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Katowice, 20 października 2017 r. 

 

Ukazał się Nr 5 Śląskich Wiadomości Elektrycznych złożony głównie z artykułów przygotowanych 
przez  Oddział Gliwicki SEP. Redaktorem wydania jest dr hab. inż. Kazimierz Gierlotka prof. nzw. 
w Politechnice Śląskiej. Słowo wstępne  opracował prezes Oddziału Gliwickiego SEP dr inż. Jan 
Kapinos.  

Na okładce została zamieszczona reklama gliwickiego Zakładu Pomiarowo-Badawczego Energetyki  
ENERGOPOMIAR ELEKTRYKA Sp. z o.o. Spółka ta obchodzi  w tym roku 25-lecie swej działalności.  
Rys historyczny i aktualną działalność firmy omawia artykuł prezesa firmy inż. Daniela Pawłowskiego 
zamieszczony na stronach  46-48 dwumiesięcznika.  

W numerze, między innymi, warto zwrócić uwagę na artykuły 
naukowo-techniczne z obszaru energetyki, informatyki 
i elektrotechnologii opracowane przez pracowników Politechniki 
Śląskiej oraz członków Sekcji Energetyki Oddziału Gliwickiego SEP. 
Zwracamy uwagę na artykuł dyskusyjny prof. Jana Popczyka pt. 
„Doktryna bezpieczeństwa energetycznego kraju, horyzont 2050”. 
Bloki 200 MW i transformacja energetyczna a odbudowa 
podmiotowości Śląska”. 

Bardzo interesujący jest także artykuł dr inż. Beaty Krupanek 
z Instytutu Metrologii, Elektroniki i Automatyki Wydziału 
Elektrycznego Politechniki Śląskiej pt. „Internet Rzeczy – technologia 
przyszłości?”. Artykuł przedstawia czym jest Internet Rzeczy oraz jakie 
niesie ze sobą korzyści i zagrożenia. 

Warto także zaznajomić się wywiadem z profesorem Mieczysławem Heringiem, Członkiem 
Honorowym SEP. Wywiad został  przeprowadzony przez  prezesa OZW SEP Jerzego Barglika z okazji 
80-lecia urodzin Profesora. 

„Kącik Śląski” publikuje setny felieton, który opisuje historię najdłuższego, i nieprzerwanego cyklu  
artykułów w ŚWE, o tematyce związanej z Górnym Śląskiem. Kącik redagowany jest przez Andrzeja 
Czajkowskiego - miłośnika Ziemi Śląskiej.  

Oczywiście, w numerze nie zabrakło sprawozdań ze znaczących wydarzeń ostatniego okresu  w 
Oddziale Gliwickim SEP oraz Zagłębiu Węglowym SEP. 



Polecamy prenumeratę Śląskich Wiadomości Elektrycznych. Koszt pojedynczego numeru wynosi 21 zł, 
natomiast prenumerata roczna 126 zł. Szczegółowe informacje w sprawie warunków prenumeraty, 
trybu zamawiania numerów archiwalnych oraz elektronicznej wersji wybranych artykułów   
zamieszczono na własnej stronie internetowej dwumiesięcznika pod adresem  
www.swe.sep.katowice.pl.  

 

Zapraszamy do lektury numeru 5/2017 Śląskich Wiadomości Elektrycznych! 
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