10-lecie firmy TINES
24 kwietnia 2014 r. w Teatrze
im. Juliusza Słowackiego w Krakowie
odbyła się uroczystość jubileuszu
10-lecia firmy TINES, dostawcy nowoczesnych, efektywnych rozwiązań dla rynku nawierzchni szynowych.
tekst i zdjęcia: TINES SA

Prezydent Miasta Krakowa Jacek Majchrowski
i Tomasz Szuba, prezes zarządu TINES
W magiczną atmosferę miasta królów
wprowadził ponad 500 uczestników
uroczystości hejnał mariacki, który rozbrzmiał na wszystkie strony gmachu teatru. Krakowski nastrój spotęgował jeszcze słynny utwór Marka Grechuty Dni,
których jeszcze nie znamy, w wykonaniu
Katarzyny Jamróz. Wydarzenie otworzył
Tomasz Szuba, prezes zarządu TINES,
który podziękował partnerom z branży,
kadrze naukowej, współpracownikom
oraz rodzinie za współpracę i wsparcie
we wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań do budownictwa komunikacyjnego
i przemysłowego.

Zbigniew Wodecki
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Po wystąpieniu gospodarza wieczoru głos zabrał
prof. Jacek Majchrowski,
prez ydent K rakowa,
który podkreślił efekty
działalności TINES w postaci zmodernizowanych
krakowskich szlaków komunikacyjnych. Docenił
także współpracę spółki
ze środowiskiem naukowym. Zwieńczeniem wystąpienia prezydenta było uhonorowanie
TINES odznaką Honoris Gratia za zasługi
dla Miasta Krakowa.
O wyjątkowym łączeniu nauki i biznesu
mówił również prof. Kazimierz Furtak, rektor Politechniki Krakowskiej, który zwrócił
uwagę na znaczący udział TINES w realizacji programu związanego z kształceniem
i wychowywaniem nowych kadr dla budownictwa.
W programie gali, prowadzonej przez
Katarzynę Jamróz oraz Wojciecha Wocława,
przypomniano historię firmy. Goście uroczystości mogli powrócić pamięcią do licznych realizacji infrastrukturalnych, w których brali udział w ciągu 10 lat współpracy
z firmą TINES – zmodernizowanych obiektów inżynieryjnych i tras komunikacyjnych
na obszarze Polski oraz w Azji.
Podczas wyjątkowego wieczoru świętowania jubileuszu 10-lecia TINES nie zabrakło także czegoś dla ducha: ciekawego
programu artystycznego. Wystąpili krakowscy muzycy prezentujący różnorodne
style, rodzaje i gatunki muzyczne: Lidia
Jazgar i zespół Galicja z nastrojowymi bal-
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Teatr Słowackiego w trakcie uroczystości
ladami z Galicyjskich wieczorów z piosenką,
niepowtarzalny kabaret Loch Camelot,
który łączy bogatą tradycję krakowskiego
kabaretu literackiego z genius loci miasta,
a także Boba Jazz Band, jeden z najlepszych polskich oraz wiodących w Europie
zespołów, wykonujący swingujący jazz tradycyjny w najczystszej postaci. Gwiazdą
wieczoru była legenda polskiej sceny muzycznej, uznany wokalista, instrumentalista oraz kompozytor, Zbigniew Wodecki,
który fenomenalnie wykonał Czardasza
oraz Zacznij od Bacha. Jubileuszowe spotkanie zakończył utwór Teatr uczy nas żyć,
zaśpiewany wspólnie przez artystów.

Jubileuszowy tort w kształcie systemu szynowego

