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OSOBY ZAREJESTROWANE  
W BAZIE DANYCH 

MIASTO I GMINA MSZCZONÓW 
W 2006 ROKU 

ILOŚĆ KOMENTARZ 

Struktura płci  

� kobiety 172 
 

 
� męŜczyźni 134 

� RAZEM 306 

 

 

SPRAWOZDANIE GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W MSZCZONOWIE 
ZA OKRES OD 01.01.06 – 31.12.06 

 

  

I. DANE GMINNEGO CENTRUM INFORMCJI w Mszczonowie 

NAZWA JEDNOSTKI GMINNE CENTRUM INFORMACJI 

DANE ADRESOWE UL. śYRARDOWSKA 4 

TELEFON (046) 857-11-99 

E-MAIL gci@mszczonow.pl 

STRONA WWW www.gci.mszczonow.pl 

KIEROWNIK JEDNOSTKI  Beata Sznajder 

ILOŚĆ OSÓB ZATRUDNIONYCH  

4 osoby – pełny etat 

Beata Sznajder – Kierownik GCI 
Iwona Majewska – Specjalista ds. zarządzania informacją 
Aneta Musińska – Specjalista ds. przeciwdziałania 
bezrobociu 

1 osoba – ½ etatu 
Danuta Głowa – Główna Księgowa (od 01.07.06r. – do 
30.11.06r.) 

1 osoba – ¾ etatu  
Joanna Fijałkowska – Główna Księgowa (01.12.06r. – do 
28.02.07r.) 

1 osoba – pełny etat GCI Osuchów 
Rafał Kwaczyński- Specjalista ds. zarządzania informacją 

ILOŚĆ STAśYSTÓW 

obecnie 1 staŜystka – GCI Mszczonów 
Sebastian Sybilski – informatyk, zatrudniony w ramach 
prac interwencyjnych (umowa do 03. 2006r.) 
Monika Matusiak (03.04.06r. - 02.09.06r.) 
Kamil Chojnacki  (10.05.06r. - 02.09. 06r.) 
Katarzyna Krakowiak (02.10.06r. – do 31.03. 07r.) 

obecnie 1 staŜystka – GCI Osuchów 
Wioleta Płuzińska (09.05r. – 09.07r.)  
Katarzyna Kowalska (02.11. 06r. – do 30.04. 07r.) 
 

ILOŚĆ WOLONTARIUSZY  

II. ZAPOBIEGANIE BEZROBOCIU, INFORMACJA ZAWODOWA, RYNEK PRACY 
 



 2

Struktura wieku  

 
  

� 18-30 211 

� 31-45 73 

� 46 lat i powyŜej 22 

� RAZEM 306 

Struktura wykształcenia 

� podstawowe 31 

� zawodowe 75 

� średnie 80 

� średnie techniczne 67 

� pomaturalne 13 

� licencjat 18 

� wyŜsze 22 
� RAZEM 306 

DZIAŁANIE ILOŚĆ KOMENTARZ 

Zgłoszone oferty pracy przez 
firmy 338 ofert 

Gminne Centrum Informacji bardzo dobrze 
ocenia współpracę z przedsiębiorcami, 
świadczy o tym duŜa ilość ofert pracy, które 
napłynęły w czwartym kwartale 2006r.  
Charakter ofert, które wpływają do GCI nie 
zmienia się znacznie. W dalszym ciągu dla 
męŜczyzn dominują oferty pracy na 
stanowisko mechanika samochodowego, 
cukiernika, kucharza, kierowcy kat. B, C+E, 
pracownika magazynu, stolarza, 
magazyniera. Natomiast najczęściej 
pojawiającymi się ofertami pracy dla kobiet 
są oferty na stanowisko: szwaczki, 
sprzedawcy, 
sprzątaczki, księgowej, pracownika 
biurowego.  
Niepokojącym zjawiskiem jest bardzo mała 
liczba osób, a niekiedy nawet ich brak, na 
stanowiska w zawodzie: piekarz, stolarz, 
spawacz, ślusarz, zbrojarz, cieśla, węzłowy. 
Zapotrzebowanie na pracowników w 
określonym zawodzie jest duŜe, brak jest 
natomiast specjalistów z zakresu takich 
dziedzin, jak: mechanizacja, budownictwo. 
Jeśli nawet posiadamy kandydatów po 
określonych szkołach zawodowych, czy 
technikach, osoby te nie chcą pracować w 
zawodzie wyuczonym, najczęściej są gotowe 
przekwalifikować się do pracy w logistyce. 

Do Infocentrum stale wpływają oferty pracy 
z agencji pracy tymczasowej (np. Creyf’s, 
Active Plus, Adecco Poland, Partner) oraz z 
agencji pośrednictwa pracy za granicą (Delta 
Consulting, Inbit, Alex May). 

Aplikacje personalne 
przekazane przez GCI do firm 

1364 aplikacji 

Osoby zatrudnione w firmach 
za pośrednictwem GCI 58 osób 

W „Kiosku z pracą” zarejestrowanych 
jest 1 125 osób (stan na 31.12.06r.) 
są to mieszkańcy miasta i gminy 
Mszczonów oraz takich miejscowości 
jak np: śyrardów, Grodzisk Maz., Biała 
Rawska, Radziejowice, Skierniewice, 
Grójec. Są to osoby bezrobotne jak i 
pracujące chcące zmienić zatrudnienie. 
W 2006r. w GCI zarejestrowało się 306 
osób z Gminy Mszczonów. 
Współpraca GCI z przedsiębiorcami 
zarówno lokalnymi, jak i sąsiednich 
gmin, powiatów ma charakter stały. 
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Osoby przychodzące do GCI w 
sprawie pracy 1440 osób 

GCI cały czas pomaga przygotowywać 
dokumenty niezbędne w procesie rekrutacji, 
udziela porad dotyczących rozmów 
kwalifikacyjnych. Z tego typu pomocy 
korzystają osoby nowe rozpoczynające 
dopiero proces poszukiwania zatrudnienia, 
ale takŜe osoby, które szukają pracy od 
dłuŜszego czasu mają potrzebę stałego 
uaktualniania dokumentów aplikacyjnych, 
ich zmiany pod kątem określonych ofert 
pracy. W tym celu GCI prowadzi bazę CV 
swoich klientów.  

GCI udziela równieŜ porad związanych min. z 
Prawem Pracy. Pracownicy oraz klienci do 
dyspozycji mają fachową literaturę oraz 
płyty CD. GCI utrzymuje równieŜ stały 
kontakt z PUP, z doradcą z Inspekcji Pracy. 

Przygotowanie aplikacji 
personalnych (CV, list 
motywacyjny) 

299 aplikacji 

Przekaz informacji zawodowej 
(konsultacje dot. rozmowy 
kwalifikacyjnej, rynku pracy itp.) 

155 osób 

III. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

DZIAŁANIE ILOŚĆ KOMENTARZ 

Konsultacje dotyczące 
Funduszu PoŜyczkowego 
(osoby zainteresowane 
poŜyczkami z śSWP) 

17 osób 

Udzielono informacji o moŜliwości 
skorzystania z poŜyczki na inwestycje. 
Przedstawiono  wzór  wniosku poŜyczkowego 
oraz niezbędnych załączników. 

Materiały promujące fundusz 
poŜyczkowy śSWP 103 ulotki 

Ulotki są dostępne w GCI w Mszczonowie i 
Osuchowie.  

Konsultacje z zakresu funduszy 
strukturalnych udzielane 
klientom GCI 

17osób 

Udzielono ogólnych informacji nt. moŜliwości 
dofinansowania działalności przedsiębiorstw 
pod kątem ich rozwoju, podano adresy 
punktów konsultacyjnych, agencji 
wdraŜającej, przekazano wniosek o 
dofinansowanie, instrukcje wypełniania oraz 
spis wszystkich niezbędnych załączników. 

Konsultacje z zakresu 
rozpoczynania działalności 
gospodarczej 

33 osoby 

Pracownicy GCI udzielili informacji nt. form 
rozliczeń  przedsiębiorstw, formalności 
związanych z zarejestrowaniem działalności, 
moŜliwych źródeł dofinansowania 
działalności (PUP). 
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IV. PŁATNE FORMY SZKOLENIOWE 

Szkolenia zawodowe prowadzone w GCI są bardzo waŜnym elementem wspierającym osoby 

poszukujące zatrudnienia, osoby chcące zmienić swoje kwalifikacje, zapewniając im profesjonalne 

szkolenia dostępne w miejscu zamieszkania. Kursy komputerowe i szkolenia kierowców wózków 

widłowych organizowane w GCI są najbardziej popularne, z racji na duŜą ilość firm logistycznych na 

terenie Mszczonowa, czyli zapotrzebowanie na pracowników magazynowych i biurowych. 

GCI od 2004r. posiada status instytucji szkoleniowej dzięki wpisowi do Rejestru Instytucji 

Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Wpis do ewidencji szkół i 

placówek niepublicznych prowadzonej przez Starostwo Powiatowe w śyrardowie uprawnia z kolei GCI 

do wydawania zaświadczeń uczestnikom szkoleń prowadzonych w GCI. Kursy komputerowe i szkolenia 

kierowców wózków widłowych są najbardziej popularne, z racji na duŜą ilość firm logistycznych na 

terenie Mszczonowa, czyli zapotrzebowanie na pracowników magazynowych i biurowych. 

 

NAZWA SZKOLENIA ILOŚĆ 
UCZESTNIKÓW 

KOMENTARZ 

KURSY KOMPUTEROWE 
 
Kurs komputerowy „Od 
podstaw do mistrzostwa z 
Pakietem biurowym Full I” 
– (współfinansowane ze 
środków Urzędu Miejskiego 
w Mszczonowie) 

 
10 osób Kurs współfinansowany był ze środków Urzędu 

Miejskiego w Mszczonowie. Warunkiem uczestnictwa 
w kursie było miejsce zamieszkania na terenie 
wiejskim w gminie Mszczonów oraz uiszczenie opłaty 
w wysokości 100 zł (1/4 ceny kursu). 
Czas trwania od 15.02.06r. do 17.03.2006r. 

 
Kurs komputerowy „Od 
podstaw do mistrzostwa z 
Pakietem biurowym Full II” 

 
5 osób 

 
Czas trwania od 14.03.06r. do 13.04.2006r. 

 
Kurs komputerowy „Od 
podstaw do mistrzostwa z 
Pakietem biurowym Full I”  

 
8 osób 

 
Czas trwania od 28.04.06r. do 07.06.2006r. 

KURSY ZAWODOWE 

 
Kurs kierowcy wózków 
widłowych (2 edycje) 

 
17 osób 

 
Czas trwania od 01.02.2006r. do 22.02.2006r. 
Czas trwania od 25.04.06r. do 25.05.2006r. 

SUMA OSÓB PRZESZKOLONYCH: 40 OSÓB 
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V. REALIZACJA PROJEKTÓW UNIJNYCH 

NAZWA 
PROGARMU 

TYTUŁ WNIOSKU KOMENTARZ 

Europejski 
Fundusz 
Społeczny – 
Rozwój Zasobów 
Ludzkich 
„Aktywna polityka 
rynku pracy oraz 
integracji 
zawodowej i 
społecznej” 
Działanie 1.6 

Instytucja 
WdraŜająca: 
Ministerstwo 
Pracy i Polityki 
Społecznej 

„Edukacja i 
informacja szansą 
zaistnienia kobiet na 
rynku pracy” 

Kwota 
dofinansowania: 
119 250,56 zł 

Projekt zakłada realizację szkoleń dla 120 kobiet z miasta i 
gminy Mszczonów, mających na celu podniesienie lub zmianę 
kwalifikacji zawodowych, podniesienie indywidualnych 
umiejętności oraz aktywizację w ramach działań 
podejmowanych przez beneficjentów na rynku pracy. 
Zakres tematyczny kursów w ramach projektu:   
W ramach projektu przewidziane są jeszcze następujące 
szkolenia: 
� kurs komputerowy podstawowy kurs komputerowy 

zaawansowany kurs języka angielskiego podstawowy kurs 
z zakresu technik biurowych 

� kurs księgowości  
� kurs przedsiębiorczości  

Termin realizacji projektu: 01.05.06r. - 31.10.2007r. 

Program 
Rozwoju 
Obszarów 
Wiejskich  

Instytucja 
WdraŜająca: 
Agencja 
Restrukturyzacji 
i Modernizacji 
Rolnictwa w 
Warszawie 

„Promocja działań 
PROW w powiecie 
Ŝyrardowskim” 

Kwota 
dofinansowania:  
43 610,00   zł 

W ramach projektu prowadzone są warsztaty komputerowe 
nt. „Promocji działań Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich w 
powiecie Ŝyrardowskim”.   W ramach warsztatów zostanie 
przeszkolonych ok. 100 osób. Warsztaty poświęcone są 
wyszukiwaniu informacji o PROW oraz praktycznemu 
multimedialnemu wypełnianiu wniosków.  
Termin realizacji projektu: 01.09.06r. - 15.12.2007r. 

Zintegrowany 
Program 
Operacyjny 
Rozwoju 
Regionalnego – 
Rozwój 
umiejętności 
powiązany z 
potrzebami 
regionalnego 
rynku pracy 
 i moŜliwości 
kształcenia 
ustawicznego w 
regionie 
Działanie 2.1 

Instytucja 
WdraŜająca: 
Wojewódzki 
Urząd Pracy w 
Warszawie 

„Wysokie 
kwalifikacje 
pracowników 
gwarancją ciekawej 
pracy” 

Kwota 
dofinansowania: 
246 132,00 zł 

Projekt zakłada realizację szkoleń skierowanych do osób 
pracujących, które z własnej inicjatywy zgłaszają chęć 
podwyŜszenia lub dostosowania swoich kwalifikacji 
zawodowych do potrzeb rynku pracy. Beneficjentami 
projektu są osoby zatrudnione o umowę o pracę z miasta lub 
gminy Mszczonów lub osoby z innych miejscowości pracujące 
na terenie miasta i gminy Mszczonów. 
Zakres tematyczny kursów: 
� kurs j. angielskiego podstawowego (30 osób) 
� kurs j. angielskiego średniozaawansowanego (30 osób) 
� kurs j. zaawansowanego przygotowującego do egzaminu 

First Certificate In English” (10 osób) 
� kurs komputerowy przygotowujący do uzyskania 

europejskiego certyfikatu umiejętności komputerowych 
(40 osób) 

Termin realizacji projektu: 01.09.06r. - 31.08.2008r. 
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VI. SZKOLENIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTÓW UNIJNYCH 
 

 

L.P. 
NAZWA SZKOLENIA 

NAZWA PROGRAMU UNUJNEG 
ILOŚĆ 

UCZESTNIKÓW KOMENTARZ 

1 
Kurs komputerowy podstawowy – 
Mszczonów (60 godz. lekcyjnych) 26 osób 

Termin zajęć: 01.07.06r. – 14.08.06r. 
Dwie grupy szkoleniowe, 2 x 13 osób. 
Zajęcia odbywały się w pracowni 
komputerowej w Gimnazjum 
Publicznym w Mszczonowie. 

2 Kurs komputerowy podstawowy – 
Piekary (60 godz. lekcyjnych) 

8 osób 

Termin zajęć: 18.09.06r. – 31.10.06r. 
Jedna grupa szkoleniowa, 10 osób. 
Zajęcia odbywają się w pracowni 
komputerowej w Szkole Podstawowej 
w Piekarach. 

3 
Kurs języka angielskiego 
podstawowego – Mszczonów (100 
godz. lekcyjnych) 

10 osób 

Termin zajęć: 18.09.06r. – 31.10.06r. 
Jedna grupa szkoleniowa, 10 osób. 
Zajęcia odbywają się w Sali 
wykładowej w Gimnazjum Publicznym 
w Mszczonowie. 

4 

Kurs komputerowy zaawansowany 
– Mszczonów (60 godz. 
lekcyjnych) 
Działanie 1.6 EFS 

21 osób 

Termin zajęć: 09.10.06r. – 01.12.06r. 
Dwie grupy szkoleniowe: 1 grupa x 10 
osób, 2 grupa – 11 osób 
Zajęcia odbywały się w pracowni 
komputerowej w Gimnazjum 
Publicznym w Mszczonowie 

5 

Kurs komputerowy 
przygotowujący do uzyskania 
„Europejskiego Certyfikatu 
Umiejętności Komputerowych – 
ECDL” (160 godzin lekcyjnych) 
Działania 2.1, ZPORR 

40 osób 

Termin zajęć: 21.10.06r. – 05.07r. 
Dwie grupy szkoleniowe: po 20 osób 
Zajęcia odbywają się w sali 
komputerowej w Gimnazjum 
Publicznym w Mszczonowie 

6 

Szkolenie nt: „Promocja działań 
Planu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w powiecie 
Ŝyrardowskim” (15 godz. 
lekcyjnych) 
Pomoc Techniczna PROW 

10 osób 

Termin zajęć: 27.10.06r. – 13.11.06r. 
Jedna grupa szkoleniowa: 10 osób 
Zajęcia odbywały się w Gminnym 
Centrum Informacji w Osuchowie 

7 

Kurs z zakresu technik biurowych 
– Mszczonów (40 godz. 
lekcyjnych) 
Działanie 1.6 EFS 

15 osób 

Termin zajęć: 06.11.06r. – 12.12.06r. 
Jedna grupa szkoleniowa: 15 osób 
Zajęcia odbywały się w Gminnym 
Centrum Informacji w Mszczonowie 

8 
Kurs komputerowy podstawowy – 
Osuchów (60 godz. lekcyjnych) 
Działanie 1.6 EFS 

10 osób 

Termin zajęć: 13.11.06r. – 19.12.06r. 
Jedna grupa szkoleniowa: 10 osób 
Zajęcia odbywały się w sali 
komputerowej w Zespole Szkół w 
Osuchowie 

9 
Kurs komputerowy podstawowy – 
Wręcza (60 godz. lekcyjnych) 
Działanie 1.6 EFS 

6 osób 

Termin zajęć: 13.11.06r. – 19.12.06r. 
Jedna grupa szkoleniowa: 6 osób 
Zajęcia odbywały się w sali 
komputerowej w Szkole Podstawowej 
we Wręczy 
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10 

Szkolenie nt: „Promocja działań 
Planu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w powiecie 
Ŝyrardowskim” (15 godz. 
lekcyjnych) 
Pomoc Techniczna PROW 

10 osób 

Termin zajęć: 08.12.06r. – 17.12.06r. 
Jedna grupa szkoleniowa: 10 osób 
Zajęcia odbywały się w Gminnym 
Centrum Informacji w Osuchowie 

11 

Kurs języka angielskiego 
średniozaawansowanego (140 
godz. lekcyjnych) 
Działanie 2.1, ZPORR 

30 osób 

Termin zajęć: 14.12.06r. – 06.12.07r. 
Trzy grupy szkoleniowe: po 10 osób 
Zajęcia odbywają się w sali 
wykładowej w Gimnazjum Publicznym 
w Mszczonowie 

12 

Kurs języka angielskiego 
zaawansowanego 
przygotowującego do egzaminu 
„First Certificate in English” 
(140 godz. lekcyjnych) 

10 osób 

Termin zajęć: 14.12.06r. – 06.12.07r. 
Trzy grupy szkoleniowe: po 10 osób 
Zajęcia odbywają się w sali 
wykładowej w Gimnazjum Publicznym 
w Mszczonowie 

OGÓŁEM W II PÓŁROCZU 2006 196 OSÓB ROZPOCZĘŁO SZKOLENIA 
Wnioskodawcą projektów w ramach Działania 2.1 i Działania 1.6 jest Gmina Mszczonów, natomiast 

realizatorem projektów jest Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie. Natomiast w ramach projektu 

PROW zarówno wnioskodawcą jak i realizatorem jest Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie i 

Osuchowie.  

Od czerwca 2006r. GCI w Mszczonowie nie realizuje płatnych form szkoleniowych, które w 

dotychczasowej działalności centrum organizowane były regularnie. Powodem tego jest udostępnienie 

mieszkańcom gminy Mszczonów, a takŜe osobom pracującym w Mszczonowie, bezpłatnych form 

szkoleniowych. GCI stanowi jedyną jednostkę na terenie gminy Mszczonów, która bezpłatnie umoŜliwa 

dostęp do edukacji ludziom dorosłym.   

VI. UDZIAŁ W KONKURSACH 

X 2006 Konkurs na „Najlepiej działające GCI na Mazowszu” organizowany przez Wojewódzki 
Urząd Pracy w Warszawie 

Komisja Konkursowa Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie po przeanalizowaniu 30 nadesłanych 

ankiet konkursowych wybrała 5 najlepszych GCI: Mszczonów, Repki, Siedlce, Puszcza Mariańska, 

Świercze. Laureaci Konkursu otrzymali nagrody rzeczowe o wartości 10.000 zł, z przeznaczeniem na 

sprzęt komputerowy. Komisja wyróŜniła takŜe 5 kolejnych Gminnych Centrów Informacji: 

Łomianki, Rusinów, Bodzanów, Ojrzeń, Brok. Dzięki nagrodzie GCI w Mszczonowie zyskało dodatkowy 

sprzęt komputerowy w postaci 8 monitorów LCD oraz notebooka Fujitsu Siemens. 
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VII.  SZKOLENIA WŁASNE PRACOWNIKÓW 

VIII 2006 Konsultacje Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Organizator: Ministerstwo Pracy i 
Polityki Społecznej)  

IX 2006 Szkolenie nt. „Szkoła MenedŜerów EFS Moduł I Stosuj procedury – wdraŜanie 
projektu współfinansowanego z EFS”, „Szkoła MenedŜerów Zarządzanie finansami” 
(Organizator: Biuro Obsługi Ruchu Inicjatyw Społecznych – BORIS) 

X 2006 Szkolenie nt. „Gminne Centra Informacji przygotowane do obsługi osób 
niepełnosprawnych” (Organizator: Fundacja Rozwoju Regionalnego Warmii i Mazur) 

W zakres tematyczny szkolenia wchodziły m.in. takie zagadnienia jak: Warunki psychofizyczne osób 
niepełnosprawnych, Predyspozycje zawodowe osób niepełnosprawnych, Prawodawstwo w zatrudnianiu 
osób niepełnosprawnych, Współpraca z osobami niepełnosprawnymi, Efektywna komunikacja z 
pracownikami niepełnosprawnymi. Celem szkolenia było przygotowanie pracowników Gminnych 
Centrów Informacji na Mazowszu do pracy z osobami niepełnosprawnymi, które równieŜ są klientami 
centrów informacji.  
Szkolenie było prowadzone m.in. w formie ćwiczeń, aranŜowania sytuacji i poszukiwania sposobów ich 
rozwiązywania, tak by w praktyce przybliŜyć pracownikom GCI specyfikę pracy z osobami 
niepełnosprawnym. Zajęcia te prowadzone były z trenerami, psychologami bezpośrednio związanymi ze 
środowiskiem osób niepełnosprawnych. KaŜde GCI w ramach projektu otrzymało oznaczenie 
informujące, iŜ jest przyjazne osobom niepełnosprawnym. GCI w Mszczonowie będzie starało się, aby 
idea przewodnia tego szkolenia - GCI otwarte, przyjazne i profesjonalnie przygotowane do obsługi osób 
niepełnosprawnych – stała się rysem charakterystycznym jego działalności. 

X 2006 Szkolenie nt. „Prawo zamówień publicznych – wybrane zagadnienia” dla instytucji 
realizujących Działania 2.1, 2.3 lub 2.4 ZPORR (Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy w 
Warszawie) 

X 2006 Szkolenie nt. „WdraŜanie projektów w ramach działania 2.1, 2.3, 2.4 ZPORR” 
(Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie) 

X 2006 Szkolenie nt.: „Rozliczanie projektów realizowanych w ramach działania 2.1, 2.3 i 2.4 
ZPORR (Organizator: Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie) 

VIII. UDOSTĘPNIANIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ 

 

NAZWA USŁUGI ILOŚĆ  KOMENTARZ 

INTERNET  1842 osoby Usługi świadczone są zgodnie z cennikiem 
zatwierdzonym przez Burmistrza 
Mszczonowa. Nie są pobierane opłaty za 
korzystanie z Internetu. Klienci GCI mogą 
korzystać z Internetu tylko w celach 
edukacyjnych, informacyjnych, 
poszukiwania pracy, itp. Zakazane jest 
korzystanie w celach rozrywkowych np.: 
gry, chat-rooms, aukcje internetowe, itp. 
Klienci GCI odnotowują w zeszycie, w jakim 
celu korzystają z Internet (np. 
informacyjnym, edukacyjnym, 
poszukiwania pracy), podają swój status 
(np. uczeń, student, osoba pracująca, 
bezrobotna) oraz określają czas korzystania 
z komputera. Ponadto w pracowni GCI na 
tablicy ogłoszeń zamieszczony jest 
regulamin korzystania z pracowni 
komputerowej oraz instrukcja BHP. 

DRUKOWANIE 824 osoby 

KSERO 314 osób 

PRZEPISYWANIE 
TEKSTÓW/PRAC 21 osób 

POZOSTAŁE USŁUGI 
(bindowanie, fax, sprzedaŜ i 
nagrywanie CD, przepisywanie 
tekstów) 

232 osoby 
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Pracownie komputerowe GCI w Mszczonowie oraz w filii w Osuchowie w 2006r. zostały znacznie 
doposaŜone, dzięki czemu jakość świadczonych usług podniosła się.  

GCI w Mszczonowie w ramach konkursu na „Najlepiej funkcjonujące GCI na Mazowszu uzyskało 
nagrodę finansową w kwocie … z Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie na zakup sprzętu 
komputerowego. W ramach konkursu GCI doposaŜyło pracownię w 8 monitorów LCD oraz notebook 
firmy Fujitsu Siemens.  

Do celów realizowanego projektu unijnego z EFS, Działanie 1.6 GCI zakupiło: notebook Fujitsu 
Siemens, drukarkę kolorową laserową Samsung oraz projektor multimedialny Benq. 

W ramach projektu unijnego z ZPORR, Działanie 2.1 GCI zakupiło 2 nooteboki Toschiba oraz 
drukarkę HP wydruk A3.  

GCI w Osuchowie w ramach programu Pomoc Techniczna PROW zakupiło 5 notebooków Optimus.  

IX. DZIAŁALNOŚC PROMOCYJNA 

 
GCI regularnie przekazuje informacje o swojej działalności do lokalnej prasy – „Merkuriusz 
Mszczonowski” oraz do lokalnej rozgłośni radiowej – Radio „Viktoria”, korzysta takŜe z kaŜdej 
nadarzającej okazji do promowania swojej działalności.  

PREZENTACJE ZEWNĘTRZNE 

26.10.2006r. Uroczystość wręczenia nagród dla „Najlepiej działającego GCI na Mazowszu” 
 
Uroczystość była dobrą okazją do podsumowania działalności GCI na Mazowszu (na tą chwilę działa ich 

ponad 100) oraz realizacji idei telecentrów. GCI w Mszczonowie jako jeden z pięciu laureatów konkursu 

miał okazję zaprezentowania działalności GCI w Mszczonowie w postaci prezentacji multimedialnej.  

Z prezentacji przygotowanych przez telecentra jasno wybrzmiewała idea centrów informacji – 

powszechności dostępu do róŜnorodnej informacji, ale takŜe wybrzmiewała wielokierunkowa realizacja 

przez centra tych zadań, w zaleŜności od specyfiki danego regionu, środowiska. Spotkanie centrów było 

dobrą okazją do wymiany „dobrych praktyk”, planów na przyszłość i dalszych kierunków rozwoju. 

27.11.06r. Konferencja inaugurująca projekt „Gminne Centra Informacji – usługi bliŜej 
klienta” 

Na konferencji zorganizowanej przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy z ŁomŜy 

mszczonowskie centrum przygotowało prezentację multimedialną nt. swojej działalności w panelu 

poświęconym tematowi „Działalność GCI – przykłady dobrze działających ośrodków (Mszczonów, Mały 

Płock)”.  Za pośrednictwem tej konferencji GCI miało równieŜ okazję udzielenia wywiadu dla TVP 3 

Regionalnej nt. idei powstawania GCI w Polsce.   

PROMOCJA MIASTA MSZCZONOWA 

Infocentrum zajmuje się równieŜ promocją Gminy Mszczonów (przygotowuje dla Urzędu Miejskiego 

prezentacje multimedialne dotyczące inwestycji, logistyki i innych przedsięwzięć).  

V – XII 2006 koordynacja udziału Gminy Mszczonów w Konkursie „Gmina Fair Play” (decyzją Kapituły w 
XII 2006 Gmina Mszczonów została uhonorowana „Statuetką Gmina Fair Play: w kategorii miasteczko i 
małe miasto) 

IX - X 2006  koordynacja wydania dodatku o Mszczonowie w „Rzeczpospolitej” (opracowywanie 
materiałów, wybór zdjęć) 

X 2006   koordynacja wydania kalendarzy ksiąŜkowych i ściennych Mszczonowa  

XII 2006   koordynowanie wydania artykułu o Mszczonowie w „Polish Voice” 

XII 2006   przygotowywanie ankiety w ramach konkursu „Teraz Polska dla Gmin”  

XII   koordynowanie działań związanych z wykonaniem tablic zewnętrznych z mapą Gminy Mszczonów 
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XII 2006 przygotowanie i opracowywanie ankiety na stronie internetowej Mszczonowa nt. „Czy 
mieszkańcy gminy Mszczonów widzą potrzebę powstania marketu spoŜywczego w Mszczonowie?” 

Bardzo waŜnym zadaniem infocentrum jest takŜe stałe administrowanie strony internetowej 

Mszczonowa oraz koordynacja działań związanych z wydawaniem biuletynu informacyjnego „Merkuriusz 

Mszczonowski”. 

DZIAŁALNOŚĆ GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W OSUCHOWIE 

NAZWA DZIAŁANIA ILOŚĆ OSÓB KOMENTARZ 

Konsultacje z zakresu PROW  
Konsultacje z zakresu SPO-ROL 

96 osób 

Przekazano wytyczne do działania, wzór 
wniosku udzielono konsultacji dotyczących 
wypełniania wniosku ramach „Wspierania 
gospodarstw niskotowarowych”, udzielono 
pomocy w przygotowaniu wniosku o 
płatność w ramach „Inwestycji w 
gospodarstwach rolnych” 
 

Korzystanie z usług GCI (internet, 
faks, ksero, drukowanie)  

383 osób 

Korzystanie z internetu jak i równieŜ 
pozostałe usługi świadczone są zgodnie z 
cennikiem zatwierdzonym przez Burmistrza 
Mszczonowa. Korzystanie z Internetu jest 
bezpłatne, na takich samych zasadach jak 
w GCI w Mszczonowie. 

Sprawozdanie sporządziła: 

Iwona Majewska 

Aneta Musińska 

Sprawozdanie zatwierdziła: 

Beata Sznajder 

Data: 15.01.2007r. 


