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SPRAWOZDANIE ROCZNE 

GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE 
ZA OKRES 01.01.2017– 31.12.2017 

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, e-mail: dagmara.bednarek@gci.mszczonow.pl 

Izba Pamięci Rodziny Maklakiewiczów 
ul. Kościuszki 1 
96-320 Mszczonów 
www.izba.mszczonow.pl, e-mail: dagmara.bednarek@gci.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 8 osób na podstawie umów o pracę: 

 Beata Sznajder – 1 etat - Dyrektor – zarządzanie jednostką. 
 Joanna Fijałkowska – 1  etat – główna księgowa 
 Jacek Gołyński – ¼ etatu – spec. ds. kadr i płac 

1) 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. Pełnienie obowiązków w zastępstwie nieobecnego Dyrektora GCI na 
mocy pełnomocnictwa Burmistrza Mszczonowa. 

 
 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. 
 

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, 
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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 (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.  

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 unijnych, 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. 

2) IZBA PAMIĘCI RODZINY MAKLAKIEWICZA 

Zajęcia umuzykalniające odbywające się w Izbie Pamięci Rodziny Maklakiewicza koordynowane 
były przez Annę Wójcik – 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: 
 Piotr Dymecki – Merkuriusz Mszczonowski 
 Krzysztof Miller – Merkuriusz Mszczonowski 
 Jarosław Pięcek - od 1 czerwca 2017 r. 
 Teresa Gręda - umowa zlecenie na sprzątanie Izb Pamięci (dwa lokale biurowe)  
 Ewa Reda - umowa zlecenie na sprzątanie GCI Mszczonów (jeden lokal biurowy) 

III. ZAPOBIEGANIE BEZROBOCIU, INFORMACJA ZAWODOWA, RYNEK PRACY 

Struktura osób bezrobotnych. Sytuacja na rynku pracy ulega ciągłym zmianom. 
W 2017r. w bazie danych „Kiosk z pracą” zostało zarejestrowanych 45 osób, w tym 42 osoby 
z terenu powiatu żyrardowskiego, z czego z miasta i gminy Mszczonów 40 osób w tym 
31 kobiet i 9 mężczyzn. 5 osób (3 kobiety z gminy Mszczonów, w wieku 18-30 lat -2 osoby, 
46 lat i więcej – 1 osoba z wykształceniem średnim i 2 mężczyzn, 1 z gminy Mszczonów i 1  
z Żyrardowa, w wieku 18-30 lat – 1 osoba i 46 lat i więcej – 1 osoba z wykształceniem 

http://www.gci.mszczonow.pl/
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zawodowym – 1 osoba i średnim -1 osoba) zaktualizowało swoją aplikację z poprzednich lat 
rejestracji w bazie (osoby ujęte w wykresach pionowych, pominięte w wykresach kołowych 
dotyczących gminy Mszczonów). Struktura bezrobotnych pod względem płci, wieku 
i wykształcenia osób jest tendencyjna. Wśród osób bezrobotnych większość stanowią kobiety (77%) 
oraz osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym/ zawodowym/ średnim/ średnim technicznym 
(67%). Przedział wiekowy jest zrównoważony 18–30 lat (40%), 31-45 lat (32%), 46 lat i więcej 
(28%). 
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Wykres nr 1: Struktura osób bezrobotnych zarejestrowanych w bazie „Kiosk z pracą” 
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Sytuacja kobiet na rynku pracy 
ulega z roku na rok poprawie. 
Jednak kobiety nadal stanowią 
większą część osób bezrobotnych. 
Pomimo tego, że chęć podnoszenia 
swoich kwalifikacji jest 
nieporównywalnie większa u kobiet 
niż u mężczyzn, to wciąż kobiety 
znajdują się w gorszym położeniu 
na rynku pracy w powiecie 
żyrardowskim. 
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Wykres nr 2: Struktura osób bezrobotnych zarejestrowanych w bazie „Kiosk z pracą”  z podziałem ze względu na płeć 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osoby w wieku 18-30 lat stanowią 
największą grupę osób bezrobotnych. 
Pomimo tego, iż jest to grupa, która ze 
względu na umiejętności (znajomość 
obsługi komputera, jęz. obcych), 
uprawnienia (np. prawo jazdy) 
najszybciej znajduje zatrudnienie to jest 
to jednocześnie jest to grupa liczna, 
często niezbyt dyspozycyjna 
(macierzyństwo), poszukująca nowych 
wyzwań i lepszego wynagrodzenia, 
niebojąca się zmian miejsca pracy. 
Drugą pod względem wielkości są 
osoby w przedziale wieku 31-45 lat Są 
to osoby, których zainteresowanie 
rynkiem pracy wynika z chęci zmiany 
zatrudnienia. Głównym powodem 
poszukiwania nowego stanowiska pracy 
jest zdobyte doświadczenie zawodowe 
i kwalifikacje w postaci kursów i szkoleń 
bądź zdobytych uprawnień. 
Ostatnią grupą, liczebnie zbliżoną do 
poprzednich są osoby po 46 roku 
życia. Głównie są to emeryci i renciści, 
którzy chcą zasilić swój budżet domowy 
poprzez pracę zawodową o charakterze 
usługowym. 
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Wykres nr 3: Struktura osób bezrobotnych zarejestrowanych w bazie „Kiosk z pracą”  z podziałem ze względu na wiek 
 

 
 

 

 
 
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 2017 roku z 58 pracodawcami. Oferty pracy są 

zróżnicowane, jednak widoczna jest dysproporcja pomiędzy zapotrzebowaniem pracowników na 

poszczególne stanowiska, co przedstawia poniższa tabela. W 2017 r. zostało złożonych 150 ofert 

pracy. Największą grupę stanowiły oferty na stanowiska związane z sektorem przemysłowym 

i usługowym, zarówno pod względem specjalistów w branży administracyjnej, logistyczno-

Największą grupę bezrobotnych 
stanowią osoby z wykształceniem 
ponadgimnazjalnym, zawodowym, 
średnim, średnim technicznym. 
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spedycyjnej oraz doradców/ prawników itp. (17% ofert pracy) oraz magazynierów (w tym 

operatorów maszyn, pracowników produkcji, pracowników składu samochodowego, pakowaczy 

itp. (15%). Kolejna grupa ofert pracy to z jednej strony oferty na stanowiska nie wymagające 

potwierdzonych (zaświadczeniem, certyfikatem) kwalifikacji: sprzątaczki, pracownicy 

gospodarczy, pracownicy fizyczni i inne niesklasyfikowane zawody, a z drugiej strony praca 

biurowa, od recepcjonistki po asystenta/kę itp. (po 12% obie grupy zawodów). Najmniej ofert 

wpłynęło w działach/ branżach: pracy sezonowej, opiekuna/ki osób starszych lub dzieci, 

pracownik ochrony lub dozorcy, informatyka i grafika komputerowego, w tym trenerów oraz 

w ramach zakładania własnej działalności gospodarczej poprzez agencje pocztowe czy kioski 

ruchu (po 1% z każdego działu). 

 
Tabela nr 1: Oferty pracy zgłoszone przez pracodawców w 2017r. 
 

L.p. CHARAKTER ZATRUDNIENIA I-XII.2017 - OFERTY PRACY Z KIOSKU PRACĄ 
ilość 
ofert 

% 

1 
sektor specjalistów (specjaliści w branży administracyjnej, logistycznej - 
spedycyjnej, kontroler, doradca, prawnik itp.) 

25 17% 

2 
magazynier (operator maszyn, pracownik produkcji, pracownik składu 
samochodowego, pakowacz itp.) 

23 15% 

3 biurowa (recepcjonista/ka, pracownik biurowy, asystent/ka, itp.) 18 12% 

4 
sprzątaczka/ pracownik gospodarczy/ pracownik fizyczny/ inne 
niesklasyfikowane 

18 12% 

5 
stażyści i praktykanci/ roboty publiczne/ prace interwencyjne/ prace 
wakacyjne dla studentów/ wolontariusze 

14 9% 

6 
uprawnienia: ładowarki/ koparki/ spawacz/ badacz/ tokarz/ monter/ mechanik 
itp. 

10 7% 

7 gastronomia (kucharz, kelner, pomoc kuchenna, piekarz, cukiernik itp.) 9 6% 

8 branża handlowa: sprzedawca/ kasjer 8 5% 

9 dyrektorzy, nauczyciele i wychowawcy, lektorzy, bibliotekarz 6 4% 

10 księgowość i kadry (księgowy/a, pomoc księgowej, fakturzysta/ka, kadrowiec itp.) 5 3% 

11 kierowca kat. C, C+E 3 2% 

12 operator wózka widłowego 2 1% 

13 kierowca kat. B 2 1% 

14 sektor medyczny/ kosmetyczny/ fryzjer 2 1% 

15 informatyka i grafika komputerowa, trenerzy 1 1% 

16 pracownik ochrony/ dozorca 1 1% 

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

18 praca sezonowa 1 1% 

19 własna działalność gospodarcza/ agencja pocztowa/ kiosk ruchu 1 1% 

Σ 150 100% 

 



SPRAWOZDANIE GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE  
ZA OKRES 01.01.2017– 31.12.2017 
----------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------str. 7   ------------------------------------------------------------------------------------------------------

marzec 2018 
 

2) Oferty pracy umieszczane przez Pracodawców na portalu www.gci.mszczonow.pl 
Pracodawcy mają możliwość sami umieszczania bezpłatnej ogłoszenia dot. ofert pracy na portalu. 
W 2017r. z tej możliwości skorzystało 95 Pracodawców a ofert było 211. Poniższa tabela przedstawia 
charakterystykę zapotrzebowania. 

Tabela nr 2: Oferty pracy zgłoszone przez pracodawców w 2017r.za pośrednictwem www.gci.mszczonow.pl 

L.p. CHARAKTER ZATRUDNIENIA I-XII.2017 OFERTY Z OGŁOSZEŃ NA PORTALU GCI 
ilość 
ofert 

% 

1 
magazynier (operator maszyn, pracownik produkcji, pracownik składu 
samochodowego, pakowacz itp.) 

39 18,5% 

2 
uprawnienia: ładowarki/ koparki/ spawacz/ badacz/ tokarz/ monter/ mechanik 
itp.) 

20 9,5% 

3 
sprzątaczka/ pracownik gospodarczy/ pracownik fizyczny/ inne 
niesklasyfikowane 

19 9,0% 

4 kierowca kat. C, C+E, D 16 7,6% 

5 gastronomia (kucharz, kelner, pomoc kuchenna, piekarz, cukiernik itp.) 16 7,6% 

6 biurowa (recepcjonista/ka, pracownik biurowy, asystent/ka, itp.) 15 7,1% 

7 
sektor specjalistów (specjaliści w branży administracyjnej, logistycznej - 
spedycyjnej, kontroler, doradca, prawnik itp.) 

11 5,2% 

8 sektor mechanizacji - stacja paliw 10 4,7% 

9 praca sezonowa 9 4,3% 

10 
stażyści i praktykanci/ roboty publiczne/ prace interwencyjne/ prace 
wakacyjne dla studentów/ wolontariusze 

9 4,3% 

11 nauczyciele i wychowawcy, pomoc nauczyciela, lektorzy, bibliotekarz 8 3,8% 

12 oferty pracy za granicą 8 3,8% 

13 księgowość i kadry (księgowy/a, pomoc księgowej, fakturzysta/ka, kadrowiec itp.) 7 3,3% 

14 branża handlowa: sprzedawca/ kasjer 7 3,3% 

15 opiekun/ka osób starszych, opiekun/ka dzieci 5 2,4% 

16 przedstawiciel handlowy, telemarketer, konsultant firmy 3 1,4% 

17 dyrektor, prezes, kierownik 3 1,4% 

18 kierowca kat. B 2 0,9% 

19 sektor medyczny/ kosmetyczny/ fryzjer 1 0,5% 

20 operator wózka widłowego 1 0,5% 

21 pracownik ochrony/ dozorca 1 0,5% 

22 sektor budowlany 1 0,5% 

Σ 211 100% 

http://www.gci.mszczonow.pl/
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3) Przekazywanie aplikacji personalnych osób zarejestrowanych w bazie danych do firm. 
GCI przekazało 463 razy 50 osobom zarejestrowanym w bazie, w tym 5 osób w ramach 
aktualizacji z lat ubiegłych. Rekrutacje przeprowadzane były na 103 stanowiska pracy w ramach 
150 zgłoszonych ofert pracy do GCI. Tylko w 8 przypadkach nie wyrażono zgody na przekazanie 
informacji nt. kontaktu do Pracodawcy. 

 
4) Konsultacje nt. rynku pracy, przeglądanie ofert pracy, sprawdzanie aktualności ofert: 499 osób. 

Sytuacja na rynku pracy w gminie Mszczonów jest stabilna pod względem liczby osób bezrobotnych, 
jednak widać co roku wzrost zainteresowania osób bezrobotnych 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”. 
W 2017r. odbyło się 2 spotkania informacyjno - rekrutacyjne organizowanych przez GCI wraz  
z firmami z terenu Gminy Mszczonów 

 
5) Przygotowanie aplikacji personalnych: 87 aplikacji oraz dodatkowo przepisanie 

81 przygotowanych odręcznie 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. 

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.  

Z porad konsultacyjnych udzielonych przez pracowników GCI w 2017 r. skorzystało 

26 przyszłych i obecnych przedsiębiorców. 
W roku 2017 ramach współpracy z Przedsiębiorcami z terenu Gminy Mszczonów zorganizowano  

2 szkolenia/warsztaty: 

 Bezpłatne Szkolenie „Pierwsze kroki w biznesie” dla mieszkańców miasta Mszczonowa (listopad 

2017 r.), pierwszeństwo dla osób z obszarów objętych programem rewitalizacji miasta . 

 Szkolenie dla osób chcących rozpocząć działalność gospodarczą na obszarze LGD lub rozwinąć 

istniejącą w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju 

lokalnego kierowanego przez społeczność” organizowanego przez Lokalną Grupę Działania "Ziemia 

Chełmońskiego" (13.10.2017 r. w Sali kinowej MOK) 

 
GCI prowadzi również działalność szkoleniową bezpłatną w ramach programów zewnętrznych jak 
również płatną zgodnie z ustalonym cennikiem.  

SZKOLENIA  (bezpłatne) w ramach programu Rewitalizacji Programu Miasta Mszczonowa 

 Obsługa komputera dla osób 50+ 
Kurs komputerowy dla osób 50+ na poziomie podstawowym z terenu Mszczonowa 
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w wymiarze 20 godzin szkoleniowych dla 2 grup 11 osobowych. 
Z terenu rewitalizacji: 14 osób. 
Z terenu Mszczonowa: 8 osób. 
Łącznie w kursie wzięły udział 22 osoby. 

 „Pierwszy krok w biznesie” 
Bezpłatne zajęcia skierowane do mieszkańców Mszczonowa planujących rozpoczęcie działalności 
gospodarczej – „Pierwszy krok w biznesie” w wymiarze 16 godzin szkoleniowych dla 1 grupy 12 
osobowej. 
Łącznie w kursie wzięło udział 12 osób. 
 
SZKOLENIA zorganizowane we współpracy z GCI (wynajem sali dydaktycznej)  
 

 szkolenie z podstaw obsługi komputera dla 12 osób z sołectwa Olszówka-Nowy Dworek w wymiarze 
30 h dydaktycznych(45 min). 

 szkolenie z zakresu technik komputerowych dla trzech, dziesięcioosobowych grup, w wymiarze 120h 
dydaktycznych(45 min) dla każdej grupy, zorganizowanych przez firmę CNJA, beneficjenta 
realizującego projekt szkoleniowy pn. „Nowe umiejętności – nowe perspektywy”, (Projekt) nr 
RPMA.10.02.00-14-4683/16 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju 
regionu, Działania 10.2. Upowszechnienie kompetencji kluczowych wśród osób dorosłych 
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. - ( szkolenie 
bezpłatne)  

 szkolenie z technik komputerowych dla 4 osób w wymiarze 120h dydaktycznych(45 min) dla każdej 
grupy, zorganizowanych przez firmę BSMART sp. z o. o. w ramach realizacji projektu szkoleniowego 
pn. „ECDL - udany start” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego 
Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014-2020, Nr umowy: RPMA.10.02.00-14-4632/16. - ( szkolenie bezpłatne)  
 

 Od listopada do grudnia 2017 roku w Gminnym Centrum Informacji odbył się cykl bezpłatnych, 
otwartych spotkań z komputerem dla mieszkańców Gminy Mszczonów. Zajęcia odbywały się w każdy 
czwartek w godz. 13:00 – 15:00 w sali komputerowej GCI. Podczas spotkań, uczestnicy dowiedzieli się 

jak w pożyteczny sposób korzystać z Internetu. - - ( szkolenie bezpłatne)  

 
SZKOLENIA (płatne)  

 Szkolenie z języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym dla 7 osób w wymiarze 60h 
dydaktycznych (45 min). 

 Szkolenie z języka angielskiego na poziomie średniozaawansowanym dla 6 osób w wymiarze 120h 
dydaktycznych (45 min). 

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: 377 osób logowało się 2307 razy. Najwięcej użytkowników (aż 77 %) mieszka 
w Mszczonowie, 10% na terenie gminy Mszczonów. Największą grupę odbiorców stanowili uczniowie 
(54%). Dostęp do Internetu osób z terenu gminy Mszczonów jest stosunkowo niski, gdyż mogą również 
skorzystać z pracowni multimedialnej w Osuchowie.  

W 2017 roku z pracowni komputerowej GCI OSUCHÓW skorzystało 110 osób Z Internetu można 
korzystać w celach: edukacyjnych, informacyjnych i związanych z pracą. ( GCI Osuchów od września 
2017r. były zamknięte w związku z pracami termo-modernizacyjnymi w budynku). 
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Wykres nr 5 i 6  Ilość logowań w pracowni komputerowej GCI w 2017r.  wg. miejsca zamieszkania oraz celu 
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Wykres nr 7: Ilość logowań w pracowni komputerowej GCI w 2017 wg. statusu na rynku pracy 

bezrobotna; 131; 6% bezrobotny; 252; 11%
planująca zmienić 

pracę; 24; 1%

planujący zmienić 
pracę; 16; 1%

pracująca; 100; 4%

pracujący; 392; 17%

przedsiębiorczyni; 2; 
0%

przedsiębiorca; 26; 1%

studentka; 26; 1%student; 23; 1%uczennica; 333; 14%

uczeń; 922; 40%

inny(renta, emerytura, 
itp.); 60; 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 2017r. 
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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, jednak filia skupi a swoją uwagę przede wszystkim na doradztwie dla rolników i pomoc w 
wypełnianiu wniosków. W 2017r. pracownik GCI Osuchów wsparł wiedzą merytoryczną przygotowanie 
następujących wniosków:  

 Wniosek o udzielenie pomocy finansowej dla producentów rolnych, w których gospodarstwach 
rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej powstały szkody w wysokości co najmniej 70% 
danej uprawy na powierzchni występowania tej uprawy, w wyniku przymrozków wiosennych w 
2017 r – 52 wnioski na łączna sumę ok. 800tyś 

 Restrukturyzacja małych gospodarstw – 1 wniosek 60tyś 

 „Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2017” -  258 wniosków   

 
VIII. DZIAŁALNOŚĆ IZBY PAMIĘCI ZIEMI MSZCZONOWSKIEJ  

GŁÓWNE DZIAŁANIA: 

1. Propagowanie wiedzy o historii Ziemi Mszczonowskiej poprzez edukację 
Rok 2017 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. Łącznie 
Izbę Pamięci odwiedziły 39 wycieczki zorganizowane. W lekcjach muzealnych w ciągu roku wzięło udział 
780 osób, łączna liczba zwiedzających wyniosła 893 osoby. Izbę odwiedzali uczniowie przedszkoli, 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 
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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. 
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 2017 wpłynęło 14 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. 

Działalność administracyjna 
W roku 2017 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: 
a) W maju 2017 r. po raz kolejny udało się z sukcesem włączyć w ogólnopolską akcję „Noc Muzeów”. 
Łącznie tego dnia Izbę odwiedziło ok 40 osób. Byli to rodowici mieszkańcy gminy, ludność napływowa, ale 
także uczestnicy spoza terenu gminy. 
b) Jak co roku Izba Pamięci wspierała Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne podczas zbiórki 
prowadzonej 1 listopada. Kwesta, z której dochód przeznaczony jest na renowację grobów, przyniosła 
4474,35 zł. 
c) 16 maja, odbył się niecodzienny spacer. Przedstawicielki Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, zabrały 
na niego 20 uczniów mszczonowskiego Zespołu Szkół wraz jego dyrektor, Marianną Sosińską. Spacer był 
kolejnym etapem projektu związanego ze zgłębianiem historii i zwyczajów Żydów, którzy przed wojną 
zamieszkiwali Ziemię Mszczonowską. Podczas krótkiej wyprawy uczniowie Zespołu Szkół poznawali 
lokalizację miejsc związanych z gminą semicką – dawnej  
 
synagogi, wciąż istniejącego budynku mykwy oraz zabytkowego kirkutu. Spacer był też dobrą okazją do 
przypomnienia sobie historii lokalnych Żydów oraz ich zwyczajów. 
d) W wakacje odbyły się warsztatach modelarskie dla 15-ścioro dzieci i młodzieży.  Pierwsze zajęcia 
miały charakter wprowadzający, dlatego też rozpoczęła je projekcja filmu w kamienicy Maklakiewiczów. 
Przyszli modelarze obejrzeli obraz nakręcony podczas rekonstrukcji Bitwy Mszczonowskiej po to, by 
wprowadzić się w historyczny klimat i poznać ówczesne realia. Kolejnym punktem pierwszego spotkania 
było zwiedzanie Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej, podczas którego uczestnicy mogli z bliska przyjrzeć 
się wyposażeniu polskich i niemieckich żołnierzy z okresu II wojny światowej, aby potem odwzorować 
jego wygląd w swoich pracach. Uczestnicy podczas zajęć wykonali dwie makiety Mszczonowa z okresu II 
wojny światowej oraz Mszczonowa z  przyszłości. 
e) Na za kończenie wakacji  odbyła się wycieczka do wioski Wikingów dla 20-ścioro dzieci i młodzieży, 
która była nagrodą za aktywny udział w zajęciach wakacyjnych organizowanych przez GCI. Uczestnicy 
mogli wysłuchać opowieści i legend o Wikingach. Dowiedzieli się też o tym co jadło się i jak żyło w czasach 
Wikingów. 
f) W wakacje odbył się konkurs z z Mszczonowskimi Izbami w tle w którym 2 osoby zdobyły główne 
nagrody za zdjęcie z ekspozycją IPZM. 
g) Przez cały październik i listopad w Izbie Pamięci otwarta była wystawa makiet dawnego i przyszłego 
Mszczonowa, które były końcowym efektem wakacyjnych warsztatów modelarskich, wystawę podziwiali 

http://www.izba.mszczonow.pl/
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mieszkańcy przez 2 miesiąc oraz 3 grupy zorganizowane po ok. 20 osób, którym została przybliżona 
technika wykonania makiet oraz historia Bitwy Mszczonowskiej którą przedstawia makieta dawnego 
Mszczonowa. Łącznie wystawę zobaczyło ok. 80 osób. 

 

IX. DZIAŁALNOŚĆ IZBY PAMIĘCI RODZINY MAKLAKIEWICZÓW  

GŁÓWNE DZIAŁANIA: 

1. Zajęcia umuzykalniające 

Od 2015 roku prowadzone są zajęcia umuzykalniające w IPRM. W 2017 r. zajęcia prowadzone są przez 
sześciu instruktorów: 

- Ludmiła Drobot – Kierzkowska – pianino – 10 osób  
- Dagmara Bednarek – saksofon – 4 osoby  
- Tomasz Ziułek – gitara –12 osób  
- Daniel Strojczyk – akordeon – 4 osoby 
- Daniel Strojczyk – keyboard – 10 osób  
- Dariusz Kołtuniak – perkusja – 9 osób 
- Marcin Fibich –flet poprzeczny – 3 osoby 

W latach 2015-2017 zainteresowanie uczestnictwem w zajęciach umuzykalniających wykazało 160 osób, 
w tym 5 zgłoszeń nie spełniało wymogu formalnego – zamieszkanie na terenie miasta lub gminy Mszczonów. 
Z oferty bezpłatnych zajęć umuzykalniających w Izbie Maklakiewiczów skorzystało łącznie 113 osób na 
7 instrumentów. Zgłoszonych kandydatów było więcej niż dostępnych miejsc, co spowodowało utworzenie 
list rezerwowych. Naukę gry na instrumentach pobierały 55 kobiety i 58 mężczyzn, 90 osób z Mszczonowa, 
23 mieszkańców gminy Najmłodszy z uczestników zajęć miał zaledwie 4 lata, a najstarszy uczeń – 67. 

2. Organizacja koncertów:  

IV Festiwal Świętojański - odbył się 18 czerwca, w mszczonowskim kościele farnym, stanowił on nie tylko 
promocję uzdolnionych mieszkańców Ziemi Mszczonowskiej, ale był także podsumowaniem kolejnego roku 
działalności szkół i osób zajmujących się na naszym terenie muzyczną edukacją. 
Tradycyjnie Festiwal Świętojański rozpoczęła uroczysta Msza Święta w intencji Rodziny Maklakiewiczów 
oraz wszystkich mieszkańców Ziemi Mszczonowskiej. Nie była ona przypadkowa, ponieważ nazwa koncertu 
to swego rodzaju hołd złożony Janowi Nepomucenowi Maklakiewiczowi – dawnemu organiście farnej 
świątyni. Miano festiwalu, to także nawiązanie do patrona kościoła, świętego Jana Chrzciciela, oraz zbliżającej 
się wigilii nocy świętojańskiej. 
Kolejną częścią Festiwalu Świętojańskiego był, oczywiście, koncert. W tym roku, wyjątkowo, nie występowali 
podczas niego uczestnicy zajęć umuzykalniających prowadzonych przez GCI w Izbie Maklakiewiczów, 
ponieważ nauka w nowej edycji trwa jeszcze zbyt krótko. Festiwalowej publiczności wynagrodzili to jednak 
z powodzeniem zaproszeni artyści. Jako pierwszy na scenie pojawił się kameralny zespół smyczkowy 
Sinfonietta de Girarda. Grupa została założona w 2015 roku przez Mateusza Wiśniewskiego, który nadal jest 
jej dyrektorem artystycznym. Zespół składa się ze studentów Akademii Muzycznych a także absolwentów 
i uczniów żyrardowskiej Szkoły Muzycznej II stopnia. Z racji świętojańskiego charakteru koncertu, wykonali 
oni chyba najbardziej znaną serenadę Wolfganga Amadeusza Mozarta „Eine kleine Nachtmusik”. 
Po koncercie wszyscy zgromadzeni przeszli w uroczystym korowodzie świętojańskim do parku przy ulicy 
Sienkiewicza, gdzie odbyła się druga część imprezy. Publiczność festiwalową przez miasto poprowadzili 
najmłodsi uczestnicy zajęć umuzykalniających, którzy, wyposażeni w perkusyjne instrumenty oraz 
z wiankami na głowach, sprawili, że uroczysty pochód był pełen świętojańskiej radości. Niedzielną „Zabawę 
na dechach” rozpoczęło krótkie powitanie wygłoszone przez Magdalenę Podsiadły, przedstawicielkę GCI, 
oraz symboliczne wrzucenie przez dzieci wianków do fontanny. Artystyczne występy zapoczątkowali 
gitarzyści, których podczas zajęć umuzykalniających przygotowywał Tomasz Ziułek. Po nich scenę przejęli 
absolwenci oraz uczniowie Zespołu Szkół Publicznych w Osuchowie, wykonując kilka utworów należących do 
kanonu polskiej i zagranicznej muzyki rozrywkowej, którymi to rozkołysali licznie zgromadzoną w parku 
publiczność. 

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 
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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 2017 r. IPRM odwiedziło ok 400 zwiedzających, z czego 150 os uczestniczyło  
w zorganizowanych lekcjach grupowych. Natomiast w zorganizowanych przy udziale IPRM 
przedsięwzięciach (koncerty) uczestniczyło od 800 do 1000 mieszkańców gminy Mszczonów. 

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 11 numerów biuletynu. 

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 podpisało następujące 
umowy w ramach promocji gminy:  
 Wydawnictwo Handlowe Władysław Kais „Życie Żyrardowa” 
 Agencja Reklamowa „ARmedia” Wydawca „Tydzień 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  
 

GCI na bieżąco koordynowało współpracę ze wszystkimi mediami, zapewniało obsługę księgową,  
przekazywało informację etc.  

4. Przygotowywanie materiałów promocyjnych. 

5. Przygotowywanie 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 , Przyjazna  
 , Perły Samorządu 

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". 
 IX-XII – działania informacyjno, promocyjne i szkoleniowe na rzecz programu LEADER - wdrażanie  

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 

9. Szkolenia pracowników:  
Szkolenie „VAT dla jednostek samorządu terytorialnego” – Joanna Fijałkowska 
Szkolenie „Płaca minimalna pracowników i zleceniobiorców w 2017 r., problematyczne zagadnienia – 
Magdalena Podsiadły 
Szkolenie „Efektywna nauka” – Magdalena Podsiadły 
Szkolenie „Odliczanie VAT na wydatki związane z działalnością mieszaną” – Joanna Fijałkowska 

http://www.mszczonow.pl/
http://www.gci.mszczonow.pl/
http://www.izba.mszczonow.pl/
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Warsztat „Podniesienie kompetencji, w tym praktycznych umiejętności w zakresie prowadzenia przez 
LGD doradztwa dla wnioskodawców i skutecznej komunikacji ze społecznością lokalną, a także 
wypracowanie skutecznych metod komunikacji ze społecznością lokalną dla wzmocnienia roli LGD 
w środowiskach lokalnych” - Magdalena Podsiadły 
VII Kongres Promocji Mazowsza - Magdalena Podsiadły 
Kurs kierowców wycieczek szkolnych i obozów wędrownych - Magdalena Podsiadły, Dagmara Bednarek 
i Aleksandra Słoneczna 
Szkolenie Nowelizacja kodeksu postępowania administracyjnego – Anna Łojszczyk  
Seminarium „FIO Mazowsze Lokalnie” - Magdalena Podsiadły 
III Forum Mazowieckiej Prasy Samorządowej – Dagmara Bednarek 
Spotkanie dotyczące budowaniu wolontariatu w Mszczonowie – Dagmara Bednarek 
EXPO MAZURY S.A. „Smart City” – nowoczesne technologie służbie mieszkańców miasta – 
Rafał Kwaczyński 
Szkolenie „Roczna korekta VAT” – Joanna Fijałkowska, Aleksandra Kacprzak, Rafał Kwaczyński 
Szkolenie „Realizacja zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób 
z niepełnosprawnościami” – Magdalena Podsiadły i Dagmara Bednarek 
Szkolenie „Zgodności z LSR, ze szczególnym uwzględnieniem zadań w ramach projektów grantowych” – 
Magdalena Podsiadły 
Szkolenie „Ocena i wybór grantobiorców w ramach projektów grantowych” – Magdalena Podsiadły 

sporządziła:                                                                                                      Sprawozdanie zatwierdziła: 

Dyrektor 
       Gminnego Centrum Informacji 
Magdalena Podsiadły       Beata Sznajder 
starszy specjalista ds.  
zarządzania informacją       
 
Anna Łojszczyk 
Starszy  specjalista  
ds. szkoleń i analiz rynku pracy 


