
W Toruniu wybrano nowe władze Oddziału SGP
Zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Toruniu zwołano
na dzień 24 marca 2017 roku. Prezes Bolesław Cieszyński powitał przybyłych na spotkanie i przedstawił
gości zebrania w osobach: Stanisława Marcina Wilińskiego członka Zarządu Głównego SGP, Roberta
Cieszyńskiego  Wojewódzkiego  Inspektora  Nadzoru  Geodezyjnego  i  Kartograficznego,  Grzegorza
Pawelca Geodetę Województwa, Tadeusza Wiśniewskiego, Wojciecha Bukwalta poprzednich prezesów
Oddziału.

Tadeusz Wiśniewski;                                                                                               Wojciech Bukwalt

Janusz Leński;                                                                                     Jerzy Gabor, Bohdan Nawracki

Chwilą ciszy i zadumy uczczono pamięć tych, którzy odeszli w czasie kadencji,  a byli to: Tadeusz



Jankiewicz, Czesław Sobala, Manfred Świtała, Roman Chmurzyński, Aleksandra Bartnicka, Seweryn
Wierzbowski,  Mieczysław Szalonek,  Michał  Mindak,  Jan Konieczny,  Jerzy Chejnowski,   ks.  Józef
Klapiszewski kapelan geodetów toruńskich, Irena Cieszyńska.

Piotr Rygielski;                                                                                                                  Anna Mieczkowska, Joanna Skowron, Grzegorz Pawelec

Funkcję Przewodniczącego Zgromadzenia powierzono Janowi Kuźmińskiemu. Przedłożył on delegatom
projekt porządku obrad, który został przyjęty. Powołano komisje funkcyjne zgromadzenia i stwierdzono
prawomocność Zgromadzenia do podejmowania wiążących ustaleń i uchwał.

Bogdan Siedlecki, Anna Gabor;                                                                                                                                     Grzegorz Łuczka

Prezes Bolesław Cieszyński zarysował działalność SGP w Toruniu w kadencji 2013-2017. Akcentował
działania, które wpływały na aktywizowanie środowiska zawodowego geodetów, przywołując starania
o  podnoszenie  kwalifikacji  zawodowych (szkolenia,  kursy na  uprawnienia  zawodowe w dziedzinie
geodezji  i  kartografii),  przywoływał  wysiłki  sprzyjające  integrowaniu  się  geodetów  regionu
(sprawozdania opłatkowe, „Zaduszki Geodezyjne”, regionalne zjazdy geodetów Pomorza i Kujaw).
Charakteryzując stan osobowy toruńskiej organizacji Prezes stwierdził, że Oddział liczy 73 członków,
ale aktywnych, z opłacaną składką jest 44. Wzmocnienie stanu osobowego pozostaje ważnym zadaniem
nowych władz Oddziału:  „Zarząd dziś wybrany ma zadbać o nowych ludzi”. Bolesław Cieszyński  z
dumą mówił o finansowych dokonaniach: w ciągu dwóch kadencji stan konta Oddziału z 300 złotych



wzrósł do kwoty przekraczającej 22 tysiące.  „To rezultat wspaniałych społeczników pracujących na
rzecz Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Toruniu”. Zostali wyróżnieni: Łucja Makowska, Grzegorz
Łuczka, Anna Gabor, Piotr Rygielski, Jan Kuźmiński.

Bolesław Cieszyński, Robert Cieszyński;                                                                                                               Marian Wojciul

Podajemy tekst wystąpienia Prezesa Bolesława Cieszyńskiego, będący relację z podjętych działań i prac
przez oddział toruński SGP w kadencji 2013-2017.

Grzegorz Pawelec;                                                                                                                             Anna Szcząchor

Na Walnym Zgromadzeniu Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Toruniu, w dniu 19 marca
2013 roku, wybrano prezesa Oddziału i 10 członków Zarządu, a ponadto członków Komisji Rewizyjnej
i Sądu Koleżeńskiego. 



U góry po prawej: Zbigniew Refliński, Robert Cieszyński, Bolesław Cieszyński. Powyżej: Jan Kuźmiński, Grzegorz Pawelec; Zbigniew Refliński, Tadeusz Wiśniewski, Alicja 
Bielun. Poniżej: „Pierwsze ustalenia Prezesa” - Grzegorz Łuczka, Zbigniew Refliński; Zbigniew Refliński, Robert Cieszyński, w głębi po prawej Alicja Bielun. Poniżej: 
„rozmowa Seniorów o pomyślnych wyborach” - Bolesław Cieszyński, Eugeniusz Zagrodzki.



U góry po prawej: Bogdan Siedlecki, Eugeniusz Zagrodzki. Powyżej: Bolesław Cieszyński w czasie końcowego wystąpienia; na pierwszym planie – Janusz Pietraszewski, Piotr 
Lisiński. Poniżej: Anna Gabor; Anna Mieczkowska; Łucja Makowska. U dołu: Bolesław Cieszyński; Alicja Bielun, Bogdan Siedlecki, Anna Gabor.



Członkowie wybranych organów ukonstytuowali się w dniu 3 kwietnia 2013 roku.

Wojciech Kowalski;                                                                                                              Łucja Makowska

Zarząd Oddziału ukonstytuował się następująco: Prezes Zarządu - Bolesław Cieszyński; Wiceprezes
Zarządu  -  Jan  Kuźmiński,  Zbigniew  Refliński;  Sekretarz  –  Grzegorz  Łuczka;  Skarbnik  –  Piotr
Rygielski;  Członek Prezydium – Łucja Makowska,  Przemysław Karwaszewski;  Członek Zarządu –
Wiktor Król, Anna Mieczkowska, Michał Mindak.
Poniżej: Jan Kuźmiński;                                                                                                     Przemysław Karwaszewski



Komisja Rewizyjna pracowała w składzie: Wojciech Bukwalt – Przewodniczący; Jerzy Gabor, Tomasz
Majewski – członek Komisji. Sąd Koleżeński: Bohdan Nawracki – Przewodnoczący; Grzegorz Pawelec
i Eugeniusz Zagrodzki członek Sądu. 

Bogdan Siedlecki, Anna Gabor, Jerzy Gabor, Bohdan Nawracki

W okresie  sprawozdawczym odbyło  się  16 zebrań  Zarządu.  Ponadto każdego roku tej  kadencji,  w
miesiącu  grudniu,  organizowano  otwarte  spotkania  tzw.  opłatkowe,  na  których  Prezes  Zarządu
przedstawiał roczne sprawozdanie z działalności Zarządu. 

Tadeusz Wiśniewski, Bolesław Cieszyński;                                                                                                              Alicja Bielun

Tematem zebrań Zarządu i  Prezydium były sprawy dotyczące: - projektowanych szkoleń dla ogółu
geodetów, niezależnie od przynależności do SGP; - planowanych kursów na uprawnienia zawodowe; -
członkostwa w SGP i opłacania składek członkowskich; - sprawy organizacyjne związane z obchodami
trzydziestopięciolecia Oddziału SGP w Toruniu; -sprawy organizacyjne związane z kolejnymi zjazdami
regionalnymi geodetów Pomorza i Kujaw.
Szkolenia  miały na  celu  podnoszenie  kwalifikacji  zawodowych  geodetów regionu.  W ramach tego



zadania statutowego, zorganizowano następujące imprezy: 1. dwa  kursy przygotowawcze do egzaminu
na uprawnienia zawodowe dla 95 uczestników; 2.  cztery seminaria szkoleniowe (prowadzone przez
Ludmiłę Pietrzak, Jana Bielańskiego, Witolda Radzio) dla 160 uczestników; 3. trzy odczyty na temat
nowoczesnych metod geodezyjnych, zastosowanych przy budowie przeprawy mostowej przez Wisłę w
Toruniu oraz budowy centrum kulturalo-kongresowego; 4. współudział w etapie szkolnym Olimpiadzie
Wiedzy Geodezyjnej i Kartograficznej uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Toruniu; 5. szkolenie,
przy współudziale Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego,  adresowane
dla pracowników administracji geodezyjnej regionu.

Robert Cieszyński;                                                                                                                          Grzegorz Łuczka
Poniżej: Bolesław Cieszyński;                                                                                                                          Janusz Leński



Organizacja spotkań i imprez integrujących środowisko geodezyjne

Najważniejszym zadaniem Zarządu było zorganizowanie obchodów trzydziestopięciolecia działalności
Oddziału Stowarzyszenia Geodetów Polskich w Toruniu. W uroczystym spotkaniu, które odbyło się w
dniu 13 grudnia 2014 roku wzięli  udział  zaproszeni  Goście  z  Wiceprezes  Zarządu Głównego SGP
Ludmiłą  Pietrzak  i  Członkiem  Honorowym  SGP  Stanisławem  Marcinem  Wilińskim  redaktorem
„Przeglądu  Geodezyjnego”.  W trakcie  tego  spotkania  wręczono  liczne  odznaczenia  i  wyróżnienia
osobom zasłużonym w działalności na rzecz Stowarzyszenia.

Jerzy Gabor, Bohdan Nawracki;                                                                                           Łucja Makowska, Alicja Bielun

Drugim ważnym zadaniem przyjętym przez Zarząd oddziału w Toruniu była współpraca z Zarządem
Oddziału SGP w Bydgoszczy nad przygotowaniem materiałów do książkowej monografii pt. Jubileusz
Geodezji  i  70-lecie  Stowarzyszenia  Geodetów  Polskich  na  Pomorzu  i  Kujawach.  W  świętowaniu
jubileuszu siedemdziesięciolecia SGP w Bydgoszczy uczestniczyła znaczna liczba członków naszego
Oddziału.

Na pierwszym planie Przemysław Karwaszewski, Wojciech Kowalski;                                                                    Eugeniusz Zagrodzki

W czasie od 26 do 28 czerwca 2015 roku Oddział był organizatorem 18. regionalnego zjazdu geodetów
Pomorza  i  Kujaw w  ośrodku  wypoczynkowym  Rytebłota na Pojezierzu  Brodnickim.  Spotkanie
zgromadziło120 geodetów z terenu województwa kujawsko-pomorskiego. Swą obecnością zaszczycili
nie tylko gospodarze terenu (Starosta i Wójt), ale przede wszystkim profesor Zdzisław Adamczewski
oraz dr Ludmiła Pietrzak z ramienia Zarządu Głównego SGP.
Inną formą integrującą toruńskie środowisko geodezyjne są doroczne spotkania opłatkowe, w dniach
poprzedzających  Wigilię  Bożego  Narodzenia.  Każdego  też  roku,  w  pierwszych  dniach  miesiąca
listopada, obchodzimy tzw. Zaduszki Geodezyjne, w ramach których uczestniczymy we Mszy Świętej
poświęconej pamięci zmarłych geodetów ziemi toruńskiej.
Popularną formą rozwijania życia towarzyskiego wśród naszych członków były wycieczki turystyczno-
krajoznawcze, w tym między innymi: czterodniowa wycieczka  Podlasie-Wilno,  a także czterodniowa



wycieczka Szczecin-Poczdam-Berlin.

Jan Kuźmiński, Łucja Makowska, Eugeniusz Zagrodzki;                                                                                               Eugeniusz Zagrodzki, Bohdan Nawracki

Inne działania Zarządu
Od 2015 roku organizujemy wspólne posiedzenia Zarządu Oddziału SGP w Bydgoszczy i Toruniu.
Członkowie naszego Zarządu wzięli udział,  w dniu 15 września 2016 roku, w uroczystości nadania
imienia  płka  Tadeusza  Zieleniewskiego  jednostce  wojskowej  znanej  jako  6.  Samodzielny  Oddział
Geograficzny. Jednostka ta od 1970 roku stacjonuje w Toruniu, z tego względu nasz Zarząd pragnie
nawiązać  z  nią  współpracę,  ponieważ  kierownictwo  tej  jednostki,  to  oficerowie  po  WAT-owskich
wyższych studiach geodezyjnych. Obecnie celem naszym jest reaktywowanie Koła SGP, które dawniej
było bardzo liczne i aktywne.
Aktualnie Oddział SGP w Toruniu liczy 73 członków, w tym 27 emerytów i rencistów. 

Prezes Bolesław Cieszyński otwierający zebranie;                                                                               Alicja Bielun

Realizacja wniosków uchwalonych na poprzednim walnym zgromadzeniu oddziału w dniu 19 marca 2013 roku
W sprawie powołania kół terenowych – starania nasze doprowadziły do podjęcia Uchwały Zarządu o
powołaniu z dniem 21 marca 2017 roku Koła terenowego w Golubiu-Dobrzyniu.



W zakresie poprawy realizacji składek członkowskich należy stwierdzić, że nastąpiła znaczna poprawa i
obecnie  na ogólną ilość 73 członków, uregulowane składki  mają 44 osoby,  a  12 osób ma roczne
zaległości.  Natomiast  w stosunku do pozostałych 16 członków nowy Zarząd winien przeprowadzić
ostateczną weryfikację.

Przy stole prezydialnym Jan Kuźmiński, Bolesław Cieszyński, Robert Cieszyński

W zakresie pozyskania nowych członków starania Zarządu doprowadziły do przyjęcia czterech młodych
i z wyższym wykształceniem, nowych członków naszego Oddziału. 
W  sprawie  pozyskania  sponsorów  finansujących  koszty  utworzenia  Izby  Muzealnej  im.  Andrzeja
Bednarka działania nasze okazały się bezskuteczne. Należy rozważyć inną lokalizację tej Izby. 
Sprawa szkoleń,  w różnych jej formach, pozostaje stałą troską Zarządu i głównym polem działania.
Zorganizowano  dwa kursy przygotowane  dla  kandydatów ubiegających  się  o  uzyskanie  uprawnień
zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii. Zorganizowano także pięć jednodniowych szkoleń na
temat aktualnych i ważnych zagadnień prawnych i technicznych istotnych w działalności geodezyjnej.
Zarząd nasz podjął uchwałę o przekazaniu do Zarządu Głównego kwoty 1373 zł  tytułem zaległych
odpisów od składek członkowskich pobranych przez Zarządy poprzednich kadencji, przed 2010 rokiem,
nieodprowadzonych wówczas do Zarządu Głównego SGP.

Grzegorz Łuczka, Piotr Rygielski;                                                                                                                                                 Grzegorz Pawelec

Zakończenie
Przedstawiając  niniejsze  sprawozdanie,  jako  ustępujący  Prezes  Oddziału,  pragnę  serdecznie
podziękować członkom Zarządu, a w szczególności Kol. Łucji Makowskiej i Kol. Grzegorzowi Łuczce
za ich wielki wkład i poświęcenie w codziennej działalności stowarzyszeniowej.
Mając na względzie troskę o dalszy rozwój i znaczenie naszego Oddziału w toruńskim środowisku
geodezyjnym, pragnę w imieniu ustępujących władz, przedłożyć nowo wybranemu Zarządowi, wnioski
i propozycje do programu działania w nowej kadencji:



1. Podstawowym  zadaniem  na  lata  2018  –  2019  winno  być  przygotowanie  organizacyjne  i
logistyczne związane z przypadającym w 2019 rokiem Jubileuszem 40-lecia Oddziału SGP w
Toruniu.

Jan Kuźmiński, Bolesław Cieszyński, Grzegorz Pawelec, Grzegorz Łuczka

2. Bardziej  skutecznie  dążyć  do  utworzenia  kół  terenowych  SGP  w  miastach  powiatowych:
Wąbrzeźno,  Brodnica,  Grudziądz.  Jednocześnie  dążyć  do  zwiększenia  liczebności  członków
SGP szczególnie młodych geodetów.

Głosowania odbywały się w trybie jawnym: Jan Kuźmiński;                                                                    Łucja Makowska



3. Należy zwiększyć ilość szkoleń w różnych jej formach, nie tylko dla członków SGP ale również
dla geodetów wykonujących prace geodezyjne i zatrudnionych w administracji geodezyjnej.

Na pierwszym planie Janusz Pietraszewski, Piotr Lisiński;                                                                                              Grzegorz Łuczka

4. Nawiązać  współpracę  z  Zespołem Szkół  Technicznych  w Toruniu  oraz  z  6.  Samodzielnym
Oddziałem Geograficznym (JW. 1440).

Od prawej Tadeusz Wiśniewski, Zbigniew Refliński, Wojciech Bukwalt, Janusz Leński, Bohdan Nawracki

5. Wspólnie z Zarządem SGP w Bydgoszczy nadal kontynuować posiedzenia naszych Zarządów.
6. We wrześniu bieżącego roku zorganizować trzydniowe szkolenie pracowników administracji

geodezyjnej województwa kujawsko-pomorskiego.
7. W 2018 roku zorganizować regionalny zjazd geodetów Pomorza i Kujaw.
8. Kontynuować doroczne spotkanie, opłatkowe połączone z daniem sprawy z rocznej działalności

Zarządu Oddziału SGP w Toruniu.
Uzupełnieniem  informacji  zawartych  w  wystąpieniu  Prezesa  były  sprawozdania  z  pracy  Komisji
Rewizyjnej  i  Sądu  Koleżeńskiego.  Ocena  działalności  Zarządu  Oddziału  w  kadencji  2013-2017,
dokonana przez Komisję Rewizyjną była pozytywna. Jej Przewodniczący Wojciech Bukwalt  wniósł o
udzielenie absolutorium stępującemu Zarządowi Oddziału. Do Sądu Koleżeńskiego nie wpłynęła żadna
sprawa wymagająca przeprowadzenia postępowania dyscyplinarnego.
Delegaci na zebranie sprawozdawczo-wyborcze udzielili ustępującemu Zarządowi absolutorium. Dla
Prezesa Bolesława Cieszyńskiego były gratulacje, kwiaty i upominki za wieloletnią ofiarną i skuteczną
pracę na rzecz środowiska toruńskich geodetów.



Wystąpienia zaproszonych gości
Stanisław  Marcin  Wiliński  podziękował  za  możliwość  uczestniczenia  w  spotkaniu  o  doniosłym
znaczeniu  dla  środowiska  zawodowego  geodetów Torunia.  Przekazując  uczestnikom Zgromadzenia
pozdrowienia i życzenia dobrych wyborów w imieniu Zarządu Głównego SGP, złożył podziękowania
na ręce  Bolesława Cieszyńskiego  za owocną współpracę z Sekretarzem Generalnym Włodzimierzem
Kędziorą. „Koleżeńskie i bratnie” życzenia i pozdrowienia uczestnikom Zgromadzenia przekazał też w
imieniu Zarządu Oddziału SGP w Bydgoszczy. 

Od prawej Wojciech Bukwalt, Janusz Leński, Bohdan Nawracki, Jerzy Gabor, Anna Gabor, Bogdan Siedlecki, Alicja Bielun, Eugeniusz Zagrodzki

Mówca zwrócił uwagę na zmiany w zawodzie, które są powodowane nie tylko zastosowaniem nowych
technik pomiarowych i obliczeniowych, z czym geodeci szybko i skutecznie się oswajają, na czym też
zyskują,  ale  także  wprowadzaniem  wielu  zmian  w  przepisach  prawa.  W  kończącej  się  kadencji
dokonywały  się  inicjatywy,  wobec  których  Stowarzyszenie  nie  pozostawało  obojętne.  Można  tu
wskazać  na  dążenie  środowisk  zawodowych  do  powołania  samorządu  zawodowego  geodetów  i
zawiązywanie  lokalnych stowarzyszeń geodezyjnych.  Geodeci  regionu kujawsko-pomorskiego mają
powody do  pełniejszej  satysfakcji.  Dzięki  skutecznej  inicjatywie  Stowarzyszenia  (Karol  Bogaczyk,
Robert Cieszyński Zbigniew Jaszczuk), przy wsparciu Wojewody Ewy Mes został powołany Związek
Powiatów  Województwa  Kujawsko-Pomorskiego,  który  podjął  się  i  przeprowadził  modernizację
ewidencji  gruntów i  budynków,  we wszystkich  powiatach  ziemskich,  wedle  jednolitych  wymogów
technicznych. 

Zbigniew Refliński, Tadeusz Wiśniewski;                                                                                        Wojciech Kowalski, po lewej w głębi Marian Wojciul



Okazją do ujawnienia zwiększonej aktywności stowarzyszeniowej był jubileusz siedemdziesięciolecia
Stowarzyszenia  Geodetów  Polskich  naszego  regionu.  Wydarzenie  to  miało  miejsce  z  początkiem
września poprzedniego roku w Bydgoszczy i Pieczyskach nad Jeziorem Koronowskim. Podjęto wysiłek
opisania siedemdziesięcioletnich dziejów i wydania ich w formie książkowej. 

Piotr Rygielski, Joanna Skowron;                                                                                                                                     Mirosława Słomczewska

Robert Cieszyński podziękował za zaproszenie na zebranie oraz współpracę z Zarządem Oddziału, która
„choć była  burzliwa,  to  była jednak ścisła i  owocna”.  Zarządowi dziękował  za  podjęcie  się  trudu
organizowania szkoleń wpływających na podnoszenie kwalifikacji zawodowych. Przepisy prawa, które
są krytykowane przez geodetów, np. normujących standardy, mają być zmienione. Inspektorzy Nadzoru
odbywają  mniej  spotkań  w  GUGiK,  nadal  Urzędem  kieruje  osoba  pełniąca  obowiązki  Głównego
Geodety Kraju.

Eugeniusz Zagrodzki;                                                                                                               Łucja Makowska

Co do spraw regionu, to Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego przygotował plan
prac geodezyjnych o wartości 80 mln złotych. Stąd apel aby miejscowi geodeci stanęli do udziału o



zlecenia  na  te  prace.  Urząd  Inspektora  obserwuje  z  niepokojem  wzrost  ilości  wniosków
dyscyplinarnych  przeciw  geodetom.  Wnioski  są  formułowane  na  podstawie  wyników  kontroli  w
powiatach. Wystąpienie kończyło się życzeniem „udanych wyborów”.

Alicja Bielun;                                                                                                         Grzegorz Pawelec

Grzegorz Pawelec podziękował za zaproszenie na zebranie i pogratulował dotychczasowych osiągnięć
Zarządowi Oddziału. Zarysował też program przyszłych działań urzędu Geodety Województwa.

Bolesław Cieszyński;                                               Joanna Skowron, Urszula Runowska

Prezes Bolesław Cieszyński podziękował gościom za interesujące i życzliwe słowa. 



Wybory do władz Oddziału na kadencję 2017-2021
Kandydatem zgłoszonym,  przez  Bolesława  Cieszyńskiego, do  funkcji  prezesa  oddziału  w  kadencji
2017-2021 został  Zbigniew Refliński,  który wyraził  zgodę na kandydowanie pod warunkiem, że do
Zarządu Oddziału wejdą ponownie: „Piotr [Rygielski], Łucja [Makowska], Grzegorz [Łuczka], Janek
[Kuźmiński], bo bez tego ani rusz”. 

Jan Kuźmiński;                                                                                                                      Prezes Bolesław Cieszyński zdaje sprawę z działań Oddziału w upływającej kadencji
Poniżej: Urszula Runowska;                                                                                                              Marian Wiciul



Wskazując  na  program działania  w nowej  kadencji,  kandydat  zamierza  kontynuować  to,  co  miało
miejsce dotąd. Akcentował konieczność nawiązania współpracy z wojewódzkim inspektorem nadzoru
geodezyjnego,  a  także  kontynuowanie  współpracy  z  zarządem oddziału  SGP  w Bydgoszczy.  Aby
uzyskać poprawę relacji z pracownikami administracji geodezyjnej, w szczególności z pracownikami
ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej „należy określić wymogi wobec osób sprawujących
nadzór nad przekazywanymi wynikami prac geodezyjnych”. 

Stanisław Marcin Wiliński;                      Stanisław Marcin Wiliński, Jan Kuźmiński, Bolesław Cieszyński

Nie zgłoszono innych kandydatur i zgromadzeni obowiązki prezesa oddziału powierzyli, w głosowaniu
jawnym i jednogłośnie, Zbigniewowi Reflińskiemu. 
Poniżej: Robert Cieszyński;                                                                                     Jerzy Gabor



Zebrani ustalili, że zarząd oddziału będzie pracował w jedenastoosobowym składzie. Do zarządu zostali
wybrani, w głosowaniu jawnym:  Bolesław Cieszyński, Grzegorz Łuczka, Grzegorz Pawelec, Marian
Wojciul,  Łucja Makowska, Anna Mieczkowska, Piotr Rygielski,  Przemysław Karwaszewski,  Urszula
Runowska, Jan Kuźmiński.

Janusz Pietraszewski, w tle Alicja Bielun, Bogdan Siedlecki;                             Urszula Runowska
Poniżej: Piotr Lisiński, w tle Eugeniusz Zagrodzki, Alicja Bielun;      Anna Gabor



Do Komisji Rewizyjnej zostali wybrani:  Wojciech Bukwalt, Joanna Skowron, Alicja Bielun; do Sądu
Koleżeńskiego: Bohdan Nawracki, Jerzy Gabor, Janusz Leński.  

„W podziękowaniu ustępującemu Prezesowi”: Jan Kuźmiński, Łucja Makowska, Bolesław Cieszyński, Urszula Runowska, Robert Cieszyński, Anna Mieczkowska

Delegatem na XXXIX Zjazd SGP w Olsztynie został wybrany Zbigniew Refliński, a Zastępcą Delegata
Jan Kuźmiński. 

Anna Gabor, Jerzy Gabor;                                                                                                                                 Jan Kuźmiński

Oddział  toruński  Stowarzyszenia  Geodetów Polskich  w  Toruńskiej  Radzie  Federacji  Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych NOT będzie reprezentować Bolesław Cieszyński, który dziękując za ten wybór
akcentował znaczenie mandatu, który przedłuża jego pracę w Radzie,  „z którą warto podtrzymywać
dobre kontakty”.
Po zakończeniu wyborów do władz oddziału,  członkowie Zarządu składali,  z wielką serdecznością,
podziękowania  Bolesławowi Cieszyńskiemu za prowadzenie spraw geodetów toruńskich przez siedem



lat, w trudnych dla zawodu geodezyjnego radykalnych zmianach prawa geodezyjnego. Dziękowano za
pracę  na  rzecz  wzrostu  autorytetu  Stowarzyszenia  w środowisku zawodowym geodetów,  jak  też  u
władz powiatowych i wojewódzkich. Były kwiaty, uściski, pocałunki i upominki ...

Po wyborach gratulacje Zbigniewowi Reflińskiemu składa Jan Kuźmiński …;            Robert Cieszyński, po prawej Bolesław Cieszyński
Poniżej: Jan Kuźmiński, Zbigniew Refliński, Robert Cieszyński, Bolesław Cieszyński, Grzegorz Pawelec

Bolesław Cieszyński dziękuje „za wszystko...”, obok Robert Cieszyński;    Nowe władze Grzegorz Łuczka (Sekretarz), Zbigniew Refliński (Prezes), Bolesław Cieszyński

Zbigniew Refliński wybrany prezesem SGP w Toruniu na kadencję 2017-2021 dziękował za obdarzenie
go tak znacznym zaufaniem i powierzenie mu trudnych obowiązków, które będą mogły być wypełniane
przy pełnym wsparciu ze strony wszystkich członków Zarządu Oddziału.             Stanisław Marcin Wiliński


