
 
Poznań, dnia 24 sierpnia 2022 roku 

 

 

Szanowni Państwo 

Wójtowie, Burmistrzowie, Prezydenci Miast i Starostowie Powiatów 

 

 

Jak zapewne Państwo pamiętacie WOKiSS od 2006 roku prowadzi współpracę 

partnerską z ukraińską organizacją NGO Ukraina-Polska-Niemcy z siedzibą w Winnicy. Przez 

minione szesnaście lat przyjmowała ona różne formy: od wizyt szkoleniowych po realizację 

projektów rozwojowych, nakierowanych na wsparcie samorządności lokalnej 

w Ukrainie. Jednak kluczowym elementem tych działań było budowanie partnerstw 

samorządowych pomiędzy gminami i powiatami zrzeszonymi w WOKiSS, a jednostkami 

samorządowymi Obwodu Winnickiego. Łącznie nawiązano w ten sposób blisko 80 partnerstw 

samorządowych, z których znaczna cześć funkcjonuje do dnia dzisiejszego. 

Niestety w wyniku brutalnej agresji Rosji na Ukrainę, większość dotychczasowych 

działań została zawieszona. Wojna, która trwa nieprzerwanie od sześciu miesięcy i wyniszcza 

kraj naszych sąsiadów, zmarnowała wiele naszych osiągnięć i zaprzepaściła wspólne plany 

dalszych działań. Dlatego podobnie jak Państwa samorządy tak i my staramy się wspierać 

naszych partnerów ukraińskich, niosąc pomoc humanitarną w zakresie możliwości 

Stowarzyszenia. Jednakże z różną intensywnością napływają do nas kolejne wnioski 

o wsparcie, którym samodzielnie WOKiSS nie jest w stanie sprostać. 

Na początku sierpnia wpłynęła do nas prośba od Komendanta Jednostki Wojskowej 

nr A7379 o pomoc w zdobyciu dwóch samochodów, które mógłby posłużyć grupom 

operacyjnym wojsk obrony terytorialnej z Winnicy. Prośba ta nie została skierowana do 

WOKiSS przypadkowo – w jednostce tej służy bowiem Aleksyj Gawriłow, który w czasach 

pokoju pełnił funkcje wiceprezesa NGO Ukraina-Polska-Niemcy i którego możecie Państwo 

pamiętać, jeżeli uczestniczyliście w naszych wyjazdach studyjnych do Obwodu Winnickiego. 

Szczerze przyznam, że wstrząsnęła nami informacja, że nasz kolega, zaangażowany 

społecznik i oddany samorządowiec musiał pozostawić swoje aktywności zawodowe i podjąć 

czynną służbę wojskową, aby bronić niepodległości swojego kraju. Dlatego postanowiliśmy 

podjąć stosowne działania. 

Po nawiązaniu bezpośredniego kontaktu z Aleksyjem Gawriłowem uzyskaliśmy szereg 

informacji dopełniających sytuację opisaną w piśmie komendanta. Otóż w Obwodzie 

Winnickim nie są prowadzone bezpośrednie działania wojenne, jednakże na jego terenie 

znajduje się kilka obiektów o znaczeniu strategicznym (magazyny wojskowe, węzły kolejowe, 

lotnisko), które były już wcześniej celami wojsk rosyjskich. Na Winnicę dwukrotnie spadły 

rakiety, podobnie jak i na kilka mniejszych miejscowości na terenie Obwodu, niszcząc także 

obiekty cywilne. Dlatego mieszkańcy w znacznej liczbie wstąpili do wojsk obrony terytorialnej 

i cały czas pozostają w gotowości bojowej. Pełnią służbę zarówno ochraniając obiekty 

w Obwodzie Winnickim i sąsiednim Obwodzie Żytomierskim, jak również okresowo 



wyjeżdżają jako wsparcie oddziałów na froncie wschodnim. Ze względu na niedobory 

sprzętowe żołnierze korzystają z własnych zasobów i środków finansowych, które w świetle 

nieustających działań wojennych są niewystarczające i się kończą. Aleksyj Gawriłow przekazał 

nam, że ostatni w miarę sprawny samochód, który jego oddział miał w dyspozycji stracili 

w starciu zbrojnym pod Donieckiem i obecnie dysponują jedynie starym Kamazem, który nie 

sprawdza się w działaniach wywiadowczo–logistycznych.  

Zapewne domyślacie się Państwo, że udzielenie takiego wsparcia jakim jest zakup 

samochodów ze środków budżetowych WOKiSS jest niemożliwe. Dlatego staraliśmy się 

znaleźć inną drogę pozyskania pieniędzy na ten cel. Niestety nasze Stowarzyszenie nie ma 

możliwości statutowych na uruchomienie zbiórki publicznej i nie mamy statusu OPP, stąd 

szukaliśmy innej organizacji, które chciałaby podjąć współpracę z WOKiSS w tym zakresie. 

Swoją pomoc zaoferował Zbigniew Kaczmarek - wójt gminy Granowo, pełniący równocześnie 

funkcję prezesa Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi 

Granowskiej, które wcześniej już organizowało zbiórki publiczne dla Ukrainy 

i zdecydowało się nieodpłatnie pomóc WOKiSS. W efekcie dnia 22 sierpnia br. nasze 

organizacje podpisały porozumienie o współpracy, której celem jest zebranie środków na zakup 

przynajmniej jednego samochodu dla Jednostki Wojskowej nr A7379 z Winnicy. 

Drogie Koleżanki i Koledzy Samorządowcy! 

Niniejszym kierujemy do Państwa gorącą prośbę o wsparcie uruchomionej zbiórki. 

Robimy to w tym szczególnym dniu 24 sierpnia, w Święto Niepodległości Ukrainy, aby 

podkreślić naszą solidarność z Narodem Ukraińskim!!! 

Oczywiście mamy świadomość, że każdy z Państwa samorządów organizuje swoje akcje 

pomocowe, wspierał i nadal wspiera obywateli Ukrainy, którzy zmuszeni zostali do życia w 

warunkach wojny, bądź ucieczki ze swojego kraju. Liczymy jednak na Państwa wpłaty na naszą 

akcję, chociażby w wymiarze symbolicznym tysiąca złotych. Wierzymy, że w takiej sytuacji 

siłą WOKiSS jest liczba członków naszego Stowarzyszenia – liczymy 275 jednostek, 

a to ogromny potencjał! Pieniądze można wpłacać na rachunek prowadzony przez 

Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych oraz Rozwoju Ziemi Granowskiej, 

o numerze 97 9063 0008 2104 0000 0026 0007, prowadzony przez Bank Spółdzielczy w 

Grodzisku Wielkopolskim. 

W załączeniu przekazujemy oryginał listu Komendanta Jednostki Wojskowej 

nr A7379 z tłumaczeniem oraz baner promujący naszą akcję wraz z numerem konta. 

Bardzo prosimy o szerokie rozpropagowanie tej informacji w swoich społecznościach 

lokalnych, pośród urzędników, mieszkańców i przedsiębiorców, umieszczenie informacji na 

tablicach informacyjnych, stronie internetowej samorządu lub profilu w mediach 

społecznościowych. Będziemy bardzo wdzięczni za każdą wpłaconą złotówkę!  

O wynikach naszej akcji będziemy informować Państwa na bieżąco. 

 

 

 

Z wyrazami szacunku 

 

Maciej Kozik 

Prezes Zarządu 





[Tłumaczenie z języka ukraińskiego] 

 

 
 

  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

[Godło  Ukrainy]

MINISTERSTWO OBRONY  UKRAINY

JEDNOSTKA WOJSKOWA

A 7379. Kod 26629770

21036  -  Winnica

Dnia 08.08./2/2022 r.

Dyrektor Wielkopolskiego Ośrodka  Kształcenia i  Studiów 

Samorządowych

Maciej Kozik

Szanowny Panie Macieju!

  W  związku  z  inwazją  Federacji  Rosyjskiej  na  terytorium  Ukrainy,

żołnierze  jednostki  wojskowej  A7379  Sił  Zbrojnych  Ukrainy,  wykonują

zadania  bojowe  w  zakresie  ochrony  integralności  terytorialnej  i

suwerenności  naszego  państwa.  Żołnierze  naszej  kompanii  wsparcia

ogniowego  pełnią  służbę  bojową  w  obwodzie  donieckim,  winnickim  i

żytomierskim.

  Zwracamy się do Państwa z wielką prośbą o udzielenie nam pomocy

w  udostępnieniu  dwóch  pojazdów.  Nasze  jednostki  bojowe  pilnie

potrzebują  pojazdu z napędem na cztery koła z silnikiem Diesla (4*) i 18-

miejscowego mikrobusu  z silnikiem Diesla. Wskazane jest, aby te pojazdy

nie  wymagały  dodatkowych  napraw.  Pozwoli  to  naszej  kompanii

efektywnie wykonywać swoje zadania bojowe w zakresie obrony Ukrainy.

  Mamy nadzieję, że naród polski, który pierwszy wsparł Ukrainę w jej

walce  z  rosyjskim  najeźdźcą,  nie  opuści  w  potrzebie  jednostek  bojowych

Sił Zbrojnych Ukrainy.

  Osobą  do  kontaktu  z  naszej  strony  jest  sierżant  ds.  zabezpieczenia

materiałowego  kompanii  wsparcia  ogniowego  JW  A7379  Aleksyj  Gawriłow

(tel. +380677405297).

Z góry dziękujemy za zrozumienie i pomoc.

Z poważaniem

Dowódca kompanii wsparcia ogniowego  JW. A 7379

Kapitan  –  Wiktor Czernecki
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