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Czeki są bardzo wy-
miernym, bo finan-
sowym sposobem 
docenienia ich wy-

siłków, a równocześnie czę-
sto umożliwiają dalszą dzia-
łalność, na podobną, lub więk-
sza skalę. Od 1994 roku WFO-
ŚiGW w Katowicach nagrodził 
już ponad 200 osób. 

W 2014 roku Kapituła przy-
znała osiem nagród finanso-
wych w pięciu kategoriach oraz 
wyróżniła jedną osobę dyplo-
mem uznania. Laureaci otrzy-

mali nagrody w postaci symbo-
licznych „Zielonych Czeków” 
o wartości 7,5 tys. zł w przy-
padku nagród indywidualnych 
i po 5 tys. zł w przypadku na-
gród zespołowych. Nagrodzo-
no zarówno pracowników na-
ukowych śląskich uczelni, jak i 
działaczy-pasjonatów na rzecz 

ochrony przyrody oraz dzienni-
karzy, którzy w swoich progra-
mach poruszają tematykę pro-
ekologiczną. W swoim wystą-

pieniu Prezes Funduszu Ga-
briela Lenartowicz podkreśli-
ła, że laureaci poświęcają swój, 
często prywatny czas, ogromne 

zaangażowanie i niejednokrot-
nie potężne umysły do tego, by 
otaczającej nas przyrodzie żyło 
się z nami lepiej. 

Kategoria: innowacje i technologie 
ADRIAN PASON - za stworzenie innowacyjnego kolekto-
ra hybrydowego - połączenia modułu fotowoltaicznego ze 
standardowym kolektorem termicznym. Słoneczny kolek-
tor termiczny odpowiedzialny jest za konwersję promienio-
wania słonecznego na energię cieplną wykorzystywaną do 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. Moduł fo-
towoltaiczny zamienia energię słoneczną na elektryczną.

Kategoria: programy i akcje proekologiczne 
dotyczące ochrony przyrody 

JACEK WĄSIńSKI - za długoletnią pracę związaną z za-
łożeniem i prowadzeniem ośrodka rehabilitacji dla dzikich 
zwierząt przy nadleśnictwie Katowice, a także zaangażo-
wanie w ochronę przyrody oraz działania edukacyjne.
RÓżA mARIA ćWIęK - za pokonywanie biurokratycz-
nych barier które spowodowały, że zdegradowane tereny 
wokół torów kolejowych w Katowicach - Brynowie mogą 
zostać zrekultywowane i zagospodarowane na cele re-
kreacyjne, zgodnie z wolą mieszkańców. Dzięki jej wie-
loletnim staraniom powstał projekt zagospodarowania 
przewidujący utworzenie szerokiego pasa zieleni i po-
sadzenie wzdłuż całego torowiska zielonego ekranu za-
porowego, tłumiącego hałas przejeżdżających pociągów 
towarowych oraz po części przeciwdziałającego rozprze-

strzenianiu 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 zwią-
zanych z ochroną ornitofauny Polski. Jego dorobek nauko-
wy oraz publikacje służyły do sporządzenia planów ochro-
ny, m.in., dla obszarów natura 2000.

Kategoria: edukacja ekologiczna dzieci i młodzieży
JACEK bOżEK - za budowanie pokolenia EkoXXi - reali-
zację długofalowych programów „Zaadoptuj rzekę” oraz 
„Święto Drzewa” - czynnej edukacji ekologicznej, która 
angażuje społeczności lokalne w konkretne działania na 
rzecz ochrony przyrody. Programy Jacka Bożka realizowa-
ne są na terenie całego kraju, we współpracy z administra-
cją publiczną, placówkami oświatowymi, naukowymi, orga-
nizacjami oraz firmami.

Kategoria: publicystyka ekologiczna
Zespół: ZOfIA SKROK, mARCIN JAłOWy - autorzy pro-
gramu „Ekoagent” od ponad roku promują ekologiczne 
praktyki uświadamiając widzów jak ważnym aspektem ży-
cia jest ekologia; wskazują praktyczne i ekologiczne roz-

wiązania problemów oraz interweniują w kwestiach za-
grażających środowisku. Promowanie ekologicznych po-
staw rozszerzyli poprzez stworzenie portalu ekologicznego 
www.ekoagent.tvp.pl. W ubiegłym roku program „Ekoagent” 
zdobył drugie miejsce w konkursie oddziałów terenowych TVP 
w kategorii: 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 koordy-
nator projektu badawczego „Zintegrowany system wspo-
magający zarządzaniem i ochroną zbiornika zaporowego - 
ZiZOZap” w latach 2010-2014. Jest to unikatowy w ska-
li kraju projekt badawczo-rozwojowy, którego celem jest 
wdrożenie systemu wspomagającego zarządzanie zbiorni-
kami zaporowymi.

Dyplom uznania
EUGENIUSZ WłOChOWICZ - za wkład w działania zwią-
zane z ochroną przyrody a w szczególności zaangażowanie 
w pomoc dla ptaków w ramach prowadzenia ośrodka reha-
bilitacji oraz fundacji „Włochatka”.

ludzie 
o zielonych sercach

Już po raz 21 
Fundusz przy-
znał nagrody 
z okazji Dnia 
Ziemi. W kwiet-
niu, w Katowi-
cach odbyła 
się uroczystość 
wręczenia Zie-
lonych Czeków 
ludziom, którzy 
w szczególny 
sposób wyróż-
niają się 
w działalności 
na rzecz 
poprawy stanu 
środowiska 
naturalnego 
w naszym woje-
wództwie. 


