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 2016:
I nagrodę otrzymał:
• dr hab. inż. Wojciech Lorenc, prof. PWr za artykuł pt. „Doświadczenia z realizacji sprężenia
zewnętrznego konstrukcji mostów zespolonych” (nr 9/2016),
II nagrodę otrzymał:
• dr hab. inż. Damian Bęben, prof. PO za artykuł pt. „O wpływach obciążeń ruchomych na
przepusty ze stalowych blach falistych” (nr 11/2016),
Wyróżnienia otrzymali:
• dr inż. Zbigniew Kacprzyk, inż. Tomasz Kępa za artykuł pt. „Modelowanie informacji BIM
4D na przykładzie modernizacji klatki schodowej” (nr 2/2016),
• prof. dr hab. inż. Marian Gwóźdź za artykuł pt. „Problemy utrzymania stalowych konstrukcji
budynków
głównych
infrastruktury
technicznej
w
krajowych
elektrowniach
i
elektrociepłowniach” (nr 12/2016),
• mgr inż. Bartosz Piątek, dr hab. inż. Tomasz Siwowski, prof. PRz za artykuł pt. „Wpływ
kotwienia mechanicznego taśm CFRP na efektywność wzmocnienia belek żelbetowych” (nr
12/2016).
KOLEGIUM REDAKCYJNE „Inżynierii i Budownictwa” przyznało nagrody honorowe za wyróżniającą
się współpracę z redakcją w 2016 roku.
Otrzymali je:
●

za wyróżniające się przedstawienie interesujących problemów w realizowanych
konstrukcjach budowlanych w kraju:
- mgr inż. Witold Dobiszyński, mgr inż. Maciej Kieniewicz, mgr inż. Łukasz Świąder za
artykuł pt. „O odbudowie po pożarze mostu Łazienkowskiego w Warszawie”
(nr 12/2016);
– mgr inż. Łukasz Majchrzak, mgr inż. Marcin Derlacz za artykuł pt. „Doświadczenia z
realizacji głębokich wykopów na budowie dworca Nowa Łódź Fabryczna (nr 7/2016);

● za treść i formę przygotowania materiałów autorskich
– dr hab. inż. Łukasz Drobiec, dr inż. Zbigniew Pająk – „Odbudowa dachu katedry w
Sosnowcu po pożarze” (nr 1/2016);
● za wyróżniający się debiut autorski:
– mgr inż. Dawid Kisała za artykuł pt. „Analiza numeryczna belki strunobetonowej o
prostokątnym przekroju poprzecznym” (nr 1/2016),
– mgr inż. Aneta Szymańska-Stachura za artykuł pt. „O połączeniach w konstrukcjach
stalowych odpornych na obciążenia dynamiczne” (nr 8/2016);
● za wyróżniającą się recenzję książki opublikowaną na łamach „Inżynierii i Budownictwa” –
dr inż. Bolesław Kłosiński (nr 11/2016);
•

za podejmowanie dyskusji na łamach „Inżynierii i Budownictwa” – dr inż. Paweł A. Król, dr
inż. Andrzej Pogorzelski, mgr inż. Jan Sieczkowski; za wypowiedź dyskusyjną w
zeszytach nr 3/2016 i 6/2016

●

wyróżnienie honorowe specjalne za aktywną współpracę z redakcją „Inżynierii
i Budownictwa”, zwłaszcza w zakresie przygotowania zeszytów dotyczących tunelu
drogowego pod Martwa Wisłą w Gdańsku oraz przeprawy mostowej przez Wisłę w Kwidzyniu
– mgr inż. Szczepan Gapiński.

