
Czeki są bardzo wymiernym, 
bo finansowym sposobem 
docenienia ich wysiłków,  
a równocześnie często 

umożliwiają dalszą działalność, na po-
dobną, lub większa skalę. Od 1994 
roku WFOŚiGW w Katowicach nagro-
dził już ponad 200 osób. 

W 2014 roku Kapituła przyzna-
ła osiem nagród finansowych w pię-
ciu kategoriach oraz wyróżniła jed-
ną osobę dyplomem uznania. Laure-
aci otrzymali nagrody w postaci sym-
bolicznych „Zielonych Czeków” o war-
tości 7,5 tys. zł w przypadku nagród 
indywidualnych i po 5 tys. zł w przy-
padku nagród zespołowych. Nagro-

dzono zarówno pracowników nauko-
wych śląskich uczelni, jak i działaczy-
-pasjonatów na rzecz ochrony przyro-
dy oraz dziennikarzy, którzy w swoich 
programach poruszają tematykę pro-
ekologiczną. Warto podkreślić, że pod-
czas uroczystości znalazł się także mi-
kołowski akcent. Wśród grona laure-
atów „zielonych czeków” jest także Ja-
cek Wąsiński, twórca leśnego pogoto-
wia w Mikołowie. 

W swoim wystąpieniu Prezes Fun-
duszu Gabriela Lenartowicz podkre-
śliła, że laureaci poświęcają swój, czę-
sto prywatny czas, ogromne zaangażo-
wanie i niejednokrotnie potężne umy-
sły do tego, by otaczającej nas przyro-
dzie żyło się z nami lepiej. 

kategoria: innowacje i technologie 

adrian paSOn - za stworzenie innowacyjnego kolektora hybrydo-
wego - połączenia modułu fotowoltaicznego ze standardowym kolek-
torem termicznym. Słoneczny kolektor termiczny odpowiedzialny jest 
za konwersję promieniowania słonecznego na energię cieplną wyko-
rzystywaną do centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Mo-
duł fotowoltaiczny zamienia energię słoneczną na elektryczną.

kategoria: programy i akcje proekologiczne 
dotyczące ochrony przyrody 

jacek wąSińSki - za długoletnią pracę związaną z założeniem  
i prowadzeniem ośrodka rehabilitacji dla dzikich zwierząt przy 
Nadleśnictwie Katowice, a także zaangażowanie w ochronę przy-
rody oraz działania edukacyjne.
róża maria ćwięk - za pokonywanie biurokratycznych barier 
które spowodowały, że zdegradowane tereny wokół torów kolejo-
wych w Katowicach - Brynowie mogą zostać zrekultywowane i za-
gospodarowane na cele rekreacyjne, zgodnie z wolą mieszkań-
ców. Dzięki jej wieloletnim staraniom powstał projekt zagospo-
darowania przewidujący utworzenie szerokiego pasa zieleni i po-
sadzenie wzdłuż całego torowiska zielonego ekranu zaporowego, 
tłumiącego hałas przejeżdżających pociągów towarowych oraz po 
części przeciwdziałającego rozprzestrzenianiu się zanieczyszczeń 
z przewożonych koleją materiałów sypkich.

kategoria: prace naukowo-badawcze

jacek betleja - za długoletnią pracę na rzecz ochrony przyrody 
oraz dorobek naukowy w zakresie publikacji związanych z ochroną 
ornitofauny Polski. Jego dorobek naukowy oraz publikacje służyły do 
sporządzenia planów ochrony, m.in., dla obszarów Natura 2000.

kategoria: edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży

jacek bOżek - za budowanie pokolenia EkoXXI - realizację dłu-
gofalowych programów „Zaadoptuj rzekę” oraz „Święto Drzewa” - 
czynnej edukacji ekologicznej, która angażuje społeczności lokal-
ne w konkretne działania na rzecz ochrony przyrody. Programy Jac-
ka Bożka realizowane są na terenie całego kraju, we współpracy 
z administracją publiczną, placówkami oświatowymi, naukowymi, 
organizacjami oraz firmami.

kategoria: publicystyka ekologiczna

Zespół: zOfia SkrOk, marcin jałOwy - autorzy programu 
„Ekoagent” od ponad roku promują ekologiczne praktyki uświada-
miając widzów jak ważnym aspektem życia jest ekologia; wskazują 
praktyczne i ekologiczne rozwiązania problemów oraz interweniu-
ją w kwestiach zagrażających środowisku. Promowanie ekologicz-
nych postaw rozszerzyli poprzez stworzenie portalu ekologicznego 
WWW.ekoagent.tvp.pl. W ubiegłym roku program „Ekoagent” zdo-
był drugie miejsce w konkursie oddziałów terenowych TVP w kate-
gorii: autor najlepszego programu publicystycznego.

kategoria: działania popularyzatorskie 
i promocja postaw proekologicznych

Kapituła nie wybrała laureata w tej kategorii.

nagroda specjalna

prof. zw. dr hab. paweł migula - współtwórca i koordynator pro-
jektu badawczego „Zintegrowany system wspomagający zarządza-
niem i ochroną zbiornika zaporowego - ZiZOZap” w latach 2010-
2014. Jest to unikatowy w skali kraju projekt badawczo-rozwojo-
wy, którego celem jest wdrożenie systemu wspomagającego za-
rządzanie zbiornikami zaporowymi.

Dyplom uznania

eugeniuSz włOchOwicz - za wkład w działania związane  
z ochroną przyrody a w szczególności zaangażowanie w pomoc dla 
ptaków w ramach prowadzenia ośrodka rehabilitacji oraz funda-
cji „Włochatka”.

lista laureatów zielonych czeków 2014:

LuDZiE 
o zielonych sercach
Już po raz 21 Fundusz przyznał nagrody z okazji Dnia Ziemi. W kwietniu, 
w Katowicach odbyła się uroczystość wręczenia Zielonych Czeków 
ludziom, którzy w szczególny sposób wyróżniają się w działalności na 
rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego w naszym województwie. 


