RADA PROGRAMOWA Czasopism i Wydawnictw Polskiego Związku Inżynierów i
Techników Budownictwa wyłoniła laureatów nagród i wyróżnień za artykuły wyróżniające
się ujęciem tematyki i jej przydatnością praktyczną, opublikowane w roczniku 2012:
NAGRODĘ OTRZYMALI:
 Prof. dr hab. inż. Jerzy Ziółko, inż. Alojzy Leśniak – za artykuł pt. „Montaż
konstrukcji stalowej przekrycia trybun stadionu piłkarskiego w Gdańsku” (nr 12/2012).
WYRÓŻNIENIA OTRZYMALI: :
 dr hab. inż. Wiesława Głodkowska, prof. PK, dr hab. inż. Andrzej Garbacz,
prof. PW – za artykuł pt. „Zagadnienie kompatybilności materiałowej w naprawach
i wzmacnianiu konstrukcji betonowych (nr 1/2012),
 dr hab. inż. A. Seruga, prof. PK, dr inż. Mariusz Zych – za artykuł „Wybrane
problemy konstrukcyjno-technologiczne podłóg przemysłowych z betonu sprężonego”
(nr 11/2012).
KOLEGIUM REDAKCYJNE „Inżynierii i Budownictwa” przyznało nagrody za
wyróżniającą się współpracę z redakcją w 2012 roku.
OTRZYMALI JE:
 za wyróżniający się debiut autorski – mgr inż. Karolina Drozdowska – za artykuł
pt. „Propozycja adaptacji wojskowego mostu składanego DMS-65 do potrzeb mostów
stałych” (nr 3/2012);
 za wyróżniające się przedstawienie interesujących problemów w realizowanych

konstrukcjach budowlanych w kraju – dr inż. arch. Wiesław Czabański – za
artykuł pt. „Rekonstrukcja wieży zegarowej Gmachu Głównego Politechniki Gdańskiej
(nr 12/2012);

 za treść i formę przygotowania materiałów autorskich

– mgr inż. Beata Gajewska , dr inż. Bolesław Kłosiński – za artykuł pt. „Specjalne
metody wzmacniania podłoża gruntowego” (nr 4/2012);
– prof. dr hab. inż. Aleksander Kozłowski , dr inż. Lucjan Ślęczka – za artykuł pt.
„Uproszczone obliczenia nośności i sztywności węzłów ram stalowych” (nr 9/2012);

 za podejmowanie dyskusji na łamach „Inżynierii i Budownictwa”

– dr inż. Andrzej B. Nowakowski – wypowiedź: „Inżynier budownictwa – zawodem
zaufania publicznego (nr 3/2012);

 za wyróżniającą się recenzję książki opublikowaną na łamach „Inżynierii i

Budownictwa” – dr hab. inż. Jan Pawlikowski (nr 5/2012);

 wyróżnienie honorowe specjalne za wieloletnią aktywną współpracę z redakcją

„Inżynierii i Budownictwa” – prof. dr hab. inż. Andrzej Łapko.

