Tarnowskie geodezyjne „Pożegnanie lata”
W dniu 12 października 2018 r. w Tarnowie – Mościcach w lokalu Kasyno, odbył się tradycyjny
V Tarnowski Dzień Geodety pod hasłem „Pożegnanie Lata” pod Honorowym Patronatem Prezydenta
Tarnowa Pana Romana Ciepieli i Starosty Tarnowskiego Pana Romana Łucarza, którzy ufundowali
wiele nagród dla uczestników zabawy.
Wydarzenia te są cyklicznie organizowane przez Stowarzyszenia Geodetów Polskich, Koło
w Tarnowie. Głównym celem tych spotkań jest integracja środowiska geodezyjnego.
Spotkanie rozpoczął Kazimierz Sekuła, prezes tarnowskiego koła SGP, który w imieniu
Zarządu Koła na tarasie lokalu Kasyno powitał wszystkich uczestników oraz zaproszonych gości,
m.in. Małopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego Danutę
Paluch. po czym zaprosił na smaczny obiad.

Po obiedzie była okazja do zapoznania się z najnowszym sprzętem wykorzystywanym
w geodezji oraz samochodami marki Toyota.
Organizatorzy zadbali także o nutkę rywalizacji w konkursach i przeżywaniu emocji podczas
losowania nagród, ufundowanych przez sponsorów imprezy.
Firma NaviGate z Krakowa zaprezentowała nowoczesny sprzęt pomiarowy wykorzystywany
w geodezji, po czym zorganizowała konkurs wiedzy z przeprowadzonej prezentacji o sprzęcie.

Główną nagrodą było ufundowane szkolenie teoretyczne i praktyczne przygotowujące do egzaminu
państwowego na obsługę dronów. Najlepszy w konkursie okazał się kol. Paweł Sysło.

Gamę samochodów marki Toyota zaprezentowała firma Toyota Kobos ze Zgłobic/k Tarnowa
-autoryzowany dealer samochodów tej marki, która jako nagrodę zaoferowała uczestnikom możliwość
wyciągnięcia szczęśliwego losu i wygranej w postaci pojazdu na weekend. Tym razem los uśmiechnął
się do kol. Agaty Wojdon.

O zmroku dalszą część imprezy rozpoczęto we wnętrzu lokalu Kasyno odśpiewaniem przy
akompaniamencie zespołu muzycznego Hymnu Geodety.

Po odśpiewaniu Hymnu Geodety prezes Koła podziękował sponsorom imprezy: firmie Bruk
Bet w Niecieczy, firmie Leier z Woli Rzędzińskiej, NaviGate, Toyota Kobos, MGGP Aero z Tarnowa
i MBGiTR z Tarnowa, dzięki, którym można było przygotować imprezę w takim wymiarze, w takim
otoczeniu i w takiej oprawie.

Życzył przyjemnej zabawy w miłej i sympatycznej atmosferze, a przy okazji owocnej dyskusji
w kuluarach zakątków lokalu „ KASYNO”.

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.

W przerwie zabawy przyjęto nowych członków SGP kol. Kamile Mikę, kol. Katarzynę Wrzos
i kol. Jacka Siedlika, a wręczenia legitymacji dokonała prezes Oddziału SGP w Krakowie,
kol. Elżbieta Biel.
Organizatorzy zadbali także o nutkę rywalizacji w konkursach i zabawach, w których
można było pomóc szczęściu i wygrać cenne nagrody.

Ostatni goście w wesołych nastrojach i z dobrymi humorami opuścili lokal około 1:00
w nocy, deklarując przybycie na wspólne spotkanie za rok.
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