Prezes i Członkowie Zarządu
Członkowie Zarządu wnoszą równowagę pomiędzy kwalifikacjami i pochodzeniem do
rozpatrywanych przez siebie przypadków środowiskowych. Dysponując wiedzą prawniczą,
inżynierską, biologiczną, geologiczną i środowiskową, Rada corocznie sprawdza setki spraw
środowiskowych.
Zarząd składa się z pięciu Członków, z których jeden jest wyznaczany przez Gubernatora na
Przewodniczącego. Każdy członek jest mianowany przez Gubernatora i zatwierdzany przez
Senat Stanu Illinois na trzyletnią kadencję.

Barbara Flynn Currie, Przewodnicząca
Barbara Flynn Currie niedawno przeszła na emeryturę z Izby Reprezentantów stanu Illinois.
Barbara służyła jako przywódczyni większości w Domu, pierwsza kobieta na tym stanowisku.
Sponsorowała pierwszą stanową Ustawę o Wolności Informacji oraz Illinois Earned Income Tax
Credit. Była mistrzynią czystego powietrza i wody; była inicjatorką reform w finansowaniu przez
państwo edukacji publicznej oraz w systemie sądownictwa dla nieletnich. Została uhonorowana
przez wiele organizacji, w tym Illinois ACLU, Planned Parenthood, Illinois AFL-CIO, Illinois
Environmental Council, Friends of the Parks, Illinois Council Against Handgun Violence oraz
Illinois Campaign for Political Reform. Barbara uzyskała stopnie AB i MA na Uniwersytecie w
Chicago.

Cynthia Santos
Członek Zarządu Santos został powołany do Zarządu przez gubernatora Bruce&#39;a Raunera
w grudniu 2016 r. Przed dołączeniem do Zarządu, pani Santos przez 20 lat pełniła funkcję
komisarza wybranego w Metropolitan Water Reclamation District w Greater Chicago. Podczas
swojej kadencji odegrała kluczową rolę w rozwoju Okręgowego Programu Zarządzania Wodami
Opadowymi. Pełniła również funkcję przedstawiciela dystryktu w Komisji Budownictwa
Publicznego miasta Chicago, gdzie brała udział w budowie wielu szkół, bibliotek oraz
posterunków policji i straży pożarnej.
Pani Santos uzyskała tytuł licencjata nauk politycznych, Summa Cum Laude, a także tytuł
magistra nauk politycznych i polityki publicznej na Northeastern Illinois University. Pani Santos
mieszka w Chicago.

Anastasia Palivos
Członek zarządu Palivos został powołany do zarządu przez gubernatora JB Pritzkera w kwietniu
2019 r. Anastasia Palivos była komisarzem Komisji Handlu Stanu Illinois od stycznia 2018 r. do
lutego 2019 r. Pochodząca z Illinois, Palivos była pierwszą grecko-amerykańską kobietą
powołaną do Komisji oraz, w wieku 28 lat, najmłodszy w historii mianowany komisarz. W Komisji
Palivos zorganizowało kilka sesji politycznych poświęconych badaniom różnych kwestii
energetycznych, w tym: wdrażania pojazdów elektrycznych, elektryfikacji transportu,
magazynowania energii, energii wiatrowej, inteligentnych aplikacji do obsługi mediów oraz
infrastruktury i bezpieczeństwa gazociągów. Przed mianowaniem Palivos była doradcą prawnym
i politycznym przewodniczącego Komisji Handlu stanu Illinois. Wcześniej pracowała jako analityk
strategii rozwoju biznesu w firmie zajmującej się wywiadem zdrowotnym z siedzibą w Chicago.
Uzyskała tytuł doktora nauk prawnych i licencjata nauk politycznych na Uniwersytecie DePaul.
Palivos jest członkiem zarządu Fundacji Hippocratic Cancer Research Foundation, która
zapewnia wsparcie filantropijne dla zespołów badawczych zajmujących się rakiem w
Kompleksowym Centrum Onkologicznym im. Roberta H. Lurie na Northwestern University.

Jennifer Van Wie
Członek Zarządu Jennifer Van Wie została powołana do Zarządu przez gubernatora JB Pritzkera
w sierpniu 2020 r. Wcześniej pracowała jako Asystent Prokuratora Generalnego w Biurze
Prokuratora Generalnego stanu Illinois. W Biurze Ochrony Środowiska AGO zajmowała się
licznymi istotnymi sprawami dotyczącymi zanieczyszczenia powietrza, wody i ziemi oraz szkód w
zasobach naturalnych. Pani Van Wie ma również doświadczenie w prywatnej praktyce w Illinois
i Wisconsin, gdzie doradzała klientom w zakresie stanowych i federalnych przepisów ochrony
środowiska, w tym spraw specyficznych dla ustawy o czystym powietrzu, ustawy o czystej wodzie,
ustawy o ochronie i odzysku zasobów (RCRA) i kompleksowej Ustawa o reagowaniu na
środowisko, odszkodowaniach i odpowiedzialności (CERCLA).
Pani Van Wie była aktywna w stanowych i lokalnych stowarzyszeniach adwokackich i była
współprzewodniczącą Komisji Prawa Ochrony Środowiska w Chicago Bar Association. Ponadto,
pani Van Wie jest współautorem wczesnej wersji ustawy Senate Bill 0550 (obecnie Public Act 990922), która wymagała, aby szkoły testowały swoje źródła wody pitnej pod kątem
zanieczyszczenia ołowiem oraz aby wodociągi miejskie dostarczały ołów w powiadomieniach o
wodzie pitnej i inwentaryzacje. Pani Van Wie od ponad 18 lat koncentruje swoją praktykę
prawniczą wyłącznie na kwestiach środowiskowych.
Pani Van Wie uzyskała tytuł licencjata w dziedzinie polityki publicznej na Uniwersytecie Indiana.
Uzyskała tytuł Juris Doctorate i Master of Studies in Environmental Law School na Vermont Law
School.

