DZIEŁA MOSTOWE ROKU 2014
Podczas 61. Konferencji Naukowej KILiW PAN oraz KN PZITB Krynica 2015 odbył się Krynicki Wieczór Mostowy 2015, zorganizowany przez Związek Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej, na którym rozdano nagrody za Dzieła Mostowe roku 2014.
Celem konkursu jest promowanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie techniki
mostowej, a w efekcie systematyczne
podnoszenie poziomu polskiego mostownictwa. Do rywalizacji można
zgłaszać obiekty mostowe wykonane
w ciągu ostatnich dwóch lat. Najlepszym z nich przyznawane są nagrody
w formie statuetki z brązu wraz z dyplomem.
Organizacją konkursu i przyznawaniem nagród zajmuje się Kapituła
Konkursu, powoływana przez Zarząd
Związku na każdą kolejną kadencję
władz ZMRP. Kapituła liczy siedem
osób reprezentujących podstawowe
kierunki działalności Związku (nauka,
projektowanie, wykonawstwo, służby
inwestorskie).

Dzieła Mostowe roku 2014
Kategoria: Wdrożenie nowych
technologii realizacji, nowych rozwiązań konstrukcyjnych oraz nowych
rozwiązań w zakresie elementów wyposażenia mostów, mających istotny
wpływ na postęp w polskim mostownictwie
Montaż wiaduktu WK-2 na Pomorskiej Kolei Metropolitalnej
Wykonawca: Polwar SA

Projektanci: mgr inż. Marcin Tarczyński
– główny projektant projektu budowlanego, Transprojekt Gdański Sp. z o.o.; mgr
inż. Tadeusz Stefanowski – opracowanie

projektu wykonawczego / zamiennego,
Transprojekt Gdański Sp. z o.o.
Projekt technologiczny montażu: GTI
Tymon Galewski
Inwestor: Pomorska Kolej Metropolitalna SA
Kategoria: Obiekt o nowatorskich
rozwiązaniach konstrukcyjnych i technologicznych, dobrze wpisujący się
w otoczenie
Most przez Wisłę w Połańcu w ciągu
DW 764
Wykonawca: konsorcjum firm: Przedsiębiorstwo Robót Mostowych Mosty-

-Łódź SA – lider konsorcjum, Vistal Gdynia
SA – partner konsorcjum
Projektanci: mgr inż. Piotr Piotrkowicz
– główny projektant projektu budowlanego, Biuro Projektów Schuessler-Plan Inżynierzy Sp. z o.o.; mgr inż.
Krzysztof Wąchalski – opracowanie
projektu wykonawczego, Pont-Projekt Sp. z o.o.
Inwestor: Świętokrzyski Zarząd
Dróg Wojewódzkich w Kielcach; Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich
Inwestor zastępczy: ZBM Inwestor
Zastępczy SA
Medal ZMRP za wybitne osiągnięcia w polskim mostownictwie:
Marek Czerwiec, Oddział Warszawski
ZMRP, za prowadzenie i realizację wielu
skomplikowanych inwestycji mostowych
Nagroda im. Mieczysława Rybaka:
dr inż. Maciej Hildebrand za wybitne
osiągnięcia w dziedzinie badań i rozwoju
polskiej techniki mostowej
Opr a c owa no n a
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