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styczeń / january Most drogowo-kolejowy im. Legionów Marszałka J. Piłsudskiego. 
Fot. Czesław Prędota
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Wiadukt kratowy w ciągu ul. Uczniowskiej w Gdańsku. 
Fot. Anna Banaś. Zdjęcie zakwalifikowane do etapu finałowego.
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Wiadukt łukowy w ciągu ul. Droga Zielona w Gdańsku. 
Fot. Anna Banaś
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Wiadukt kratowy nad Brdą w Bydgoszczy.  
Fot. Anna Banaś. Wyróżnienie.
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Most przez Wisłę koło Kwidzyna. Fot. Wojciech Średniawa. 
Zdjęcie zakwalifikowane do etapu finałowego.
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Most na Wiśle w Toruniu im. gen. Elżbiety Zawackiej.  
Fot. Wojciech Średniawa
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Most na Narwi w Pułtusku w ciągu ul. Stanisława Staszica.  
Fot. Wojciech Średniawa. Wyróżnienie.
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Kładka dla pieszych w Mikołajkach. 
Fot. Anna Banaśsierpień / august
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„Idzie nowe…” Kładka dla pieszych nad rzeką Wisłą w Skoczowie. 
Fot. Grzegorz Kopeć. Wyróżnienie.
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Most drogowy przez Wisłę w Toruniu.
Fot. Marcin Graczyk. II Nagroda.
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Kładka w Mikołajkach. 
Fot. Maciej Malinowski. I Nagroda.
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Kładka nad kanałem Żerańskim. 
Fot. Mariusz Prędota. Zdjęcie zakwalifikowane do etapu finałowego.



Kalendarz ukazuje się od 2009 roku

Sąd Konkursowy: 
Katarzyna Janikowska (Bydgoszcz), Jerzy Mąkowski (Warszawa), Ewa Michalak (Rzeszów), Marek Mistewicz (Warszawa), Piotr Rychlewski (Warszawa) – przewodniczący, Jadwiga Wrzesińska (Warszawa)

Wyniki Konkursu:
I nagroda: Maciej Malinowski za zdjęcie: „Kładka w Mikołajkach”.

II nagroda: Marcin Graczyk za zdjęcie: „Most drogowy przez Wisłę w Toruniu”.

III nagroda: Mariusz Prędota za zdjęcie: „Kładka nad kanałem Żerańskim” (zdjęcie główne okładki).

Wyróżnienie: Anna Banaś za zdjęcie: „Wiadukt kratowy nad Brdą w Bydgoszczy”.

Wyróżnienie: Wojciech Średniawa za zdjęcie: „Most na Narwi w Pułtusku w ciągu ul. Stanisława Staszica”.

Wyróżnienie: Grzegorz Kopeć za zdjęcie: „Idzie nowe… Kładka dla pieszych nad rzeką Wisłą w Skoczowie”.

Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu wraz z wręczeniem nagród laureatom odbyło się 13 czerwca 2017 r. tradycyjnie podczas XXVII Seminarium  

„Współczesne metody budowy, wzmacniania i przebudowy mostów”, organizowanego przez Politechnikę Poznańską i Oddział Wielkopolski ZMRP w Rosnówku koło Poznania.

Premiera Kalendarza Mostowego każdego roku ma miejsce podczas oficjalnego otwarcia Seminarium Wrocławskie Dni Mostowe, organizowanego przez Katedrę Mostów i Kolei  

Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej, Dolnośląską Okręgową Izbę Inżynierów Budownictwa i Związek Mostowców RP.

Organizator cyklu: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 prezentuje fotografie edycji 2017 Konkursu Fotograficznego ZMRP im. Andrzeja Niemierki na najlepsze zdjęcie mostu w Polsce.

ZMRP jest jedną z najbardziej prestiżowych organizacji zrzeszających mostowców i sympatyków mostownictwa. Istnieje od 1991 roku.

To już dziesiąta edycja Kalendarza Mostowego wydawanego przez Wydawnictwo Media-Pro Polskie Media Profesjonalne wraz ze Związkiem Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej. 
Prezentowane wydawnictwo łączy w sobie dwie funkcje – tradycyjnego kalendarza oraz galerii zdjęć mostów, nagrodzonych w corocznym konkursie ZMRP na najładniejsze  

zdjęcie mostu w Polsce. Tym samym kalendarz pokazuje piękno budowli mostowych. Zamieszczone w kalendarzu zdjęcia członków ZMRP wskazują ponadto,  
że „mostowcy” to nie tylko budowniczowie, lecz również wrażliwe na piękno osoby. To wszystko sprawia, że kalendarz jest doskonałą promocją ZMRP, polskiego mostownictwa  

i budowniczych mostów. Profesjonalnie redagowany i wydawany Kalendarz Mostowy jest już od 10 lat doskonałą wizytówka ZMRP i jego członków. 

Związku Mostowców Rzeczypospolitej Polskiej i Wydawnictwa Media-Pro Polskie Media Profesjonalne

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

prof. Arkadiusz Madaj

Przewodniczący Związku Mostowców RP


