9 maja 2012 roku odbyło się zebranie
Koła Terenowego nr 1
Oddziału Łódzkiego
Stowarzyszenia Geodetów Polskich
Na zebranie przybyli: Prezes Oddziału Łódzkiego SGP - Teresa Rżanek-Kmiecik
oraz około 15 koleżanek i kolegów geodetów, członków Koła Terenowego nr 1.
Zebranie, prowadzone przez Przewodniczącą KT nr 1 kol. Małgorzatę Żurkiewicz,
zostało podzielone na dwie części.

W pierwszej części odbyła się prelekcja

kol. Zdzisława Szambelana na temat:

„Propagandowe plakaty wczesnego PRL-u”. Plakaty były ułożone tematycznie a kol.
Zdzisław Szambelan, barwnymi komentarzami do ówczesnej sytuacji społecznopolitycznej Polski na arenie międzynarodowej i wewnętrznej,
nakreślił tło powstawania grafik. Chociaż od powstania plakatów
upłynęło maksymalnie 6 dekad ich oddalenie ideologiczne i
społeczno - obyczajowe, jest tak duże, że większość budziła w
audytorium wesołość. Na sali dało się wyczuć również nutkę

nostalgii, bo czas świetności tych przejawów sztuki socrealizmu to dla niektórych czas
młodości. Polecamy stronę http://www.spodlady.com .
Druga część zebrania została poświęcona rozmowom na temat problemów
geodetów-wykonawców w ich codziennej pracy. Merytoryczna dyskusja na temat
administracji geodezyjnej niepodzielnie przykuła uwagę wszystkich zebranych.
Poruszono problem rozgraniczenia nieruchomości i podkreślano, że niestety jak
Polska długa i szeroka, każdy ośrodek dokumentacji ma swoje niepisane prawa.

Głównym tematem dyskusji były opłaty za usługi ośrodków dokumentacji, zbyt
długie oczekiwanie na ewidencję robót, oraz jakość materiałów wydawanych z zasobu.
Stwierdzono również, iż sprawa nieterminowości ewidencji robót dotyczy prawie
wszystkich PODGiK-ów dokumentacji w kraju. Problemem, który wydawał się
wzbudzać największe emocje były różnice w opłatach za usługi ośrodka, w stosunku do
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości
opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za
wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego ( Dz.U. 2004 nr 37 poz. 333 ).
Postanowiono że w tej sprawie Stowarzyszenie będzie konsultować się z władzami

Łódzkiego Ośrodka Geodezji. W dyskusji zabierali głos: Romuald Kwiecień, Jacek
Tyrowicz, Zbigniew Bilski, Sławomir Olejniczak, Joanna Bojko, Teresa Rżanek-Kmiecik.
Po długiej wymianie zdań ustalono, iż problem obsługi geodetów przez PODGiK-i
będzie dyskutowany na następnych zebraniach.

Z powodu stosunkowo niskiej frekwencji, prowadząca zebranie była nieco zawiedziona,
ponieważ upiekła ciasto i przygotowała wiele smakowitości. Odnotować należy również,
iż dla upiększenia sali kol. Sławek Olejniczak przyniósł bukiet pachnącego bzu, który
wniósł prawdziwie wiosenną atmosferę - zapach rozchodził się po całej sali.

