
Koleżanki i Koledzy! Mili Goście!

Witam wszystkich bardzo serdecznie na uroczystym posiedzeniu Zarządu Oddziału Krakowskiego 

SGP i na Koncercie Kolęd w wykonaniu Chóru Volare Cantare  oraz  Jasełkach w wykonaniu dzieci z 

Domu Dziecka im. Św. Ludwiki w Krakowie.

Działalność społeczną w 2012 roku rozpoczęliśmy uroczystym posiedzeniem Zarządu Oddziału w 

dniu 19 stycznia 2012r. W sali koncertowej na ul. Zyblikiewicza 1 połączonym z koncertem kolęd w 

wykonaniu Zespołu Dziecięcego „Małe Słowianki”. W spotkaniu uczestniczyli zaproszeni goście, 

członkowie Oddziału Krakowskiego SGP oraz sympatycy. Było nas ok 130 osób.

Występ Zespołu Pieśni i Tańca „Małe Słowianki”

Nowo przyjęci członkowie SGP Oddział Kraków.
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W roku 2012 prowadziliśmy działalność społeczną organizując szkolenia, kursy, wycieczki i inne 

imprezy:

− W dniach 17-20 marca 2012r. Odbyły się XXIII Ogólnopolskie Mistrzostwa Narciarskie 

Geodetów w Białce Tatrzańskiej. Uczestniczyło 70 osób z całej Polski. Impreza połączona była ze 

szkoleniem na temat „Infrastruktura Usług Informacji Przestrzennej w e-administracji”.

− W dniu 2.02.2012r. odbyło się w NCK szkolenie na temat „Rozporządzenia w sprawie standardów 

technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych a instrukcje techniczne”, które 

prowadził Mirosław Puzia – uczestniczyło 207 osób.

− W dniu 15.03.2012r. odbyło się w NCK szkolenie na temat „Rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 9.11.2011r. w sprawie standardów technicznych 

wykonywania pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowania i przekazywania 

wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U.Nr 263, 

poz. 1572)”, które prowadził Stanisław Zaremba, przedstawiciel GUGiK. Uczestniczyła 

rekordowa ilość osób - 300.

− W dniach 21-22.08.2012 r. i 23-24.08.2012 r. w dwóch grupach 20-osobowych zorganizowaliśmy 

szkolenie dla ARiMR, które prowadziła mgr inż. Martyna Poręba.

− Ze względu na to, że egzaminy na uprawnienia zawodowe w 2012 r. odbywały się tylko 

w Warszawie brak było zainteresowania uczestnictwem w kursach. Ale mimo to udało nam się 

zorganizować we wrześniu 2012 roku jeden kurs na uprawnienia geodezyjne, w którym 

uczestniczyło 17 osób.

− W dniach 27-28.09.2012 r. w Borku zorganizowano seminarium poświęcone zagadnieniu: 

„Zmiany w przepisach wykonawczych do ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne oraz skutki 

ich wprowadzenia dla służby geodezyjnej i wykonawców prac geodezyjnych”. Uczestniczyły 52 

osoby.

− W dniach 18.10.2012 zorganizowano szkolenie na temat: „Wykonywanie prac geodezyjnych i 

kartograficznych w aspekcie aktualizacji bazy danych ewidencyjnych Ewidencji Gruntów i 

Budynków (EGiB)”. Szkolenie prowadził Mirosław Puzia. Uczestniczyło 189 osób.

− W dniu 15.11.2012 r. odbyła się II część szkolenia o ewidencji gruntów i budynków, którą 

prowadził  sędzia Marian Wolanin – uczestniczyło 106 osób.

Koło Tatrzańskie zorganizowało w tym roku kilka bardzo udanych spotkań dla środowiska 

geodezyjnego w Zakopanem.

− W dniu 16.02.2012 r. – odbyło się spotkanie dotyczące „Ubezpieczeń OC i sprzętu geodezyjnego 

dla geodetów”.
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− W dniu 2.03.2012 r. - odbyło się zebranie Koła Tatrzańskiego i spotkanie informacyjne na temat 

„Potrzeby rozwoju geodezji w Powiecie Tatrzańskim”.

− W dniu 14.06.2012 r. - odbyło się Spotkanie przy Ognisku – szkolenie z nowego rozporządzenia i 

„płonący” temat instrukcji technicznych po 7.06.2012 r.

            W ramach  naszego Oddziału działają Kluby Studenckie przy AGH i UR.

Ideą Koła Naukowego Geodetów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie jest zdobywanie i 

pogłębianie wiedzy z dziedziny geodezji poprzez aktywną działalność naukowo – badawczą, w tym 

poprzez kreowanie nowych przedsięwzięć naukowych oraz wspieranie i uczestnictwo we wszelkiego 

rodzaju inicjatywach organizacji studenckich z innych ośrodków naukowych w kraju i zagranicą.

Członkowie Koła uczestniczyli w takich inicjatywach jak:

− XXV Mi ędzynarodowe Spotkanie Studentów Geodezji w Hiszpanii (22-28 kwietnia 2012r.)

− XVII Mi ędzynarodowa Konferencja Studenckich Kół Naukowych we Wrocławiu (10-11 maja 

2012r.)

− VII Ogólnopolska Konferencja Kół Naukowych Studentów Geodezji w Gliwicach (12-13 kwietnia 

2012r)

− Obóz naukowy – Krym - „Pomiar statyczny przemieszczeń gr Krymu” (16-30 lipca 2012r.)

− Obóz naukowy – Solina - „Pomiar zapory wodnej techniką naziemnego skaningu laserowego z 

wykorzystaniem Leica ScanStation C10” (17-21 września 2012r.)

 Wszystkie te spotkania były wspierane finansowo przez nasz Oddział.

Udział i starania członków Koła zaowocowały następującymi osiągnięciami:

− zajęciem I miejsca na VII Ogólnopolskiej Konferencji Kół Naukowych Studentów Geodezji w 

Gliwicach za referat pt. „Inwentaryzacja cmentarza parafialnego Dobrego Pasterza w Krakowie 

jako podstawa integracji zasobów dla wspomagania zarządzania przestrzenią”

− zajęciem III miejsca na XVII Międzynarodowej Konferencji Stu7denckich Kół Naukowych we 

Wrocławiu za referat pt. „Pozyskanie, orientacja i zastosowanie danych z naziemnego skaningu 

laserowego”

− Pozytywnie przyjętą prezentacją posteru pt. „Porównania wyników pomiarów współrzędnych 

podstawowej osnowy pomiarowej pomierzonej niezależnie, metodą klasyczną oraz techniką 

satelitarną GNSS” na XXV Międzynarodowym Spotkaniu Studentów Geodezji w Hiszpanii.

Zorganizowane obozy naukowe pozwoliły na zdobycie cennej wiedzy praktycznej, a efekty prac 

posłużą studentom koła jako doskonały materiał do referatów prezentowanych na sesjach kół naukowych.
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Sprawozdanie z działalności Klubu Studentów Geodezji AGH

1. Dane związane z Klubem Studentów Geodezji AGH

Zarząd Klubu:

Przewodniczący Klubu:

Michał Buczek

Tel. 665 647 607

Email: butcho@wp.pl

Strona internetowa Klubu Studentów Geodezji AGH www.kng.agh.edu.pl

Email Klubu Studentów Geodezji AGH: kng@agh.edu.pl

Liczba członków Koła na dzień 30.12.2011: 45

2. Działalność Klubu Studentów Geodezji AGH:

  Szkolenie w NOT (Kraków) oraz wyjazd integracyjny do chatki Kudłacze – Pcim, 31 marca-

1kwietnia 2012r.

• Liczba uczestników: 36, w tym 29 studentów z AGH oraz 7 studentów z UR.

• Szkolenie pt. „Kontrola powierzchni pourobkowych, czyli zadania geodety w

indyjskiej kopalni” poprowadziła Anna Mamla.

• Dofinansowanie Krakowskiego oddziału SGP obejmowało koszt wynajęcia sali na

szkolenie

  Obóz naukowy w Łebie – sierpień 2012r

• Liczba uczestników: 10

• Podczas obozu wykonano pomiar przemieszczenia wydm na terenie Słowińskiego

Parku Narodowego ze szczególnym uwzględnieniem Wydmy Łąckiej

  Obóz naukowy w Jarosławiu – 3-7 września 2012r

• Liczba uczestników: 9 osób

• Podczas obozu wykonano pomiary wychyleń murów opactwa Benedyktynek w

Jarosławiu i wychyleń wież kościelnych

  Obóz naukowy Tatry 2012 – 3-14 września 2012r

• Liczba uczestników: 8 osób (6 członków SGP) i 2 opiekunów

• Wykonano pomiar tachymetryczny wszystkich podpór Kolei Krzesełkowej

Goryczkowa oraz skaning podpór 4,5,6,7, a także kół napędowego i przewojowego.

Skaning laserowy stożka piargowego nad Zielonym Stawem oraz skaning

następujących obiektów małej architektury znajdujących się na terenie Hali

Gąsienicowej: Gawra, budynek IMGW, Betlejemka.

• Dofinansowanie Krakowskiego oddziału SGP obejmowało: wyżywienie po 150 zł na

osobę, łącznie 900 zł
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  Obóz naukowy GIS pod Turniami – wrzesień 2012r

• Liczba uczestników: 3

• Podczas obozu wykonano następujące pomiary Geodezyjną obsługę pomiarów

batymetrycznych jezior tatrzańskich (Morskie Oko, Czarny Staw nad Morskim Okiem)

oraz wyznaczenia przebiegu lokalnej linii pionu.

  VII Ogólnopolska Konferencja Studenckich Kół Geodezyjnych oraz Zebranie Ogólnopolskiego

Klubu Studentów Geodezji - Gliwice, 12-13 kwietnia 2012r.

• Liczba uczestników: 8

• Wydelegowani studenci opracowali i wygłosili 5referatów podczas konferencji.

  Międzynarodowe Spotkanie Studentów Geodezji (IGSM) - Jaen, Hiszpania, 22-28 kwietnia

2012r.

• Liczba uczestników: 5

• Wydelegowani studenci opracowali plakat na sesję posterową. Podczas wyjazd

nastąpiła wymiana doświadczeń i wiedzy z zakresu dziedzin geodezji i kartografii

poprzez udział w licznych wykładach, rozszerzenie kontaktów między uczelniami

geodezyjnymi z różnych stron świata

• Dofinansowanie Krakowskiego oddziału SGP obejmowało delegację na przejazd 3

studentów z Klubu Studentów Geodezji AGH.

  Spotkanie Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji - Kraków, Uniwersytet Rolniczy, 7

grudnia 2011 r.

• Liczba uczestników: 5

• Prezentacja dorobku oraz działalności zaproszonych kół i stowarzyszeń, debata nad

wspólnym projektem naukowym,

3. Szczegółowe opisy działalności Koła wymienione w części drugiej

1) Obóz naukowy w Łebie

W dniach 9-15 sierpnia 2012 odbył się obóz naukowy dotyczący pomiaru wydm ruchomych ze

szczególnym uwzględnieniem Wydmy Łąckiej. Miał on miejsce na terenie Słowińskiego Parku

Narodowego. Uczestnikami byli obecni jak i byli członkowie Koła Naukowego Geodetów Dahlta.

Opiekunem naukowym tegorocznego obozu był dr inż. Jakub Kolecki. Niezbędnego sprzętu do

pomiaru użyczył mgr inż. Michał Biernacik- członek KNG w latach 1993-1997, który był na obozie

już po raz 20.

Pomiar wykonano w oparciu o dwa ciągi wiszące nawiązane kątowo-liniowo o 2 punkty osnowy

trzeciej klasy. Z punktów ciągów zebrano pikiety. Na ich podstawie zostanie wykonana m.in.

mapa sytuacyjno-wysokościowa oraz model 3D wydmy.

Oprócz pomiarów był także czas na odpoczynek oraz zwiedzanie okolicy.
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Tegoroczny obóz został dofinansowany z Grantu Rektorskiego dla Studenckich Kół Naukowych AGH.

2) Obóz naukowy w Jarosławiu

W dniach 3-7 września 2012 roku odbył się Obóz Naukowy w Jarosławiu. Celem wyprawy było

wykonanie pomiarów geodezyjnych dla celów profilaktyki remontowo-budowlanej na terenie

400-stu letniego Opactwa Sióstr Benedyktynek. Obserwacjom zostały poddane wieże kościoła św.

Mikołaja i Bartłomieja biskupów oraz mury okalające Opactwo. Była to trzecia seria pomiarowa.

Poprzednie odbyły się w latach 2006 oraz 2008.

W tegorocznych pomiarach udział wzięło 9 członków KNG Dahlta pod opieką dr inż. Tomasza

Stocha. Obóz odbył się przy wsparciu Ośrodka Kultury i Formacji Chrześcijańskiej w Jarosławiu

oraz firmy Nadowski Instrumenty Geodezyjne.

3) GIS pod turniami – Tatry 2012

W dniach 3-13.09.2012 odbył się obóz naukowy "GIS pod turniami - Tatry 2012". Była to wspólna

inicjatywa trzech środowisk naukowych: Centrum GIS Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu

Jagiellońskiego oraz KNG Dahlta z AGH. Głównym celem było wykonanie pomiarów

pozwalających na stworzenie map ukształtowania dna jezior tatrzańskich, natomiast badacze z UJ

mieli za zadanie stworzenie wizualizacji ścianki wspinaczkowej.

Pomiary przeprowadzono na Morskim Oku oraz Czarnym Stawie pod Rysami. W tym celu młodzi

geodeci z AGH założyli osnowę pomiarową wokół wymienionych jezior. Wzmocniona statycznymi

pomiarami satelitarnymi pozwoliła później na wyznaczanie pozycji pontonu, na którym

zamontowano echosondę. Dzięki integracji danych batymetrycznych wraz z geodezyjnymi

możliwe było zrealizowanie założonych zadań.

W trakcie obozu studenci AGH byli wspierani merytorycznie przez dr inż. Krystiana Kozioła.

Natomiast wsparcia technicznego oraz finansowego udzieliły: Wydział Geodezji Górniczej i

Inżynierii Środowiska, Esri Polska, LeicaGeosystems oraz SmallGIS.

4) Obóz naukowy w Tatrach

W dniach od 3 do 14 września odbył się kolejny obóz naukowy w Tatrach. Tematem

tegorocznego obozu były: badanie prostoliniowości KL Goryczkowa oraz pionowości jej podpór

metodami klasyczną i skaningu laserowego, pomiary astronomiczne osnowy, skaning stożka nad

Zielonym Stawem Gąsienicowym, a także pomiar sytuacyjny aparatury pomiarowej dra

Mościckiego. Pomiary prowadzone były na terenie Hali Goryczkowej oraz Hali Gąsienicowej

metodami: tachimetryczną, GPS, skaningu laserowego. Prowadzone w czasie obozu pomiary

nawiązano do sieci punktów osnowy geodezyjnej, założonej przez uczestników zeszłorocznego

obozu w Tatrach.

W obozie wzięło udział ośmiu członków Koła, a opiekę naukową nad obozem sprawowali dr inż.

Władysław Borowiec oraz mgr inż. Rafał Kocierz. Wsparcia finansowego przy organizowaniu
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obozu udzielili sponsorzy: Wydział GGiIŚ, Krakowski Oddział SGP, a także firmy geodezyjne OPGK

Kraków, GeoSat oraz Józef Śliż UGK w Ustroniu.

W roku 2012 zorganizowaliśmy 2 wycieczki szkoleniowo – turystyczne. 

W dniach 29.04 – 4.05.2012 r. odbyła się 

wycieczka do Moskwy pociągiem, w której 

uczestniczyło 25 osób. Temat szkolenia: 

„Deregulacja zawodu geodety”. Zobaczyliśmy 

wielkie miasto – stolicę naszego wschodniego 

sąsiada. Zwiedziliśmy Kreml, cerkiew 

Chrystusa Zbawiciela, Plac Czerwony i 

spędziliśmy wiele miłych chwil w Metrze 

Moskiewskim. 

W dniach 29.09 – 6.10.2012 r. odbyła się wycieczka do Szwajcarii, w której uczestniczyły 52 

osoby. Temat szkolenia: „Ewidencja 

Gruntów i Budynków – aktualne zmiany”. 

Zobaczyliśmy zupełnie inny świat. Piękną 

przyrodę, wysokie góry i miasteczka jak z 

bajki. 
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We wrześniu odbył się I etap Olimpiady Geodezyjnej szkół średnich. W woj. małopolskim mamy 5 takich 

szkół. W Jury Olimpiady zasiadali nasi członkowie:

− w Olkuszu – kol. Karolina Szablicka

− w Radoczy k/Wadowic – kol. Adam Bandura

− w Brzesku – kol. Andrzej Turek

− w Krakowie – kol. Ireneusz Tyliba

− w Bochni – kol. Józef Osika

20 kwietnia o godz. 17:00 w Auli Gmachu Głównego Akademii Górniczo-Hutniczej im. 

Stanisława Staszica w Krakowie obyła się Uroczysta Gala Finałowa prezentująca wyniki głosowania 

studentów w I edycji plebiscytu Geo Azymuty 2012. W uroczystości wzięli udział nominowani, 

przedstawiciele Ogólnopolskiego Klubu Studentów Geodezji oraz zaproszeni goście. Galę przygotowaną 

przez studentów z Koła Naukowego Geodetów Dahlta poprowadzili sami pomysłodawcy plebiscytu 

Mirosław Marciniak oraz Agnieszka Brachucy.

Galę otworzyła projekcja filmu „Secrets of Earth” będąca podróżą po niezwykłych miejscach 

naszej planety. Trasa, która została przemierzona posiadała wiele wytyczonych wcześniej przez studentów 

azymutów. Było to symboliczne nawiązanie do Geo Azymutów jako tych właściwych kierunków w 

polskiej geodezji i kartografii. Swoim recitalem Galę Finałową uświetniła również Dominika Kuzaj która 

wystąpiła przy akompaniamencie Mateusza Hrynkiewicza.

LISTA ZWYCIĘZCÓW

Tytuł Geo Autorytet otrzymał: Dr inż. Andrzej Jagielski

Tytuł Geo Mentor otrzymało: SGP Oddział w Krakowie

Na moje ręce została wręczona jubileuszowa Oskarowa statuetka. Za odznaczenie serdecznie dziękujemy. 

Tytuł Geo Publikacja otrzymała: Redakcja geoforum.pl za cykl artykułów „Krótki wykład”

Tytuł Wydarzenie Geodezyjne otrzymała: Firma ESRI za GIS Day

Tytuł Technologie Geodezyjne otrzymała: Firma Softline za oprogramowanie C-Geo 2012

Uroczysta Gala finałowa była 

częścią obchodów jubileuszu 60-lecia 

działalności Koła Naukowego Geodetów 

Dahlta pod patronatem JM Rektora AGH. 

Zasłużeni w organizacji byli również 

członkowie Komitetu Honorowego: Prof. 

dr hab. inż. Konrad Eckes oraz Pan Poseł 

Aleksander Grad. Uroczystość odbyła się 

dzięki zaangażowaniu mggp jako sponsora 
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głównego oraz partnerów wydarzenia: firmie softline z Wrocławia oraz OPGK z Opola. Patronat 

medialny sprawowała Redakcja czasopisma GEODETA oraz Krakowska Studencka Agencja 

Fotograficzna KSAF. 

W dniu 22.09.2012 r. odbyły się uroczyste Obchody Dnia Geodety, w którym uczestniczyło 120 

osób. W tym roku spotkaliśmy się pod hasłem „Geodeto! Zajrzyj do Huty” i razem z Muzeum 

Historycznym Nowej Huty zorganizowaliśmy grę terenową, w której II miejsce zajęli nasi koledzy z Koła 

Tatrzańskiego otrzymując w nagrodę aparat fotograficzny i inne gadżety. Następnie spotkaliśmy się w 

Domu Wędkarza nad Zalewem Nowohuckim, gdzie odbyły się konkursy geodezyjne oraz wspólna 

zabawa wraz z wspaniałym pokazem iluzjonisty. Honorowym Gościem był Główny Geodeta Kraju 

Kazimierz Bujakowski, który zapoznał nas z postępami prac przy opracowywaniu zmian w Prawie 

Geodezyjnym i innych przepisach geodezyjnych.
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          W dniu 12.04.2012 r. uczestniczyłam w Zebraniu Sprawozdawczo – Wyborczym NOT

          W dniach 17-19.05.2012 r. w Karlowej Studomce (Republika Czech) odbyły się XXIII

Międzynarodowe Dni Geodezji Czesko – Słowacko – Polskie, w których uczestniczyła 

Ola Szabat – Pręcikowska  i  Mirosław Marciniak.

            W dniach 24-25.05.2012 r. uczestniczyłam w VIII Ogólnopolskim Sympozjum

„Krakowskie Spotkania INSPIRE”

W dniach 12-14.09.2012 r. w Legnicy odbyła się XVIII Ogólnopolska Konferencja z cyklu Nowe 

Tendencje w Teorii i Praktyce Urządzania Terenów Wiejskich i Kształtowania Przestrzeni 

Wiejskiej , w której uczestniczyła Ola Szabat – Pręcikowska.

W dniach  17 – 18.09.2012 r. w Warszawie odbyło się Forum Kształcenia, w którym uczestniczyła 

Ola Szabat – Pręcikowska.

 W dniu  20. 11. 2012 r. odbyła się VI Mi ędzynarodowa Konferencja Województwa Małopolskiego 

dotycząca urządzeń rolnych  „Kierunki nowelizacji ustawy o scalaniu 

i wymianie gruntów”, w której uczestniczyłam.

W dniach 06 – 08. 09. 2012 r.  odbył się II Zlot Geodetów w Koszalinie, w którym uczestniczyłam 

razem z Robertem Rachwałem i Piotrem Bielem.

W ubiegłym roku uczestniczyłam również w 4 posiedzeniach Zarządu Głównego w Warszawie w 

dniach 26.03.2012, 20.06.2012  i 12.12.2012 r. oraz  07.09.2012 wyjazdowe w Koszalinie.

W dniu  27 listopada  2012r. nasz geodeta Kol. Adam Miernik zorganizował wystawę swoich prac 

malarskich w Kasynie Garnizonowym  przy ul. Zyblikiewicza 1. Dziękujemy wszystkim, którzy przybyli 

na ten wernisaż.

Tradycyjnie z okazji Święta Zmarłych udaliśmy się 1 listopada na groby naszych  koleżanek 

i kolegów.  Dziękuję wszystkim, którzy włączyli się w tę akcję a szczególnie Ani Suryjak, Wojtkowi 

Wiecha i Robertowi Łoś.

W tym roku pożegnaliśmy wyjątkowo dużo geodetów, między innymi 

kol. Andrzeja Jarzymowskiego, Adama Koncewicza, Władysława Żurawela, Zenona Kistelę, 

Stanisława Stefańskiego, Wojciecha Podgórskiego  -  minutą ciszy uczcijmy ich pamięć.

Od 01 stycznia 2012 r. do 03 stycznia 2013 r. przyjęto 25 członków SGP do Oddziału 

Krakowskiego. 

Noszczyk Tomasz stud.UR
Mikołajczyk Łukasz stud.UR
Pachnik Anna stud.UR
Olszewska Paulina stud.UR  
Woźniczka Michał stud.AGH
Woźniczka Klaudia stud.AGH
Leszczyński Władysław Seniorów
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Koniarz Karina Pryw. Wykon.
Szatkowski Andrzej Tatrzańskie
Romański Marcin Basztowa
Podsiadło Marta Tatrzańskie
Pawlikowski Bartłomiej Tatrzańskie
Krystek Piotr stud.AGH  
Szafranek Wacław stud.AGH
Czarnecki Łukasz stud.AGH
Talar Katarzyna stud. UR
Szala Kinga stud. UR 
Maj Tomasz Basztowa
Cudzich Anna Tatrzańskie
Cikowski Stanisław Tatrzańskie
Zając Radosław Tatrzańskie
Gąsior Elżbieta Przy Straszewskiego
Puniach-Stala Edyta KBGiTR  
Drwal Paweł stud.AGH
Więckowska Gabriela stud.UR

Równocześnie około 100 koleżanek i kolegów wykreślili śmy z listy członków SGP

z powodu nie płacenia składek. Na dzień dzisiejszy jest nas w Oddziale Krakowskim 423 członków z 

czego niewiele ponad połowa płaci składki na bieżąco.

Myślę że w tym 2013 roku, który jest dla naszego Stowarzyszenia Rokiem Wyborczym 

ściągalność składek znacznie się poprawi tym bardziej, że obecnie prowadzimy ewidencję składek w 

systemie informatycznym i zajmuje się tym Ela Orłowska, której szczególnie dziękuję za pracę 

zarówno przy porządkowaniu  składek jak i przy organizacji Dnia Geodety.

Korzystając z okazji dziękuję również wszystkim członkom Zarządu Oddziału Krakowskiego za 

pracę społeczną nie tylko w tym roku ale również w całej 3 letniej kadencji, która właśnie się kończy i 

04.04.2013 r. odbędą się wybory władz naszego Oddziału tym razem na kolejne 4 lata.

Od 1985 roku pracuję społecznie w SGP i stwierdzam z wielką radością, że obecny zarząd w składzie: 

Elżbieta Biel – Prezes

Adam Bandura – Vice Prezes

Anna Suryjak – sekretarz

Ewa Szczurek – zastępca sekretarza

Marta Szwarc - skarbnik

Elżbieta Orłowska – zastępca skarbnika

Marek Szafarczyk – ds. odznaczeń

Artur Warchoł – ds. przyjęcia nowych członków

Ireneusz Tyliba – sprawy organizacyjne

Wojciech Wiecha – sprawy organizacyjne

Robert Łoś – sprawy organizacyjne
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Aleksandra Szabat – Pręcikowska – sprawy organizacyjne

Beata Szafrańska – członek

był najlepiej pracującym i współpracującym zarządem.

           W tym roku kol. Beacie Szafrańskiej została nadana Srebrna Honorowa Odznaka SGP.

           Zjazd SGP odbędzie się w dniach 07 – 09. 06. 2013 r. w Lidzbarku Warmińskim.

I tak właśnie upłynął nam rok 2012 w Oddziale Krakowskim SGP.

Wszystkim członkom i sympatykom w NOWYM ROKU życzę zdrowia, sukcesów w pracy

i w życiu osobistym oraz w pracy społecznej.

Do tych życzeń dołącza życzenia Prezes  SGP Stanisław Cegielski życząc Państwu zdrowia, 

dobrych zleceń i szczęścia w życiu osobistym, dziękując równocześnie Zarządowi Oddziału 

Krakowskiego oraz jego członkom za pracę społeczną na rzecz Stowarzyszenia.

Prezes

Elżbieta Biel
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