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SPRAWOZDANIE ROCZNE 

GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE 
ZA OKRES 01.01.2016– 31.12.2016 

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 9 osób na podstawie umów o pracę: 

 Beata Sznajder – 1 etat - Dyrektor – zarządzanie jednostką. 
 Joanna Fijałkowska – ¾  etatu – główna księgowa 
 Jacek Gołyński – ¼ etatu – spec. ds. kadr i płac 

1) PROMOCJA GMINY:  
 Magdalena Podsiadły – 1 etat: Starszy specjalista ds. promocji i  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, 
reprezentacja Gminy Mszczonów w organizacjach pozarządowych (ŻSWP, LGD Ziemia 
Chełmońskiego), przygotowywanie wniosków o dofinansowanie projektów w ramach 
działań promocyjnych, kulturowych i rekreacyjnych Gminy Mszczonów, przygotowywanie 
sprawozdań i raportów. 
 

 Dagmara Bednarek – 1 etat:  Recepcjonistka/młodszy specjalista ds. promocji  
i zarządzania informacją. 

zajmuje się realizacją zadań związanych z prowadzeniem Izby Pamięci Ziemi 
Mszczonowskiej oraz Izby Pamięci Rodziny Maklakiewiczów. Udostępnia zgromadzone 
zbiory zwiedzającym, prowadzi dokumentację Izby Pamięci, kataloguje oraz zabezpiecza 
zgromadzone eksponaty. Współpracuje przy realizacji wydarzeń historycznych na terenie 
gminy oraz wspiera działalność Mszczonowskiego Stowarzyszenia Historycznego. 
W Gminnym Centrum Informacji zajmuje się obsługą medialną spotkań władz 
samorządowych i wydarzeń w Gminie Mszczonów oraz okolicy na potrzeby lokalnego 
biuletynu „Merkuriusz Mszczonowski” oraz innych środków masowego przekazu. Redaguje 
serwisy internetowe: www.mszczonow.pl, www.gci.mszczonow.pl oraz BIP Gminnego 
Centrum Informacji. Realizuje także lokalne i krajowe kampanie promocyjne, współtworzy 
treści materiałów promocyjnych, prezentacji multimedialnych itp. na potrzeby konkursów, 
seminariów, rankingów, w których udział bierze Gmina Mszczonów, a także przeprowadza 
sondy, wywiady i ankiety na jej terenie.  

http://www.gci.mszczonow.pl/
mailto:gci@mszczonow.pl
http://www.izba.mszczonow.pl/
mailto:dagmara.bednarek@gci.mszczonow.pl
http://www.izba.mszczonow.pl/
mailto:dagmara.bednarek@gci.mszczonow.pl
http://www.mszczonow.pl/
http://www.gci.mszczonow.pl/
http://www.bip.gci.mszczonow.pl/
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 Monika Czarnecka -1 etat:  Recepcjonistka 

zajmowała się w 2016 roku realizacją zadań związanych z prowadzeniem Izby Pamięci 
Rodziny Maklakiewiczów. Udostępniała zgromadzone zbiory zwiedzającym, prowadziła 
dokumentację Izby Pamięci. Współpraca przy organizacji zajęć umuzykalniających dla 
mieszkańców Gminy Mszczonów. 

 
 Łukasz Nowakowski  1 etat (do listopada 2016 r.):  Specjalista ds. promocji i relacji  

z mediami 
W Gminnym Centrum Informacji zajmował się głównie obsługą medialną spotkań władz 
samorządowych zarówno podczas sesji i komisji, ale również w trakcie wizyt przedstawicieli 
innych samorządów i organizacji. Przygotowywał artykuły prasowe, ogłoszenia i informacje 
nt. wydarzeń w gminie Mszczonów i okolicach, na potrzeby lokalnego biuletynu Merkuriusz 
Mszczonowski oraz innych mediów. Redagował serwisy internetowe: www.mszczonow.pl , 
www.gci.mszczonow.pl oraz BIP Gminnego Centrum Informacji. 

 

2) ZATRUDNIENIE I RYNEK PRACY: 

 Anna Wójcik – 1 etat: 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 www.  
Organizacja szkoleń. Przygotowywanie raportów, ankiet. 
urlop macierzyński  

 Aleksandra Skoneczna - 1 etat: Młodszy specjalista ds. szkoleń i analiz rynku pracy  
- umowa na zastępstwo  
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 www.  
Organizacja szkoleń. Przygotowywanie raportów, ankiet. 

3) DZIAŁANIA NA RZECZ AKTYWIZACJI LUDNOŚCI Z TERENÓW WIEJSKICH 

 Rafał Kwaczyński – 1 etat:  Starszy Specjalista ds. zarządzania informacją,  
prowadzenie filii GCI w Osuchowie, organizacja szkoleń, prowadzenie pracowni 
multimedialnej, świadczenie usług biurowych (ksero, druk etc), przygotowywanie 
sprawozdań, raportów, ankiet, konsultacje dla rolników, druk wniosków unijnych (PROW, 
modernizacja gospodarstw rolnych, ułatwianie startu młodym rolnikom itp. płatności  
bezpośrednie), inne działania na rzecz aktywizacji na rzecz mieszkańców terenów 
wiejskich. 

Zatrudnieni na podstawie umów-zleceń: 

 Piotr Dymecki – Merkuriusz Mszczonowski 
 Krzysztof Miller – Merkuriusz Mszczonowski 

III. ZAPOBIEGANIE BEZROBOCIU, INFORMACJA ZAWODOWA, RYNEK PRACY 

Struktura osób bezrobotnych. Sytuacja na rynku pracy ulega ciągłym zmianom.  
W 2016r. w bazie danych „Kiosk z pracą” zostało zarejestrowanych 36 osób z terenu powiatu 
żyrardowskiego  z czego z miasta i gminy Mszczonów 21 osób w tym 12 kobiet 
i 9 mężczyzn. Struktura bezrobotnych pod względem płci, wieku i wykształcenia osób jest 
tendencyjna. Wśród osób bezrobotnych większość stanowią kobiety (64%), osoby w przedziale 
wiekowym 18–30 lat (33 %) oraz osoby z wykształceniem ponadgimnazjalnym (47 %).  
 

http://www.mszczonow.pl/
http://www.gci.mszczonow.pl/
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Wykres nr 1: Struktura osób bezrobotnych zarejestrowanych w bazie „Kiosk z pracą”  

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Wykres nr 2: Struktura osób bezrobotnych zarejestrowanych w bazie „Kiosk z pracą”  z podziałem ze względu na wiek 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 3: Struktura osób bezrobotnych zarejestrowanych w bazie  „Kiosk z pracą”  z podziałem ze względu na wykształcenie 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 grupa 
najliczniejsza, często niezbyt dyspozycyjna 
(macierzyństwo), poszukująca nowych  
wyzwań i lepszego wynagrodzenia, nie 
bojąca się zmian miejsca pracy.  

Największą grupę bezrobotnych 
stanowią osoby z wykształceniem  
ponadgimnazjalnym (zawodowe, 
średnie, średnie techniczne) 
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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 2016roku z 50 pracodawcami. Oferty pracy są 

zróżnicowane, jednak widoczna jest dysproporcja pomiędzy zapotrzebowaniem pracowników na 

poszczególne stanowiska, co przedstawia poniższa tabela. W 2016 r. zostało złożonych 101 ofert 

pracy. Największą grupę stanowiły oferty na stanowiska pracowników nie wymagające 

potwierdzonych (zaświadczeniem, certyfikatem) kwalifikacji: opiekunka, sprzątaczka, pracownik 

fizyczny. Kolejna grupa  to branża gastronomiczna oraz branża specjalistów z uprawnieniami 

zawodowymi (m.in. ładowarki, koparki, spawacz, mechanik etc.). 

Najmniej ofert wpłynęło w działach/ branżach: szwaczka; stolarstwo; przedstawiciel handlowy; 

sektor medyczny; informatyka i grafika komputerowa, w tym trenerzy. 

Tabela nr 1: Oferty pracy zgłoszone przez pracodawców w 2016 r. 

L.p. CHARAKTER ZATRUDNIENIA I-XII.2016 
ilość 
ofert 

% 

1 opiekunka i sprzątaczka, sprzedawca, pracownik fizyczny/ inne 13 13% 

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

3 uprawnienia: ładowarki/ koparki/ spawacz/ badacz/ tokarz/ monter/ mechanik etc. 4 4% 

4 magazynier (operator maszyn, pracownik produkcji, pakowacz etc.) 25 25% 

5 sektor specjalistów (specjaliści w branży administracyjnej, logistycznej-spedytor, 

kontroler etc.) 
9 9% 

6 biurowa (recepcjonista/ka, pracownik biurowy, asystent/ka, etc.) 24 24% 

7 
stażyści i praktykanci/ roboty publiczne/ prace interwencyjne/ prace 
wakacyjne dla studentów/ wolontariusz 

2 2% 

8 pracownik ochrony/ dozorca 4 4% 

9 nauczyciele i wychowawcy, lektorzy, bibliotekarz, agencja pocztowa  1 1% 

10 operator wózka widłowego 3 3% 

11 kierowca kat. C, C+E 4 4% 

12 kierowca kat. B 4 4% 

13 księgowość (księgowy/a, pomoc księgowej, fakturzysta/ka) 2 2% 

Σ 101 100% 
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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 2016r. z tej możliwości skorzystało 94 Pracodawców a ofert było 212. Poniższa tabela przedstawia 
charakterystykę zapotrzebowania. 

Tabela nr 2: Oferty pracy zgłoszone przez pracodawców w 2016 r.za pośrednictwem www.gci.mszczonow.pl 

L.p. 
CHARAKTER ZATRUDNIENIA I-XII.2016 

www.gci.mszczonow.pl -> prywatne ogłoszenia 
 % 

1 biurowa (recepcjonista/ka, pracownik biurowy, asystent/ka, etc.) 23 11% 

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

kontroler etc.) 
16 8% 

3 księgowość (księgowy/a, pomoc księgowej, fakturzysta/ka) 9 4% 

4 dyrektor, prezes, kierownik 11 5% 

5 informatyka i grafika komputerowa, trenerzy 1 0% 

6 nauczyciele i lektorzy , specjaliści 1 0% 

7 sektor medyczny 1 0% 

8 operator wózka widłowego 10 5% 

9 magazynier (operator maszyn, pracownik produkcji, pakowacz etc.) 55 26% 

10 
uprawnienia: ładowarki/ koparki/ spawacz/ badacz/ tokarz/ monter/ hydraulik/ 

lakiernik etc. 
15 7% 

11 prawo jazdy kat. B 2 1% 

12 kierowca kat. C, C+E, D 10 5% 

13 przedstawiciel handlowy/ ubezpieczenia 2 1% 

14 opiekunka i sprzątaczka, sprzedawca, pracownik fizyczny/ inne 19 9% 

15 pracownik ochrony/ policji/ dozorca/  3 1% 

16 sektor budowlany 3 1% 

17 sektor mechanizacji 6 3% 

18 stolarstwo, ceramika 2 1% 

19 stażyści i praktykanci/ roboty publiczne/ prace interwencyjne 3 1% 

20 gastronomia (kucharz, kelner, pomoc kuchenna,barman, piekarz, cukiernik) 5 2% 

21 prace sezonowe 9 4% 

22 współpraca-szwaczka, fryzjerka, kosmetyczka 6 3% 

Σ 212 100% 
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3) Przekazywanie aplikacji personalnych osób zarejestrowanych w bazie danych do firm 182 aplikacji. 
GCI aby odpowiedzieć na oferty pracy zgłaszane przez pracodawców przesyła do nich aplikacje 
personalne osób, których kwalifikacje najbardziej odpowiadają wymaganiom pracodawców. 

 
4) Konsultacje nt. rynku pracy, przeglądanie ofert pracy, sprawdzanie aktualności ofert: 762 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 aktulane (dział jest kompatybilny z portalem 
www.mszczonow.pl) oraz dodać swój wpis w kategorii „szukam pracy”. 
W 2016r. odbyło się 9 spotkań informacyjno - rekrutacyjnych organizowanych przez GCI wraz  
z firmami z terenu Gminy Mszczonów 

 
5) Przygotowanie aplikacji personalnych: 250 aplikacji oraz dodatkowo przepisanie 133 

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 2016 r. skorzystało 64 

przyszłych i obecnych przedsiębiorców.  

W roku 2016  ramach współpracy z Przedsiębiorcami z terenu Gminy Mszczonów zorganizowano  

3 szkolenia/warsztaty: 

   "Odbierz kurs na rozwój - pozyskaj fundusze dla swojej firmy"  

 Spotkanie informacyjne z ekspertami ZUS 

  Warsztaty z wypełniania biznesplanu i wniosku w ramach poddziałania 19.2 Wdrażanie    

Lokalnej Strategii Rozwoju "Ziemia Chełmońskiego" 

V. DZIAŁALNOŚĆ SZKOLENIOW0/PROJEKTOWA: 

PROJEKTY PARTNERSKIE: 

a) FIO Mazowsze Lokalnie - w ramach projektu partnerskiego z Lokalną Grupą Działania "Ziemia 
Chełmońskiego" oraz Fundacją Fundusz Młodych "Wehikuł" zrealizowano na terenie Gminy 
Mszczonów dwa projekty: Odkorkowani "Weź mnie w obroty" -  oraz " Koło Gospodyń 
Wiejskich. 

b) Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich z Lokalną Grupą Działania "Ziemia Chełmońskiego" -  "Postaw 
na zrównoważona promocję regionu". 
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GCI prowadzi również działalność szkoleniową płatną zgodnie z ustalonym cennikiem.  
W 2016 r. odbyły się następujące kursy płatne:  
kurs języka angielskiego - 7 osób 
kurs komputerowy Exel/ biznesowy - 5 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: 3137 osób. Najwięcej użytkowników (aż 65 %) mieszka w Mszczonowie, 10% na 
terenie gminy Mszczonów. Dostęp do Internetu osób z terenu gminy Mszczonów jest stosunkowo 
niski, gdyż mogą również skorzystać z pracowni multimedialnej w Osuchowie.  
W 2016 roku z pracowni komputerowej GCI OSUCHÓW skorzystało 143 osoby. Z Internetu można 
korzystać w celach: edukacyjnych, informacyjnych i związanych z pracą.  
 

Wykres nr 4: Korzystanie z Internetu w 2016r. w GCI w Mszczonowie wg. miejsca zamieszkania oraz wg celu 
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2. USŁUGI BIUROWE: 

Wśród usług biurowych, największą popularnością cieszyły się: drukowanie i kserowanie 
dokumentów oraz fax. Usługi biurowe są realizowane przez pracowników GCI Z usług biurowych 

skorzystało w GCI w Mszczonowie 1723  osób, a w GCI w Osuchowie 141 osób. 

 
Wykres nr 5: Usługi biurowe świadczone przez GCI w Mszczonowie,  2016r. 
 

 
 
 
Wykres nr 6 ilość osób korzystających z usług biurowych pod względem miejsca zamieszkania 
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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 2016r. 
pracownik GCI Osuchów wsparł wiedzą merytoryczną przygotowanie następujących wniosków:  

 „Modernizacja gospodarstw rolnych”  – 2 wnioski na łączną kwotę 578 103 zł 
 „Ułatwianie startu młodym rolnikom” -  1 wniosek na łączną kwotę 100 tyś. zł 
 „Wniosek o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2016” -  246 wniosków   

 
VIII. DZIAŁALNOŚĆ IZBY PAMIĘCI ZIEMI MSZCZONOWSKIEJ  

GŁÓWNE DZIAŁANIA: 

 
1. Propagowanie wiedzy o historii Ziemi Mszczonowskiej poprzez edukację  

 
Rok 2016 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 34 wycieczki z placówek oświatowych z terenu Mszczonowa, Radziejowic, Wręczy, 
Lutkówki, Osuchowa oraz Radziejowic, a więc więcej niż w latach poprzednich. W lekcjach muzealnych w 
ciągu roku wzięło udział 585 osób, łączna liczba zwiedzających wyniosła 973 osoby, co dało wynik wyższy 
niż w ubiegłym roku. Izbę odwiedzali uczniowie przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjum, a także 
uczniowie z dwóch 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. IPZM pomagało także w przygotowaniach do szkolnych obchodów 
rocznic lokalnych i narodowych, a także świąt dotyczących patronów lokalnych placówek. Pozostająca na 
wyposażeniu Izby siatka maskująca, podobnie jak w roku ubiegłym, została wypożyczona w celu 
udekorowania sali, w której odbyło się pasowanie uczniów pierwszych klas mszczonowskiej szkoły 
podstawowej.Zbiory muzealne oglądali przede wszystkim uczniowie lokalnych przedszkoli oraz szkół 
podstawowych, a także turyści pragnący poznać miasto i jego historię. Coraz częściej w IPZM pojawialiją 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. 

 
2. 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 2016 wpłynęło 21 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.  

 
3. Działalność administracyjna 
W roku 2016 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.  
 
4. Prowadzenie strony internetowej Izby Pamięci 
W 2016 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 

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

 
5.  Wydarzenia o tle historycznym 
W maju 2016 r. po raz kolejny udało się z sukcesem włączyć w ogólnopolską akcję „Noc Muzeów”. Łącznie 
tego dnia Izbę odwiedziło ponad 50 osób. Byli to rodowici mieszkańcy gminy, ludność napływowa, ale także 
uczestnicy spoza terenu gminy. Jak co roku Izba Pamięci wspierała Mszczonowskie Stowarzyszenie 
Historyczne podczas zbiórki prowadzonej 1 listopada. Kwesta, z której dochód przeznaczony jest na 
renowację grobów, przyniosła 4 289,91 zł. 

 
6. Współpraca z organizacjami pozarządowymi 
W 2016 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. Izba Pamięci Ziemi 
Mszczonowskiej wspierała także lokalne organizacje pozarządowe, instytucje oraz grupy mieszkańców 
podczas tworzenia wniosków o zewnętrzne dofinansowanie dla projektów związanych z historią. Z pomocy 
takiej skorzystały: Mszczonowskie Stowarzyszenie Historyczne, Klub Sportowy „Mszczonowianka” oraz 
Zespół Szkół w Mszczonowie. 

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, zajęcia prowadzone są przez sześciu 
instruktorów: 

- Ludmiła Drobot – Kierzkowska – pianino – 11  osób  
- Dagmara Bednarek – saksofon – 4 osoby  
- Tomasz Ziułek – gitara – 25 osób  
- Daniel Strojczyk – akordeon – 12  osób  
- Jacek Zielonka, Ludmiła Drobot – Kierzkowska – keyboard – 8 osób  
- Dariusz Kołtuniak – perkusja – 10  osób  

W latach 2015-2016 z oferty bezpłatnych zajęć umuzykalniających w Izbie Maklakiewiczów skorzystało 
łącznie 70 osób. Zgłoszonych kandydatów było więcej niż dostępnych miejsc, co spowodowało utworzenie 
list rezerwowych. Naukę gry na instrumentach pobierały 34 kobiety i 36 mężczyzn, 56 osób z Mszczonowa 
oraz 14 mieszkańców gminy. Najmłodszy z uczestników zajęć miał zaledwie 4 lata, a najstarszy uczeń – 63. 

 

2. Organizacja koncertów:  

III Festiwal Świętojański - odbył się 19 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.  

W  IPRM odbyły  się  2 koncerty zorganizowane przez dyr. Małgorzatę Rogozińską Prywatnej Szkoły im. A. 
Szalińskiego w Żyrardowie z filią w Mszczonowie i był on podsumowaniem warsztatów gitarowych  
i skrzypcowych dla uczniów z prywatnej Szkoły im. Antoniego Szalińskiego z oddziałem w Mszczonowie.  

20 grudnia 2015 r. - w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela odbył się II Koncert Bożonarodzeniowy Swoje 
zdolności zaprezentowali uczestnicy zajęć umuzykalniających, prowadzonych w Izbie Pamięci RM, a także 
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uczniowie Prywatnej Szkoły Muzycznej im. Antoniego Szalińskiego, członkowie Orkiestry Dętej OSP 
Mszczonów i wychowankowie Gimnazjum w Osuchowie.  

 
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.  

Łącznie, w 2016 r. IPRM odwiedziło ok 450 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. 

GCI  w ramach współpracy z NGO administruje stronę internetową „Uśmiech Dziecka”. 

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  
 Piotr Dymecki - redakcja Merkuriusza Mszczonowskiego 
 Krzysztof Miller –skład Merkuriusza Mszczonowskiego 

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 

 
 IV - VI  – Konkurs  “Gmina Fair Play” 
 V - 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. 

http://www.mszczonow.pl/
http://www.gci.mszczonow.pl/
http://www.izba.mszczonow.pl/
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8. Pozostałe działania promocyjno-informacyjne: 

 Współorganizator przy obchodach związanych z   Światowymi  Dniami Młodzieży 
 IX-XII – współorganizator w ramach imprez "Szarlotka", "Turniej Piłki Siatkowej" organizowanych 

przez LGD "Ziemia Chełmońskiego". 
 VI-XII – Spotkania informacyjne dla NGO z terenu Miasta i Gminy Mszczonów w ramach  FIO 

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

Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2016-2023 

9. Szkolenia pracowników:  

Szkolenie ABI - Ochrona Danych Osobowych - Aleksandra Skoneczna 

Polsko - norweska platforma współpracy - Beata Sznajder 

Kurs kancelaryjno - archiwalny I stopnia - Aleksandra Skoneczna 

Przedsiębiorczość społeczna jako czynnik rozwoju obszarów wiejskich - Dagmara Bednarek 

BHP - Magdalena Podsiadły 

Biznesplan Przedsiębiorcy - Magdalena Podsiadły 

X Mazowiecki Kongres Rozwoju Obszarów Wiejskich - Magdalena Podsiadły 

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna - Aleksandra Skoneczna, Magdalena Podsiadły 

Konferencja Lider - Magdalena Podsiadły 

Obowiązki Beneficjenta związane z rozliczeniem i realizacją projetów współfinansowanych z UE -  

Beata Sznajder, Aleksandra Skoneczna 

 
 
 
 
 
 

sporządziła:                                                                                                      Sprawozdanie zatwierdziła: 
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