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NASZ CZŁOWIEK W GOOGLE!
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PRZESYPOWNIA
SKŁAD KRUSZYW – JANIKÓW (k.Kozienic)

rozbiórki budynków, wykopy
ziemia ogrodowa * piasek zasypowy, fundamentowy

piasek sortowany * kruszywa betonowe 0,64
wylewki – miksokret

Tel. 536 454 343 
lub 796 616 912

Co jakiś czas staramy się przedstawiać Państwu sylwetki 
pochodzących z naszego regionu ludzi ciekawych, 

kreatywnych, zajmujących się czymś interesującym... dziś 
proponujemy wywiad z kozieniczaninem, Damianem Gajdą, 
który ścieżkami pasji zawędrował bardzo daleko – za ocean, 
aż do miejsca, gdzie rodzą się dziś nowe technologie, z których 
większość z nas potem codziennie korzysta.

OKO: Pracuje Pan w Google... 
ale nie jest to, jak można by 
się spodziewać, Google Polska, 
prawda?

Damian Gajda: Zgadza się. 
Pracuję w centrali, w Mountain 
View, w tym momencie jako li-
der zespołu, który przygotowu-
je pewne nowe funkcje do Map 
Google. Nasze mapy to wiele 
działów - ktoś zajmuje się Street 
View, ktoś rysuje na tych ma-
pach przysłowiowe kreski, ktoś 
pracuje przy nawigacji… my w 
naszym zespole akurat robimy 
przeważnie rzeczy nowe, opra-
cowujemy pewne innowacje, 
które albo wypalają, albo nie.

OKO: Teraz oczywiste pyta-
nie: jak to się dzieje, że z Ko-
zienic trafia się do Mountain 
View? Upraszczając można 
powiedzieć, że istnieją dwie 

ścieżki kariery - jedna to konse-
kwentny rozwój krok po kroku, 
druga to złapanie w odpowied-
nim momencie jakiejś okazji. 
Jak było u Pana?

DG: Ja nie jestem człowiekiem, 
który by jakoś szczególnie swoją 
karierę planował. Raczej było 
tak, że chciałem robić coś, co 
by mnie faktycznie interesowa-
ło i w ten sposób znalazłem się 
tam, gdzie się znalazłem. Droga 
do Doliny Krzemowej była dosyć 
długa, ale pociągało mnie to od 
dawna, co najmniej od czasów 
liceum. Właśnie w liceum dosta-
łem pierwszy komputer, zaczęło 
mnie to bardziej interesować,  
przeczytałem książkę…

OKO: Hołyńskiego?
DG: Tak! [czytelnikom Tygo-

dnika OKO wyjaśniamy: Marek 
Hołyński to polski informatyk, 

specjalista od grafiki kompu-
terowej i popularyzator wie-
dzy o komputerach i Interne-
cie, znany także z publicystyki,  
w tym cyklu “E-mailem z Doliny 
Krzemowej”, z którego teksty 
złożyły się później na książkę 
o tym samym tytule - przyp. 
red.]. Co jest w sumie zabaw-
ne, bo ma on sporo niebezpo-
średniego związku z Google, bo 
siedziba firmy Silicon Graphics 
mieściła się właściwie tam, 
gdzie dziś jest główny kampus 
Google. Gdy się chodzi po nie-
których jego częściach - a jest 
on gigantyczny, to takie małe 
miasteczko - to są tam jeszcze 

gdzieniegdzie tabliczki z lat 80. 
i początku 90., informujące, że 
jest to własność (nieistnieją-
cej już) firmy Silicon Graphics.  
W tym, co pisał Hołyński jest 
wiele prawdy. Jeśli ktoś chce 
dowiedzieć się, jak Dolina Krze-
mowa wyglądała w tamtych 
czasach, to jest to dobre źródło.

OKO: A jak wygląda ona te-
raz, szczególnie w  wymiarze 
kulturowym, społecznym?

DG:  Trudno to obiektywnie 
streścić, bo każdy będzie miał 
na to inne spojrzenie. Jeżeli 
ktoś przyjeżdża tam jako młody 
człowiek, bez rodziny - będzie 

oczywiście funkcjonował inaczej 
niż ktoś taki jak ja, czyli mający 
już rodzinę i nieco inne podej-
ście do życia. Jest tam bardzo 
dużo ludzi głodnych sukcesu, 
to na pewno. Teraz są to głów-
nie ludzie z Azji, którzy mają 
przeważnie bardzo dobre wy-
kształcenie i albo zatrudniają się  
w dużych firmach, albo otwie-
rają jakieś własne przedsięwzię-
cia. Tam jest po prostu dużo 
łatwiejszy dostęp do kapitału. 
Tutaj jego zdobycie jest też moż-
liwe, ale dużo większa jest ze 
strony inwestorów ostrożność, 
widać awersję do ryzyka.

Googleplex, Mountain View, US Fot: The Pancake of Heaven, CC BY-SA 4.0
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OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Na podstawie art. 7 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 lutego 2009 r.  

o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  
w zakresie lotnisk użytku publicznego (Dz. U. z 2021 r. poz.  
1079) zawiadamiam, że w dniu 8 czerwca 2021 r. 
zostało wszczęte postępowanie w sprawie  wydania 
decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji w zakresie  
przebudowy lotniska użytku publicznego w Radomiu na 
wniosek Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze”, 
ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa dla inwestycji pn. 
„Budowa bazy paliw wraz z niezbędną infrastrukturą  
towarzyszącą w ramach zadania inwestycyjnego  
pn. Wykonanie projektu budowlanego wraz z programem  
funkcjonalno-użytkowym w zakresie parkingów, dróg miejskich,  
miejsc postojowych i dworców (zadanie 2)” na terenie działek  
o nr ew. 1/115 i 1/175 z obrębu 0031 Dzierzków 1,  
jedn. ew. 146301_1 Miasto Radom. 

Stronami postępowania w sprawie są wnioskodawca, właściciele 
lub użytkownicy wieczyści nieruchomości objętych wnioskiem  
(powiadomieni w drodze zawiadomień), oraz pozostałe strony  
(powiadomione w drodze obwieszczeń).

Jednocześnie zawiadamia się, że na podstawie art. 123 ustawy z dnia  
14 czerwca 1960 r., Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz. U. z 2021r., poz. 734 ze zm.) oraz art. 35 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. 
Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333), Wojewoda Mazowiecki w dniu  
30 lipca 2021 r. wydał postanowienie Nr 1066/SAAB/2021,  
w którym nałożył na inwestora obowiązek uzupełnienia nieprawidłowości  
i braków w dokumentacji projektowej, w terminie 90 dni.

Zgodnie z art. 49 ustawy Kodeks postępowania administracyjnego  
(Dz. U. z 2021 r., poz. 735) dalej Kpa., doręczenie uważa się za dokonane 
po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia. Jednocześnie 
informuję, iż strony postępowania będą informowane w drodze 
publicznych obwieszczeń, zgodnie z art. 49 § 1 Kpa.

Strona chcąca zapoznać się z aktami postępowania, bądź wypożyczyć 
dokumentację może tego dokonać na pl. Bankowym 3/5, Warszawa,  
pok. 7 w poniedziałek w godz. 13:00 - 16:00 lub w czwartek w godz. 
8:00 - 12:00 po wcześniejszym umówieniu się telefonicznym pod  
nr 22 695-62-19. Osoby nieumówione nie będą obsługiwane.

Czas przeznaczony na zapoznanie się z aktami wynosi do 30 min i nie 
może zostać przedłużony. W pokoju nr 7 może przebywać tylko jedna 
osoba do jednej sprawy.

Podczas przeglądania akt obowiązuje nakaz zachowania 1,5 m  
odległości pomiędzy osobami oraz nakaz używania rękawiczek  
jednorazowych, dezynfekcji dłoni oraz zasłaniania ust i nosa.

WI-I.7820.3.4.2021.MP

• Sprzedam działkę rekre-
acyjną” (400m2) na terenie 
R.O.D ,,Dolinka” w Kozieni-
cach Al.Truskawkowa nr.73  
Tel. 516-361-731
• Sprzedam działkę rekreacyjną 
nr 48 na ROD „USTRONIE” w Ko-
zienicach. Działka zabudowana – 
altanka murowana z poddaszem, 
podpiwniczeniem i własnym uję-
ciem wody. Tel: 501 478 780
• Kupię działkę budowlaną w 
miejscowości Majdany lub okoli-
ce. Tel. 739-075-275
• Kupię mieszkanie 2-3 pok. w 
Kozienicach. Może być do re-
montu. Tel. 517-829-087
• Sprzedam gospodarstwo 
rolne, 15 ha, gm. Policzna.  
Tel. 784-783-757
• Sprzedam lub zamienię na 
mieszkanie dwupokojowe w 
bloku działkę rekreacyjno-bu-
dowlaną o pow. 2,6 ha. Działka 
zabudowana, w pełni uzbrojona 
w media, położona 10 km od Ko-
zienic. Tel. 500 787 904
• Sprzedam działkę rolną znajdu-
je się na niej las oraz łąka działka, 
ma powierzchnię 5000, znajduje 
się w miejscowości Aleksandrów 
gmina Magnuszew. Cena za 1m² 
to 29 zł oczywiście cena podlega 
negocjacji. Telefon 692 604 059 
(Sławomir)
• Sprzedam działkę budowlaną 
w Chinowie, 2000m². Cena do 
uzgodnienia. Tel. 728-789-998
• Sprzedam działkę budowlaną, 
900m². Bogucin, z pozwoleniem 
na budowę, wszystkie media. 
Tel. 668-803-997
• Działka 2,65ha wraz z domem 
w stanie surowym w rudzie, na 
działce woda i kanalizacja, prąd 
w domu, gaz w ulicy. Całość lub 
sam dom z dowolną wielkością 
działki. Tel. 608-225-736

MOTORYZACJA

RÓŻNE

NIERUCHOMOŚCI

• SPRZEDAM beczkę 600l 
ocynk. Szczelna z zawo-
rem, używana do wody.  
Tel. 604 420 756
• PRZYJMĘ stary lub zepsuty sprzęt 
komputerowy - kompletny ( sta-
cjonarne, laptopy), części (dyski, 
napędy, karty rozszerzeń), tablety.  
Kontakt 579-665-969

•  OGŁOSZENIA  •  OGŁOSZENIA  •  OGŁOSZENIA •
UWAGA! INFORMUJEMY, ŻE W WYPADKU PRZESŁANIA OGŁOSZENIA NA NASZ ADRES 

MAILOWY ogloszenia@tygodnikoko.pl    PIERWSZA EDYCJA BĘDZIE BEZPŁATNA

• SPRZEDAM komplet opon let-
nich KLEBER 195/55/R15 i jed-
ną oponę MICHELIN 195/55/
R15. Cena do uzgodnienia.  
Tel. 604 420 756
• KUPIĘ STARE MOTOCYKLE A 
TAKŻE CZĘŚCI I POZOSTAŁOŚCI 
PO NICH. TEL. 795-529-520
• Kupię stare motocykle, moto-
rowery, części. Tel. 663-999-631
• Kupię STARE MOTOCYKLE I SA-
MOCHODY wsk, mz, simson, mo-
torynka itp FIAT, POLONEZ. Ciąg-
niki rolnicze. Tel. 721 029 688
• Sprzedam niemiecki 7 biegowy 
rower Pegasus. Cena 930 zl. 
Tel 506 601 492
• Sprzedam rozrusznik oraz si-
łownik tylny do koparki CASE, 
cena 2000 zł.  Tel. 784-783-757
• Sprzedam koparkę kołową Case 
688P, rok 1991, cena 44 000.  
Tel. 784-783-757
• Sprzedam rozrusznik i siłownik 
do koparki CASE Tel. 784-783-757

• Sprzedam hektar ziemi w Brzó-
zie klasa 3 cena 30.000. Telefon 
kontaktowy 604-181-478
• Sprzedam działki budowla-
ne w Janikowie 1200m². Tele-
fon kontaktowy 604-181-478  
lub 503-124-381

-----------------------------------------
FIRMA ZATRUDNI:

PRACOWNIKA Z DOŚWIADCZENIEM
MECHANICZNYM  - WARSZTATOWYM

ATRAKCYJNE WARUNKI ZATRUDNIENIA.
tel. kontaktowy 600 030 838

-----------------------------------------

Radomski Szpital Specjalistyczny im. Dr. Tytusa 
Chałubińskiego w Radomiu poszukuje Lekarzy 

do pracy w Poradni Chirurgicznej
W sprawie pytań, należy kontaktować się z:

Zastępcą Dyrektora ds. Lecznictwa 
 tel. (48) 361-51-42;

Kierownikiem Kadr,  tel. (48) 361-54-59.

-------------------------------------------

Zakłady Silikatowe Żytkowice SA

zatrudnią: PRACOWNIKÓW 

BEZ DOŚWIADCZENIA

DO PALETOWANIA CEGIEŁ

tel. kontaktowy 600 030 838

--------------------------------------------

• Sprzedam Mate masują-
ca Salute. Więcej informa-
cji pod numerem telefonu  
508-146-288
• Sprzedam klimę stojącą.  
Tel. 784-783-757
• Sprzedam klimatyzację pokojo-
wą stojącą, cena 500 zł Tel. 668-
803- 997
• Sprzedam 2 sedesy po-
znańskie, cena 200 zł.  
Tel. 668-803- 997
• Sprzedam stoisko w DH 
Casino w Pionkach z towa-
rem bielizna upominki srebro 
wraz z wyposażeniem i kon-
taktami handlowymi. Wię-
cej informacji pod nr telefonu  
602-579-045

Zatrudnimy kierowców wózków widłowych z UDT i SANEPID 
oraz operatorów maszyn produkcyjnych. 

Zatrudnienie  w oparciu o umowę o pracę w systemie 
3- zmianowym, atrakcyjne warunki zatrudnienia, 

możliwość nawiązania dłuższej współpracy.

Zadzwoń 501 310 762 ; 48 679 48 03
Agencja zatrudnienia – nr wpisu 47

Kierowcy wózka z SANEPID 
operatorzy maszyn - Kozienice
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Dokończenie ze str. 1

NASZ CZŁOWIEK W GOOGLE!
Jako że jesteśmy gazetą lokalną, nie możemy nie pociągnąć tematu Pana związków z naszym miastem. W tym 

momencie w Kozienicach mamy wiele możliwości poszerzenie swoich zainteresować nowymi technologiami. 
Zajęcia programistyczne, roboty, kursy komputerowe... A jak było w Pana czasach?

DG: Na pewno bariera 
wejścia jest teraz dużo niż-
sza. Kiedyś kupno kompute-
ra wiązało się z wydaniem 
dwóch czy trzech pensji, 
teraz wyposażyć się w taki 
sprzęt jest dużo łatwiej. Jeśli 
natomiast chodzi o impulsy 
z zewnątrz, żeby w ogóle się 
tym zainteresować... pamię-
tam, że swego czasu były ja-
kieś święta elektrowniane, 
być może Dzień Energetyka, 
gdzie były przywożone i wy-
stawiane komputery, z który-
mi dzieci mogły się zapoznać, 
aczkolwiek większość z nich 
nie miała szansy, by mieć coś 
takiego w domu. Mówimy 
tutaj o latach 80. W latach 
90. posiadanie komputera 
zaczęło się upowszechniać, 
za chwilę mieliśmy też już 
w szkołach informatykę. Jak 
pamiętam, w liceum infor-
matyka była prowadzona na 
jakichś maszynach odziedzi-
czonych właśnie z Elektro-
wni, bodajże IBM PC XT. Ten 
sprzęt niewiele sobą repre-
zentował, ale można było się 
czegoś nauczyć. Tak napraw-
dę jednak szlify zdobywało 
się indywidualnie, w domu, 
w gronie kolegów. Szkoła nie-
wiele mogła wtedy zaofero-
wać.

 OKO: No właśnie - ma Pan 
wykształcenie kierunkowe?

DG: Poszedłem na  Poli-
technikę Warszawską, na 
Wydział Elektroniki i Technik 
Informacyjnych i tam skoń-
czyłem Budowę i Oprogra-
mowanie Komputerów, to 
jest takie coś pomiędzy elek-
troniką a informatyką.

OKO: Z rozmowy przed wy-
wiadem wywnioskowałem, 
że w Mountain View styka 
się Pan nieustannie z legen-
dami świata informatyki i 
komputerów…

DG: Mój aktualny kierow-
nik pracował kiedyś w Sili-
con Graphics i pisał część 
ich oprogramowania. Idąc 
po korytarzu czy po ulicy 
można spotkać takie osoby, 
które dokonały naprawdę 
dużych rzeczy, wielkie rzeczy 
rozpoczęły lub są ich częścią. 
W 2006 roku byłem jakieś 
10 metrów od pana Erica 
Schmidta, czyli ówczesnego 
CEO, prezesa Google’a.

OKO: Jakie są wg Pana naj-
większe rozbieżności między 
tym, co Google naprawdę 
robi i czym jest, a postrzega-

niem tej firmy przez ludzi?

DG: Google do tej pory 
zarabia przede wszystkim 
na reklamach. To jest infor-
macja jawna, publiczna, co 
roku jest publikowany raport. 
Ponieważ jest to marka, któ-
rą ma bardzo dużą wartość, 
podejrzewam, że Google 
jest w tym względzie aku-
rat dużo bardziej czyste, niż 
wiele firm, które zajmują się 
podobnymi rzeczami, ale nie 
są tak skrupulatnie monito-
rowane. Tutaj w UE jest na 
każdej stronie coś takiego jak 
informacja o cookies, sposo-
bach gromadzenia informacji 
i partnerach. Jak się czasem 
przejrzy listę tych partne-
rów, to… tam jest masa firm, 
o których np. ja w życiu nie 
słyszałem, a które w jakiś 
sposób użytkownika śledzą 
i prawdę mówiąc ja bym się 
obawiał raczej tego, niż me-
chanizmów Google - bo ja nie 
wiem kto to jest i jakie stosu-
je standardy przechowywa-
nia i dostępu do informacji. 
Z mojej perspektywy: wiem 
jak to funkcjonuje w mo-
jej firmie, gdzie proces wy-
puszczenia każdej innowacji 
jest trudny m.in. właśnie ze 
względu na stosowane pro-
cedury bezpieczeństwa. Jeśli 
duże firmy mówią, że robią 
coś tak a tak, to raczej tak ro-
bią, bo muszą brać pod uwa-
gę, że wobec nich jest jakby 
prowadzony ciągły audyt ze 
strony społeczeństwa, me-
diów i konkurencji.

OKO: Co dalej? Ma Pan 44 
lata - co dalej z karierą, wy-
chodząc z tego punktu, gdzie 
Pan jest teraz?

DG: Dopóki to ,co robię, 
mi się podoba, dopóki mogę 
znaleźć jakieś ciekawe rze-
czy do zrobienia, a dużo rze-
czy, które robię, to projekty 
eksperymentalne… będę to 
robił. Są rzeczy, które zrobi-
liśmy i które nigdy nie ujrza-
ły światła dziennego, są też 
jednak i  takie, które zostały 
wdrożone. Wiem np. że pew-
ne optymalizacje, które kie-
dyś tam zrobiłem, gdy pra-

cowałem nad Gmailem, na 
pewno opłaciły moją pensję 
na wiele lat do przodu.

OKO: Czyli rozumiem, że 
gdy używamy dziś Gmaila, to 
gdzieś tam są funkcje…

DG:...które ja napisałem, 
tak.

OKO: Korzystają więc z 
Pana rozwiązania miliony 
osób, ale jest Pan osobą 
anonimową.

DG: No tak, ale takich osób 
jest wiele. Istnieją przełomo-
we wynalazki i ich twórcy, 
o których nikt nigdy nie sły-
szał. W telefonie, na który ta 
rozmowa się nagrywa, jest 
element pełniący funkcję ży-
roskopu  - i nikt nie wie, kto 
go wymyślił. To znaczy nikt 
z osób postronnych, bo ja 
akurat tę osobę poznałem 
(śmiech). Wśród niewielu po-
wszechnie kojarzonych gigan-
tów jest wiele osób, które na-
prawdę zmieniły świat, ale... 
w sposób taki mały, że wręcz 
trywialny, krok po kroczku. 
Ja sam nie wierzę za bardzo 
w gwiazdy, bo wokół siebie 
widzę raczej mówczy wysiłek 
zespołów ludzi - często setek 

osób, wspólnie opracowują-
cych jakieś rozwiązania. Ktoś 
może mieć wizję, ale nieko-
niecznie poradzi sobie sam z 
dopracowaniem szczegółów, 
by ją zrealizować. Wprowa-
dzenie usługi czy produktu, 
które “chwycą” to często 
kwestia znalezienia się we 
właściwym miejscu i czasie i 
wyciągnięcia dobrych wnio-
sków na temat tego, co było 
wcześniej.      

Ja osobiście lubię mieć w 
pracy pewien poziom au-
tonomii. Mam daną jakąś 
ogólną wizję produktu, ale 
w procesie jego realizacji je-
stem w stanie zmienić cały 
jego kształt, by dopasować 
go pod kątem ograniczeń 
inżynieryjnych i funkcjonal-
ności dla końcowego użyt-
kownika. To jest najfajniejsza 
rzecz w pracy twórczej, że 
ma się jakiś pomysł, a po-
tem się go do tego momentu 
kuje i  transformuje, żeby on 
się zmieścił w tę techniczną 
formę. Mówiąc wprost: nie 
wszystko jest możliwe. Nie 
można na przykład zrobić 
aplikacji do transmisji video, 
która działałaby na bardzo 
słabym łączu bez bardzo do-
brej kompresji - więc właśnie 

tę kompresję trzeba opra-
cować. Wyzwanie polega 
właśnie na wciśnięciu wizji  
w te technologiczne ramy.

OKO: Ostatnie pytanie: 
sprawia Pan wrażenie bar-
dzo wyluzowanego, mówi 
Pan  o autonomii, ciekawej 
pracy… nie pasuje to do ste-
reotypu szeregowego pra-
cownika wielkiej firmy. Jak 
to działa?

DG: Trzeba się w tym umieć 
znaleźć. Są oczywiście takie 
działy, gdzie proces pracy jest 
bardziej ustrukturyzowany, 
choćby ze względu na zacho-
wanie bezpieczeństwa.  Nie 
można robić nagle jakichś 
bardzo gwałtownych zmian 
w systemie wyszukiwania czy 
obsługi reklam, bo to aku-
rat może kosztować miliony 
dolarów. Są jednak i takie 
miejsce gdzie swoboda jest 
większa, a pod względem 
obyczajowym wygląda to 
tak, że ludzie przychodzą do 
pracy ubrani tak jak Pan [roz-
mawialiśmy w Kawiarni Kul-
turalnej w Kozienicach, gdzie 
Wasz reporter stawił się w 
stroju... letnim - przyp. red.] 
i pracują w bardzo różnym 
wymiarze godzinowym. Jest 
to podobna kultura jak opisa-
na u Hołyńskiego na przykła-
dzie firmy Silicon Graphics.  
W takiej firmie proces re-
krutacji jest trudny, ludzie są 
dość dobrze przefiltrowani, 
toteż rzadko zdarza się, żeby 
mimo tak dużego stopnia 
swobody ktoś zawalał.

Rozmawiał AlKo. 

Fragment ogrodu kwietnego  na osiedlu Piaski w Kozienicach. To 
dzieło jednego człowieka, pana  Dionizego. Chylimy czoła! 
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Przypomnijmy: w przeci-
wieństwie do większości akcji 
charytatywnych, gdzie wszyscy 
zaangażowani zbierają datki na 
wyznaczony ogólny cel, w ra-
mach Szlachetnej Paczki tworzy 
się szczególna więź między kon-
kretnym Darczyńcą  i konkret-
nymi potrzebującymi, ponieważ 
cały pomysł polega na tym, że za 
pośrednictwem wolontariuszy 
Szlachetnej Paczki potrzebujące 
rodziny przekazują informacje 
o swoich potrzebach potencjal-
nym Darczyńcom, którzy, za-
poznawszy się z nimi, wybiera-
ją rodzinę, której chcą pomóc  
i pozostając w kontakcie z wo-
lontariuszami, przygotowują za-
spokajającą te potrzeby paczkę, 
którą rodzina otrzyma podczas  
grudniowego finału.

Ciekawych szczegółów funk-
cjonowania akcji odsyłamy do 
wywiadu z kozienickim liderem, 
Mateuszem Mikulskim, który 
znaleźć można w listopadowym 
numerze Tygodnika OKO z zeszłe-
go roku (“SZLACHETNA PACZKA, 
CZYLI SIEĆ DOBRA” - Tygodnik 
OKO 19/2020, dostępny na na-
szej stronie w sekcji OKO PDF).

W tym momencie do fina-
łu jeszcze kilka miesięcy, trwa 
już jednak poszukiwanie wo-
lontariuszy - w każdym wieku, 
w tym przedsięwzięciu liczy 
się bowiem przede wszystkim 
serce i zaangażowanie.. Beata 
Bienias-Mulazzani, Wolonta-

riuszka zachęcała potencjalnych  
wolontariuszy następująco:

- Zapraszamy wszystkich lu-
dzi dobrego serca. Młodych, ale  
i takich w moim wieku, czyli 
przed 50-ką. Warto pomagać,  
a wydaje się, że w tym roku bę-
dzie dużo potrzebujących.   

Wsparcie dla akcji zade-

klarowała Dorota Stępień, 
zastępca Burmistrza Gminy  
Kozienice ds. społecznych:

- Ogromnie się cieszę, że mamy 
na terenie naszej gminy osoby,  
które chcą to wspierać i są w 
tej akcji. Jak co roku tę akcję ja 
również będę wspierała i chcia-
łabym, żeby tych naszych wolon-
tariuszy z Gminy Kozienice było 
jak najwięcej, dlatego że jest to 
wspaniała akcja, która pomaga 
ludziom, którzy czują się nie-
kiedy zapomniani i nie mają już 
nadziei na to, że coś w ich życiu 
się zmieni. Przez ostatnie lata 
kozieniczanie codziennie poma-
gali, wspierali Szlachetną Pacz-
kę, więc mam taką nadzieję, że 
ten rok będzie kolejnym rokiem 
pomagania, wspierania tej akcji  
i że odciśniemy się na mapie  
Szlachetnej Paczki..

Ruszyła rekrutacja
Szlachetna Paczka to wyjątkowa inicjatywa społeczna, której działania co roku staramy się 

wspierać i relacjonować, ponieważ uważamy, że naprawdę warto. W tym konkretnym mo-
mencie wolontariusze poszukują przede wszystkim… innych wolontariuszy. Masz czas i serce? 
To może być okazja do podzielenia się jednym i drugim!
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Sierpień 2001: 1. numer OKA i nasze stoisko na stadionie miejskim.n 

Wydanie 10, numeru uczciliśmy festynem na Ogrodzie Jordanowskim.n 

Z okazji wydania 1. numeru zbieraliśmy na pomoc dla podopiecznych PCK.n 

Był taki czas, gdy nawet IRA promowała OKO...n 

Rok 2011: redaktor naczelny wraz z przedstawicielami gminy Kozienice podczas wizyty we włoskiej 
gminie partnerskiej Lanuvio. Braliśmy udział również  festiwalu wina! 
W konkursie toczenia beczek wród pań bezkonkurencyjne były kozieniczanki.

n 

Wrzesień 2001 - czas wracać do szkoły, a tymczasem w kiosku…
Rozpoznajecie może Państwo siebie na zdjęciu?

n 

 20 LAT TYGODNIKA OKO

Na okoliczność naszego 20-lecia sporo było ostatnio na naszych łamach 
wspominkowych rozmów. Tym razem niech przemówią obrazy!
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POMAGAMY SPEŁNIAĆ MARZENIA!

CENTRUM ROLNO-OGRODNICZE „TRANS-BUD”
UL. PRZEMYSŁOWA 3/5 26-900 KOZIENICE

CZYNNE:  PN - PT 7:30 - 16:30, SB 7:30 - 13:00
TEL. (+48) 614 37 77, 608-494-198, E-MAIL: OGRODOWE@TRANSBUD-KOZIENICE.PL

Centrum Rolno-Ogrodnicze „TRANS-BUD” zapra-
sza do swojej siedziby przy ul. Przemysłowej 

w Kozienicach. Firma prężnie działa od wielu lat 
(dawniej firma „Rolsiew”). Na początku roku 2019 
Centrum przeszło kompleksową modernizację, by 
móc sprostać nawet najbardziej wygórowanym 
oczekiwaniom klientów. Nasz wykwalifikowany  
i kompetentny zespół chętnie doradzi przy wyborze 
szerokiego asortymentu do ogrodu jak  i wykorzy-
stywanego w gospodarstwie domowym. 


