Nagrody „Inżynierii i Budownictwa”
za rok 2019
Rozstrzygnięto coroczny, 25. konkurs dla Autorów artykułów opublikowanych na łamach miesięcznika „Inżynieria i Budownictwo”.
RADA PROGRAMOWA Czasopism i Wydawnictw Polskiego Związku
Inżynierów i Techników Budownictwa wyłoniła laureatów nagród honorowych
za artykuły wyróżniające się ujęciem tematyki i jej przydatnością praktyczną,
opublikowane w roczniku 2019.
Nagrody otrzymali:
▪ prof. inż. Andrzej Jarominiak za artykuły: „Zagrożenia cięgien sprężających w mostach
kablobetonowych” (nr 10/2019); „Nieniszczące metody kontroli stanu kabli mostów kablobetonowych
i podwieszonych” (nr 11/2019); „Zagrożenia mostów kablobetonowych powodowane wadliwym iniektem”
(nr 12/2019);
▪ prof. dr hab. inż. Ryszard Kowalczyk za artykuł „Konstrukcje zespolone w budynkach wysokich”
(nr 1/2019).
Wyróżnienie otrzymali:
▪ dr inż. Marcin Niedośpiał, mgr inż. Bartosz Grzeszykowski, dr hab. inż. Elżbieta
Szmigiera, prof. PW za artykuły: „Projektowanie stropów zespolonych z blachami fałdowymi – plastyczna nośność na zginanie i minimum zbrojenia” (nr 4/2019); „Nośność graniczna na zginanie stalowo-betonowych belek zespolonych” (nr 6/2019); „Zasady sprawdzania nośności na ścinanie podłużne
w stropach zespolonych z blachami fałdowymi” (nr 6/2019).
KOLEGIUM REDAKCYJNE „Inżynierii i Budownictwa” przyznało nagrody honorowe za wyróżniającą się współpracę z redakcją w 2019 roku. Otrzymali je:
● za wyróżniające się przedstawienie interesujących problemów w realizowanych obiektach
i konstrukcjach budowlanych w Polsce:
– dr hab. inż. Marian Kawulok, prof. ITB, dr inż. Kazimierz Konieczny, dr inż. Leszek Słowik
za artykuł „Diagnozowanie budynków zlokalizowanych na terenach górniczych” (nr 9/2019);
● za treść i formę przygotowania materiałów autorskich:
– dr inż. Stanisława Garwacka-Piórkowska za artykuł „Problemy posadawiania zbiorników LNG”
(nr 11/2019);
● za wyróżniającą się recenzję książki opublikowaną na łamach „Inżynierii
i Budownictwa”:
– prof. dr hab. inż. Wacław Szcześniak (nr 5/2019);
● wyróżnienie honorowe specjalne za aktywną współpracę z redakcją „Inżynierii
i Budownictwa” – prof. dr hab. inż. Kazimierz Furtak, dr h.c.
Wyróżnienia honorowe specjalne za aktywną współpracę z redakcją „Inżynierii
i Budownictwa” otrzymali dotychczas (w układzie chronologicznym): Zespół autorski Metroprojektu
(1995), Zakład Mostów Instytutu Inżynierii Lądowej Politechniki Wrocławskiej (1996), Gdański Oddział
PZITB (1997), Jan Biliszczuk i Leszek Budych (1998), Wacław Zalewski (1999), Roman Ciesielski (2000), Jerzy
Ziółko (2001), Gustaw Rakowski (2003), Andrzej Jarominiak (2004), Wojciech Radomski (2005), Andrzej
Ajdukiewicz (2006), Bolesław Kłosiński (2007), Zygmunt Pater (2008), Maria Kaszyńska (2009), Szymon
Pałkowski (2010), Henryk Zobel (2011), Andrzej Łapko (2012), Jerzy A. Żurański (2013), Tadeusz Tatara (2014),
Wiktor Piwkowski (2015), Szczepan Gapiński (2016), Andrzej Garbacz (2017), Michał Topolnicki (2018),
Kazimierz Furtak (2019).
Serdecznie gratulujemy w imieniu Rady Programowej i Kolegium Redakcyjnego.

