TARNOWSKIE GEODEZYJNE POŻEGNANIE LATA
To już stało się tradycją, że na zakończenie lata tarnowscy geodeci spotykają się na spotkaniu
integracyjnym. W dniu 14 października 2017 roku pożegnali lato na wspólnej zabawie
w niepowtarzalnej scenerii lokalu „Marcepanowy Dworek” w Wierzchosławicach k/Tarnowa.
W imieniu Zarządu Koła Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Tarnowie uroczystego
powitania wszystkich uczestników spotkania, patronów honorowych i sponsorów wspierających
zabawę, dokonał Kazimierz Sekuła – v-ce prezes Koła i gospodarz spotkania.

Honorowy patronat nad imprezą objął Starosta Tarnowski – Roman Łucarz, reprezentował go
Andrzej Majcher, Dyrektor Wydziału Geodezji Starostwa Powiatowego w Tarnowie
i Prezydent Miasta Tarnowa – Roman Ciepiela, którego reprezentował Marek Idzkiewicz, Dyrektor
Wydziału Geodezji Urzędu Miasta Tarnowa. Ufundowali oni również wiele nagród dla uczestników
zabawy, za co serdecznie podziękował w imieniu wszystkich uczestników gospodarz spotkania.
Podziękował
również
pozostałym
sponsorom
imprezy:
firmie
Bruk
Bet
w Niecieczy, firmie Leier z Woli Rzędzińskiej, Leica Geosystes, FHU Mat-Bud z Wojnicza, Śkoda
Auto Bączek, dzięki, którym można było przygotować imprezę w takim wymiarze, w takim
otoczeniu i w takiej oprawie.
Patronat medialny objął tygodnik regionalny„ Miasto i Ludzie” ,tygodnik TEMI, Gazeta
Krakowska oraz TRENDY Radio.

Na zakończenie części oficjalnej odśpiewano tradycyjny Hymn Geodetów.
Przedstawiciel firmy Leica Geosystems zrobił wspólne zdjęcie z powietrza przy pomocy drona

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.

Powodzeniem cieszyło się aromatycznie i smacznie przygotowane chłopskie jadło - szwedzki stół,
gdzie każdy mógł zadowolić swoje podniebienie.

Wspólna zabawa połączona była z uroczystym wręczeniem legitymacji nowym członkom
SGP:. Wręczenia legitymacji dokonała prezes Oddziału SGP w Krakowie, kol. Elżbieta Biel.

Od lewej: Kazimierz Sekuła, Elżbieta Biel, Sławomir Rakoczy, Stefan Kuraś, Krystyna Zych, Beata Sysło

Organizatorzy zadbali także o nutkę rywalizacji
w konkursach i zabawach, gdzie można było
„popisać
się”
swoimi
zdolnościami
zręcznościowymi.

Na zwycięzców konkursów sprawnościowych czekały nagrody.

Lubiący śpiewać rywalizowali w konkursie piosenek biesiadnych

Dużym zainteresowaniem geodetów cieszyła się prezentacja przygotowana przez sponsorów:
firma Lieca zademonstrowała nowoczesny sprzęt pomiarowy,
firma Auto Bączek zaprezentowała różne modele samochodów Śkoda, firma Bruk Bet
przedstawiła gamę swoich produktów w przekazanym katalogu.

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