Od Redakcji
W ostatnim ubiegłorocznym numerze INPE zapowiedzieliśmy przekształcenie
czasopisma w n2iesięcznik. Planowaliśn1y już w maju, ale przesunęliśmy realizac_ję na początek drugiego półrocza. Już w lipcu Nr 58 INPE i1każe się jako
nziesięcznik z pierwszym zeszytem „ Podręcznika INPE dla elektryków". Będzie
on bezpłatnym dodatkiem do każdego numeru INPEwychodzącego w miesiącach
nieparzystych. Osoby zajmujące się projektowaniem, wykonawstwem i eksploatacją sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych znajdą w tych zeszytach potrzebne
im dane i wskazówki zebrane z obowiązujących przepisów, aktualnych zasad
wiedzy technicznej i Polskich Norm. Podręcznikjest adresowany do osób pełnią
cych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, osób zatrudnionych na
stanowiskt1 dozori1 i eksploatacji sieci i urządzeń elektrycznych, prowadzących
usli1gi w zakresie elektryki oraz inwestorów i użytkowników obiektów budowlanych.
Koszt tegorocznej prenumeraty wynosi 94,50 zł (9xl0,50 zł). Prenumeratorom, którzy zamówili INPE na cały rok, a zapłacili za 6 numerów 63 zł,
w maju prześlemy faktury za 3 dodatkowe numery w wysokości 31,50 zł. Prent1meratorzy, którzy jej nie zapłacą do połowy czerwca, jako ostatni tegoroczny
otrzymają nr 60 we wrześniu br. Zamówienie i wpłaty na numery dodatkowe (61,
62 i 63) będziemy przyjniowali do 15 czerwca br. Aktualne po zmianie nasze konto
bankowe jest zamieszczone niżej w stopce redakcyjnej. Zamówienie na numery
dodatkowe nJożna składać pocztą, faksem, e-mailen1 litb telefonicznie. Ułatwie
nien1 może być Nr rej. prenumeratora podawany w prawym górnyn1 rogu nalepki
adresowej.
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