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Wizyta studyjna
na morskiej farmie
wiatrowej Anholt w Danii
(należącej do duńskiego
koncernu energetycznego
Ørsted)
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P

olskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) jest największą w Polsce
organizacją zajmującą się promowaniem alternatywnych źródeł energii, głównie
energetyki wiatrowej na lądzie i morzu. Bierze aktywny udział w konsultacjach
dokumentów strategicznych i aktów prawnych związanych z rynkiem odnawialnych
źródeł energii (OZE), paliw alternatywnych i transformacją energetyczną. Współdziałając
z decydentami na szczeblu unijnym, krajowym i samorządowym, łączy różne interesy
na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski. Organizuje wydarzenia skupiające przedstawicieli branży i decydentów m.in. podczas największej w Europie Środkowo-Wschodniej
corocznej Konferencji PSEW (http://konferencjapsew.pl/) poświęconej perspektywom
rozwoju lądowej i morskiej energetyki wiatrowej w Polsce. Jest inicjatorem utworzenia Fundacji RE-Source Poland Hub (http://resourcepoland.pl/), która pokazuje przedsiębiorcom możliwości wpisania się w trend zielonej transformacji i zrównoważonego
rozwoju. Zajmuje się promowaniem postaw proekologicznych i szerzeniem wiedzy
na temat korzyści środowiskowych, gospodarczych i społecznych płynących z wykorzystania wiatru do produkcji energii m.in. w mediach, na kanałach społecznościowych
(m.in. https://www.facebook.com/psew.pwea, https://twitter.com/PSEW_PWEA), a także
podczas wakacyjnych pikników rodzinnych „Lato z wiatrem” nad Morzem Bałtyckim.
Więcej o PSEW: http://psew.pl/
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W OBIEKTYWIE
Fot. 1
Platforma z morską stacją
transformatorową na farmie
wiatrowej Anholt w Danii

1

Fot. 2, 3
Edukacyjna akcja
o korzyściach płynących
z rozwoju energetyki
wiatrowej
w miejscowościach
nadmorskich i na Mazurach
„Lato z wiatrem”
Fot. 4
Konferencja PSEW 2020
w Serocku gromadząca
inwestorów i przedstawicieli
przemysłu związanego
z branżą wiatrową, a także
decydentów i przedstawicieli
administracji państwowej

2
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Fot. 5
Coroczne rozdanie nagród
Osobowości Roku Energetyki
Wiatrowej, które odbywa się
w Serocku podczas
największej konferencji
branżowej w Europie
Środkowo-Wschodniej
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SŁAWOMIR SKUKOWSKI
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Fot. 6, 7, 8
Zdjęcia nadesłane w ramach
konkursu fotograficznego
„Kręci nas wiatr” w mediach
społecznościowych,
który był działaniem
równoległym do edukacyjnej
akcji wakacyjnej
prowadzonej
w miejscowościach
nadmorskich

ADRIAN MATRACKI
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Fot. 9
Wizyta studyjna na Farmie
Wiatrowej Jarocin-Koźmin
(należącej do WPD Polska)
z udziałem ówczesnej
wicepremier Jadwigi
Emilewicz, która po
szkoleniu i przy zapewnionej
asekuracji zjechała na linie
z turbiny w ramach
pokazowej ewakuacji

ALEKSANDRA KOSKA

ALEKSANDRA KOSKA
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