
 

 

 

24 lutego 2022 roku to smutny dzień, w którym doszło do  przerwania pokoju w Europie. Nasi sąsiedzi 

Ukraińcy zostali brutalnie zaatakowani przez Rosję. To smutny czas dla nas wszystkich. Wyrażamy naszą 

solidarność z narodem ukraińskim. Identyfikujemy się z jego ideałami i marzeniami. Wspieramy go,  

 wierzymy w szybkie zakończenie wojny i przywrócenie pokoju. 

  

Drodzy Przyjaciele,  Jesteśmy z Wami.  Chwała Ukrainie! 

 

W związku z  potrzebą udzielenia wsparcia  i pomocy osobom przybyłym z  terenu Ukrainy do Polski, 

Dyrekcja Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku zwraca się z prośbą o pomoc finansową i rzeczową do 

wszystkich osób, które mają otwarte serca.  Pomoc w pierwszej kolejności będzie skierowana do  rodzin 

przybyłych do naszej gminy oraz do ukraińskich uczniów kontynuujących naukę w Powiatowym Zespole 

Szkół w Chęcinach. Żywność, ubrania, środki czystości oraz środki łączności ( telefony, baterie, ładowarki ) 

można składać w bibliotece Powiatowego Zespołu Szkół w Chmielniku.  

                                                                                                         Sławomir Wójcik 

 

Poniżej zamieszczamy apel Dyrekcji, Nauczycieli oraz Wychowawców internatu w PZS  

w Chęcinach dostępny pod linkiem:  http://pzscheciny.edu.pl/ 

 

Przy Powiatowym Zespole Szkół w Chęcinach działa Stowarzyszenie „Razem 

Możemy Więcej” założone w 2015 roku przez panią dyrektor – Halinę Kołodziejczyk. 

Zrzesza nauczycieli naszej szkoły. Powstało, by wspierać pracę naszej placówki. ( Dzięki jego 

funkcjonowaniu udało się zrealizować tygodniowy pobyt naszych uczniów wraz  

z rówieśnikami z Litwy w Murzasichle, wydać monografię szkoły ). Tym razem chcemy 

wykorzystać jego istnienie do celu znacznie ważniejszego – pomocy dla naszych 53 uczniów z Ukrainy  

z obwodu winnickiego, którzy kształcą się u nas w szkole i mieszkają w naszym internacie. 

Rodzice naszych uczniów nie są już w stanie wysłać im pieniędzy, transfery bankowe 

już nie są możliwe. Dzieci mają w internacie zapewnione trzy posiłki, ale to nie wystarcza. 

Potrzebne są artykuły higieny, podstawowe kosmetyki, często lekarstwa, przybory szkolne i więcej 

żywności, karty telefoniczne. Bardzo prosimy o wpłaty na konto stowarzyszenia numer: 

90 8493 0004 0050 0800 0205 0001 z dopiskiem POMOC DLA UCZNIÓW Z UKRAINY W PZS CHĘCINY. 

Wszystkie pieniądze będziemy wydatkować bardzo rozsądnie, według realnych potrzeb. 

W tym momencie to my mamy moralny obowiązek zastąpić im rodziców. Otwórzmy 

dla nich serca, pomóżmy, bo świat naszych uczniów potrzebuje dobra. 

Darczyńcom z góry dziękujemy. 

 

Dyrekcja, Nauczyciele, 

Wychowawcy internatu 

w PZS w Chęcinach 

 


