
 

 
STOWARZYSZENIE GEODETÓW POLSKICH 
ZARZĄD ODDZIAŁU ŚWIĘTOKRZYSKIEGO                             

W KIELCACH 
ul. Sienkiewicza 48/50, 25-501 Kielce 
www.sgpkielce.pl, sgpkielce@wp.pl  

 

Zapraszają 
Geodetów i Sympatyków Geodezji 

NA ZLOT GEODETÓW 
województwa świętokrzyskiego 

 w dniu 17 września /sobota/ 2022 roku 
Miejsce Zlotu: Jędrzejów 

Restauracja Gościniec, ul. Przemysłowa 5B 

 

 
 

Koszt udziału w Zlocie Geodetów za cały dzień pobytu dla członków SGP                                    
z opłaconymi składkami 120 zł/os. /pary geodezyjne po 120 zł/, pozostali 130 zł/os. 

Termin opłaty – do dnia 15 września 2022 roku 
Zgłoszenia i opłaty przyjmują: 
Lucjan Średnicki – Jędrzejów 

Marcin Korba – Starostwo Powiatowe w Kielcach 
 

Proszę nie przelewać pieniędzy na konto Stowarzyszenia! 
W wyjątkowych przypadkach można zapłacić w dniu imprezy u organizatorów. 

 

Organizatorzy 
Zarząd ŚO SGP w Kielcach 
Prezes Danuta Bil 
 

http://www.sgpkielce.pl/
mailto:sgpkielce@wp.pl


 
PROGRAM ZLOTU GEODETÓW 

WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO                                         
/17 września 2022 roku, sobota/ 

Miejsce Zlotu - Jędrzejów, Restauracja Gościniec 

ul. Przemysłowa 5B 

 
godz. 9.30 – 10.00: przyjazd i rejestracja uczestników (w kuluarach kawa, 
herbata, ciastka). 

 

godz. 10.00 – 10.30: otwarcie Zlotu Geodetów przez Władze Stowarzyszenia, 
wystąpienia Zaproszonych Gości w tym Władz Powiatu Jędrzejowskiego. 

 

godz.10.30 – 11.00: Jacek Grzybała – Plany miast w zarysie historycznym 
(prelekcja i prezentacja). 
 
godz.11.00 – 11.20: Zbigniew Kasprzak – Malarstwo oraz ciekawe historie                    
z Jędrzejowa (wystąpienie połączone z wystawą prac artysty). 
 
godz.11.20 – 12.30:   
- prelekcja i pokaz sprzętu geodezyjnego oraz dronów firmy NaviGate Kraków 
( pokaz sprzętu na zewnątrz obiektu); 
- prezentacja samochodów marki Skoda przez firmę AUTORUD Kielce                       
(na zewnątrz obiektu). 
 

godz.12.35 – 13.30:  wykład Tomasza Michalika, dyrektora firmy GEOBID             
na temat: konwersja danych EGiB, GESUT, BDOT500 do struktur zgodnych                 
z nowymi rozporządzeniami. 
 

godz. 13.30 – 14.15:  obiad w restauracji „Gościniec”. 
 

godz.14.45 – 16.15: zwiedzanie Muzeum Przypkowskich w Jędrzejowie. 
 

godz.16.30 – 18.00: zwiedzanie klasztoru Opactwa Cystersów  w Jędrzejowie. 
 

od godz. 19.00: uroczysta kolacja integracyjna w restauracji  „Gościniec”. 
 

 
Uwaga! 
W trakcie Zlotu Geodetów na parkingu przed Restauracją „Gościniec”  
w godzinach dopołudniowych, odbędzie się : 
-  prezentacja sprzętu geodezyjnego i dronów firmy Navigate. 
- promocja samochodów marki „Skoda” prezentowanych przez firmę 
AUTORUD Kielce  

 
Program może ulec niewielkim zmianom organizacyjnym tel. kontaktowy                       
698 674 726 

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY! 
 
 
 



 
SPONSORZY 

 
- AUTORUD Autoryzowany Dealer CUPRA Kielce – 
https://kielce.cupraofficial.pl/  

 

 

 

 
- NAVIGATE Sp. z o.o. – centrum dronów, rozwiązania 
pomiarowe – https://sklep.navigate.pl/  
 

 
 
- GEOBID Sp z. o.o. – e-usługi, geoportale, 
oprogramowanie geodezyjne - https://geobid.pl/  
 

 

https://kielce.cupraofficial.pl/
https://sklep.navigate.pl/
https://geobid.pl/

