
Seminarium miało miejsce w Bartkowej, w przepięknej scenerii 
Jeziora Rożnowskiego. Dzięki uprzejmości GDDKiA Oddział Kraków 
oraz firmy Banimex uczestnicy mogli zapoznać się ze szczegółami 
budowy mostu przez Dunajec w ciągu DK75 w miejscowości Kurów.

Poruszono ważne i ciekawe zagadnienia związane z mostow-
nictwem, w tym m.in.:
 � Najważniejsze inwestycje na sieci dróg krajowych na terenie 
województwa małopolskiego – GDDKiA Oddział w Krakowie;

 � Inwestycje na sieci dróg wojewódzkich – ZDW w Krakowie;
 � Most przez Wisłę w Borusowej – ZDW w Krakowie;
 � Most przez Dunajec w Kurowie – Banimex Sp. z o.o.;
 � Zarysowanie strefy zakotwień w konstrukcjach kablobetono-
wych. Mechanizm i zasady przeciwdziałania – Asis Sp. z o.o.;

 � Korzystne i niekorzystne skutki zastosowania tłumików hamownych 
w 200-metrowym moście. Studium przypadku – Asis Sp. z o.o.;

 � Wytwórnia Konstrukcji Stalowych Duna. Realizacje – WKS 
Duna Polska Sp. z o.o.;

 � Technologie budowy mostów – TBM;
 � Wyposażenie mostów – KPRM Konstrukcje i Wy-
posażenie Mostów Sp. z o.o.

Oprac. Redakcja na podstawie materiałów organiza-
tora, zdjęcie Banimex Sp. z o.o. 
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W dniach 16–17 września 2021 r. odbyło się seminarium Co nowego w mostownictwie?, zorganizowane przez Związek 
Mostowców RP Oddział Małopolski we współpracy z Małopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa w Krakowie.

Co nowego w mostownictwie?

Czytaj więcej

Prof. Wojciech Radomski doktorem 
honoris causa Politechniki Krakowskiej

Senat Politechniki Krakowskiej podjął uchwałę w sprawie na-
dania prof. Wojciechowi Radomskiemu tytułu doktora honoris 
causa Politechniki Krakowskiej 26 maja 2021 r. Uhonorował 
w ten sposób jego wybitny dorobek naukowy i projektowy oraz 
trwającą od ponad 40 lat współpracę badawczą, publikacyjną 
i organizacyjną z Politechniką, zwłaszcza z jej Wydziałem Inżynie-
rii Lądowej. Opinie w sprawie wniosku wyraziły wcześniej Senaty 
Politechnik Gdańskiej i Wrocławskiej. Promotorem postępowania 
o nadanie tytułu był prof. Kazimierz Furtak, rektor Politechniki 
Krakowskiej w latach 2008–2016. 19 listopada 2021 r. w Col-
legium Maius UJ prof. Wojciech Radomski został 44. doktorem 
honoris causa Politechniki Krakowskiej. Podczas uroczystego 
posiedzenia Senatu Politechniki Krakowskiej wygłosił wykład 
Most nad czasem i przestrzenią – moje związki z Krakowem i jego 
Politechniką.

Prof. dr hab. inż. Wojciech Radomski otrzymał tytuł doktora honoris causa Politechniki Krakowskiej. Naukowiec 
jest światowej klasy specjalistą w dziedzinie mostownictwa oraz badań materiałów i konstrukcji budowlanych, 
a także uznanym praktykiem w zakresie inżynierii lądowej. Brał udział w projektowaniu wielu obiektów mostowych 
i tunelowych oraz wykonał liczne ekspertyzy obiektów budowlanych, jest jednym z prekursorów wprowadzenia 
w Polsce taśm kompozytowych do wzmacniania konstrukcji oraz zastosowania w mostownictwie konstrukcyjnego 
betonu samozagęszczonego.
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