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OSOBY ZAREJESTROWANE W 
BAZIE DANYCH (GMINA 

MSZCZONÓW) 
ILOŚĆ KOMENTARZ 

Struktura płci  

� kobiety 209 

� męŜczyźni 233 

� RAZEM 442 

Struktura wieku 

� 18-30 222 

� 31-45 112 

� 46 lat i powyŜej 80 

Ogółem w bazie danych na koniec 2005 roku 
zarejestrowanych było 1 442 osoby (z miasta 
i gminy Mszczonów – 442 osoby oraz z innych 
miejscowości - 700 osób). 
Rola GCI jako koordynatora ds. 
przeciwdziałania bezrobociu opiera się nie 
tylko na prowadzeniu baz danych osób 
bezrobotnych oraz pracodawców i na tej 
podstawie wymianie danych, ale  

SPRAWOZDANIE GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI ZA OKRES OD 01.01.05 – 31.12.05 

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 GCI Mszczonów 

Beata Sznajder – Kierownik GCI 

Iwona Majewska – Specjalista ds. zarządzania informacją 

Aneta Musińska – Specjalista ds. przeciwdziałania 
bezrobociu 

Sebastian Sybilski – Informatyk, zatrudniony w ramach 
prac interwencyjnych 

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

ILOŚĆ STAśYSTÓW 

2 staŜystów – GCI Mszczonów 
Anna Wójcik – Konsultant ds. Unii Europejskiej 
Łukasz Orzechowski – Konsultant ds. informatyki  
(zatrudnieni od 06.12.2004r. do 05.12.2005r.) 

1 staŜystka – GCI Osuchów 
Katarzyna Mroczkiewicz – Konsultant ds. Unii Europejskiej 
(zatrudniona od 31.08.2004r. do 31.08.2005r.) 

1 staŜystka – GCI Osuchów 
Wioletta Płuzińska – Konsultant ds. Unii Europejskiej 
(zatrudniona od 14.09.2005r.) 

ILOŚĆ WOLONTARIUSZY 
 

II. ZAPOBIEGANIE BEZROBOCIU, INFORMACJA ZAWODOWA, RYNEK PRACY  
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� RAZEM 442 

Struktura wykształcenia 

� podstawowe 69 

� zawodowe 133 

� średnie 57 

� średnie techniczne 111 

� pomaturalne 16 

� licencjat 28 

� wyŜsze 27 

� podyplomowe 1 

� RAZEM 442 

równieŜ na stałym pozyskiwaniu informacji o 
inwestycjach na terenie powiatu 
Ŝyrardowskiego. Jest to jednoznaczne z 
pozyskiwaniem nowych miejsc pracy i 
poszerzaniem obszaru działania GCI. 
Współpraca GCI z przedsiębiorcami zarówno 
lokalnymi, jak i z sąsiednich gmin, powiatów 
ma charakter stały. Firmy juŜ same zgłaszają 
zapotrzebowanie na pracowników, ale mimo 
tego infocentrum kontaktuje się z nimi, co 
pewien czas (2-3 tygodnie). Obecnie aktywnie 
współpracuje z ok. 50 firmami na terenie 
gminy Mszczonów i gmin sąsiednich: śabia 
Wola, Nadarzyn. 

DZIAŁANIE ILOŚĆ KOMENTARZ 

Zgłoszone oferty pracy przez 
firmy 324 oferty 

Najczęściej pojawiającymi się ofertami dla 
kobiet są stanowiska pracownika biurowego, 
przedstawiciela handlowego oraz sprzedawcy. 
Natomiast dla męŜczyzn dominują oferty na 
stanowisko: kierowcy kat. C+E, pracownika 
ochrony oraz magazyniera. PrzewaŜają oferty 
pracy dla męŜczyzn. 

Aplikacje personalne osób 
bezrobotnych i poszukujących 
zatrudnienia przekazane przez 
GCI do firm 

1343 aplikacji 

Aplikacje kandydatów przekazywane są 
osobiście, drogą pocztową lub elektroniczną. 
Ponadto informacje o wolnych stanowiskach 
pracy umieszczane są w witrynie z ofertami 
pracy oraz na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego oraz Infocentrum. Wykonywane są 
równieŜ telefony z informacją o danym 
stanowisku pracy. 

 
Osoby zatrudnione za 
pośrednictwem GCI 

ok. 80 osób 

Z informacji podawanych przez pracodawców, 
bardzo duŜa liczba osób zapraszana jest na 
rozmowy kwalifikacyjne. Podana liczba osób 
zatrudnionych jest przybliŜona, ze względu na 
niepełną informację zwrotną od firm oraz osób 
zatrudnionych. 
GCI jest często jednym z wielu miejsc, w 
którym przedsiębiorcy składają swoje oferty 
(dodatkowo Powiatowy Urząd Pracy, Gazeta 
Wyborcza). Dlatego teŜ na jedno zgłoszenie 
przypada bardzo wielu kandydatów. Nie 
zawsze zostaje zatrudniony kandydat 
przesłany przez GCI. 

Przygotowanie aplikacji 
personalnych (CV, list 
motywacyjny) 

 

 
 

 
 

 

ok. 300 aplikacji 

Stałym elementem doradztwa GCI stało się 
udzielanie informacji zawodowej, 
udostępnianie materiałów na temat pisania cv 
i listów motywacyjnych, pomoc w ich 
przygotowywaniu. GCI utrzymuje stały 
kontakt z doradcą zawodowym z 
Powiatowego Urzędu Pracy, co pozwala na 
wymianę doświadczeń. W GCI są dostępne 
płyty CD Mentor, Vidi, płyty z zakresu Prawa 
Pracy, zmian w przepisach, księgowości, 
rozliczeń podatkowych, itp., z których kaŜda 
osoba zainteresowana moŜe skorzystać na 
miejscu bądź wypoŜyczyć. W ostatnim czasie 
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Przekaz informacji zawodowej 
(konsultacje dot. rozmowy 
kwalifikacyjnej, rynku pracy, 
pracodawców itp.) 

 

100 osób 

dzięki wygranemu projektowi „Sieć Gminnych 
Centrów Informacji” w GCI przybyła nowa 
literatura z zakresu kształcenia zawodowego, 
komunikacji interpersonalnej, prawa pracy, 
postępowania cywilnego i administracyjnego, 
rozmów kwalifikacyjnych, zasobów inernetu i 
sposobów wykorzystywania ich. 

III.PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ 

DZIAŁANIE ILOŚĆ KOMENTARZ 

Konsultacje dotyczące 
Funduszu PoŜyczkowego 
(osoby zainteresowane poŜyczkami z 
śSWP) 

44 osoby 

Wydane wnioski poŜyczkowe 
Funduszu PoŜyczkowego śSWP 

5 wniosków 

Osoby bezrobotne oraz przedsiębiorcy z 
miasta i gminy Mszczonów mają moŜliwość 
uzyskania poŜyczki o bardzo korzystnym 
oprocentowaniu na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej bądź jej rozwinięcie z Funduszu 
Wspierania Małej i Średniej Przedsiębiorczości, 
który funkcjonuje w strukturach 
śyrardowskiego Stowarzyszenia Wspierania 
Przedsiębiorczości. GCI udziela konsultacji na 
temat poŜyczek z FWMŚP, w GCI moŜna 
uzyskać takŜe formularz wniosku 
poŜyczkowego, umówić się za naszym 
pośrednictwem na konsultacje w śSWP. 
 

Materiały promujące fundusz 
poŜyczkowy śSWP 

ok. 100 ulotek Ulotki są dostępne w GCI w Mszczonowie i 
Osuchowie.  

Inne konsultacje z zakresu 
przedsiębiorczości 

ok. 40 osób 

Udzielono informacji o dostępnych 
programach z funduszy strukturalnych dla 
przedsiębiorców: działanie 2.5 „Promocja 
przedsiębiorczości”, 2.3 „Wzrost 
konkurencyjności przedsiębiorstw” oraz 
działanie 3.4 „Mikroprzedsiębiorstwa”. 
Ponadto udzielono informacji dotyczącej 
Funduszu Pracy, dzięki, któremu osoby 
bezrobotne z terenu powiatu Ŝyrardowskiego 
mogą otrzymać dotacje na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. Informowano 
równieŜ o Funduszu Poręczeń Kredytowych, 
który został uruchomiony w gminie 
Mszczonów. Dzięki niemu miko, małe i średnie 
przedsiębiorstwa mogą starać się o poręczenie 
związane z działalnością gospodarczą. 
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IV. SZKOLENIA 
 

NAZWA SZKOLENIA 
ILOŚĆ 

UCZESTNIKÓW KOMENTARZ 

KURSY KOMPUTEROWE 

Kurs komputerowy „Od podstaw do 
mistrzostwa z Pakietem Biurowym 
cz. II” 
(1 szkolenie - kurs płatny) 

5 osób 

Kurs tematycznie obejmuje Windows XP, MS 
Word, MS Excel. Prowadzony jest pod kątem 
pracy biurowej na poziomie zaawansowanym,. 
Zajęcia odbywały się w pracowni 
komputerowej GCI w godz. popołudniowych.  

Kurs komputerowy „Od podstaw do 
mistrzostwa z Pakietem Biurowym 
cz. I” 
(2 szkolenia - kurs płatny) 

13 osób 

Kurs tematycznie obejmuje Windows XP, MS 
Word, MS Excel, MS Power Point. Prowadzony 
jest pod kątem pracy biurowej na poziomie 
podstawowym. Zajęcia odbywały się w 
pracowni komputerowej GCI w godz. 
popołudniowych.  

Kurs komputerowy w zakresie 
arkusza kalkulacyjnego MS Excel 
XP na poziomie podstawowym i 
zaawansowanym 
(2 szkolenia - kurs płatny) 

16 osób  

Kursy zostały zorganizowane dla pracowników 
firmy Mostva. Kursy prowadzone były na 
poziomie podstawowym oraz 
zaawansowanym. 

KURSY ZAWODOWE 

Kurs kierowcy wózków widłowych 
(1 szkolenie - kurs płatny) 

16 osób 

Kurs przygotowuje do uzyskania uprawnień 
kierowcy wózków widłowych z napędem 
elektrycznym, silnikowym i spalinowym. 
Zajęcia odbywały się w sali wykładowej w GCI 
w godz. popołudniowych.  
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KURSY JĘZYKOWE 

Kurs j. angielskiego dla 
średniozaawansowanych z 
elementami biznesu 
(kurs płatny) 

9 osób 

Kurs przeznaczony był dla osób na poziomie 
średnio zaawansowanym. Celem kursu było 
ćwiczenie umiejętności swobodnej 
komunikacji ustnej oraz pisemnej w Ŝyciu 
zawodowym oraz prywatnym. Kurs pozwalał 
uczestnikom na zdobycie umiejętności 
sporządzania dokumentów aplikacyjnych w 
języku angielskim, porozumiewania się przez 
telefon, sporządzania korespondencji, itp.   

Kurs języka angielskiego na 
poziomie podstawowym 
(kurs bezpłatny) 

16 osób 

Kurs zorganizowany dzięki dofinansowaniu ze 
strony Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego oraz Gminnego 
Centrum Informacji. W kursie uczestniczyły 
osoby bezrobotne z Miasta i Gminy 
Mszczonów, posiadające min. wykształcenie 
średnie. Zajęcia odbywały się w Sali 
Konferencyjnej UM w godzinach 1600 – 1740. 
Kurs obejmował 60 godzin lekcyjnych. Czas 
trwania od 12.07.05r. do 21.09.2005r. W 
ramach szkolenia została zakupiona literatura 
językowa, słowniki do centrum oraz 
podręczniki dla uczestników kursu.  

Kurs języka angielskiego dla 
średniozaawansowanych 
„Elementary in business”  
(kurs bezpłatny) 

9 osób 

Kurs zorganizowany dzięki dofinansowaniu ze 
strony Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego oraz Gminnego 
Centrum Informacji. W kursie uczestniczyły 
osoby bezrobotne z Miasta i Gminy 
Mszczonów, posiadające min. wykształcenie 
średnie. Kurs obejmował 15 godzin 
lekcyjnych. Zajęcia odbywały się w sali 
Gminnego Centrum Informacji w godzinach 
1600 – 1740.Czas trwania od 02.08.05r. do 
02.09.2005r. W ramach szkolenia została 
zakupiona literatura językowa, słowniki do 
centrum oraz podręczniki dla uczestników 
kursu. 

Kurs języka angielskiego dla 
średniozaawansowanych „Pre – 
Intermediate in business” 
(kurs bezpłatny) 

8 osób 

Kurs zorganizowany dzięki dofinansowaniu ze 
strony Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Mazowieckiego oraz Gminnego 
Centrum Informacji. W kursie uczestniczą 
osoby bezrobotne z Miasta i Gminy 
Mszczonów, posiadające min. wykształcenie 
średnie. Kurs obejmuje 15 godzin lekcyjnych. 
Zajęcia odbywają się w sali Gminnego 
Centrum Informacji w godzinach 1745 – 
1930.Czas trwania od 02.08.05r. do 
02.09.2005r. W ramach szkolenia została 
zakupiona literatura językowa, słowniki do 
centrum oraz podręczniki dla uczestników 
kursu. 
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INNE KURSY I SZKOLENIA 

Warsztaty szkoleniowe dla 
absolwentów i osób bezrobotnych 
w zakresie technik aktywnego 
poszukiwania pracy. 
(kurs bezpłatny) 

15 osób 

Kurs zorganizowany dzięki dofinansowaniu ze 
strony Ministerstwa Gospodarki i Pracy w 
Warszawie, w ramach programu Aktywizacji 
Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” 
oraz Gminnego Centrum Informacji. W kursie 
uczestniczyły osoby bezrobotne z Miasta i 
Gminy Mszczonów, Zajęcia odbywały się w 
Sali Gminnego Centrum Informacji w 
godzinach 1600 – 1915.Warsztay obejmowały 
44 godz. lekcyjne. Czas trwania od 05.09.05r. 
do 20.09.2005r. W ramach szkolenia 
uczestnicy otrzymali niezbędne materiały 
dydaktyczne. 

„Start w biznesie” 
(kurs bezpłatny) 

13 osób 

Kurs zorganizowany dzięki dofinansowaniu ze 
strony Ministerstwa Gospodarki i Pracy w 
Warszawie, w ramach programu Aktywizacji 
Zawodowej Absolwentów „Pierwsza Praca” 
oraz Gminnego Centrum Informacji. W kursie 
uczestniczyły osoby bezrobotne z Miasta i 
Gminy Mszczonów, Zajęcia odbywały się w 
Sali Gminnego Centrum Informacji w 
godzinach 1600 – 1915. Warsztay obejmowały 
44 godz. lekcyjne. Czas trwania od 05.09.05r. 
do 20.09.2005r. W ramach szkolenia 
uczestnicy otrzymali niezbędne materiały 
dydaktyczne. 

W 2005 ROKU ZOSTAŁO PRZESZKOLONYCH – 119 OSÓB 

Szkolenia zawodowe prowadzone w GCI są bardzo waŜnym elementem wspierającym osoby 
poszukujące zatrudnienia, osoby chcące zmienić swoje kwalifikacje, zapewniając im moŜliwość 
kształcenia w miejscu zamieszkania. 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. 



 7 

 

V. REALIZACJA DODATKOWYCH PROJEKTÓW 

Od lutego 2005r. roku mszczonowskie centrum uczestniczy w projekcie Sieć 
Gminnych Centrów Informacji. śyrardowskie Stowarzyszenie Wspierania 
Przedsiębiorczości złoŜyło wniosek na utworzenie sieci Gminnych Centrów Informacji w 
ramach konkursu ogłoszonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie. Wniosek został 
rozpatrzony pozytywnie, a środki finansowe otrzymane w ramach wygranego grantu (50 
000 zł) pozwoliły takŜe w sposób znaczący wesprzeć działania GCI w Mszczonowie. 
Podstawowym celem było stworzenie sieci telecentrów, które wymieniają się informacjami, 
doświadczeniami, starają się funkcjonować według określonych standardów i na podstawie 
określonych zamierzeń. Grant finansowy został wykorzystany na stworzenie bazy z 
róŜnorodnymi informacjami nt. rynku pracy (tzw. Kiosku z pracą), na przeprowadzenie 
cyklu szkoleń dla pracowników centrów, zakupienie kaŜdego centrum notebooka oraz 
zakupienie fachowej literatury dla kaŜdego telecentrum. W skład sieci wchodzą oprócz GCI 
w Mszczonowie takŜe centra informacji z śyrardowa, Puszczy Mariańskiej, Błonia i 
Sochaczewa.  

Od lipca 2005 Gminne Centrum Informacji rozpoczęło realizację projektu „Rozwój 
umiejętności językowych potrzebą dzisiejszych czasów”. Było to zadanie publiczne z 
zakresu nauki, edukacji, oświaty i wychowania dofinansowane ze środków Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w kwocie 9 500 zł oraz Gminnego Centrum 
Informacji. Zgodnie z realizacją projektu przeprowadzone zostały kursy j. angielskiego na 
poziomie podstawowym dla grupy 16 osób oraz kurs dla takiej samej ilości osób na 
poziomie średniozaawansowanym. 
Ponadto we wrześniu rozpoczęto ponadto realizację projektu „Rozwój Gminnego 
Centrum Informacji w Mszczonowie” w ramach Programu Aktywizacji Zawodowej 
Absolwentów „Pierwsza Praca”, dofinansowanego ze środków Ministerstwa Gospodarki i 
Pracy w Warszawie, w kwocie 25 000 tys. zł. oraz Gminnego Centrum Informacji. W ramach 
projektu przeprowadzono bezpłatne „Warsztaty szkoleniowe dla absolwentów i osób 
bezrobotnych w zakresie technik aktywnego poszukiwania pracy” oraz szkolenie dla osób 
chcących rozpocząć własną działalność gospodarczą „Start w biznesie”. Utworzono 
profesjonalny i kompleksowy serwis internetowy GCI oraz dwa poradniki internetowe, 
zawierające informacje dotyczące poszukiwania pracy i uruchomienia działalności 
gospodarczej. Realizacja projektu zakładała równieŜ przygotowanie materiałów 
informacyjno – promocyjnych centrum (foldery informacyjne, teczki ofertowe, ulotki, 
wizytówki, prezentacje multimedialne) oraz zakup materiałów eksploatacyjnych (tonery do 
drukarek, papier ksero, płyty CD oraz naklejki na płyty).  

VI. ZŁOśONE WNIOSKI 

Gminne Centrum Informacji składa projekty w ramach Europejskiego Funduszu 
Społecznego – RZL. PROW, ale takŜe funduszy krajowych, chcąc tym samym zdobyć środki 
finansowe do wspierania osób bezrobotnych na szerszą skalę. 

NAZWA PROGRAMU TYTUŁ WNIOSKU  KOMENTARZ 

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

„Edukacja i informacja szansą 
zaistnienia kobiet na rynku 
pracy” 

Projekt zakłada realizację 
szkoleń dla kobiet z miasta i 
gminy Mszczonów, mających na 
celu podniesienie lub zmianę 
kwalifikacji zawodowych, 
podniesienie indywidualnych 
umiejętności oraz aktywizację 
na rynku pracy  
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Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich 

„Promocja działań PROW w 
powiecie Ŝyrardowskim” 

Projekt zakłada wsparcie dla 
wysokiej jakości i spójności 
działań słuŜących wdraŜaniu 
PROW, pomoc techniczną w 
postaci sprzętu oraz szkolenia 
komputerowe dla rolników. 

VII. UDOSTĘPNIANIE PRACOWNI KOMPUTEROWEJ 
 

NAZWA USŁUGI ILOŚĆ  KOMENTARZ 

INTERNET 1200 osób 

DRUKOWANIE 794 osób 

KSERO 349 osób 

Dzięki dobrze wyposaŜonej 
pracowni komputerowej 
infocentrum moŜe realizować 
wiele zadań własnych i 
jednocześnie udostępniać ją 
lokalnej społeczności. 
 

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

407 osób 

Usługi świadczone są zgodnie z 
cennikiem zatwierdzonym przez 
Burmistrza Mszczonowa. 
Korzystanie z usług 
internetowych jest bezpłatne. 
Klienci GCI mogą 
wykorzystywać internet tylko w 
celach edukacyjnych (do szkoły, 
na studia, itp.), w celach 
dotyczących rynku pracy 
(ogłoszenia z pracą, serwisy 
pracy itp.) Zabrania się 
korzystania z internetu w celach 
rozrywkowych (czat, gadu-
gadu), ściągania plików 
muzycznych, filmowych itp. 

INNE 
� Działania promocyjne: 
Zamieszczanie ogłoszeń w 
lokalnym miesięczniku 
„Merkuriusz Mszczonowski” 

 

14 ogłoszeń 

Przekaz informacji 
gospodarczych, kulturalnych, 
społecznych i innych 
dotyczących róŜnych dziedzin 
Ŝycia gminy naleŜy do 
obowiązków centrum. 
 

VIII. SZKOLENIA WŁASNE PRACOWNIKÓW 
 

NAZWA SZKOLENIA ILOŚĆ UCZESTNIKÓW KOMENTARZ 

„Szkolenia z zakresu zamówień 
publicznych” 

1 osoba 
Iwona Majewska – Specjalista 
ds. zarządzania informacją; 
organizator: UM w Mszczonowie 

„Pozyskiwanie środków na 
rozwój placówek oświatowych i 
instytucji rynku pracy” 

2 osoby 

Beata Sznajder – Kierownik GCI 
Iwona Majewska – Specjalista 
ds. zarządzania informacją; 
organizator: Euro – Konsulting 
w Warszawie 

„Pozyskiwanie środków z UE w 
ramach Działania 1.1, 1.2, 1.6 

1 osoba 
Aneta Musińska – Specjalista 
ds. przeciwdziałania bezrobociu 

organizator: MGiP 
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„Warsztaty umiejętności 
trenerskich” 3 osoby 

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

organizator: Klub Myśli 
Społecznej „Lewiatan” 

„E – learningowy kurs języka 
angielskiego” 3 osoby 

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

organizator: Instytut Maszyn 
Matematycznych w 
Warszawie/Klub Polska-Europa-
Polonia, kurs bezpłatny w 
ramach współpracy z Klubem 

„Konferencja miasta w 
Internecie” 1 osoba 

Beata Sznajder – Kierownik GCI 

organizator: Stowarzyszenie 
Miasta w Internecie 

 

IX. INNE 
 

NAZWA DZIAŁANIA KOMENTARZ 

INFORMACJA I PROMOCJA 

Infocentrum przygotowuje dla Urzędu Miejskiego prezentacje 
multimedialne dotyczące inwestycji, logistyki i innych 
przedsięwzięć. Jest równieŜ autorem kilku projektów graficznych 
(folder terenów inwestycyjnych i lotniska, papier firmowy, 
wizytówki). Ponadto GCI administruje internetową stronę 
Mszczonowa, koordynuje działania związane z wydawaniem 
biuletynu informacyjnego „Merkuriusz Mszczonowski”. 
Gminne Centrum Informacji wspiera w róŜnorodny sposób imprezy 
charytatywne i organizacje działające na terenie gminy Mszczonów 
(np. mszczonowski sztab Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, 
Społeczny Komitet Budowy Pomnika Jana Pawła II, katolicki 
miesięcznik „Maranatha”, Mszczonowski Ośrodek Kultury). 
 

WSPÓŁPRACA Z GMINNYM 
CENTRUM INFORMACJI W 
ŁOMIANKACH 

Dzięki współpracy z Gminnym Centrum Informacji w Łomiankach, 
potrzebujący mieszkańcy Mszczonowa i okolic mieli moŜliwość 
otrzymania bezpłatnych nowych wózków inwalidzkich, warunkiem 
było wypełnienie odpowiedniego formularza. Wózki otrzymało 15 
osób. 

WSPÓŁPRACA Z MEDIAMI 

GCI regularnie przekazuje informacje o swojej działalności do 
lokalnej prasy – „Merkuriusz Mszczonowski” oraz do lokalnej 
rozgłośni radiowej – Radio „Viktoria”. Informacje o GCI ukazują 
się takŜe w gazetach o większym zasięgu, jak „Mazowiecki 
Rynek Pracy” Biuletyn Wojewódzkiego Urzędu Pracy czy 
„śycie śyrardowa”.  
Bardzo waŜnym wydarzeniem był udział Gminnego Centrum 
Informacji w programie 1 TVP „Aaabsolutnie kaŜda praca”. 
Program dotyczył działań podejmowanych na rzecz 
przeciwdziałania bezrobociu przez poszczególne gminy i 
organizacje. To bardzo miłe wyróŜnienie dla naszej jednostki, Ŝe 
została zauwaŜona jako instytucja rynku pracy, którą warto 
zaprezentować bliŜej.  
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DZIAŁALNOŚĆ FILII GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI W OSUCHOWIE 

GCI w Osuchowie dzięki pomocy, którą udziela rolnikom z terenu gminy Mszczonów przeciwdziała 
wykluczeniu ich z rolnictwa, a tym samym zasileniu przez nich grupy osób bezrobotnych. 
Priorytetowym zadaniem, które realizuje GCI w Osuchowie jest, więc pomoc rolnikom z naszego 
terenu w wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie oraz udzielanie informacji o wszelkiej 
dostępnej pomocy z UE.  
 

I. ZŁOśONE WNIOSKI 

NAZWA PROGRAMU ILOŚĆ KOMENTARZ 

ZłoŜenie wniosku o udzielenie 
pomocy technicznej w ramach 
programu - Plan Rozwoju 
Obszarów Wiejskich (PROW) 

1 wniosek 

Wniosek został złoŜony do 
Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa w 
Warszawie. W ramach 
programu planowane są 
warsztaty komputerowe dla ok. 
100 osób, które poświęcone 
będą wyszukiwaniu informacji o 
PROW oraz praktycznemu 
multimedialnemu wypełnianiu 
wniosków. Ponadto planowane 
są szkolenia dla ok. 200 osób, 
gdzie szczegółowo będą 
omówione sposoby wypełniania 
wniosków w ramach PROW. 

II. POMOC ROLNIKOM 

NAZWA DZIAŁANIA ILOŚĆ KOMENTARZ 

„Wspieranie gospodarstw 
niskotowarowych” (Program 
Rozwoju Obszarów Wiejskich - 
PROW) 

25 osób wypełniło wnioski oraz 
udzielono pomocy 25 osobom w 
sporządzeniu planów rozwoju 

gospodarstw 

W okresie między 01.02. 05r. - 
18.03. 05r. Agencja 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa przyjmowała wnioski 
w działaniu „Wspieranie 
gospodarstw niskotowarowych”. 
W GCI w Osuchowie udzielana 
była pomoc w wypełnieniu 
wniosków oraz planów rozwoju 
gospodarstw. 

TARGI / PREZENTACJE 
ZEWNĘTRZNE 

Coroczną tradycją stał się udział mszczonowskiego centrum na 
Dniach Otwartych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w 
Warszawie. 5 listopada pracownicy GCI prezentowali centrum, 
zakres działalności, realizowane zadania, prezentując jednocześnie 
ideę centrów powstających tak licznie w ostatnim czasie w Polsce. 
Pracownicy GCI w Mszczonowie dysponowali ulotkami 
informacyjnymi o mszczonowskim infocentrum, ulotkami 
informacyjnymi na temat dostępnych funduszy unijnych, folderami 
Mszczonowa oraz broszurami o Funduszu Młodych Wehikuł – tak 
by przybliŜyć przybyłym na dni otwarte profil prowadzonej przez 
infocentrum działalności. Osoby pytały głównie o sposoby radzenia 
sobie z bezrobociem na terenie gminy Mszczonów, o rodzaj usług, 
jakie świadczymy, pytały takŜe o wskazówki, co do zasad 
przygotowywania aplikacji niezbędnych do procesu rekrutacji. 



 11 

 
Informacje o programach z SPO-
ROL (Restrukturyzacja i 
Modernizacja Sektora 
śywnościowego) oraz PROW 
(Program Rozwoju Obszarów 
Wiejskich) 

62 osoby, 14 osób wypełniło 
wniosek 

Przekazano wytyczne do 
działania, wzór wniosku, oraz 
udzielono konsultacji przy 
wypełnianiu wniosku. 

III. UDOSTĘPNIANIE PRACOWNII KOMPUTEROWEJ  

NAZWA USŁUGI ILOŚĆ KOMENTARZ 

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

ok. 400 osób 

Korzystanie z internetu jak i 
równieŜ pozostałe usługi 
świadczone są zgodnie z 
cennikiem zatwierdzonym przez 
Burmistrza Mszczonowa. 

Załączniki:  

1. Sprawozdanie z wydatków i dochodów GCI.  

Sprawozdanie sporządziła:        Sprawozdanie zatwierdziła: 

Aneta Musińska         Beata Sznajder 

Iwona Majewska        

Mszczonów, dn. 16.01.2006r. 


