60 LAT DZIAŁALNOŚCI
RADY FEDERACJI STOWARZYSZEŃ NAUKOWO-TECHNICZNYCH
NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ
W KALISZU
W końcu listopada 1956 roku na terenie miasta Kalisza, z inicjatywy Kol. Tadeusza
Wehra, podjęto prace organizacyjne zmierzające do integracji środowisk technicznych
skupionych w Stowarzyszeniach Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji Technicznej
W tych pracach uczestniczyli:






Kol. Piotr Szrejter z Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Leśnictwa
Drzewnictwa przy Kaliskiej Fabryce Fortepianów i Pianin „Calisia” w Kaliszu,
Kol. Seweryn Załęcki z Koła Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników
Polskich przy fabryce „Polmo” w Kaliszu,
Kol. Aleksander Bober z Koła Stowarzyszenia Elektryków Polskich przy Zakładzie
Energetycznym w Kaliszu,
Kol. Teresa Fedorów z Koła Stowarzyszenia Włókienników Polskich przy Fabryce
Koronek „Haft” w Kaliszu,
Kol. Jan Samosiuk z Koła Polskiego Związku Inżynierów i Techników Sanitarnych
przy Kombinacie Budowlanym w Kaliszu.

W tym czasie w Poznaniu działał, powołany znacznie wcześniej, Wojewódzki Komitet
Porozumiewawczy NOT (WKP-NOT) skupiający wszystkie branżowe Stowarzyszenia
Naukowo-Techniczne województwa poznańskiego, a więc i Koła Zakładowe Stowarzyszeń
(SNT) z Kalisza i sąsiednich ośrodków powiatowych. Powołanie zatem ogniwa integrującego
wymagało odpowiedniej uchwały WKP-NOT w Poznaniu. W dniu 14 marca 1958 roku
w sali recepcyjnej Kaliskiego Ratusza odbyło się spotkanie przedstawicieli Stowarzyszeń
Naukowo-Technicznych - Kół Kaliskich na którym powołano Komisję Koordynacyjną
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w Kaliszu. Prace organizacyjne przebiegały bardzo
sprawnie. Uczestniczyli w nich: Tadeusz Wehr, Piotr Zasuń, Stanisław Pszczółkowski, Jerzy
Wachłaczenko i Piotr Szrejter.
Aktywność organizacyjna stowarzyszeń zaowocowała zwiększeniem liczby członków
i powoływaniem nowych Kół Zakładowych w Kaliszu, Pleszewie, Ostrowie Wielkopolskim
i Ostrzeszowie. WKP-NOT w Poznaniu uchwałą z dnia 28 kwietnia 1961 r. przemianował
Komisję Koordynacyjną Kół SNT w Kaliszu na Rejonowy Komitet Porozumiewawczy
NOT w Kaliszu (RKP NOT).
Podstawową działalnością Rejonowego Komitetu Porozumiewawczego - NOT
w Kaliszu było dążenie do wybudowania własnego Domu Technika, w którym można by
prowadzić działalność szkoleniową, techniczno-usługową, punkt informacji naukowoStrona 1 z 9

technicznej i ekonomicznej wraz z biblioteką, a także działalność klubową. Jednocześnie
doskonalono struktury organizacyjne stowarzyszeń. Zaowocowało to przekształceniem
RKP NOT w Kaliszu w dniu 1 marca 1966 r. w Oddział Rejonowy NOT w Kaliszu.
W latach 1966-1969 przeprowadzono rozeznanie wybudowanych już w Polsce
Domów Technika, celem wybrania projektu najbardziej odpowiadającego potrzebom
środowiska technicznego Kalisza. Aktywnym doradcą w tym zakresie był Kol. Henryk
Kinastowski, dyrektor Kaliskiego Przedsiębiorstwa Budowlanego w Kaliszu. Ostatecznie
wybrano projekt Domu Technika w Częstochowie, którego dokumentacja techniczna
stanowiła podstawę opracowania dokumentacji Domu Technika w Kaliszu. W dniu 22 lipca
1970 r. podpisano akt erekcyjny i przystąpiono do budowy. Budowa własnego Domu
Technika NOT bardzo zmobilizowała stowarzyszenia techniczne Kalisza. Członkowie wielu
Kół SNT opodatkowali się 1% podatkiem od miesięcznych zarobków. W ciągu całego okresu
budowy środki te zasilały fundusz inwestycyjny Oddziału NOT w Kaliszu. Również zakłady
przemysłowe Kalisza poparły budowę Domu Technika przekazaniem materiałów
budowlanych, środków finansowych, a po jego oddaniu do eksploatacji niezbędnym
wyposażeniem. Dom Technika NOT w Kaliszu został oddany do użytku w dniu
23 stycznia 1973 r. Miało to ogromny wpływ na aktywizację środowiska inżynieryjno
technicznego Kalisza. Powstały możliwości powołania nowych struktur, a mianowicie:






Ośrodka Doskonalenia Kadr, którego zadaniem było prowadzenie szkoleń, sympozjów
i konferencji naukowo-technicznych,
Zakładu Usług Technicznych świadczącego usługi projektowe i techniczne oraz
tłumaczenia z języków obcych,
Ośrodek Informacji Naukowo-Technicznej i Ekonomicznej wraz z biblioteką
i czytelnią czasopism technicznych krajowych i zagranicznych,
Klubu Technika NOT prowadzącego działalność klubową koleżeńską i towarzyską.

Należy podkreślić, że te nowe możliwości w następnych latach z powodzeniem
wykorzystano dla rozwoju ruchu stowarzyszeniowego.
Dalsze usamodzielnienie się środowiska technicznego ziemi kaliskiej nastąpiło po
zmianach administracyjnych kraju i utworzeniu 49 województw. W dniu 1 czerwca 1975
roku Oddział Rejonowy NOT w Kaliszu został przemianowany na Oddział Wojewódzki
NOT w Kaliszu. Zwiększył się jego obszar działania o Komisje Koordynacyjne Kół NOT
w Ostrowie Wielkopolskim i Jarocinie oraz później powstałe Komisje Koordynacyjne Kół
NOT w Krotoszynie i Pleszewie. Wzrasta znaczenie działalności NOT-u oraz branżowych
Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych.
W 1976 roku Oddział Wojewódzki NOT w Kaliszu, w ramach opieki nad zabytkami,
przejął od Wojewody Kaliskiego kompleks pałacowo-parkowy wraz z pomnikami
przyrody w Tłokini Kościelnej k/Kalisza, który został w całości przez NOT wykupiony
w 1985 r., odrestaurowany i po dwóch zmianach właścicielskich do dziś służy społeczności
nie tylko naszego regionu.
Jednym z podstawowych zadań statutowych NOT jest miedzy innymi
współuczestniczenie w społeczno-gospodarczym rozwoju Południowej Wielkopolski poprzez
aktywną współpracę z władzami administracji rządowej i samorządowej oraz
przedsiębiorcami i inwestorami. I tak między innymi w 1977 roku zawarto porozumienie
z Wojewodą Kaliskim dotyczące opiniowania opracowań planistycznych społecznoStrona 2 z 9

gospodarczego rozwoju województwa kaliskiego. W 1993 roku zawarto kolejne porozumienie
z Wojewodą Kaliskim w sprawie efektywnego wykorzystania wiedzy i doświadczeń
inżynierów i techników oraz zasad ich współdziałania z państwowymi jednostkami
organizacyjnymi administracji państwowej w realizacji społeczno gospodarczego rozwoju
województwa kaliskiego. Porozumienia te owocowały opracowaniem przez specjalistów
NOT wielu konkretnych założeń planistycznych i projektów technicznych realizowanych
inwestycji w Południowej Wielkopolsce. Poprzedzały je organizowane konferencje naukowotechniczne, seminaria i narady.
W ramach tej działalności między innymi:
 opracowywano rokrocznie opinie do planów społeczno-gospodarczego rozwoju
województwa kaliskiego z uwzględnieniem wszystkich działów gospodarki
narodowej,
 sporządzano raporty dotyczące: przemysłowego wykorzystania azotu i helu ze złóż
odolanowskich, wykorzystania mechanizacji i automatyzacji w podnoszeniu
efektywności gospodarowania, zagospodarowania przez przemysł spożywczy
występujących nadwyżek owoców i warzyw jak również produktów ubocznych,
 wypracowywano założenia i warunki obejmujące rozwiązanie problemów:
układów komunikacyjnych województwa kaliskiego w aspekcie budowy
planowanych autostrad w Polsce, konieczności budowy zbiornika wodnego
w Wielowsi Klasztornej, budowy oczyszczalni ścieków dla aglomeracji kaliskoostrowskiej, a potem dla miasta Kalisza,
 uczestniczono w opracowaniu strategii rozwoju województwa wielkopolskiego na
lata 2007-2013 i do roku 2020 w aspekcie narodowego planu gospodarczego
i działań zmierzających do pozyskania środków z Unii Europejskiej,
 organizowano szkolenia, prezentacje i pokazy dotyczące zastosowania w praktyce
gospodarczej nowych, innowacyjnych technik i technologii.
Na przestrzeni lat 1972 -1989 organizowane były Wielkopolskie Dni Techniki, a od
1977 Kaliskie Dni Techniki w ramach których organizowano konferencje, narady naukowo
techniczne, pokazy, „drzwi otwarte zakładów pracy” itp. przedsięwzięcia. Inauguracje tych
projektów były okazją do podsumowania dorobku kadr inżynieryjno-technicznych, ogłaszania
wyników i wręczania dorocznych nagród NOT „Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie
techniki”, „Turnieju Młodych Mistrzów Techniki” i wielu innych konkursów dotyczących
doskonalenia jakości produkcji, poprawy warunków bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdego
roku w ramach tych dni organizowano od 135 do 360 różnych przedsięwzięć w których
uczestniczyło od 2,5 tys. do prawie 8 tys. osób. Przykładowe tematy obejmowały taką
problematykę jak:





„Postęp techniczny w przemyśle, budownictwie i transporcie czynnikiem rozwoju
rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego”
„Kształtowanie i ochrona środowiska człowieka w Wielkopolsce”,
„Nowoczesna technika i organizacja pracy czynnikiem postępu technicznego
w produkcji”,
„Wprowadzanie zmian w technologii i konstrukcji wyrobów podstawą jakości
i nowoczesności produkcji”.

Środowisko nasze wypracowywało konkretne wnioski i postulaty, które następnie
przekazywane były odpowiednim władzom administracyjnym tak regionalnym jak
i centralnym. Ich realizacja przebiegała różnie, lecz inżynierowie nie mieli na to większego
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wpływu. Stąd po 1990 roku zaniechano tej formy działalności i skoncentrowano się na
bardziej efektywnych działaniach między innymi na organizacji Targów Gospodarczych NOT.
Kaliskie Targi Gospodarcze NOT to: Targi Budownictwa i Wyposażenia
„KALBUD” (przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego Kol. Aleksandra Kamińska) oraz
Targi Rolno-Spożywcze „Kalagros” (Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Kol. Adam
Błochowiak). Idea ich organizacji wynikała ze społeczno i gospodarczego zapotrzebowania na
imprezy o charakterze handlowo - promocyjnym. Były także jedną z form prezentacji
dorobku i możliwości gospodarki naszego regionu, poszerzaną o firmy krajowe i zagraniczne,
które wzbogacały rodzimą ofertę o najnowsze wyroby i technologie. W ramach targów
organizowane były konkursy promujące dobrą jakościowo i funkcjonalną rodzimą produkcję
oraz nowoczesne systemy i technologie stosowane w produkcji. W targach udział brało od 68
do 153 wystawców i odwiedzało je od 12 tys. do 16 tys. osób.
Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych Naczelnej Organizacji
Technicznej w Kaliszu (FSNT NOT) i Wielkopolska Okręgowa Izba Inżynierów
Budownictwa w Poznaniu jest współorganizatorem prowadzonego przez Polski Związek
Inżynierów i Techników Budownictwa w Kaliszu (w 2016 roku 42 edycja), konkursu „Mister
Budownictwa Południowej Wielkopolski”, którego celem jest promocja najlepiej
zrealizowanych obiektów na terenie południowej Wielkopolski, cechujących się ciekawymi
rozwiązaniami funkcjonalnymi i konstrukcyjno-architektonicznymi. Dobrym i poprawnym
wykonaniem z kompleksowym wykończeniem i zagospodarowaniem terenu. Zrealizowane
obiekty, oprócz wysokich walorów użytkowych, upiększają swym wyglądem przestrzeń
publiczną, w której są usytuowane. Jest to zasługa wszystkich uczestników procesu
inwestycyjnego: projektantów, kierowników budów, inspektorów nadzoru, inwestorów
i wykonawców. Należy podkreślić, że konkurs „MISTER BUDOWNICTWA” cieszy się
dużym zainteresowaniem wśród uczestników procesów budowlanych, a uzyskane
wyróżnienia są bardzo dobrym świadectwem solidnego wykonawstwa i dobrej marki
realizatorów nagrodzonych obiektów.
Rada FSNT NOT ma swój udział w projekcie targowym organizowanym przez
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa w Kaliszu „Dni Ogrodnika – Targi
Międzynarodowe” (w 2016 r. odbyła się 18 edycja), to jedno z największych tego typu
specjalistycznych przedsięwzięć targowych w kraju, adresowane dla profesjonalnych
producentów - ogrodników. Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi od wielu lat obejmuje targi
patronatem honorowym. W każdej edycjach targów brało udział średnio około 200 czołowych
firm z kraju i zagranicy m.in. z Holandii, Niemiec, Francji, Wielkiej Brytanii, Izraela, Czech,
Słowacji. Prezentowane są na nich najnowsze technologie i środki produkcji dla ogrodnictwa.
Targi odwiedza w każdej edycji od 10 000 do 15 000 osób związanych z branżą ogrodniczą.
W czasie wystawy targowej przedstawiciele nauki m.in. z Instytutu Ogrodnictwa
w Skierniewicach, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Instytutu Ochrony Roślin
– Państwowego Instytutu Badawczego, udzielają bezpłatnych porad w punktach
konsultacyjnych. Swoje stoiska informacyjne mają również Ministerstwo Rolnictwa
i Rozwoju Wsi, Ośrodki Doradztwa Rolniczego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji
Rolnictwa, Agencja Rynku Rolnego, Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
Urząd Skarbowy oraz Polski Związek Ogrodniczy. Targom towarzyszy, od dziesięciu lat, finał
ogólnopolskiego konkursu "WZOROWY OGRODNIK". Uroczysta gala ma miejsce na
dziedzińcu Zamku Czartoryskich w Gołuchowie.
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W ostatnich latach Rada Federacji SNT NOT w Kaliszu przeprowadziła kompleksową
modernizację Domu Technika NOT z uwzględnieniem termoizolacji i pełnym
przystosowaniem nieruchomości do spełniania aktualnych norm prawa budowlanego w tym
likwidacji barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych. Wartość inwestycji to 3,5
mln zł, w całości sfinansowana ze środków własnych Rady. Jakość wykonania prac
budowlanych Domu Technika została uhonorowana przyznaniem inwestorowi, Radzie
Federacji SNT-NOT w Kaliszu, tytułu "Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej za
rok 2013", w kategorii obiekty administracyjno biurowe. W obiekcie znajdują się sale
dydaktyczne i pomieszczenia administracyjno-biurowe dla członków naszej Federacji SNT
NOT. Prowadzona jest działalność gospodarcza w ramach Zespołu Usług Technicznych. Ma
tu swoją bazę dydaktyczną Ośrodek Doskonalenia Kadr. Działa Ośrodek Innowacji NOT oraz
funkcjonuje Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kaliszu. Stworzona przez NOT
nowoczesna baza pozwoliła na rozszerzanie zakresu działalności społecznej i gospodarczej na
rzecz społeczeństwa i gospodarki regionu.
Na uwagę zasługuje również fakt, że od 23 sierpnia 2012 r. Rada Federacji SNT
NOT w Kaliszu jest samodzielnym, samoistnym właścicielem Domu Technika
i nieruchomości gruntowej o powierzchni prawie 45 arów przy ul. Rumińskiego 2. Udziały
we współwłasności tej nieruchomości nasza Rada wykupiła od ZG NOT w Warszawie.
Warto również wspomnieć chociaż o kilku ważnych zadaniach zrealizowanych przez
nasze Biuro NOT w ramach prowadzonej działalności gospodarczej:









W latach 2007-2014 wykonano na rzecz jednostek kultury miasta Kalisza, pełnienie
funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania współfinansowanego ze środków Unii
Europejskiej pod nazwą „Zintegrowani w Europie, zintegrowani w kulturze” – wspólny
projekt inwestycyjny Centrum Kultury i Sztuki i Teatru im. W. Bogusławskiego
w Kaliszu. W ramach tego projektu gruntownie przebudowano Sceną Kameralną oraz
zmodernizowano obiekty Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu. Specjaliści NOT w Kaliszu
opracowali pełno branżową dokumentację projektowo-kosztorysową oraz prowadzili
procedury i nadzory inwestorskie robót budowlanych, modernizacji, przebudowy
i remontów wszystkich obiektów Teatru im. W. Bogusławskiego w Kaliszu (sceny
głównej, budynku administracyjnego, Domu Aktora, zaplecza magazynowego wraz
z modernizacją wyposażenia i zagospodarowania otoczenia budynków).
W latach 2007-2010 na rzecz miasta Kalisza sprawowaliśmy pełno branżowy nadzór
inwestorski nad przebiegiem robót realizowanych w 6 dzielnicach miasta Kalisza. Zadanie
współfinansowane było ze środków unijnych pod nazwą: „Przebudowa systemu
odprowadzania ścieków w Kaliszu”.
Współuczestniczymy od 2008 roku w Wielkopolskiej Sieci Innowacji zapewniając,
między innymi poprzez działalność naszego Ośrodka Innowacji NOT, wspieranie
w zakresie działań innowacyjnych projekty gospodarcze małych i średnich
przedsiębiorstw Południowej Wielkopolski.
W latach 2011-2013 prowadziliśmy kompleksowy nadzór nad rewitalizacją centrum
Koźminka w ramach zadania „Rekonstrukcja elementów zabytkowego układu
urbanistycznego miejscowości Koźminek”.
W latach 2015 – 2016 NOT w Kaliszu opracował kompletną dokumentację projektowo
kosztorysową dla zadań: „Zbiornik Murowaniec - Centrum rekreacji, aktywnego
wypoczynku i edukacji ekologicznej” oraz „Termomodernizacja budynków
z zastosowaniem OZE dla Nadleśnictwa Taczanów”.
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Zespół Działalności Gospodarczej NOT wykonuje zlecenia:
 tłumaczeń przez tłumaczy technicznych i przysięgłych,
 ekspertyz, opinii technicznych, instrukcji,
 opinie o innowacyjności przedsięwzięć inwestycyjnych, deklaracje zgodności,
 adaptacje i sprzedaż projektów typowych,
 indywidualnych dokumentacji projektowo - kosztorysowych,
 wyceny składników majątku,
 nadzorów inwestorskich,
 uproszczone plany urządzania lasów,
 monitorowania i szacunek szkód w uprawach,
 opracowania świadectw charakterystyki energetycznej obiektów.
Ośrodek Doskonalenia Kadr i Postępu Technicznego organizuje:
 kursy zawodowe,
 regionalne konferencje naukowo - techniczne,
 odczyty,
 konkursy, wystawy i pokazy,
NOT brał udział w procesie tworzenia w Kaliszu filii Politechniki Poznańskiej
i Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Kaliszu, czy w realizacji narodowego programu
„FORESICHT Wielkopolska”, którego celem było stworzenie platformy dyskusji
i współpracy oraz metody budowania szerokiego porozumienia pomiędzy decydentami,
środowiskiem naukowym, przemysłem i opinią publiczną w zakresie priorytetów badawczych
i technologicznych oraz kluczowych problemów społecznych.
W ramach zawartej umowy z Fundacją Kaliski Inkubator Przedsiębiorczości
obejmującej wymianę informacji, prowadzimy wspólne działania mające na celu
wzmocnienie efektywności i skuteczności usług świadczonych w regionie południowej
Wielkopolski w zakresie wspierania mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz wspólne
organizujemy konkurs "Lider Innowacyjności Południowej Wielkopolski".
Rada nasza bierze aktywny udział w pracach Wielkopolskiej Rady Porozumienia
Terenowych Jednostek Organizacyjnych Federacji FSNT-NOT województwa
wielkopolskiego, których celem jest wzajemna wymiana doświadczeń oraz prezentowanie
wspólnych, jednolitych jako notowskie środowisko inżynierskie Wielkopolski, wniosków
i opinii do materiałów i uchwał Rady Krajowej NOT oraz projektów prawa państwowego.
Z ostatniego okresu warto przypomnieć nasze wspólne i uwieńczone sukcesem działania
wprowadzenia, ważnych dla stowarzyszeń skupiających członków określonych zawodów,
zapisów w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, która obowiązuje od maja 2015 roku.
Inżynierowie zrzeszeni w Radzie Federacji SNT-NOT współuczestniczyli
w wypracowaniu założeń - koncepcji „Funkcjonowania i lokalizacji Centrum
Zaawansowanych Technologii Subregionu Kaliskiego”, co w efekcie doprowadziło do
stworzenia „Centrum obróbki kół zębatych” na terenie Państwowej Wyższej Szkoły
Zawodowej w Kaliszu przy wsparciu środków z Unii Europejskiej i Samorządu
Województwa Wielkopolskiego. Wspólnie z Regionalna Izbą Gospodarczą w Kaliszu
uczestniczyliśmy w tworzeniu klasterów: kotlarskiego, lotniczego, spożywczego
i kolejowego.
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Uczestniczyliśmy, w zainicjowanym w końcu 2013 roku przez władze miasta Kalisza,
projekcie pn.: „Wspólnie budujmy kapitał społeczny Kalisza – wdrożenie standardów
współpracy NGO i JST” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach
Europejskiego Funduszu Społecznego. Celem projektu była poprawa jakości mechanizmów
współpracy miasta Kalisza i prawie 100 działających kaliskich organizacji pozarządowych.
Przedsięwzięcie realizuje wdrożenie „Modelu współpracy organizacji pozarządowych
i administracji publicznej”, który skupia się na kluczowych formach współpracy organizacji
pozarządowych z władzami samorządowymi.
Przy współudziale władz administracyjno - samorządowych organizujemy cykliczne
konferencje naukowo - techniczne między innymi obejmujące: rozwiązanie problemów
układów komunikacyjnych w południowej Wielkopolsce, w tym także kolei dużych
prędkości. Współuczestniczymy w ramach sieci współpracy aglomeracji kalisko-ostrowskiej,
wspierając zmiany gospodarcze, jako organizacja pozarządowa.
Współpracujemy w ramach sieci aglomeracji kalisko - ostrowskiej, której celem jest
wspieranie zmian gospodarczych dla aglomeracji przez organizacje pozarządowe. Uchwałą nr
3/2016 Rady Aglomeracji Kalisko - Ostrowskiej z dnia 20 kwietnia 2016 r. została przyjęta
Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla rozwoju Aglomeracji KaliskoOstrowskiej.
Jest to tylko kilka przykładowych projektów i form działalności obrazującej
aktywność statutową naszej organizacji, które mają bezpośredni wpływ na społeczno gospodarczy rozwój, nie tylko naszego regionu, ale i kraju. Ich realizacja nie byłaby możliwa
bez aktywności społecznej i odpowiedzialnego w nich udziału członków stowarzyszeń
tworzących naszą Federację SNT-NOT, w tym także utrzymywanie ścisłej, bieżącej
współpracy Zarządu Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu z władzami administracyjno
-samorządowymi regionu i województwa, parlamentarzystami z Południowej Wielkopolski,
przedsiębiorcami i podmiotami gospodarczymi regionu.
Wyrazem dla tak realizowanej funkcji NOT było wyróżnienie na przestrzeni 60 lat
działalności Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu:








Odznaką Honorową Miasta Kalisza w dniu 29 stycznia 1976 roku,
Odznaką „Za zasługi dla województwa kaliskiego” w dniu 25 września 1978 roku,
Medalem Komisji Edukacji Narodowej w dniu 22 września 1980 roku,
organizowane od 1995 r. Targi „KALBUD” wyróżnione Złotym Kaskiem
z Diamentem przez Polską Izbę Przemysłowo Handlową Budownictwa w Warszawie,
Odznaką Honorową „Za zasługi dla rozwoju gospodarki Rzeczypospolitej
Polskiej” w dniu 12 października 2015 roku,
Tytuł "Mister Budownictwa Wielkopolski Południowej za rok 2013" dla Domu
Technika NOT w kategorii obiekty administracyjno biurowe w październiku 2014 r.,
listami gratulacyjnymi: Wojewodów, Prezydentów Miasta Kalisza, Sejmiku
Samorządowego Województwa, Posłów i Senatorów RP oraz branżowych ministrów
Rządów RP podczas organizowanych przez nas imprez, które swoim zakresem
i charakterem stymulowały rozwój naszego regionu oraz prezentowały możliwości
praktycznego wdrażania nowych technik i technologii.
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Aktualnie Rada Federacji SNT-NOT w Kaliszu zrzesza 14 stowarzyszeń
branżowych, w których łączna liczba członków inżynierów i techników przekracza dwa
tysiące osób. Rada jako wspólnota Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych posiadająca
osobowość prawną reprezentuje społeczność techniczną, integruje techników
i inżynierów, działa na rzecz ich rozwoju zawodowego i zapewnienia wysokiej pozycji
środowiska technicznego w zrównoważonym rozwoju regionu i kraju.
Przed 1972 rokiem stan ilościowy członków SNT szacuje się na 580 osób. W latach
1972 -1987 nastąpił szybki rozwój Kół Zakładowych SNT i znaczny wzrost ilości członków.
Po 1990 roku nastąpił regres w rozwoju SNT. Istotny wpływ na to miały przemiany społeczne
i gospodarcze kraju, podjęta restrukturyzacja i prywatyzacja w przemyśle, co skutkowało
spadkiem zatrudnienia w zakładach przemysłowych sięgające niekiedy 70 % stanu z lat
prosperity, w tym spadek zatrudnienia kadry inżynieryjno-technicznej. Stan organizacyjny
Federacji SNT-NOT w Kaliszu na przestrzeni lat przedstawia poniższa tabela.
Stan na dzień 31.12.
Liczba Kół SNT
Liczba członków
indywidualnych

1969
27

1972
66

1976
183

1987
277

2008
80

2012
76

2015
77

580

2.301

6.343

9.517

1.934

2.024

2.228

Rada Federacji SNT-NOT w Kaliszu zrzesza 14 stowarzyszeń naukowo-technicznych
z których 9 stanowią Oddziały oraz jedną Delegaturę Polskiego Związku Inżynierów
i Techników Sanitarnych. Największymi Oddziałami SNT-NOT są:
Stowarzyszenia
Stowarzyszenie Elektryków Polskich
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji
Stowarzyszenie Mechaników Polskich
Stowarzyszenie Leśników i Drzewiarzy
Stowarzyszenie Geodetów Polskich
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Rolnictwa
Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa

Ilość członków
429
329
292
278
203
178
90

Ilość Kół
16
11
6
11
8
5
6

Prezesi Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu
Kol. Tadeusz Wehr 

(SITWiM) inicjator, organizacji struktur NOT 1956-1958,
prezes w latach 1958-1966,
Kol. Bogumił Musiał 
(SIMP) 1966-1973, dyrektor WSK „PZL” w Kaliszu,
Kol. Jerzy Więckowski
(SWP) 1974-1976, dyrektor Zakładów Przemysłu
Dziewiarskiego „Polo” w Kaliszu,
Kol. Jerzy Pilecki
(SWP) 1976-1981, dyrektor Fabryki „Runotex” w Kaliszu,
Kol. Zdzisław Suliga
(SEP) 1981-1990, dyrektor Zakładu Energetycznego w Kaliszu,
Kol. Stanisław Cegielski
(SGP) 1990-1997, dyrektor Wydziału Geodezji Urzędu
Wojewódzkiego,
Kol. Tadeusz Nowak
(SIMP) 1997-2000, prezes Teknia Kalisz Sp. z o.o.,
Kol. Benedykt Roźmiarek (SITLiD) 2000-2008, dyrektor Ośrodka Kultury Leśnej
w Gołuchowie),
Kol. Adam Błochowiak
(SITR) 2008-nadal, Wojewódzki Inspektor Ochrony Roślin
i Nasiennictwa w Poznaniu.
Kol. Piotr Zasuń 

Honorowy Prezes od 1990 roku.
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Sekretarze i dyrektorzy Rady Federacji SNT-NOT w Kaliszu
Kol. Stanisław Pszczółkowski 
Kol. Tadeusz Wehr 
Kol. Zenobiusz Kubiś 
Kol. Stanisław Zalejski
Kol. Jerzy Solon

1958-1966, dyrektor ds. technicznych Zakładów
Przemysłu Odzieżowego „Kalpo” w Kaliszu,
1966-1972,
1972-1983,
1983-2009,
2009-nadal.

Obchody uroczystości jubileuszowych 60-lecia NOT w Kaliszu i 70-lecia
Stowarzyszenia Inżynierów Komunikacji RP Oddział w Ostrowie Wielkopolskim,
poprzedziła konferencja p.t. „Perspektywy
rozwoju
infrastruktury
drogowej
w południowej Wielkopolsce”, która odbyła się w dniu 21 listopada 2016 roku w zespole
hotelowo-konferencyjnym „Borowianka” w Ostrowie Wielkopolskim. W ramach konferencji
omówione zostały:




perspektywy rozwoju dróg krajowych i ekspresowych w regionie Południowej
Wielkopolski z uwzględnieniem drogi ekspresowej S11 oraz obwodnic miast,
budowa i modernizacja dróg wojewódzkich w Południowej Wielkopolsce w najbliższej
perspektywie czasowej,
uwarunkowania techniczne i problemy wykonawcze podczas realizacji zadania
dotyczącego budowy obwodnic Jarocina, Ostrowa Wielkopolskiego i Kępna.

Uczestnicy konferencji zwiedzili budowę obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego.
Patronat Honorowy nad konferencją objęli: Wojewoda Wielkopolski i Marszałek
Województwa Wielkopolskiego.
Organizatorzy konferencji:
 Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji RP Oddział w Ostrowie
Wielkopolskim,
 Rada Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych Naczelnej Organizacji
Technicznej w Kaliszu,
 Urząd Miejski w Kaliszu,
 Urząd Miejski w Ostrowie Wielkopolskim,
 Starostwo Powiatowe w Kaliszu.
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