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Most Średnicowy przez Wisłę w Warszawie (1). 
Fot. Mariusz Prędota. II Nagroda.
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luty / february Tczew – most kolejowy przez rzekę Wisłę. 
Fot. Czesław Prędota. I Nagroda.
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Przejść czy... przepłynąć? Kładka przez Wisłę w Krakowie. 
Fot. Grzegorz Łaba. III Nagroda.
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marzec / march
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kwiecień / april Z zachodu na wschód – wiadukt w Bolesławcu Śląskim. 
Fot. Grzegorz Łaba. Zdjęcie zakwalifikowane do III etapu.
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Wiadukt w ciągu DK nr 2 nad linią kolejową E20 koło Kutna. 
Fot. Mariusz Prędota. Zdjęcie zakwalifikowane do II etapu.
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Most Rędziński – wanty, wanty... 
Fot. Władysław Kluczewski. Wyróżnienie.
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Harfa – most Rędziński we Wrocławiu. 
Fot. Grzegorz Łaba. Zdjęcie zakwalifikowane do III etapu.
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lipiec / july
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Zamek prawy – most Zamkowy w Rzeszowie. 
Fot. Andrzej Gebert. Zdjęcie zakwalifikowane do II etapu.
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Zdążyć na czas – wiadukt w ciągu linii Kutno-Zgierz. 
Fot. Grzegorz Łaba. Zdjęcie zakwalifikowane do III etapu.
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wrzesień / september
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październik / october Jednym krokiem przez... most Rędziński we Wrocławiu. 
Fot. Grzegorz Łaba. Zdjęcie zakwalifikowane do I etapu.
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Most Rędziński. Fot. Władysław Kluczewski. 
Zdjęcie zakwalifikowane do I etapu.listopad / november
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Most Średnicowy przez Wisłę w Warszawie (2). 
Fot. Mariusz Prędota. II Nagroda.
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grudzień / december



Sąd Konkursowy: 
Katarzyna Janikowska (Bydgoszcz), Ewa Michalak (Rzeszów), Marek Mistewicz (Warszawa), 

Andrzej Niemierko (Warszawa) – przewodniczący, Paweł Pierściński (Kielce) i Jadwiga Wrzesińska (Warszawa).

Wyniki Konkursu:
I nagroda: Czesław Prędota (Warszawa) za zdjęcie „Tczew – most kolejowy przez Wisłę”

II nagroda: Mariusz Prędota (Warszawa) za zdjęcie „Most Średnicowy przez Wisłę w Warszawie” (1)

 Mariusz Prędota (Warszawa) za zdjęcie „Most Średnicowy przez Wisłę w Warszawie” (2)

III nagroda: Grzegorz Łaba (Bielsko-Biała) za zdjęcie „Przejść czy... przepłynąć? Kładka przez Wisłę w Krakowie”

Wyróżnienie: Władysław Kluczewski (Wrocław) za zdjęcie „Most Rędziński – wanty, wanty”

Wyróżnienie: Grzegorz Łaba (Bielsko-Biała) za zdjęcie „Na Kazimierz – kładka przez Wisłę w Krakowie”

Wyróżnienie: Grzegorz Łaba (Bielsko-Biała) za zdjęcie „Przebłysk – wiadukt nad S3 w Gorzowie Wielkopolskim”

Uroczyste ogłoszenie wyników Konkursu wraz z wręczeniem nagród laureatom odbyło się 5 czerwca 2012 r. podczas XXII Seminarium „Współczesne metody budo-

wy, wzmacniania i przebudowy mostów”, organizowanego przez Politechnikę Poznańską i Oddział Wielkopolski ZMRP w Rosnówku k. Poznania.

Kalendarz ukazuje się od 2009 roku

Wydawca czasopism specjalistycznych:

Wydawca:
Media-Pro Polskie Media Profesjonalne 

Ewelina Nawara

ul. Zawale 24, 42-500 Będzin

tel./faks: 32 761 60 60

www.media-prof.pl

Kalendarz  Mostowy 2013

Kalendarz prezentuje fotografie wyróżnione w VIII edycji

Konkursu Fotograficznego (2011) Związku Mostowców Rzeczpospolitej Polskiej

na najlepsze zdjęcie mostu w Polsce.

Jesteśmy dumni z dokonań polskiego budownictwa mostowego. Doceniamy nie tylko nowoczesne rozwiązania 
konstrukcyjne, ale również estetykę naszych obiektów. Budujemy trwałe, piękne, bezpieczne mosty. Najwspanialsze 

mostowe fotografie, już po raz piąty, stają się ozdobą kalendarza polskich mostowców…
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