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GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE ZA 
OKRES 011012019- 311122019 

 1. DANE TELEADRESOWE 

Gminne Centrum informacji w Mszczonowie ul. 

Żyrardowska 4 

93-320 Mszczonów 

Tel./fax: 46 857 11 99, Tel.046 857 30 71 

www.gci.mszczonow.pl, gci@mszczonow.pl 

Filia: GCI Osuchów, ul. Piekarska 2, Osuchów 
Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, ul. Warszawska 23, 96-320 Mszczonów Izba 

Pamięci Rodziny Maklakiewicza, ul. Kościuszki 1, 96-320 Mszczonów 

 11. PERSONEL 1 OBSZARY DZIAŁALNOŚCI  

Centrum zatrudnia osoby odpowiadające za poszczególne obszary działalności realizowane na 

rzecz Gminy Mszczonów. W GCI w 2019 roku zatrudnionych było 10 osób na podstawie umów 

o pracę oraz jedna osoba na umowę o pracę na zastępstwo. 

1) ZARZĄDZANIE 1 ADMINISTRACJA: 

 Magdalena Podsiadły - 1 etat - Dyrektor - zarządzanie jednostką. 

 Joanna Fijałkowska - 1 etat - Główna księgowa 

 Jacek Gołyński - 1/4 etatu - Specjalista ds. kadr i płac  Ewa 

Reda - 1 etat - sprzątaczka 

2) PROMOCJA GMINY: 

 Dagmara Bednarek - 1 etat: Specjalista ds. promocji i zarządzania informacją; administrowanie stron 

internetowych: www.mszczonow.pl, www.bip.gci.mszczonow.pl, fanpage'a „Merkuriusza 

Mszczonowskiego” na facebooku, przygotowywanie newslettera, obsługa medialna spotkań władz 

samorządowych zarówno podczas sesji i komisji, jak również w trakcie wizyt przedstawicieli innych 

samorządów i organizacji, współredagowanie Merkuriusza Mszczonowskiego, korekta materiałów 

nadesłanych do „Merkuriusza Mszczonowskiego”, współpraca z mediami: Radio „Bogoria”, Usługi 

Wydawnicze Tadeusz Sułek „Życie Żyrardowa”, 
J&A Media Justyna Napierała, „Twój Kurier Regionalny”, „Głos Żyrardowa i Okolicy” PRO-MOT 

Usługi Reklamowe w mszczonowskiej Telewizji Kablowej „ VECTRA” Tadeusz Motylewski. 

 Jarosław Pięcek - 1 etat: Specjalista ds. promocji i relacji z mediami; gromadzenie informacji o 

wydarzeniach lokalnych, opracowywanie redakcyjne tekstów i dokumentacji zdjęciowej, korekta 

przygotowanych materiałów informacyjnych i promocyjnych, przeprowadzanie ankiet oraz tworzenie 

prezentacji multimedialnych na potrzeby promocyjne gminy, administrowanie serwisu internetowego 

Gminnego Centrum Informacji oraz fanpage'a „Merkuriusza Mszczonowskiego” na facebooku, 

współpraca z innymi samorządami, mediami lokalnymi, regionalnymi i ogólnopolskimi, organizacja i 

koordynacja spotkań i wydarzeń o charakterze promocyjnym, kulturalnym i historycznym 

realizowanych w Gminie Mszczonów, obsługa merytoryczna gości odwiedzających Izbę Pamięci 

Rodziny Maklakiewiczów. 

3) ZATRUDNIENIE 1 RYNEK PRACY: 

 Dorota Kurzepa zastępstwo za Annę Łojszczyk - 1 etat: Starszy specjalista ds. szkoleń i analizy rynku 

pracy; koordynacja działań związanych z lokalnym rynkiem pracy: przyjmowanie ofert pracy od 

pracodawców, wysyłanie aplikacji zarejestrowanych osób do pracodawców, prowadzenie pracowni 

multimedialnej, świadczenie usług biurowych (ksero, druk etc), administracja bazy danych Kiosk z 

pracą, uzupełnianie elektronicznych tablic ogłoszeń na stronach 
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internetowych administrowanych przez GCI. Ponadto, działania na rzecz przedsiębiorczości 

(konsultacje w zakresie otwierania i prowadzenia działalności gospodarczej - możliwości 

finansowania działalności z funduszy UE) uzupełnianie i aktualizacja portalu 

www.gci.mszczonow.pl, przygotowywanie sprawozdań, raportów, ankiet, prace 

administracyjne i organizacja biura GCI. 

4) DZIAŁANIA NA RZECZ ROLNIKÓW: 

 Rafał Kwaczyński - 1/2 etatu: Starszy specjalista ds. zarządzania informacją, prowadzenie filii GCI w 

Osuchowie, udostępnianie pracowni multimedialnej, świadczenie usług biurowych„ aktywizacja 

mieszkańców terenów wiejskich, druk wniosków unijnych, organizacja szkoleń. 

 Elwira Koprowska-Skalska - 1/2 etatu Specjalista ds. zarządzania informacją, bieżąca 

działalność GCI Osuchów, przeprowadzanie ankiet i badanie potrzeb mieszkańców, 

aktywizacja lokalnej społeczności, w tym organizacji pozarządowych oraz poszukiwanie 

różnych form wsparcia i programów celem finansowania oraz rozwoju wyżej wymienionych 

działań. 

5) IZBA PAMIĘCI ZIEMI MSZCZONOWSKIEJ i IZBA PAMIĘCI RODZINY MAKLAKIEWICZÓW 

Pracownik zatrudniony w Izbie Pamięci Ziemi Mszczonowskiej Aleksandra Słoneczna, z 

uwagi na dłuższq nieobecność, zastępowany był przez pracowników GCI. 

Realizacja zadań w ramach prowadzenia Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej tj.: obsługa zwiedzających 

i organizacja pracy Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, współpraca przy tworzeniu treści 

merytorycznych, prezentacji multimedialnych, materiałów promocyjnych związanych z IPZM, 

redagowanie strony internetowej www.izba.mszczonow.pl, upowszechnianie wiedzy o historii Ziemi 

Mszczonowskiej, współpraca z organizacjami zajmującymi się tematykq historii należała do Dagmary 

Bednarek - Specjalisty ds. promocji i zarządzania informacją. 

Organizacja i koordynowanie szkoleń dla dorosłych w Gminnym Centrum Informacji w Gminnym 

Centrum Informacji należały do Doroty Krzepy - pracownika w zastępstwie Anny Łojszczyk 

Starszego specjalista ds. szkoleń i analizy rynku pracy 

Zajęcia umuzykalniające odbywające się w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów 

koordynowane były przez Dorotę Kurzepę w zastępstwie Anny Łojszczyk. 

Obsługa osób zwiedzających należała do Dagmary Bednarek - Specjalisty ds. promocji i zarządzania 

informacjq i Jarosława Pięcka - Specjalisty ds. promocji i relacji z mediami. 

Administrowanie budynkiem oraz nadzór nad pracami technicznymi i porządkowymi należał do 

Jarosława Pięcka - Specjalisty ds. promocji i relacji z mediami. 

Zatrudnieni na podstawie umów-zleceń: 

  Piotr Dymecki - Merkuriusz Mszczonowski 

  Krzysztof Miller - Merkuriusz Mszczonowski 

  Karolina Balcer - umowa zlecenie w zakresie promocji miasta i gminy Mszczonów 

  Teresa Gręda - umowa zlecenie na sprzątanie Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej 

 111. ZAPOBIEGANIE BEZROBOCIU, INFORMACJA ZAWODOWA, RYNEK PRACY 

Gminne Centrum Informacji aktywnie działa na lokalnym rynku pracy poprzez: 

1) Przyjmowanie ofert pracy od pracodawców zlokalizowanych na terenie miasta i gminy Mszczonów 

oraz poza nią. Składane oferty pracy pochodzą zarówno od małych, polskich firm jak i dużych 

koncernów z kapitałem zagranicznym. Łącznie GCI współpracowało w 2019 roku z 32 

pracodawcami. Oferty pracy są zróżnicowane, jednak widoczna jest dysproporcja pomiędzy 

zapotrzebowaniem pracowników na poszczególne stanowiska, co przedstawia poniższa tabela. W 
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2019 r. zostały złożone 23 oferty pracy. Największą grupę stanowiły oferty na stanowiska 

magazyniera (42%), następnie oferty związane z sektorem przemysłowym i usługowym, zarówno pod 

względem specjalistów w branży administracyjnej, logistyczno-spedycyjnej oraz doradców/ 

prawników itp. (23% ofert pracy) oraz 

Wysoki odsetek ofert z tych branż jest wynikiem funkcjonowania na terenie miasta i i Gminy 

-----str.  

Mszczonów parku logistycznym. Ponadto Gminne Centrum Informacji pomagało w przeprowadzeniu 

rekrutacji do nowopowstałych firm na terenie gminy Mszczonów takich jak Park Of Poland i Pepsico (w 

sumie około 100 ofert pracy na różne stanowiska). W ramach pomocy w rekrutacji do w/w firm, GCI 

udostępniało oferty pracy tych pracodawców w ofertowniku dostępnym w biurze, na stronie 

www.gci.mszczonow.pl, a także na stronie www.kioskzpracą.infocentrum.pl. Pracownicy Gminnego 

Centrum informowali mieszkańców poszukujących pracy o dostępnych ofertach, przygotowywali 

dokumenty aplikacyjne osobom zainteresowanym podjęciem pracy. 

Tabela nr 1: Oferty pracy zgłoszone przez pracodawców w 2019r. 

L.p. CHARAKTER ZATRUDNIENIA I-XII.2019 
  

1 biurowa (recepcjonista/ka, pracownik biurowy, asystent/ka, etc.) 4 15% 

2 
sektor specjalistów 
(specjaliści w branży administracyjnej, logistycznej-spedytor, brygadzista; kontroler etc.) 6 23% 

3 dyrektorzy i kierownicy 0 0% 

4 
księgowość i kadry 
(księgowy/a, pomoc księgowej, fakturzysta/ka, kadrowiec) 0 0% 

5 informatyka i grafika komputerowa, trenerzy 0 0% 

6 
nauczyciele i wychowawcy, pomoc nauczyciela, lektorzy, biliotekarz, 

racownik soc- aln 
o 0% 

7 branża motoryzacyjna (blacharz, lakiernik, mechanik etcJ 0 0% 

8 branża stolarstwo o 0% 

9 sektor medyczny/ kosmetyczny/ fryzjer 0 0% 

10 operator wózka widłowego 2 8% 

11 
magazynier (operator maszyn, pracownik produkcji, pracownik składu samochodowego, 

pakowacz etc.) 11 42 % 

12 
uprawnienia: ładowarki/ koparki/ spawacz/ badacz/ tokarz/ monter/ mechanik/ lakiernik etc. 

0 0% 

13 kierowca kat. B 0 0% 

14 kierowca kat. C, C+E 1 4% 
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15 przedstawiciel handlowy 0 0% 

16 
sprzątaczka/ pracownik gospodarczy/ pracownicy fizyczni/ inne 

niesklas fikowane 
1 4% 

17 opiekun/ka osób starszych/ opiekun/ka dzieci 0 0% 

18 branża handlowa: sprzedawca/ kasjer 1 4% 

19 pracownik ochrony/ dozorca 0 0% 

 



SPRAWOZDANIE GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE 

1 ZA OKRES 01.01.2019- 31.12.2019 

str. 5marzec 2020 

 

 

20 praca sezonowa O 0% 

21 
stażyści i praktykanci/ roboty publiczne/ prace interwencyjne/ 

wolontariusze 
0 0% 

22 gastronomia (kucharz, kelner, pomoc kuchenna, piekarz, cukiernik) 0 0% 

23 własna działalość gospodarcza: agnecja pocztowa/ kiosk ruchu 0 0% 

  
26 100% 

2) Oferty pracy umieszczane przez Pracodawców na portalu www.gci.mszczonow.pl 

Pracodawcy mają sami możliwość zamieszczenia bezpłatnego ogłoszenia dot. ofert pracy na portalu 

www.gci.mszczonow.pl lub też http://www.kiosk.mszczonow.infocentrum.com.pl/. 

W 2019r. z tej możliwości skorzystało 45 Pracodawców, a ofert było 87. Poniższa tabela przedstawia 

charakterystykę zapotrzebowania na osoby z określonych 

Tabela nr 2: Oferty pracy zgłoszone przez pracodawców w 2019r.za pośrednictwem www.gci.mszczonow.pl 

L.p. CHARAKTER ZATRUDNIENIA I-XII.2019 
  

1 biurowa (recepcjonista/ka, pracownik biurowy, asystent/ka, etc.) 2 2% 

2 
sektor specjalistów (specjaliści w branży administracyjnej, logistycznej-spedytor, kontroler, 

kierownik zmiany/ doradca/prawnik etc.) 3 3% 

3 dyrektorzy i kierownicy 1 1% 

4 księgowość i kadry (księgowy/a, pomoc księgowej, fakturzysta/ka, kadrowiec) O 0% 

5 informatyka i grafika komputerowa, trenerzy, telekomunikacja 0 0% 

6 nauczyciele i wychowawcy, pomoc nauczyciela, bibliotekarz 3 3% 

7 branża motoryzacyjna (blacharz, lakiernik, mechanik etc.) O 0% 

8 branża budowlana/ stolarstwo O 0% 

9 sektor medyczny/ kosmetyczny/ fryzjer 2 2% 

10 operator wózka widłowego 2 2% 

11 
magazynier (operator maszyn, pracownik produkcji, pracownik składu samochodowego, 

pakowacz etc.) 
20 23% 

12 uprawnienia: ładowarki/ koparki/ spawacz/ badacz/ tokarz/ monter/etc. 6 7% 
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13 kierowca kat. B 3 3% 

14 kierowca kat. C, C+E 10 11% 

15 przedstawiciel handlowy 1 1% 

16 
sprzątaczka/ pracownik gospodarczy/ pracownicy fizyczni/ inne 

niesklas fikowane 
14 16% 

 

 

17 opiekun/ka osób starszych/ opiekun/ka dzieci 2 2% 

18 branża handlowa: sprzedawca/ kasjer 6 
 

19 pracownik ochrony/ dozorca 1 1% 

20 praca sezonowa 3 3% 

21 oferty pracy za granicą o 0% 

22 
stażyści i praktykanci/ roboty publiczne/ prace interwencyjne/ 

wolontariusze 
4 5% 

23 gastronomia (kucharz, kelner, pomoc kuchenna, piekarz, cukiernik) 4 5% 

24 własna działalość gospodarcza: agnecja pocztowa/ kiosk ruchu O 0% 

 
87 100% 

3) Konsultacje nt. rynku pracy, przeglądanie ofert pracy, sprawdzanie aktualności ofert: 241 osób. 

Sytuacja na rynku pracy w gminie Mszczonów jest stabilna pod względem liczby osób bezrobotnych, 

jednak osoby bezrobotne i poszukujące pracy z terenu Gminy stale są zainteresowane pomocą 

świadczoną ze strony GCI. Na portalu internetowym www.gci.mszczonow.pl funkcjonuje dział 

dotyczący rynku pracy, gdzie on-line można dodać ofertę pracy bądź przejrzeć aktualne (dział jest 

kompatybilny z portalem www.mszczonow.pl) oraz dodać swój wpis w kategorii „szukam pracy”. 

4) Przygotowanie aplikacji personalnych: 92 aplikacji oraz dodatkowo przepisanie 10 przygotowanych 

CV i listów motywacyjnych. Centrum pomaga osobom bezrobotnym i poszukującym pracy 

przygotować dokumenty aplikacyjne (CV, list motywacyjny) wg najnowszych standardów. Wiele 

osób posiada swoje dokumenty w bazie GCI, jednak niepokojąca jest sytuacja, że osoby z 

wykształceniem przynajmniej średnim mają trudności ze stworzeniem swoich aplikacji w formie 

elektronicznej. Posiadają ubogą wiedzę na temat merytorycznej zawartości tych dokumentów, 

pomimo zajęć z Przedsiębiorczości, a także brakuje im umiejętności technicznych w zakresie 

posługiwania się programem WORD. 

IV. DZIAŁANIA NA RZECZ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 
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GCI prowadzi w szerokim zakresie konsultacje dotyczące działalności gospodarczej, zarówno dla 

przedsiębiorców jak i osób planujących rozpocząć tę działalność. Konsultacje dotyczą programów 

Unii Europejskiej skierowanych do przedsiębiorców, możliwości finansowania działalności i 

poręczania kredytów inwestycyjnych oraz ogólnych informacji na temat prowadzenia działalności, 

procedury rejestracji, opłat etc. W ramach codziennej pracy pracownicy GCI udzielali informacji 

osobom zainteresowanym podjęciem działalności gospodarczych z jakich źródeł mogą uzyskać 

środki na otworzenie działalności. Wskazywali instytucje takie jak PUP Żyrardów, LGD Ziemia 

Chełmońskiego, Niskooprocentowane pożyczki na start, Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości 

- Start up. Poprzez stronę internetową i osobiście przekazywaliśmy informacje o szkoleniach 

realizowanych przez ZUS i inne organizacje dot. prowadzenia działalności gospodarczej. W sumie 

udzielono informacji 40 osobom. Przekazujemy dokumentację projektową, formularze wniosków 

oraz adresy stron, na których można znaleźć wszelkie informacje dotyczące przedsiębiorczości. 

Gminne Centrum Informacji współpracuje z Żyrardowskim Stowarzyszeniem Wspierania 

Przedsiębiorczości, które udziela pożyczek na rozpoczęcie bądź rozwój działalności gospodarczej. 

Gmina Mszczonów jest udziałowcem w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych, dzięki 

czemu przedsiębiorcy z gminy Mszczonów mogą otrzymać preferencyjne poręczenia dla 

zaciągniętych na działalność gospodarczą kredytów inwestycyjnych. 

GCI prowadzi również działalność szkoleniową bezpłatną w ramach programów zewnętrznych jak 

również płatną zgodnie z ustalonym cennikiem. 

G c 

SZKOLENIA zorganizowane we współpracy z GCI 

Przeprowadzono szkolenie z zakresu kompetencji cyfrowych, podnoszące umiejętność obsługi 
komputera. Przeszkolono 120 osób w kilku tematach: Działam w sieciach społecznościowych, Moje 
finanse i transakcje w sieci, a także Rolnik w sieci. Szkolenia te skierowane były do mieszkańców 
Gminy Mszczonów. Szkolenie zostało zrealizowano w ramach Projektu współfinansowanego w 
ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i 
budżetu państwa. 

VI. UDOSTĘPNIANIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ 

Jednym z podstawowych obszarów działalności GCI jest udostępnianie mieszkańcom gminy i 
osobom przyjezdnym pracowni multimedialnej w Mszczonowie i Osuchowie, wyposażonej w sprzęt 
komputerowy oraz urządzenia biurowe. Dostęp do Internetu jest darmowy, a koszt usług biurowych 
jest określony w cenniku usług. 

1. INTERNET 

Analizując aktywność użytkowników pracowni multimedialnej widać duże zainteresowanie 
Internetem: 117 osób logowało się 1672 razy. Najwięcej użytkowników (aż 68 %) mieszka w 
Mszczonowie, 7% na terenie gminy Mszczonów. Największą grupę odbiorców stanowili uczniowie 
(43%). Dostęp do Internetu osób z terenu gminy Mszczonów jest stosunkowo niski, gdyż mogą 
również skorzystać z pracowni multimedialnej w Osuchowie. W 2019 roku pracownia komputerowa 
GCI Osuchów była otwarta na osoby, które chciały skorzystać z Internetu w celach: edukacyjnych, 
informacyjnych i związanych z pracą. 

Wykres nr 5 i 6 Ilość logowań w pracowni komputerowej GCI w 2019r. wg. miejsca zamieszkania oraz celu 
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Ilość logowań w pracowni komputerowej GCI w 

2019r. wg. miejsca zamieszkania 

7% 

a gm. Mszczonów 
Inne 

Mszczonów 

68% 

Ilość logowań w pracowni 

komputerowej 
GCI w 2019r. wg. celu 

4% 
4% 

edukacyjny 

informacyjny ta 

inny, jaki w 

sprawie pracy 
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Wykres nr 7: Ilość logowań w pracowni komputerowej GCI w 2019wg. statusu na rynku pracy 

Ilość logowań w pracowni komputerowej GCI w 

2019wg. 

statusu na rynku pracy 

6% 

bezrobotna/y 

 26% pracująca/y 

n planujący zmienić pracę 

przedsiębiorcy 

43% 

studenci 

 19% 11 uczniowie 

E inny(renta, emerytura, itp.) 

2% 

1% 

3% 

2. USŁUGI BIUROWE: 

Wśród usług biurowych, największą popularnością cieszyły się: drukowanie i kserowanie 

dokumentów oraz fax. Usługi biurowe są realizowane przez pracowników GCI. 

Wykres nr 8: Usługi biurowe świadczone przez GCI w Mszczonowie w 2019r. 

Usługi biurowe świadczone przez GCI w 
Mszczonowie w 2019. 

0% drukowanie kserowanie 

n fax 

31% skanowanie bindowanie nagranie CD/ 

dyskietki laminowanie n ogłoszenia 

MM/ wkładka do MM wynajem Sali 

El kursy i szkolenia 

-----str.  

Wykres nr 9: Ilość wykonanych usług codziennych 
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Ilość wykonanych usług codziennych wykonanych 

w 2019 w sprawie ofert pracy 
0% 

tel. w sprawie pracy 
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aktualizacja CV 

u aplikacje 
wysłane 

2%n pisanie CV, listu 

motywacyjnego 

przepisywanie CV, LM 

konsultacje nt. UE, PUP n 

promocja inne: pomoc 

Internet n materiały do prac 

/np. mgr/ n szkolenia 

VII. DZIAŁANOŚĆ  OSUCHÓW 

GCI obok działalności w samym Mszczonowie prowadzi również działania na terenie wiejskim za 

pośrednictwem fili GCI w Osuchowie. Udostępniona tam jest pracownia multimedialna z 

szerokopasmowym, darmowym dostępem do Internetu. W GCI są również oferowane usługi biurowe 

i szkolenia, a także pomoc techniczna w wypełnianiu wniosków rolniczych oraz ich wydruk. 

VIII. DZIAŁALNOŚĆ IZBY PAMIĘCI ZIEMI MSZCZONOWSKIEJ GŁÓWNE DZIAŁANIA: 

1. Propagowanie wiedzy o historii Ziemi Mszczonowskiej poprzez edukację 

Cały 2019 rok był przede wszystkim okresem propagowania wiedzy o historii Ziemi 

Mszczonowskiej poprzez działalność edukacyjną prowadzoną w różnej formie. W ramach podstawowej 

działalności Izby organizowane były lekcje muzealne dla grup zorganizowanych z pobliskich oraz 

ościennych szkół i przedszkoli. Łącznie Izbę Pamięci odwiedziło 37 wycieczek z placówek oświatowych z 

terenu Mszczonowa, Radziejowic, Wręczy, Lutkówki, Osuchowa oraz Radziejowic, a więc więcej niż w 

latach poprzednich. W lekcjach muzealnych w tym okresie wzięło udział 567 osób, łączna liczba 

zwiedzających wyniosła 1174 osoby, co dało wynik wyższy niż w ubiegłym roku na przestrzeni trzech 

kwartałów. 

Izbę odwiedzali uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych oraz oddziałów gimnazjalnych. Przez 

cały rok Izba udostępniała swoje zbiory także osobom indywidualnym. Ze zgromadzonych materiałów 

korzystali uczniowie, studenci i nauczyciele podczas przygotowywania apeli, konkursów, prac 

zaliczeniowych, dyplomowych, a nawet doktoranckich oraz uczestnicy konkursów fotograficznych. 

IPZM pomagało także w przygotowaniach do szkolnych obchodów rocznic lokalnych i 

narodowych, a także świąt dotyczących patronów lokalnych placówek. 

Zbiory muzealne oglądali przede wszystkim uczniowie lokalnych przedszkoli oraz szkół 

podstawowych, a także turyści pragnący poznać miasto i jego historię. Często w IPZM pojawiali się także 

potomkowie dawnych mieszkańców, którzy poszukują swoich korzeni, a także osoby, które opuściły 

miasto, by po latach powrócić do niego poszukując wspomnień, rodziny i dawnych znajomych. 

Szczególnie często prośby o informacje wpływają od osób, których rodzice lub dziadkowie zaginęli lub 

zostali zamordowani podczas II wojny światowej. Dzięki prowadzeniu strony internetowej Izby udało się 

pozyskać interesujące dokumenty i zdjęcia, które nadsyłali ludzie z całej Polski. 
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2. Działalność administracyjna 

W roku 2019 kontynuowano działalność administracyjną Izby Pamięci. 

3. Prowadzenie strony internetowej Izby Pamięci 

W 2019 r. trwały także prace nad uatrakcyjnieniem strony internetowej Izby Pamięci Ziemi 

Mszczonowskiej o adresie www.izba.mszczonow.pl, która obejmuje także działalność MSH i GRH oraz 

Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. Na stronie na bieżąco umieszczane są materiały oraz informacje 

o planowanych akcjach historycznych, a także fotoreportaże z już przeprowadzonych, materiały na kolejne 

Zebrania Walne Członków MSH itp. Dzięki zmianom strona Izby zyskała oprócz nowych zdjęć i 

informacji także nowe, funkcjonalne menu. 

Na stronie internetowej Izb i facebooku „Merkuriusza Mszczonowskiego” publikowane są bieżące 

informacje o rocznicach historycznych - ogólnopolskich i lokalnych. 

4. Przekazywanie oraz pozyskiwanie informacji, kopii zdjęć i dokumentów 

Dzięki aktualizowaniu strony Izby Pamięci oraz udostępnieniu dedykowanego adresu mailowego, coraz 

częściej nawiązywane są także kontakty drogą elektroniczną. W roku 2019 wpłynęło kilkanaście 

wiadomości mailowych od osób poszukujących swoich przodków, bądź posiadających materiały, 

nawiązujące do artykułów zamieszczonych na stronie IPZM. Dzięki temu udało się uzupełnić zbiory, w 

szczególności o teksty i zdjęcia, a także udostępnić już zgromadzone publikacje zainteresowanym. 

5. Wydarzenia o tle historycznym 

W ramach edukacji i promowania lokalnej historii udostępniono materiały dotyczące 

mszczonowskich Żydów dwóm nauczycielkom tworzącym scenariusz zajęć dla młodzieży. Zostały one 

również oprowadzone po miejscach związanych ze Starozakonnymi oraz opowiedziano im historie 

związane z przedwojennymi dziejami Mszczonowa. Stworzony przez nauczycielki scenariusz 

„Wspomnienie Żydów mszczonowskich” uzyskał wyróżnienie w konkursie i zostanie opublikowany w 

książce „Lekcje o Mazowszu. Scenariusze zajęć edukacyjnych”, w której znajdą się także podziękowania 

dla Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej i jej pracownika oraz informacja o uzyskanym wsparciu. Jeden z 

egzemplarzy publikacji będzie przekazany Gminnemu Centrum Informacji z możliwością wykorzystania 

podczas akcji edukacyjnych. 

Kolejnym działaniem była pomoc uczniom mszczonowskiej szkoły podstawowej w realizacji 

programu edukacyjnego o nazwie „Historionauci”. Motywem przewodnim projektu były Drogi do 

niepodległości, postrzegane z perspektywy historii regionalnej. W celu wykonania zaplanowanych działań 

(poznania historii lokalnej z lat 1795 1921 z wykorzystaniem różnorodnych źródeł informacji) 

wychowankowie placówki raz z opiekunem, Iwoną Lipińską, współpracowali z Izbą Pamięci Ziemi 

Mszczonowskiej. W ten sposób pozyskali potrzebną wiedzę i materiały historyczne. 

Tegoroczna, szesnasta już edycja Nocy Muzeów, odbyła się 18 maja. W tym roku mieszkańcy 

Ziemi Mszczonowskiej zostali zaproszeni do dawnej kamienicy Maklakiewiczów. Mszczonowską Noc 

Muzeów rozpoczęła tematyczna gra terenowa, która podczas tegorocznej edycji nosiła nazwę „Z duchem 

muzyki Maklakiewiczów”. Oprócz tego uczestnicy mogli wziąć udział we wcześniej ogłoszonym 

konkursie na Facebooku oraz zabawach w Izbie quizach i zagadkach. Najmłodsi uczestnicy Nocy Muzeów 

mogli spróbować swoich sił w graniu na udostępnionych instrumentach. W wydarzeniu wzięło udział ok. 

50 osób. 

W ramach promowania tradycji i historii GCI współorganizowało VI Zlot Pojazdów 

Zabytkowych, który odbył się 6 czerwca w Mszczonowie. Około 500 zabytków motoryzacyjnych 

obejrzało ok. 1 500 osób. 

W lipcu udostępniono budynek dawnego komisariatu na potrzeby kręcenia scen do programu 

telewizyjnego „Opowiem ci o zbrodni”. 

4 września odbyło się nagranie do programu „Szma Israel”, który emitowany jest w TVP 2. 

Barbara Gryglewska i Dagmara Bednarek opowiedziały filmowcom o historii mszczonowskich Žydów 
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oraz zaprezentowały miejsca w Mszczonowie, które wiążą się z ich losami. Odcinek o tytule „Cadyk z 

Mszczonowa” będzie wyemitowany ok. godz. 7 w dniu 18 września na antenie Telewizyjnej Dwójki. 
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28 września na Placu Piłsudskiego w Mszczonowie odbyła się inscenizacja historyczna Bitwy 

Mszczonowskiej z 11 września 1939 r., która była częścią obchodów osiemdziesiątej rocznicy tego 

wydarzenia. Impreza odbyła się w ramach projektu „Oko w oko z historią”, realizowanego przez 

Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne, który uzyskał finansowy mały grant z Lokalnej Grupy 

Działania „Ziemia Chełmońskiego”. GCI było partnerem MSH i odpowiadało m.in. za kwestie 

promocyjne przedsięwzięcia. Inscenizację obejrzało ponad 700 osób. 

6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 

W 2019 r. Izba Pamięci podtrzymywała także kontakt z Muzeum Dulag 121 w Piasecznie, 

która owocuje współpracą w zakresie wzajemnej promocji działań oraz poszukiwania materiałów i ludzi 

związanych z mieszkańcami Warszawy opuszczającymi stolicę w trakcie i po upadku powstania. 

Oprócz powyżej wymienionych, Izba Pamięci oraz GCI wspierały Grupę Rekonstrukcji 

Historycznej oraz Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne w wielu innych działaniach, które 

promowały tradycję i historię Ziemi Mszczonowskiej oraz Gminę Mszczonów. Działania wraz z lokalnymi 

pasjonatami historii owocowały składaniem wniosków o pozyskiwanie dotacji zewnętrznych na projekty 

związane z historią Ziemi Mszczonowskiej. Oprócz tego, IPZM oraz GCI nadal prowadzą patronat nad 

MSH i GRH wspomagając je w kwestiach organizacyjnych i merytorycznych. 

IX. DZIAŁALNOŚĆ IZBY PAMIĘCI RODZINY MAKLAKIEWICZÓW 

GŁÓWNE DZIAŁANIA: 

1. Zajęcia umuzykalniające 

Od 2015 roku prowadzone są zajęcia umuzykalniające w IPRM. W 2019 r. zajęcia kontynuowała grupa 26 

osób, a 13 osób rozpoczęło zajęcia umuzykalniające. W sumie od połowy września 2019, w zajęciach 

umuzykalniających uczestniczy 39 osób Zajęcia prowadzone były przez 3 instruktorów: 

- Tomasz Ziułek - gitara -12 osób - Daniel Strojczyk - akordeon - 3 osoby 
- Daniel Strojczyk - keyboard - 10 osób 
- Dariusz Kołtuniak - perkusja -5 osób 

- Dariusz Kołtuniak - pianino - 9 osób 

Z oferty bezpłatnych zajęć umuzykalniających w Izbie Maklakiewiczów skorzystało od początku realizacji 

tego zadania łącznie 147 osoby na 7 instrumentach. Dotychczas najmłodszy z uczestników zajęć miał 

zaledwie 4 lata, a najstarszy uczeń - 67. 

2. Organizacja koncertów: 

6 stycznia w kościele pw. św. Jana Chrzciciela odbył się Koncert Świąteczny, podczas którego 

zaprezentowali się uczestnicy zajęć umuzykalniających prowadzonych w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. 

W koncercie wzięło udział ok. 400 mieszkańców. 

16 czerwca zorganizowany został VI Festiwal Świętojański, który w tym roku odbył się w całości 

w parku przy ul. Narutowicza. Podczas koncertu wystąpili uczestnicy zajęć umuzykalniających 

prowadzonych w IPRM. Dodatkową atrakcją dla uczestników były atrakcje nawiązujące do lat 20-, 30- i 

40-tych, czyli czasów życia Jana Adama Maklakiewicza. Festiwal był częścią obchodów przypadającej w 

tym roku rocznicy 120. rocznicy narodzin tego kompozytora. W imprezie łącznie udział wzięło ok. 1 000 

osób. 

3. Pozostałe działania 

Od początku 2019 roku w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów prowadzone są lekcje muzyki 

dla najmłodszych, które obejmują opowieści o tym słynnym rodzie oraz prezentację instrumentów 

znajdujących się w obiekcie. Udział w tego typu zajęciach wzięli już m.in. przedszkolacy z Osuchowa, 

mszczonowskiej placówki miejskiej oraz „Bajkowej Krainy”. Łącznie spotkania z muzyką zgromadziły 

ok. 150 najmłodszych mieszkańców Ziemi Mszczonowskiej. 
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Podobne zajęcia muzyczne, skierowane do starszych dzieci i młodzieży, były również prowadzone 

w okresie ferii w ramach akcji „Zima w mieście”. Z lekcji tych skorzystało ok. 30 osób. 

Gminne Centrum Informacji realizuje projekt „Muzyczny Mszczonów”, na który otrzymało 

dofinansowanie w kwocie 15 000 zł z małych grantów przyznawanych przez Lokalną Grupę Działania 

„Ziemia Chełmońskiego”. W ramach tego działania zorganizowane były pokazy instrumentów 

(warsztaty/szkolenia) a także audycje i lekcje o muzyce i rodzie Maklakiewiczów. Kulminacją projektu był 

uroczysty koncert, zaplanowany na 24 listopada 2019 r. - w dniu przypadania 120. rocznicy narodzin Jana 

Adama Maklakiewicza. Z uwagi na duże zainteresowanie wydarzeniem, zrealizowano dwie imprezy: jedną 

dla uczniów szkoły podstawowej w Mszczonowie a drugą dla pozostałych mieszkańców Mszczonowa i 

całej Ziemi Chełmońskiego w Mszczonowskim Ośrodku Kultury. Składały się one z benefisu z okazji 120. 

Rocznicy narodzin Jana Adama Maklakiewicza oraz koncertu z udziałem członków rodziny 

Maklakiewiczów oraz zaproszonych artystów. Benefis wykonali uczniowie Szkoły Podstawowej w 

Mszczonowie w oparciu o rymowaną biografię bohatera, stworzoną w GCI oraz recitalu utworów 

kompozytora. W wydarzeniu wzięły udział łącznie 652 osoby. 

4. Udostępnienie zbiorów Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów 

Zgromadzone zbiory prezentują m.in. nestorów rodu Rozalię i Jana Nepomucena Maklakiewiczów, 

Jana Adama Maklakiewicza, Franciszka Maklakiewicza, Tadeusza Maklakiewicza, Antoniego Szalińskiego, 

Jadwigę Konc Stępkowską oraz Zdzisława Maklakiewicza. Zwiedzający mogą podziwiać kunszt dawnych 

rzemieślników w postaci ocalonych w trakcie II wojny światowej mebli: kredensu oraz komody pochodzących z 

XIX- wiecznego mszczonowskiego ratusza, a także zabytkowy parawan pochodzący z domu Maklakiewiczów 

kapelusz, laskę i płaszcz należące do Jana Adama Maklakiewicza. 

Łącznie, w ciągu 2019 r. IPRM odwiedziło ok. 514 zwiedzających, z czego 287 osób uczestniczyło 

w zorganizowanych lekcjach grupowych. 

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA 

GCI jest jednostką, która prowadzi działalność promocyjną na rzecz miasta i gminy Mszczonów. W ramach 

promocji realizowane są następujące zadania główne: 

• Redakcja biuletynu gminnego Merkuriusz Mszczonowski: wydanie 11 numerów biuletynu oraz 

wydanie jubileuszowe o Administracja stron internetowych: www.mszczonow.pl,

 www.gci.mszczonow.pl, www.izba.mszczonow.pl oraz fanpagex a „Merkuriusza 

Mszczonwoskieg” na Facebooku. na bieżąco administrowane są serwisy, w których 

kilka/kilkanaście razy tygodniowo są zamieszczane aktualności, działa aktywnie tablica ogłoszeń 

oraz są aktualizowane pozostałe dane. 

• Współpraca z mediami (wydawnictwami, rozgłośniami, redakcjami). 

GCI na bieżąco koordynowało współpracę z mediami lokalnymi. W ramach tej współpracy podpisało 

następujące umowy, których przedmiotem była promocja gminy w 2019r.: 

• „Życie Żyrardowa” 

• „Głos žyrardowa i okolic” 

• „Twój Kurier Regionalny” 

  PRO-MOT Usługi Reklamowe w Mszczonowskiej Telewizji Kablowej „VECTRA” Tadeusz Motylewski 

• Oficyna Drukarska „Alterna” wydruk Merkuriusza Mszczonowskiego 
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• Justyna Napierała J&A MEDIA przygotowanie promocyjnych informacji, rozmów i reportaży 

opublikowanych w formie dźwiękowej i graficznej na stronie internetowej www.zyroskop.info.pl 

 Radio Bogoria 

Ponadto przeprowadzono promocję Gminy w mediach ogólnopolskich w postaci publikacji 

następujących artykułów: 

• Monitor Biznesu dodatek do Rzeczpospolitej  rocznik 30-lecie Samorządowej Polski 

 

• Opracowanie oraz zlecenie wykonania następujących materiałów promocyjnych: 

• Banery 

  Krówki reklamowe 

  Kubki ceramiczne 

• Kubki termiczne 

• Naklejki  Plakaty 

• Roll-upy 

• Tablice 

• Torby reklamowe z haftem 

• Artykuły lniarskie reklamowe 

  Wizytówki 

  Kalendarze ścienne, jednodzielne, trójdzielne 

• Pocztówki świąteczne 

 Zaproszenia 

 Opaski silikonowe 

  Długopisy, ołówki 

  Opaski Odblaskowe 

• Stroje reprezentacyjne z logo Gminy Mszczonów 

• Przygotowanie prezentacji multimedialnych, pod względem merytorycznym i technicznym na 

potrzeby reprezentacyjne gminy i miasta Mszczonów. 

• Przeprowadzanie procedur (przygotowywanie materiałów informacyjnych, dokumentów, treści 

merytorycznych) związanych z udziałem gminy w konkursach, ankietach: ranking 

„Rzeczpospolitej”, Perły Samorządu, Symbol Polskiej Samorządności 2019. 

• Przyjmowanie grup odwiedzających Mszczonów: gości zagranicznych, studentów, gości w 

ramach wizyt studyjnych/wymiany doświadczeń, przedstawicieli władz innych miast oraz 

organizacja konferencji. 

• Pozostałe działania promocyjno-informacyjne: 

I-XII - działania informacyjno, promocyjne i szkoleniowe na rzecz programu LEADER - 

wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 

I-XII - wysyłanie Newslettera do mieszkańców w każdą środę 

I-XII - wysyłanie do mieszkańców SMSów z informacjami społecznymi, gospodarczymi i 

kulturalnymi oraz ostrzeżeniami 
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• Współorganizacja imprez informacyjno-promocyjnych na terenie Gminy Mszczonów takich jak: 

• VI Zlot Pojazdów Zabytkowych w Mszczonowie. W zlocie wzięło udział ok. 500 pojazdów Właściciele 

najciekawszych maszyn odebrali puchary i dyplomy, których wykonaniem zajęło się Gminne Centrum 

Informacji. Podsumowaniem zlotu była parada zabytkowych aut. Organizatorami imprezy była grupa 

„Mszczonów Klasycznie” oraz Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie. 

• Otwarty Turniej Zespołów Cheerleaders o Puchar Burmistrza Mszczonowa z cyklu Grand Prix 

Polski Cheerleaders. W imprezie udział wzięło 321 zawodniczek z całej Polski. Zawody miały 

rangę ogólnopolską a odbyły się na hali sportowej w Mszczonowie. 

Sporządziła: Zatwierdziła: Dorota Kurzepa Dyrektor Starszy specjalista Gminnego 

Centrum ds. szkoleń i analiz rynku pracy Informacji 

Magdalena Podsiadły 


