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SPRAWOZDANIE ROCZNE 

GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE 
ZA OKRES 01.01.2018– 31.12.2018 

I. DANE TELEADRESOWE 
ul. Żyrardowska 4 
96-320 Mszczonów 
Tel./fax: 46 857 11 99, Tel. 46 857 30 71 
www.gci.mszczonow.pl, e-mail: gci@mszczonow.pl 
Filia: GCI Osuchów, ul. Piekarska 2 
Tel./fax. 46 857 42 93 

Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej 
ul. Warszawska 23 
96-320 Mszczonów 
Tel.46 857 19 66 
www.izba.mszczonow.pl,  

Izba Pamięci Rodziny Maklakiewiczów 
ul. Kościuszki 1 
96-320 Mszczonów 
www.izba.mszczonow.pl,  

 

II. PERSONEL I OBSZARY DZIAŁALNOŚCI GCI  
Centrum zatrudnia osoby odpowiadające za poszczególne obszary działalności realizowane na rzecz 
Gminy Mszczonów.  W GCI jest zatrudnionych 10 osób na podstawie umów o pracę. 
 
1) ZARZĄDZANIE I ADMINISTRACJA: 
 

 Beata Sznajder/Magdalena Podsiadły – 1 etat - Dyrektor – zarządzanie jednostką. 
 Joanna Fijałkowska –  1 etat – Główna księgowa 
 Jacek Gołyński – ¼ etatu – Specjalista ds. kadr i płac 
 Ewa Reda – ¼ etatu - sprzątaczka 

2) PROMOCJA GMINY: 
  
 Magdalena Podsiadły – 1 etat:  Starszy specjalista ds. zarządzania informacją; 

przygotowywanie materiałów promocyjnych (prezentacji multimedialnych, broszur 
informacyjnych, materiałów reklamowych), koordynacja wszelkich zadań dot. promocji gminy 
administracja stron internetowej www.mszczonow.pl, www.gci.mszczonow.pl, 
www.bip.gci.mszczonow.pl, koordynacja konkursów ogólnopolskich na rzecz promocji miasta  
i Gminy Mszczonów. Przygotowywanie sprawozdań i raportów. Przygotowywanie i koordynacja 
wniosków o dofinansowanie realizowanych na terenie Gminy Mszczonów,   
w szczególności projektów unijnych,  projektów ministerialnych, PROW. Współpraca  
z organizacjami pozarządowymi.  Konsultacje i szkolenia z zakresu podejmowania i rozwijania 
przedsiębiorczości. Od dnia 12.12.2018r. pełni funkcję Dyrektora GCI. 

 
 Dagmara Bednarek – 1 etat: Młodszy 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. 

 

http://www.gci.mszczonow.pl/
mailto:gci@mszczonow.pl
http://www.izba.mszczonow.pl/
http://www.izba.mszczonow.pl/
http://www.mszczonow.pl/
http://www.gci.mszczonow.pl/
http://www.bip.gci.mszczonow.pl/
http://www.mszczonow.pl/
http://www.bip.gci.mszczonow.pl/
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 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.   

 
2) ZATRUDNIENIE I RYNEK PRACY: 
 
 Anna 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 internetowych administrowanych 
przez GCI. Ponadto, działania na rzecz przedsiębiorczości (udzielanie informacji 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.  

3) DZIAŁANIA NA RZECZ AKTYWIZACJI LUDNOŚCI Z TERENÓW WIEJSKICH 
 
 Rafał Kwaczyński – 1 etat:  Starszy specjalista ds. zarządzania informacją, prowadzenie filii 

GCI w Osuchowie, udostępnianie pracowni multimedialnej, świadczenie usług biurowych, 
aktywizacja mieszkańców terenów wiejskich, druk wniosków PROW, organizacja szkoleń. 

 
4) IZBA PAMIĘCI ZIEMI MSZCZONOWSKIEJ   

 Aleksandra Słoneczna – 1 etat: Recepcjonistka; realizacja zadań w ramach prowadzenia Izby 
Pamięci Ziemi Mszczonowskiej tj.: obsługa zwiedzających i organizacja pracy Izby Pamięci Ziemi 
Mszczonowskiej, prowadzenie dokumentacji dotyczącej zbiorów i eksponatów gromadzonych  
w IPZM, 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 tematyką historii, organizacja i realizacja spotkań  oraz zajęć 
historyczno-edukacyjnych dla dzieci i młodzieży  w Izbie Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, Izbie 
Pamięci Rodziny Maklakiewiczów i Gminnym Centrum Informacji. Ponadto, świadczenie usług 
biurowych (ksero, druk, etc.), organizacja pracy w sali komputerowej, współredagowanie strony 
www.gci.mszczonow.pl., organizacja i koordynowanie szkoleń dla dorosłych w Gminnym Centrum 
Informacji oraz pełnienie funkcji specjalisty ds. ochrony danych osobowych w Gminnym Centrum 
Informacji w tym opracowywanie i wdrażanie wymogów ogólnego rozporządzenia o RODO. 

3) IZBA PAMIĘCI RODZINY MAKLAKIEWICZA 

Zajęcia umuzykalniające odbywające się w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewicza koordynowane 
były przez Annę Łojszczyk– Starszego specjalistę ds. szkoleń i analiz rynku pracy. 

Obsługa osób zwiedzających należała do Dagmary bednarek - Młodszego specjalisty ds. promocji  
i zarządzania informacją. 

Administrowanie budynkiem oraz nadzór nad pracami  technicznymi i porządkowymi należał do 
Magdaleny Podsiadły - Starszego specjalisty ds.  zarządzania informacją oraz Rafała Kwaczyńskiego 
- Starszego specjalisty ds.  zarządzania informacją. 

 

Zatrudnieni na podstawie umów-zleceń: 

http://www.gci.mszczonow.pl/
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 Piotr Dymecki – Merkuriusz Mszczonowski 
 Krzysztof Miller – Merkuriusz Mszczonowski 
 Teresa Gręda - umowa zlecenie na sprzątanie Izb Pamięci (dwa lokale biurowe)  
 Karolina Balcer – umowa zlecenie w zakresie promocji miasta i gminy Mszczonów  
 

III. ZAPOBIEGANIE BEZROBOCIU, INFORMACJA ZAWODOWA, RYNEK PRACY 

Struktura osób bezrobotnych.  
 
Sytuacja na rynku pracy ulega ciągłym zmianom. W 2018r. w bazie danych „Kiosk z pracą” 
było zarejestrowanych w sumie 41 osób (31 kobiet, 10 mężczyzn). 12 osób zarejestrowało się 
w roku 2018, a 39 osób (22 kobiety i 7 mężczyzn) zaktualizowało swoje aplikacje z lat 
ubiegłych. Struktura i analiza bezrobotnych pod względem płci, wieku i wykształcenia osób 
zarejestrowanych w bazie została przedstawiana na poniższych wykresach. Wśród osób 
bezrobotnych większość stanowią kobiety (76%) oraz osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym/ 
zawodowym/ średnim/ średnim technicznym (46%). Przedział wiekowy wskazuje, że w bazie jest 
coraz więcej osób w grupie wiekowej 46 plus (39%), pozostałe przedziały wiekowe są wyrównane 
18–30 lat (32%), 31-45 lat (29%).   

Wykres nr 1: Struktura osób bezrobotnych zarejestrowanych w bazie „Kiosk z pracą” w podziale na nowo zarejestrowanych i tych 
co zaktualizowali swoje CV 
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 Wykres nr 2: Struktura osób bezrobotnych zarejestrowanych w bazie 

   „Kiosk z pracą”  z podziałem ze względu na płeć 

31; 76%
10; 24%

Struktura osób bezrobotnych 
zarejestrowanych w bazie z podziałem na płeć
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Wykres nr 3: Struktura osób bezrobotnych zarejestrowanych  w bazie  
„Kiosk z pracą”  z podziałem ze względu na wiek 

 

 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Kobiety nadal stanowią większą 
część osób bezrobotnych, 
zarejestrowanych w bazie Kiosk 
Pracy. Kobiety w porównywaniu                             
z mężczyznami częściej podnoszą 
swoje kwalifikacje, jednak pomimo 
tego to właśnie one znajdują się                         
w   gorszym położeniu na rynku pracy 
zarówno w Gminie Mszczonów jak                
i w całym kraju. Ze względu na 
istnienie firm logistycznych na 
lokalnym rynku pracy mężczyznom 
łatwiej jest znaleźć pracę. 

 

W bazie „Kiosk z pracą” 
zarejestrowanych jest najwięcej osób 
po 46 roku życia. Są to przede 
wszystkim osoby posiadające duże 
doświadczenie zawodowe i chcące 
zmienić pracę, ale także osoby na 
emeryturze bądź rencie chcące zarobić 
dodatkowe pieniądze. 
Drugą pod względem wielkości grupę 
stanowią osoby w przedziale 
wiekowym 31-45 lat.  Osoby                          
te zazwyczaj charakteryzuje chęć 
podnoszenia swoich kwalifikacji                       
i zmiana stanowiska pracy, które będzie 
dla nich bardziej atrakcyjne.  
Ostatnią grupą, choć nie dużo 
mniejszą niż poprzednia, stanowią 
osoby w przedziale wiekowym 18-30 
lat.  Jest to grupa, która posiada 
stosunkowo wysokie kwalifikacje, 
jednak nie ma odpowiedniego 
doświadczenia, które również jest 
wymagane przez pracodawców.  
Niestety w tej grupie są również 
kobiety, które akurat w tym wieku 
zaczynają zakładać rodziny i mieć 
dzieci, a więc stają się dla przyszłego 
pracodawcy mniej atrakcyjnym 
pracownikiem. 
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Wykres nr 4: Struktura osób bezrobotnych zarejestrowanych w bazie  
„Kiosk z pracą”  z podziałem ze względu na wykształcenie 
 

 
 
 
 

 
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 2018 roku z 32 pracodawcami. Oferty pracy są 
zróżnicowane, jednak widoczna jest dysproporcja pomiędzy zapotrzebowaniem pracowników na 
poszczególne stanowiska, co przedstawia poniższa tabela. W 2018 r. zostało złożonych 80 ofert pracy. 
Największą grupę stanowiły oferty na stanowiska związane z sektorem przemysłowym 
i usługowym, zarówno pod względem specjalistów w branży administracyjnej, logistyczno-
spedycyjnej oraz doradców/ prawników itp. (26% ofert pracy) oraz magazynierów (w tym 
operatorów maszyn, pracowników produkcji, pracowników składu samochodowego, pakowaczy 
itp. (15%) . Wysoki odsetek ofert z tych branż jest wynikiem funkcjonowania na terenie miasta i i 
Gminy Mszczonów parku logistycznym. Kolejna grupa ofert pracy to pracownicy biurowi (między 
innymi recepcjoniści, asystenci itp.p) stanowiący 10% wszystkich ofert. Czwartą grupę stanowią 
stanowiska niewymagające potwierdzonych (zaświadczeniem, certyfikatem) kwalifikacji: 
sprzątaczki, pracownicy gospodarczy, pracownicy fizyczni i inne niesklasyfikowane zawody (9% 
ofert pracy). 9% wszystkich ofert stanowiły oferty na stanowiska wymagające określonych 
uprawnień i umiejętności ( operator ładowarki/koparki, spawacz, badacz, tokarz, monter, 
mechanik, lakiernik itp.). Najmniej ofert wpłynęło w działach/ branżach: opiekuna/ki osób 
starszych lub dzieci, kierowca kat. B, stolarstwo, informatyka i grafika komputerowego, w tym 
trenerów (po 1% z każdego działu). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W bazie „Kiosk z pracą” największą grupę 
stanowią osoby z wykształceniem 
ponadgimnazjalnym, zawodowym, lub 
średnim  (59%). Osoby te zazwyczaj 
posiadają dość ogólne wykształcenie. 19 % 
Wszystkich zarejestrowanych w bazie 
osób stanowią osoby z wykształceniem 
wyższym. Osoby te dość często mają 
specjalistyczne wykształcenie i szukają 
ofert pracy zgodnych z ich wykształceniem, 
których jest stosunkowo mało na lokalnym 
rynku pracy. Kolejną grupę stanowią 
osoby z wykształceniem podstawowym, 
gimnazjalnym lub tez osoby, które nie 
skończyły szkoły w ogóle. Osoby te mają 
utrudnioną sytuację na rynku pracy, 
ponieważ większość pracodawców szuka 
pracowników z wykształceniem minimum 
ponadgimnazjalnym.  
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Tabela nr 1: Oferty pracy zgłoszone przez pracodawców w 2018r. 

L.p. branża Σ % 

1 biurowa (recepcjonista/ka, pracownik biurowy, asystent/ka, etc.) 8 10% 

2 sektor specjalistów (specjaliści w branży administracyjnej, logistycznej-
spedytor, kontroler/ doradca/prawnik etc.) 

21 26% 

3 dyrektorzy i kierownicy 2 3% 

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

3 4% 

5 informatyka i grafika komputerowa, trenerzy 1 1% 

6 
nauczyciele i wychowawcy, pomoc nauczyciela, bibliotekarz, 
pracownik socjalny 

2 3% 

7 branża motoryzacyjna (blacharz, lakiernik, mechanik etc.) 2 3% 

8 branża stolarstwo 1 1% 

9 sektor medyczny/ kosmetyczny/ fryzjer 0 0% 

10 operator wózka widłowego 0 0% 

11 magazynier (operator maszyn, pracownik produkcji, pracownik składu 
samochodowego, pakowacz etc.) 

12 15% 

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

6 8% 

13 kierowca kat. B 1 1% 

14 kierowca kat. C, C+E 1 1% 

15 przedstawiciel handlowy 0 0% 

16 
sprzątaczka/ pracownik gospodarczy/ pracownicy fizyczni/ 
inne niesklasyfikowane 

7 9% 

17 opiekun/ka osób starszych/ opiekun/ka dzieci 1 1% 

18 branża handlowa: sprzedawca/ kasjer 3 4% 

19 pracownik ochrony/ dozorca 2 3% 

20 praca sezonowa 0 0% 

21 
stażyści i praktykanci/ roboty publiczne/ prace interwencyjne/ 
wolontariusze 

3 4% 

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

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

Σ 80 100% 
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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 2018r. z tej możliwości skorzystało 89 Pracodawców, a ofert było 153. Poniższa tabela przedstawia 
charakterystykę zapotrzebowania na osoby z określonych  

Tabela nr 2: Oferty pracy zgłoszone przez pracodawców w 2018r.za pośrednictwem www.gci.mszczonow.pl 

L.p. branża Σ % 

1 biurowa (recepcjonista/ka, pracownik biurowy, asystent/ka, etc.) 12 8% 

2 sektor specjalistów (specjaliści w branży administracyjnej, logistycznej-
spedytor, kontroler, kierownik zmiany/ doradca/prawnik etc.) 

26 17% 

3 dyrektorzy i kierownicy 4 3% 

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

2 1% 

5 informatyka i grafika komputerowa, trenerzy, telekomunikacja 3 2% 

6 nauczyciele i wychowawcy, pomoc nauczyciela, bibliotekarz 7 5% 

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

8 branża budowlana/ stolarstwo 5 3% 

9 sektor medyczny/ kosmetyczny/ fryzjer 1 1% 

10 operator wózka widłowego 4 3% 

11 magazynier (operator maszyn, pracownik produkcji, pracownik składu 
samochodowego, pakowacz etc.) 

23 15% 

12 uprawnienia: ładowarki/ koparki/ spawacz/ badacz/ tokarz/ monter/etc. 8 5% 

13 kierowca kat. B 1 1% 

14 kierowca kat. C, C+E 9 6% 

15 przedstawiciel handlowy 2 1% 

16 
sprzątaczka/ pracownik gospodarczy/ pracownicy fizyczni/ 
inne niesklasyfikowane 

15 10% 

17 opiekun/ka osób starszych/ opiekun/ka dzieci 6 4% 

18 branża handlowa: sprzedawca/ kasjer 6 4% 

19 pracownik ochrony/ dozorca 0 0% 

20 praca sezonowa 4 3% 

http://www.gci.mszczonow.pl/
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21 oferty pracy za granicą 3 2% 

22 
stażyści i praktykanci/ roboty publiczne/ prace interwencyjne/ 
wolontariusze 

4 3% 

23 gastronomia (kucharz, kelner, pomoc kuchenna, piekarz, cukiernik) 6 4% 

24 
własna działalność gospodarcza: agencja pocztowa/ kiosk 
ruchu 

2 1% 

Σ 153 100% 
 

3) Przekazywanie aplikacji personalnych osób zarejestrowanych w bazie danych do firm. 
GCI przekazało 281 razy 41 osobom zarejestrowanym w bazie. Rekrutacje przeprowadzane były 
na 77 stanowiska pracy w ramach 80 zgłoszonych ofert pracy do GCI.  
 

4) Konsultacje nt. rynku pracy, przeglądanie ofert pracy, sprawdzanie aktualności ofert: 430 osób. 
Sytuacja na rynku pracy w gminie Mszczonów jest stabilna pod względem liczby osób bezrobotnych, 
jednak osob bezrobotnych 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”. 

 
5) Przygotowanie aplikacji personalnych: 87 aplikacji oraz dodatkowo przepisanie 

81 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 

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. 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.  
 
SZKOLENIA zorganizowane we współpracy z GCI (wynajem sali dydaktycznej)  
 
▪ „Obsługa komputera dla osób 50+” Gminne Centrum Informacji uczestniczyło w organizacji szkolenia 

komputerowego "ECDL- udany start"poziom podstawowy w wymiarze 100h dla 12 osób 
zamieszkujących gminę Mszczonów. Warsztaty te odbywały się w pracowni komputerowej GCI.  
Warsztaty te miały na celu wsparcie osób starszych, mających trudności w obsłudze komputera. 
Ponadto pracownicy GCI podczas swojej pracy udzielają pomocy osobom starszym (ale i nie tylko) w 
założeniu e-maila, pomoc w tworzeniu dokumentów WORD, pomocy w wyszukiwaniu informacji. 

 
SZKOLENIA (płatne)  
 
▪ Szkolenie płatne z języka angielskiego – poziom Intermediate, 30h dla 4 osób 
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▪ Szkolenie płatne, komputerowe z MS EXCEL 2010 – poziom podstawowy dla 8 osób 
▪ Szkolenie bezpłatne, komputerowe „ECDL – udany start” – poziom podstawowy, 100h dla 12 osób  

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 1845 razy. Najwięcej użytkowników (aż 71 %) mieszka 
w Mszczonowie, 9% na terenie gminy Mszczonów. Największą grupę odbiorców stanowili uczniowie 
(30%). Dostęp do Internetu osób z terenu gminy Mszczonów jest stosunkowo niski, gdyż mogą również 
skorzystać z pracowni multimedialnej w Osuchowie. W 2018 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 2018r.  wg. miejsca zamieszkania oraz celu 
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Wykres nr 7: Ilość logowań w pracowni komputerowej GCI w 2018 wg. statusu na rynku pracy 

 

 

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 2018r. 
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Wykres nr 9: Ilość wykonanych usług codziennych 

 

 
 
VII. DZIAŁANOŚĆ GCI 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. W 2018r. 
pracownik GCI Osuchów udzielił wsparcia w następujących rodzajach wniosków rolniczych:  

▪ 1 wniosek  dot. "Modernizacji gospodarstw rolnych"– kwota przydzielonego wsparcia 
wyniosła 212 155,32zł 

▪ 201 wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2018”  
▪ 9 wniosków o udzielenie pomocy finansowej producentowi rolnemu, w którego 

gospodarstwie rolnym powstały szkody w uprawach rolnych spowodowane wystąpieniem 
w 2018 r. suszy lub powodzi – łączna kwota przyznanego wsparcia 41 600 zł 
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Wykres nr 10: Ilość wykonanych usług w GCI Osuchów 

 
 

VIII. DZIAŁALNOŚĆ IZBY PAMIĘCI ZIEMI MSZCZONOWSKIEJ  
GŁÓWNE DZIAŁANIA: 

1. Propagowanie wiedzy o historii Ziemi Mszczonowskiej poprzez edukację 

 
Izbę Pamięci Ziemi Mszczonowskiej w 2018 roku odwiedziło łącznie 200 osób. Izbę odwiedzały 
przedszkolaki, uczniowie, szkół podstawowych, gimnazjum, a także uczniowie ze szkół średnich. 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. Zbiory 
muzealne oglądali przede wszystkim uczniowie lokalnych przedszkoli oraz szkół podstawowych, a także 
turyści pragnący poznać miasto i jego historię. Coraz częściej w IPZM pojawiają 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 nasyłali ludzie z całej Polski. 

 
Rok 2018 był przede wszystkim okresem propagowania wiedzy o historii Ziemi Mszczonowskiej poprzez 
działalność edukacyjną prowadzoną w różnej formie.  
W ramach działalności Izby zorganizowano cykl warsztatów edukacyjnych przybliżających stare 
rzemiosła oraz historię naszego kraju. Przeprowadzone warsztaty dotyczyły różnych tematów, między 
innymi:  

 „Historia Polskiego Pieniądza” - 74 uczniów 
 „Historia Dawnej Fotografii” – warsztaty cyjanotypii - 66 uczniów 
  „Czasy Prl-U”- 64 uczniów 
 „Ginące Zawody”  - warsztaty świecownika, wikliniarstwa i ceramiki – w sumie 71 uczniów 

 
Gminne Centrum czynnie uczestniło również w organizacji ferii zimowych w mieście. konkurs online na 

FB w którym wzięło udział ok. 30 osób – historyczny rebus, krzyżówka oraz zagadka, 3 osoby 
zdobyły nagrody 

 Warsztaty HISTORIA SYMBOLAMI MALOWANA, na których młodzież, ok. 25 osób, 
poznawała historię poprzez pryzmat symboli i postaci zamieszczonych w grze „Znaj znak”  



SPRAWOZDANIE GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE  
ZA OKRES 01.01.2018– 31.12.2018 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------str. 13   ------------------------------------------------------------------------------------------------------

marzec 2019 
 

 Zajęcia SZUKAMY SKABU W IPZM, na których uczestnicy, ok. 30 osób, rozwiązywali 
muzealne krzyżówki w których hasło wskazywało miejsce ukrycia skarbu – nagrody dla 
uczestników.  

 Lekcja historii z komputerem w ramach 155 rocznicy Powstania Styczniowego, 
podsumowaniem wiedzy zdobytej na zajęć była gazetka o Powstaniu Styczniowym, 
stworzona przez uczestników, 10 osób.  

 Spotkanie pt. „Jak kiedyś spędzano długie, zimowe wieczory?”.  Na którym uczestnicy ok. 13 
osób poznało mszczonowskie legendy oraz dawne, często już zapomniane gry i zabawy: 
składanie samolotów z papieru, gra w „Kartofla”, „Inteligencja”. 
 

W okresie świąt Wielkiej Nocy zostały zorganizowane warsztaty pt. „HISTORIA WIELKIEJNOCY” dla 
młodzieży szkolnej, połączone ze zdobieniem pisanek metodą decoupage, 12 osób 
 
Wakacje w Izbie Pamięci Ziemi Mszczonowskiej upłynęły pod hasłem – poznajemy Historię przez zabawę,   
a w ramach tego został zorganizowane różne atrakcje dla mieszkańców Mszczonowa, między innymi: 

  Historyczny Klub Gier, 5 spotkań po 2h z planszówkami, połączone z lekcją historii pt.: 
 „Ale historia” – 15 osób 
 „Znaj Znak” – 3 osoby 
 „Kolejka” – 9 osób 
 „Był sobie człowiek, historia Polski” – 5 osób 
 „Polak Mały” – 8 osób 

 Historyczne warsztaty, 3 spotkania po 2h, lekcje historii połączone z zajęciami plastycznymi. 
 „Polska – Moja Ojczyzna” – 5 osób 
 „Dawne zabawy i zabawki naszych dziadków” – 13 osób 
 „Pocztówka z wakacji z Mszczonowem w tle” – 9 osób 

 Wakacyjny konkurs „Historyczny pociąg do podróżowania” – gra terenowa po Gminie 
Mszczonów, 16 patroli, 47 uczestników 

Działalność administracyjna 
W roku 2018 prowadzona była działalność administracyjna Izby Pamięci. Kontynuowano proces 
katalogowania i opisywania eksponatów w programie muzealnym MONA. IPZM przyjmowała także do 
swoich zbiorów nowe zabytki, pochodzące od osób prywatnych. Wielu mieszkańców Ziemi 
Mszczonowskiej bądź osób się z niej wywodzących, zdecydowało się także na przekazanie Izbie Pamięci 
rodzinnych pamiątek, przedmiotów codziennego użytku, dokumentów etc. 

 

Prowadzenie strony internetowej Izby Pamięci 
Na stronie internetowej Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej o adresie www.izba.mszczonow.pl, na 
bieżąco umieszczane są materiały oraz informacje o planowanych akcjach historycznych, a także 
fotoreportaże z już przeprowadzonych wydarzeń oraz rocznice historyczne na każdy dzień. 

Wydarzenia o tle historycznym: 

16 marca 2018 odbyła się inscenizacja Męki Pańskiej w Lutkówce.  Wzięli w nim udział parafianie, 
mszczonowscy Strzelcy i członkowie Grupy Rekonstrukcji Historycznej STRZELCY im. 31 pSK. Organizację 
i realizację widowiska pasyjnego powierzono Mszczonowskiemu Stowarzyszeniu Historycznemu. 

18 marca 2018 upamiętniono 641 rocznicę nadania praw miejskich. Głównym punktem uroczystości była 
Msza Święta, odprawiona w kościele farnym, w intencji naczelnika powstańczego Mszczonowa z roku 
1863 - śp. księdza proboszcza Władysława Polkowskiego. Po Mszy członkowie mszczonowskiej Grupy 
Rekonstrukcji Historycznej STRZELCY im. 31 pSK przygotowali dla mszczonowian widowisko historyczne 
„Pożegnanie oddziału powstańczego 1863”. Inscenizacja odbyła się na placu przed kościołem pw.  
Świętego Jana Chrzciciela. Współorganizatorami wydarzenia byli: Mszczonowskie Stowarzyszenie 
Historyczne i Parafia pw. Świętego Jana Chrzciciela.  

3maja 2018 odbyły się obchody rocznicowe uchwalenia Konstytucji 3 Maja. W ramach obchodów zostały 
zorganizowane liczne atrakcje dla mieszkańców na błoniach Kościoła św. Jana. Wśród atrakcji można było 
skorzystać z militarnego toru przeszkód, zobaczyć jak wygląda kuchnia polowa i spróbować smacznej 
grochówki. Ponadto odbyły się pokazy edukacyjne replik oręża Wojska Polskiego, a chętni mogli 
skorzystać ze strzelnicy ASG. 

http://www.izba.mszczonow.pl/


SPRAWOZDANIE GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE  
ZA OKRES 01.01.2018– 31.12.2018 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------str. 14   ------------------------------------------------------------------------------------------------------

marzec 2019 
 

 
W maju 2018 r. po raz kolejny udało się z sukcesem włączyć w ogólnopolską akcję „Noc Muzeów”. 
Łącznie tego dnia Izbę odwiedziło ok 30 osób. Byli to rodowici mieszkańcy gminy, ludność napływowa, ale 
także uczestnicy spoza terenu gminy.  Podczas Nocy Muzeów odbyła się Rodzinna gra terenowa po 
Mszczonowie pt. „W POSZUKIWANIU NIEPODLEGŁEJ” – w grze wzięło udział 7 patroli w sumie 28 osób. 
Ponadto osoby zwiedzające mogły zobaczyć prezentację replik sprzętu wojskowego i skorzystać                          
z mobilnej strzelnica ASG – ok. 35 osób. Mieszkańcy w tym dniu mogli również wybić mszczonowską 
walutę „1 Mszczona” – ok. 15 osób, a także obejrzeć projekcję „Bitwy Mszczonowskiej” pod chmurką – ok. 
20 osób. Podczas Nocy Muzeów został również zorganizowany II cykl konkursów i quizów z nagrodami 
dla mieszkańców pt. „Z Zakamarków Pamięci Odkopane”, w którym wzięło udział 27 osób. 
 
W dniach 15-16 września 2018 odbyły się obchody Bitwy Mszczonowskiej. W nocy z soboty na niedzielę   

z lasów okalających Puszczę Mariańską wyruszył Nocny Rajd Śladami Kaniowszczyków. Podczas Rajdu 
rekonstruktorzy zaprezentowali mszczonowianom umundurowanie i wyposażenie żołnierza 
wrześniowego, a także przybliżyli im historię 31 pSK oraz samej Bitwy Mszczonowskiej. Rajd trwał od 
godziny 21:00 aż do 3:00 w nocy. W niedzielne popołudnie młodzi mieszkańcy Mszczonowa mogli na 
przykościelnych błoniach, położonych nad Okrzeszą, sprawdzić swoją kondycję na militarnym torze 
przeszkód. Wśród dodatkowych atrakcji była: strzelnica ASG, wrześniowa diorama, a także możliwość 
skosztowania wojskowej grochówki oraz kiełbaski z ogniska. 
 
Ponadto w ramach upamiętnienia wrześniowych wydarzeń 1939 roku wykonano i oficjalnie odsłonięto 
mural przedstawiający Portret podpułkownika Wincentego Wnuka, dowódcy 31 pułku Strzelców 
Kaniowskich oraz wizerunek jego żołnierzy. Uroczystość odbyła się w dniu 18 września 2018 roku. Mural 
ten znajduje się na ścianie Szkoły Podstawowej w Mszczonowie.  
 
Jak co roku Izba Pamięci wspierała Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne podczas zbiórki 
prowadzonej 1 listopada. Kwesta, z której dochód przeznaczony jest na renowację grobów, przyniosła 
6631.40 złotych oraz 11 euro i 25 centów. 
 
Rok 2018 był rokiem upamiętniającym 100 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości. W związku  
z powyższym, Izba Pamięci Ziemi Mszczonowskiej zachęciła mieszkańców do aktywnego uczestnictwa              
w  internetowym konkursie na FB z historycznymi zagadkami. W konkursie wzięło udział 79 osób,                        
z czego 9 osób zostało nagrodzonych. 
 
11 listopada 2018 odbyły się obchody z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości. Podczas 
obchodów został odsłonięty Pomnik marszałka Piłsudskiego, a w jego postument wmurowana została 
kapsuła czasu, w której znalazły się oprócz oficjalnych dokumentów, także rysunki uczniów 
przedstawiające wizje Mszczonowa za kolejnych 100 lat.  Na zakończenie oficjalnej części mieszkańcy                 
i goście mogli skosztować grochówkę, serwowanej przy dioramie, przygotowanej przez mszczonowskich 
rekonstruktorów. 
 

IX. DZIAŁALNOŚĆ IZBY PAMIĘCI RODZINY MAKLAKIEWICZÓW  

GŁÓWNE DZIAŁANIA: 

1. Zajęcia umuzykalniające 

Od 2015 roku prowadzone są zajęcia umuzykalniające w IPRM. W 2018 r. zajęcia kontynuowała grupa 32 
osób, które rozpoczęły zajęcia w 2017 roku. Zajęcia prowadzone były przez 5 instruktorów:  

- Dagmara Bednarek – saksofon – 1 osoba 
- Tomasz Ziułek – gitara - 7 osób  
- Daniel Strojczyk – akordeon – 2 osoby 
- Daniel Strojczyk – keyboard – 7 osób  
- Dariusz Kołtuniak – perkusja – 7 osób 
- Dariusz Kołtuniak – pianino – 5 osób 
- Marcin Fibich –flet poprzeczny –3 osoby 
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Od października 2018 roku zostały uruchomione pilotażowe zajęcia umuzykalniające. Uczestnictwem w  nich  
zainteresowane były 44 osoby, w wieku  od 6 do 15 lat. Zajęcia zostały uruchomione dla 26 osób w ramach 
środków, którymi dysponowało Gminne Centrum Informacji. Zajęcia prowadzone były przez 4 instruktorów: 
 
- Dagmara Bednarek – saksofon –1 osoba  
- Tomasz Ziułek – gitara – 6 osób  
- Daniel Strojczyk – akordeon –2 osoby 
- Daniel Strojczyk – keyboard – 6 osób  
- Dariusz Kołtuniak – perkusja – 4 osoby 
- Dariusz Kołtuniak – pianino – 7 osób 
 
Z oferty bezpłatnych zajęć umuzykalniających w Izbie Maklakiewiczów skorzystało od początku realizacji 
tego zadania łącznie 134 osoby na 7 instrumentach. Dotychczas najmłodszy z uczestników zajęć miał 
zaledwie 4 lata, a najstarszy uczeń – 67. 
 

2. Organizacja koncertów:  

6 stycznia 2018 został zorganizowany koncert Noworoczny w kościele pw. św. Jana Chrzciciela. Jego 
wykonawcami byli uczestnicy zajęć umuzykalniających, a na scenie pojawił się także gość specjalny – 
Sylwester Maciejewski - znany aktor urodzony w Mszczonowie. W sumie  w Imprezie uczestniczyło ok 400 
osób. 

V Festiwal Świętojański - odbył się 17.06.2018 r. Charakter tego święta nawiązywał do folkloru. 
Organizatorzy stworzyli w parku realistyczną, rzemieślniczą wioskę. Uczestnicy imprezy mogli wraz z 
garncarzem pobawić się gliną oraz wyprodukować arkusz papieru czerpanego. Również duże 
zainteresowanie wzbudziło stoisko, w którym można było się nauczyć wyplatania wianków. Jako pierwsi 
scenę, zlokalizowaną w parku przy ul. Narutowicza, „podbili” muzycy z Orkiestry OSP Mszczonów. Podczas 
imprezy nie zabrakło także „czegoś dla ciała”. Na festwialu były stoiska gastronomii – wata cukrowa, woda z 
syfonu, popcorn oraz tradycyjny chleb ze smalcem i kiszonym ogórkiem. Na festiwalowej scenie, grając i 
śpiewając, zaprezentowali się również uczestnicy zajęć umuzykalniających realizowanych w Izbie Pamięci 
Rodziny Maklakiewiczów. Oczywiście, zgodnie z festiwalowym duchem, wszystkie melodie miały charakter 
ludowy lub biesiadny. W folkową atmosferę Festiwalu idealnie wpasował się Warszawski Zespół Pieśni i 
Tańca „GAIK”, który przedstawił repertuar nawiązujący do historii Księstwa Warszawskiego. Pieśni i tańce z 
tego okresu były doskonałą okazją, by poczuć atmosferę tamtych czasów. W sumie  w Imprezie uczestniczyło 
ok 500 osób. 
 
Na koniec września 2018 odbyły się cykl koncertów pt "Romantyczność Polski i Meksyku". W programie 
były dwa koncerty. Pierwszy  odbył się w kościele pw. Św. Jana Chrzciciela w Mszczonowie. Drugi z 
koncertów odbył się w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. Gościnnie wystąpiła Małgorzata Góra, Maja 
Maklakiewicz i Isabel Landron de Guevera.  
 
 

3. 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.  

Izba Pamięci Rodziny Maklakiewiczów była otwarta na gości, których w sumie w 2018 roku było 300 osób.  

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA 

GCI jest jednostką, która prowadzi działalność promocyjną na rzecz miasta i gminy Mszczonów. W ramach 
promocji realizowane są następujące zadania główne: 

1. Redakcja biuletynu gminnego Merkuriusz Mszczonowski: wydanie 12 numerów biuletynu oraz 
wydanie specjalne – MM Inwestycyjny za lata 2014-2018 
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2. Administracja stron internetowych: www.mszczonow.pl, www.gci.mszczonow.pl, 
www.izba.mszczonow.pl na bieżąco administrowane są serwisy, w których kilka/kilkanaście razy 
tygodniowo są zamieszczane aktualności, działa aktywnie tablica ogłoszeń oraz są aktualizowane 
pozostałe dane. 

3. 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 2018r.:  
  „Życie Żyrardowa” 
 „Głos Żyrardowa i okolic” 
 „Twój Kurier Regionalny” 
 PRO-MOT Usługi Reklamowe w Mszczonowskiej Telewizji Kablowej „VECTRA” Tadeusz Motylewski 
 Oficyna Drukarska „Alterna” wydruk Merkuriusza Mszczonowskiego  
 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: 
▪ Artykuł w „Monitorze Rynkowym” Dziennika Gazety Prawnej 
▪ Artykuł w „Monitorze Biznesu” dodatku do Rzeczpospolitej 

4. Opracowanie oraz zlecenie wykonania następujących materiałów promocyjnych: 
▪ Banery 
▪ Koszulki reklamowe 
▪ Krówki reklamowe 
▪ Kubki ceramiczne 
▪ Kubki termiczne 
▪ Naklejki 
▪ Plakaty 
▪ Roll-upy 
▪ Tablice 
▪ Torby reklamowe z haftem 
▪ Wizytówki 
▪ Kalendarze ścienne, jednodzielne, trójdzielne 
▪ Pocztówki świąteczne 
▪ Zaproszenia 

5. Przygotowanie prezentacji multimedialnych, pod względem merytorycznym i technicznym na potrzeby 
reprezentacyjne gminy i miasta Mszczonów. 

 

6. Przeprowadzanie procedur (przygotowywanie materiałów informacyjnych, dokumentów, treści 
merytorycznych) związanych z udziałem gminy w konkursach, ankietach: 

 X - XI – Ankieta/ranking Rzeczpospolita, Perły Samorządu, Mszczonów Symbol Polskiej Samorządności 
2018. 

7. Przyjmowanie grup odwiedzających Mszczonów: gości zagranicznych, studentów, gości w ramach 
wizyt studyjnych/wymiany doświadczeń, przedstawicieli władz innych miast oraz organizacja 
konferencji. 

8. Pozostałe działania promocyjno-informacyjne: 
 IX-XII – współorganizator w ramach imprez "Szarlotka", "Turniej Piłki Siatkowej" organizowanych 

przez LGD "Ziemia Chełmońskiego". 
 I-XII – działania informacyjno, promocyjne i szkoleniowe na rzecz programu LEADER - wdrażanie  

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 
 
 

http://www.mszczonow.pl/
http://www.gci.mszczonow.pl/
http://www.izba.mszczonow.pl/
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9. Współorganizacja imprez informacyjno-promocyjnych na terenie Gminy Mszczonów takich 
jak: 

▪ V Zlot Pojazdów Zabytkowych w Mszczonowie. W zlocie wzięło udział około 300 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 Klamot oraz Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie 

▪ Konferencja promująca bezpieczeństwo lokalne oraz postawy patriotyczne wśród lokalnej 
społeczności. Konferencja towarzyszyła uroczystościom związanym z oddaniem nowego komisariatu 
policji w Mszczonowie. W ramach organizacji konferencji, GCI wydało broszurę informacyjną 
związaną z zapewnieniem bezpieczeństwa w regionie. 

▪ Uroczystość nadania imienia Jana Adama Maklakiewicza Szkole Podstawowej w Mszczonowie. GCI 
współpracowało z SP Mszczonów w organizacji zaplecza technicznego do przeprowadzenia 
prezentacji w trakcie trwania uroczystości (telebim, prezentacje multimedialne, wyposażenie sceny 
w meble z gabinetu J. A Maklakiewicza). 

sporządziła:                                                                                                      Sprawozdanie zatwierdziła: 
 
 
Dorota Kurzepa 
Starszy  specjalista  
ds. szkoleń i analiz rynku pracy 
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Magdalena Podsiadły 


