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Kolejna Zielona Pracownia otworzyła swe podwoje. Tym razem w Zespole Szkół Techniczno-Usługowych w Tarnowskich Górach.
Została zorganizowana na bazie pracowni przyrodniczo-biologiczno-chemicznej, a jej pełna nazwa brzmi: „Harmonia zmysłów
źródłem efektywnego nauczania”. Uroczystego otwarcia Zielonej Pracowni dokonali 15 bm. Andrzej Pilot, prezes WFOŚiGW w
Katowicach, oraz Krystyna Kosmala, starosta powiatu tarnogórskiego.
Specjalnie dla gości uczestniczących w uroczystości otwarcia Zielonej Pracowni młodzież przygotowała spektakl, zawierający
przesłanie ekologiczne. Wykorzystano przy tym nowoczesne technologie i pomoce dydaktyczne, zakupione dzięki środkom
pozyskanym z WFOŚiGW w ramach konkursu „Zielona Pracownia 2017 – Projekt”. Uzyskane tam wyróżnienie pozwoliło szkole
wziąć udział w kolejnym konkursie – „Zielona Pracownia 2017”. Wniosek złożony przez nauczycieli został pozytywnie oceniony i w
ten sposób ZSTU znalazł się w gronie 43 szkół z województwa śląskiego, które otrzymały dotację na realizację zadania. Warto
dodać, że w powiecie tarnogórskim tylko dwie szkoły średnie pozyskały wspomniane środki w tej właśnie edycji konkursu.
W ramach realizacji przedsięwzięcia wyremontowano salę, położono nową podłogę i wymieniono oświetlenie. Zakupiono ponadto
meble, sprzęt multimedialny, tablicę interaktywną, aparat cyfrowy, a także inne pomoce dydaktyczne w postaci zestawu do badania
gleby, wody i powietrza. Wyposażenie pracowni uzupełniają: model budowy człowieka, materiały dydaktyczne na płytach CD i
DVD, układ okresowy pierwiastków i atlasy przyrodnicze.
- Kwota przeznaczona na wykonanie zadania wyniosła 37 500 zł, w tym 30 000 stanowiły środki pozyskane z WFOŚiGW, a 7 500
zł – dofinansowanie przyznane szkole przez powiat tarnogórski. Serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom zaangażowanym w
realizację tego zadania – powiedziała Małgorzata Grzesiakowska, dyrektor szkoły.
Tarnogórski Zespół Szkół Techniczno-Usługowych wystartował z powodzeniem w dogrywce zeszłorocznej edycji konkursu i gdyby
nie środki z powiatowej kasy, o tak nowoczesnej pracowni nie mogłoby być mowy. Przypomnijmy, że to samorządy decydują o tym,
że wnioski mogą zostać złożone. Burmistrzowie, prezydenci lub starostowie są dla szkół organami prowadzącymi.
- Chylę też czoła przed władzami powiatu tarnogórskiego, którego sytuacja finansowa nie jest najlepsza, a jednak udało się
wesprzeć projekt Zielonej Pracowni. Niedawno otwieraliśmy Zieloną Pracownię w powiecie bieruńsko-lędzińskim. Tam powiat
dołożył ponad 60 tys. zł. Ten fakt warto podkreślić. Będziemy rozwijać projekt „Zielona Pracownia”, ponieważ zainteresowanie nim
jest olbrzymie. Zaproponowaliśmy radzie nadzorczej WFOŚiGW zwiększenie środków na ten cel w planie działania na 2018 r. podsumował prezes WFOŚiGW Andrzej Pilot.

