60-lecie Oddziału Środkowopomorskiego oraz
II Ogólnopolski Zlot Geodetów w Koszalinie
W dniach 7 - 8 września 2012 roku w Koszalinie i Mielnie Oddział Środkowopomorski
zorganizował uroczystości z okazji obchodów 60-lecia działalności swojego Oddziału.

Uroczystości rozpoczęły się w Koszalinie w budynku dawnego Urzędu Wojewódzkiego,
gdzie Prezes Oddziału Ryszard Soroko wygłosił referat okolicznościowy, a następnie
dokonano wręczenia zasłużonym członkom Oddziału honorowych oznaczeń
Stowarzyszenia Geodetów Polskich. W uroczystości brali udział poseł na Sejm RP Józef

Racki, Główny Geodeta Kraju Kazimierz Bujakowski, Prezes Zarządu Głównego SGP
Stanisław Cegielski oraz liczni przedstawiciele lokalnych samorządów i administracji
państwowej. W uroczystości tej udział wzięli również koledzy członkowie Zarządu
Głównego SGP którzy w godzinach wieczornych uczestniczyli w zebraniu Zarządu
Głównego Stowarzyszenia w Mielnie. W części końcowej uroczystości koledzy z innych
oddziałów w kraju złożyli koleżankom i kolegom z Koszalina serdeczne życzenia i
gratulacje z okazji 60-lecia istnienia Oddziału. W imieniu koleżanek i kolegów oraz
Prezesa Oddziału Łódzkiego - Teresy Rżanek-Kmiecik , życzenia złożył Piotr Fabiański,
wręczając na pamiątkę Atlas Łodzi.

W drugim dniu uroczystości które odbywały się w Mielnie, zorganizowano wycieczkę do
Kołobrzegu, zwiedzanie miasta Kołobrzeg, wycieczkę statkiem po morzu oraz w drodze
powrotnej zwiedzanie " Ogrodów Tematycznych Hortulus" w Dobrzycy. Po obiedzie w
ośrodku "Afrodyta" odbył się II Ogólnopolski Zlot Geodetów w ramach którego, koledzy z
Oddziału Środkowopomorskiego prowadzili gry i zabawy z udziałem koleżanek i kolegów
przybyłych z całego kraju . W zlocie tym z naszego Oddziału uczestniczyli: Bogusława
Fabiańska i Piotr Fabiański. Uczestnicy zabawy i zawodów otrzymali uroczyste dyplomy.
Spotkanie z okazji 60-lecia Oddziału zakończono wieczornym grillem połączonym z
ogniskiem, muzyką i śpiewem. Poniżej pismo, jakie w imieniu naszego Oddziału Piotr
Fabiański przekazał Ryszardowi Soroko.
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Z okazji Jubileuszu 60-lecia
powstania Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Koszalinie
proszę przyjąć na swoje ręce dla wszystkich Koleżanek i Kolegów
– członków Oddziału Środkowopomorskiego
- najserdeczniejsze gratulacje i powinszowania.
Zarząd Stowarzyszenia Geodetów Polskich Oddziału w Łodzi,
w imieniu wszystkich swoich członków, życzy Jubilatowi dalszego
pomyślnego rozwoju, efektywnej pracy na niwie stowarzyszeniowej oraz
pełnego zadowolenia płynącego z podejmowanego trudu działania na rzecz
geodetów i szeroko rozumianej geodezji oraz kartografii.
Życzymy Jubilatowi wielu osiągnięć w następnych latach
działalności i wielu kolejnych jubileuszy,
a członkom Oddziału – jak najwięcej osobistych satysfakcji.
Z serdecznymi pozdrowieniami
Prezes ZO SGP w Łodzi
Teresa Rżanek-Kmiecik

