra.

Wszyscy w wesołych nastrojach i z dobrymi humorami bawili się do późnych godzin nocnych,
deklarując przybycie znów za rok, na wspólne spotkanie.

Opracował:
Kazimierz Sekuła

