
Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie 

za rok 2008

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie działa w oparciu o statut zatwierdzony przez 
Radę  Gminy  i  jako  instytucja  upowszechniania  kultury  realizuje  swoje  zadania 
statutowe  na  terenie  gminy  Masłów  oraz  woj.  świętokrzyskiego.  Sprawuje 
jednocześnie  nadzór  merytoryczny  nad  działalnością  świetlic  samorządowych  w: 
Barczy, Ciekotach i Woli Kopcowej. 

Głównym  celem  działalności  ośrodka  jest  edukacja  kulturalna,  realizowana  poprzez 
różnorodne imprezy kulturalne i sportowe organizowane dla wszystkich warstw wiekowych 
społeczności  gminnej,  przy  współpracy  z  jednostkami  samorządu  terytorialnego  oraz 
placówkami kulturalnymi z terenu województwa. 

Stała działalność GOKiS 

1. prowadzone stałe zajęcia:
➢ Próby chóru dziecięcego 
➢ Próby Zespołów Ludowych (10 zespołów) prowadzone przez instruktorów, które pełnią 

bardzo ważną rolę w kultywowaniu tradycji i muzyki ludowej. 
➢ Spotkania Klubu Seniora
➢ Zajęcia dziecięcej i młodzieżowej grupy gitarowej 
➢ Zajęcia tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży 
➢ Organizacja  i  współorganizacja  imprez  plenerowych,  konkursów  plastycznych, 

sportowych, zabawy dla dzieci 
➢ Odbywają się spotkania i konsultacje ze Świetlicami, placówkami oświatowym z terenu 

gminy, zespołami KGW, sołectwami i innymi instytucjami pod względem współpracy i 
współorganizacji imprez, rozwoju działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej etc.

➢ Redagowanie siłami społecznymi „Kuriera Masłowskiego”. Koszt wydawnictwa gazety 
stanowi tylko druk.

2. Działalność świetlic gminnych:

Na terenie  gminy  działają  trzy  świetlice,  czynne  średnio  przez  cztery  dni  w tygodniu  w 
godzinach popołudniowych. W Barczy i Ciekotach instruktorzy pracują na ¾ etatu, natomiast 
w Woli Kopcowej instruktor zatrudniony na całym etacie. Są one miejscem spotkań dzieci i 
młodzieży  oraz  prób  działających  na  naszym  terenie  KGW.  Współpracują  również  z 
miejscowymi  szkołami.  Trwa  całoroczna  współpraca  pomiędzy  świetlicami  a  GOKiS, 
szczególnie podczas organizowanych imprez, ferii zimowych, zabaw andrzejkowych etc.

a) Świetlica Samorządowa w Barczy:

czas pracy świetlicy:
wtorek      -  14.00 – 20.00
środa        -  13.00 – 19.00
czwartek  -  14.00 – 20.00
piątek       -  13.00 – 19.00

➢ Zajęcia  stałe:  gra  w  tenisa,  zajęcia  komputerowe,  gry  i  zabawy  dydaktyczne  typu: 
rozwiązywanie  krzyżówek,  rebusów,  wykreślanek,  sudoku;  zajęcia  artystyczne  i 
plastyczne:  kolorowanie  obrazków,  rysowanie,  robienie  prac  plastycznych  różnymi 
technikami  m.in.  w  zależności  od  pory  roku  oraz  świąt  okolicznościowych  (np. 
kompozycje  z  suszonych  liści,  ozdoby  choinkowe,  laurki,  walentynki  itp.);  zajęcia  z 
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udziałem gier i zabaw świetlicowych: szachy, warcaby, chińczyk, układanki, puzzle. W 
sezonie letnim gry i zabawy na boisku z udziałem piłek, skakanek, jak również wyścigi 
oraz zabawy dla najmłodszych typu: „stary niedźwiedź”, „baloniku”, „w kotka i myszkę” 
itd.

➢ Imprezy organizowane w 2008 roku to:
Styczeń: - Akcja laurka dla każdej babci i każdego dziadka
Luty:  - Bal karnawałowy dla najmłodszych z licznymi konkursami i nagrodami
          -  Poczta Walentynowa
Maj:   -  Dzień Sportu – impreza sportowa, konkursy sportowe: wyścigi, turniej w tenisa,
              turniej w piłkę ręczną
Czerwiec:  - Dzień Dziecka – zabawa dyskotekowa dla najmłodszych (dzieci w wieku
                 szkoły podstawowej)
Lipiec:  -  wycieczka w okolicy Barcza – Brzezinki – Klonów
Grudzień:  -  spotkanie opłatkowe dla dzieci i młodzieży

➢ Współpraca  z  GOKiS przy przygotowaniu  imprez  gminnych  i  ponad gminnych  (m.in. 
Noworoczny Tort Kultury,Biesiada Masłowska, Dożynki).

b) Świetlica Samorządowa w Ciekotach:

       czas pracy świetlicy:
wtorek – piątek  -  14.30 – 20.00

➢ Zajęcia stałe: ogólnorozwojowe – plastyczne, sportowe, wieczorki taneczne dla młodzieży 
szkolnej i dzieci (uświetniane konkursami).

➢ Próby Zespołu Pieśni i Tańca oraz Kapeli z Ciekot.
➢ Współpraca z GOKiS przy przygotowaniu imprez gminnych i ponad gminnych.
➢ Imprezy okolicznościowe:

Styczeń: spotkanie z okazji Dnia Babci i Dziadka 
Luty: zabawa walentynkowa
Marzec: spotkanie z okazji Dnia Kobiet,
Kwiecień: turniej szachowy, bilardowy, konkursy o tematyce świątecznej - Wielkanoc 
Maj: Dzień Matki – spotkanie z poczęstunkiem,
Czerwiec:  zabawa  i  konkursy  z  okazji  Dnia  Dziecka;  ognisko  i  zabawa  z  okazji 
zakończenia roku szkolnego
Lipiec:  turniej  szachowy,  konkursy  plastyczne,  turniej  kosza,  ognisko,  wieczorki 
taneczne;
Sierpień:  konkurs  kulinarny  pn.:  „napoje  chłodzące”,  ognisko,  wieczorki  taneczne, 
konkursy plastyczne;
Wrzesień:  konkurs  plastyczny  „Moje  wakacje”,  dyskoteka  z  okazji  rozpoczęcia  roku 
szkolnego
Październik: zajęcia kulinarne, turniej tenisa
Listopad: zabawa Andrzejkowa, konkursy plastyczne
Grudzień: spotkanie Mikołajkowe; spotkanie wigilijne, zabawa sylwestrowa. 

c) Świetlica Samorządowa w Woli Kopcowej

czas pracy świetlicy:
Poniedziałek – 11.00 – 19.00
Wtorek – 12.30 – 20.30 od 17.00 + spotkanie KGW
Środa  -  12.00 – 20.00
Czwartek –  08.00 – 16.00
Piątek  -  12.00 – 20.00
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➢ Zajęcia  z  dziećmi  i  młodzieżą:  tenis  stołowy,  komputery,  piłkarzyki,  gry  (szachy, 
warcaby, gry planszowe); 

➢ wyjazdy z  KGW na Przeglądy i  imprezy m.in.:  Włoszczowa,  Busko Zdrój,  Festyn  w 
Ciekotach, Dożynki Gminne, etc

➢ mecze piłki ręcznej i nożnej (rozgrywki na boisku)
➢ Wigilia Strażacka, 
➢ zebrania wiejskie oraz inne imprezy wynikające z potrzeb środowiska
➢ współpraca z GOKiS przy przygotowaniu imprez gminnych i ponadgminnych.

Zgodnie  z  planem działalności  przewidzianym na 2008 rok,  Gminny  Ośrodek 
Kultury i Sportu zrealizował następujące imprezy:

Noworoczny Tort Kultury
Impreza odbyła się 19 stycznia w hali sportowej w Mąchocicach Scholasterii. Zorganizowano 
ją po raz szósty,  jako podziękowanie dla tych wszystkich którzy przyczyniają się w różny 
sposób  do  krzewienia  i  rozwoju  kultury  na  terenie  naszej  gminy.  Współorganizatorem 
tegorocznej uroczystości była Lokalna Grupa Działania „Wokół Łysej Góry”, która została 
uhonorowana nagrodą  za promocję i  wsparcie finansowe kultury w gminie Masłów.

Zabawa Karnawałowa dla dzieci 
27  stycznia  Gminny  Ośrodek  Kultury  i  Sportu  wraz  z  Gminną  Biblioteką  Publiczną  w 
Masłowie zorganizował dla najmłodszych z terenu gminy bal przebierańców. 

Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek – Włoszczowa 2008
27 stycznia we Włoszczowskim Domu Kultury odbył się XV Świętokrzyski Konkurs Kolęd i 
Pastorałek.  Do tegorocznych finałów zakwalifikował  się Zespół Pieśni i Tańca „Ciekoty”, 
który zdobył III miejsce w kategorii Zespołów  Śpiewaczych.

Ferie w lesie - „Po naukę do lasu”
1  lutego  na  terenie  „Żeromszczyzny”  w  Ciekotach  odbyła  się  Akcja  „Ferie  2008”. 
Organizatorami  byli:  Urząd  Gminy  i  Gminny  Ośrodek  Kultury  i  Sportu  w  Masłowie, 
Stowarzyszenie  Samorząd  2002,  Świętokrzyski  Park  Narodowy,  Koło  Łowieckie  „Jenot”, 
Nadleśnictwo Zagnańsk. Impreza zorganizowana była dla młodzieży szkolnej gimnazjalnej 
oraz starszej podstawowej z 11 gmin powiatu kieleckiego i pińczowskiego. Celem Akcji była 
integracja  młodzieży  z  różnych  szkół,  wymiana  doświadczeń  między  nimi  oraz  czynne 
uczestnictwo  i  zdobywanie  wiedzy z  zakresu  m.in.  życia  zwierzyny leśnej,  obsługa GPS, 
pierwsza pomoc medyczna. 

Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych
Impreza odbyła się 03 lutego w hali sportowej w Mąchocicach Scholasterii.  Do Przeglądu 
swój udział zgłosiło 10 grup z województwa świętokrzyskiego. Z terenu gminy Masłów były 
to: uczniowie ze SP w Mąchocicach Schoaslterii z „Herodami” zdobywając I miejsce. 

Gminna Liga Piłki Siatkowej
Zakończona  została  I  edycja  Gminnej  Ligi  Piłki  Siatkowej.  Podczas  wręczania  nagród 
gościliśmy  Włodzimierza  Reznera  –  nestora  polskiego  dziennikarstwa  sportowego. 
Zwycięzcami rozgrywek zostali siatkarze z drużyny OSP Mąchocice Kapitulne.
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Pieśń Wielkopostna w Daleszycach
16  marca  4  zespoły  działające  przy  GOKiS  reprezentowały  gminę  Masłów  podczas 
organizowanej  m.in.  przez  Wojewódzki  Dom  Kultury  w  Kielcach  „Festiwalu  Pieśni 
Wielkopostnej”.  Były  to:  ZPiT  „Ciekoty”,  „Żeromszczanki”  z  Mąchocic  Scholasterii, 
„Brzezinianki” z Brzezinek oraz Chór Masłowianie.  W swojej kategorii  II miejsce zdobył 
Chór Masłowianie a III miejsce Zespół Śpiewaczy Brzezinianki. 

„Baba Wielkanocna” w Warszawie
16  marca  na  terenie  Kolegiaty  Wilanowskiej  w Warszawie,  odbyła  się  VI  Ogólnopolska 
Prezentacja Stołów Świątecznych. Nasza gminę reprezentowały Koła Gospodyń Wiejskich z 
Mąchocic Kapitulnych, Woli Kopcowej, Dąbrowy i Masłowa Drugiego. W czasie prezentacji 
można było obejrzeć, spróbować i kupić świąteczne potrawy z różnych regionów Polski, a 
także  zobaczyć,  jak  wykonuje  się  pisanki,  palmy  wielkanocne  i  ozdoby  świąteczne. 
Organizatorami byli:  Krajowy Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych, Parafia 
św. Anny w Wilanowie, Dzielnica Wilanów miasta Warszawy, Centrum Kultury Wilanów.

I Gminny Turniej Tańca Nowoczesnego
28 marca w hali sportowej w Mąchocicach Scholasterii odbył się I Gminny Turniej Tańca 
Nowoczesnego. W turnieju brały udział  przedstawicielki  wszystkich szkół z terenu gminy 
Masłów, w których odbywają się zajęcia taneczne organizowane przez GOKiS a prowadzone 
przez Panią Patrycję Pedrycz – Gołąbek.

„Przodko – Pierzoki” Klubu Seniora
29 marca - Kolejne przedstawienie przygotowane i wystawione przez Klub Seniora działający 
przy GOKiS w Masłowie. Są to inscenizacje pokazujące dawne obyczaje wiejskie. Teksty do 
przedstawień piszą członkinie Klubu Seniora, m.in. Pani Stanisława Majcherczyk.

Runda wiosenna Ligi Piłki Nożnej Gminy Masłów
W okresie 06.04.2008r. – 08.06.2008r. przeprowadzono kolejną rundę rozgrywek Ligi Piłki 
Nożnej  Gminy  Masłów.  Do  rozgrywek  stanęło  12  drużyn.  Uroczyste  zakończenie  Ligi  i 
wręczenie nagród odbyło się podczas Biesiady Masłowskiej.

I Turniej Powiatowy w Piłce Siatkowej – Żeromszczyzna 2008
Rozegrany został w hali sportowej w Mąchocicach Scholasterii.  Udział wzięło 8 drużyn z 
Masłowa, Pierzchnicy, Piotrkowic, Kielc, Bęczkowa, Zagnańska.

27 kwietnia – Eliminacje do Buskich Spotkań z Folklorem
XXXII  przegląd  zespołów  pieśni  i  tańca,  kapel  ludowych,  zespołów  obrzędowych, 
propagujący i  kultywujący  folklor  regionu świętokrzyskiego.  Rejonowe eliminacje  jak  co 
roku odbyły się na terenie Żeromszczyzny w Ciekotach. W przeglądzie wzięło udział około 
50  zespołów z  terenu  powiatu  kieleckiego.  Podczas  przeglądu  zostały  rozdane  Doroczne 
Nagrody w Dziedzinie Kultury za rok 2007 w Powiecie Kieleckim. Z terenu gminy Masłów 
na  finały  w Busku zakwalifikowało  się  7  zespołów oraz  Kapelę  „Ciekoty”.  Do koncertu 
laureatów w Muszli  Parku Miejskiego wyłoniono  m.in.  Zespół  Pieśni  i  Tańca  „Ciekoty”, 
Kapelę „Ciekoty”, Zespół Śpiewaczy „Kopcowianki” oraz dwa zespoły dziecięce z Mąchocic 
Scholasterii.

18 maja – Wojewódzki Przegląd Pieśni Maryjnej
Zorganizowany po raz trzeci  w Sitkówce – Nowinach. W przeglądzie zaprezentowało się 21 
zespołów,  w  tym  chóry,  scholie,  zespoły  ludowe.  Gminę  Masłów  reprezentował  Chór 
Masłowianie,  który  zajął  I  miejsce  i  Zespół  Śpiewaczy  „Brzezinianki”  który  otrzymał 
wyróżnienie.
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II Spotkanie Integracyjne Osób Niepełnosprawnych
Odbyło się 3 czerwca na terenie Lotniska w Masłowie. A przyjechali na nie m.in. podopieczni 
Domu  Niepełnosprawnych  w  Piekoszowie,  uczestnicy  Warsztatów  Terapii  Zajęciowej  w 
Kielcach,  członkowie  Stowarzyszenia  na  rzecz  Osób  z  Upośledzeniem  Umysłowym, 
młodzież  z  ośrodków  szkolno-wychowawczych  oraz  uczniowie  szkół  im.  Jana  Pawła  II. 
Spotkanie  rozpoczęła  msza  święta.  Następnie  scenę  wypełniły  zespoły  muzyczne  z 
Wojewódzkiego Domu Kultury oraz Młodzieżowego Domu Kultury w Kielcach. Wystąpił 
również zespół ICHTIS z Masłowa. Współorganizatorem Spotkania był GOKiS w Masłowie.

Samorządowy Lider Zarządzania
11  czerwca  w  Domu  Ludowym  w  Woli  Kopcowej  odbyła  się  prezentacja  dorobku 
kulturalnego Gminy Masłów w ramach „Dni Otwartych” Laureatów i Finalistów konkursu 
„Samorządowy Lider Zarządzania”, w którym gmina Masłów wygrała I edycję konkursu w 
zakresie  usług  społecznych  -  kulturze.  Wniosek  pod  nazwą  „Spotkania  z  kulturą”  został 
przygotowany  przez  GOKiS,  GBP  i  Stowarzyszenie  Masłów  Info.  Konkurs  jest  częścią 
programu  realizowanego  przez  Związek  Gmin  Wiejskich  RP,  Związek  Miast  Polskich, 
Związek Powiatów Polskich i Norweski Związek Władz Lokalnych, współfinansowanego z 
tzw. funduszy norweskich. Celem całego programu jest wsparcie samorządów w zarządzaniu 
i realizacji ich zadań.

13 czerwca –XV Biegi Terenowe Szlakiem Młodych Lat Stefana Żeromskiego.
Na terenie Żeromszczyzny w Ciekotach odbyły się: XV Biegi Terenowe Szlakiem Młodych 
Lat Stefana Żeromskiego Impreza zorganizowana była dla uczniów szkół podstawowych i 
gimnazjów  z  terenu  gminy  Masłów  oraz  szkół  gminy  ościennych  powiatu  kieleckiego, 
noszących imię Stefana Żeromskiego.

14 czerwca – Rajd Kolarski Kielce – Święta Katarzyna
Organizatorami byli: Świętokrzyski Związek Ognisk TKKF w Kielcach i Gminny Ośrodek 
Kultury  i  Sportu  w  Masłowie.  Rajd  przebiegał  przez  gminę  Masłów  z  punktami 
przystankowymi  na  placu  parafialnym  w  Masłowie  Pierwszym  i  Żeromszczyźnie  w 
Ciekotach.

28-29 czerwca - Święto Lotniska i Biesiada Masłowska
Dwudniowy  festyn  zorganizowano  na  terenie  Lotniska  w  Masłowie.  Pierwszego  dnia 
obchodzono  święto  lotniska,  natomiast  w  drugim  dniu  odbyła  się  Biesiada  Masłowska. 
Imprezy  uświetniły  m.in.  pokazy  skoków  spadochronowych,  występy  zespołów  z 
Wojewódzkiego Domu Kultury w Kielcach, zespoły taneczne, młodzieżowy zespół gitarowy 
z GOKiS w Masłowie, zespoły ludowe, stoisko z potrawami regionalnymi przygotowanymi 
przez  zespoły  KGW z terenu  gminy Masłów,  liczne  konkursy  z  nagrodami.  Zakończono 
uroczyście Gminną Ligę Piłki Nożnej – runda wiosenna. Biesiadę zakończyła dyskoteka dla 
młodzieży.

Wakacyjny wypoczynek – Sielpia 2008
Zorganizowany  w  sierpniu  przez  Gminny  Ośrodek  Kultury  i  Sportu  w  Masłowie  dzięki 
środkom finansowym stanowiącym nagrodę dla gminy Masłów za zajęcie 5 miejsca w kraju 
w XIV Sportowym Turnieju Miast i Gmin. Uczestnikami wypoczynku były dzieci i młodzież 
z terenu gminy Masłów. Zakwaterowani byli na terenie Ośrodka Wypoczynkowego ZHP w 
pawilonie „ZUCH”.
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Runda jesienna Ligi Piłki Nożnej Gminy Masłów 
W okresie 12.08.2008r. – 04.11.2008r. przeprowadzono kolejną rundę rozgrywek Ligi Piłki 
Nożnej  Gminy  Masłów.  Do  rozgrywek  stanęło  9  drużyn.  Mecze  rozgrywano  na  dwóch 
boiskach w Dolinie Marczakowej i Masłowie Drugim – Podwiśniówka. 

17 sierpnia – IX Powiatowy Przegląd Zespołów Folklorystycznych i Solistów
Przegląd odbył się w Chmielniku. Gminę Masłów reprezentowały zespoły: Zespół Pieśni i 
Tańca Ciekoty oraz występująca w kategorii solistów pani Aniela Cedro, członkini Zespołu 
Śpiewaczego „Dąbrowianki”, która zdobyła I miejsce.

31 sierpień – Dożynki Gminne
Tegoroczne  Święto  Plonów  odbyło  się  na  „Żeromszczyźnie”  w  Ciekotach.  Uroczystości 
rozpoczęły się mszą św. polową, a następnie odbyła się część artystyczna święta. Uczestnicy 
mogli podziwiać m.in. wystawę płodów rolnych.
Imprezę  uświetniły  występy  zespołów  ludowych  z  gminy  Masłów,  występ  rockowego 
zespołu młodzieżowego, Klubu Seniora z Kielc, oraz Dariusza Bernatka laureata Festiwalu 
„Zaczarowana  piosenka”  organizowanego  przez  fundację  Anny Dymnej.  Przeprowadzono 
również  m.in.  konkurs  kulinarny  dla  Kół  Gospodyń  Wiejskich  gminy  Masłów,  którego 
zwycięzcą okazało się KGW z Mąchocic Kapitulnych.

19 październik – Klub Seniora „Wesele”
W  Gminnym  Ośrodku  Kultury  i  Sportu  Klub  Seniora  przedstawił  kontynuację  obrzędu 
zaręczynowego  „Zwiady”   pn.  „Wesele”  autorstwa  członkini  Klubu,  pani  Stanisławy 
Majcherczyk. Relacja do obejrzenia na stronie telewizji internetowej www.maslow.info.pl 

Listopad 2008 – luty 2009 – Liga Piłki Siatkowej
Zorganizowano III edycja Ligi Piłki Siatkowej w gminie Masłów. Rozgrywki odbywały się w 
hali sportowej w Mąchocicach Scholasterii. Udział wzięło 18 drużyn. Liga cieszyła się dużym 
zainteresowaniem.

6-7 grudnia - Piłkarski Turniej Mikołajkowy
Przeprowadzono III Turniej Mikołajkowy w halowej piłce nożnej. Rozegrany został w hali 
sportowej w Mąchocicach Scholasterii.

07.12.2008r. – udział w III Przeglądzie Zespołów Obrzędowych w WDK Kielce
Celem Przeglądu jest przypomnienie,  popularyzacja  i dokumentacja ginącej  dziś  tradycji  i 
kultury ludowej. Do udziału w Przeglądzie  zgłosiło się 7 zespołów obrzędowych z terenu 
naszego województwa. Gminę Masłów reprezentował Klub Seniora z obrzędem „Przodko – 
Pierzoki”, czyli darcie pierza. 

Jubileusz - Złote Gody
28 grudnia zorganizowano, należącą już do tradycji uroczystość uhonorowania medalami za 
Długoletnie  Pożycie  Małżeńskie  seniorów z naszej  gminy.  13  parom małżeńskim medale 
wręczył  wójt  Włodzimierz  Korona.  Uroczystość  rozpoczęto  mszą  świętą  w  kościele 
parafialnym, a następnie Jubilaci wraz z zaproszonymi gośćmi przeszli do Gminnego Ośrodka 
Kultury i Sportu w Masłowie, gdzie odbyła się część artystyczna.
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Realizowane projekty unijne:

-  23.12.2008r. została  podpisana  umowa  o  dofinansowanie  projektu  „Od  przeszłości  do 
przyszłości  – nowe źródła umiejętności”,  realizowanego przez Gminny Ośrodek Kultury i 
Sportu  w Masłowie.  Projekt  skierowany jest  do  mieszkańców gminy Masłów,  w ramach 
którego  uczestnicy  odbywali  szkolenia:  szydełkowania,  informatyczne,  teatralne, 
bibułkarstwa, garncarstwa, wikliniarstwa. Wartość projektu: 49.354,30zł. 

Rada Programowa Gminnego Ośrodka Kultury

Rada Programowa GOK - Społeczny organ doradczy – powołana 20 lipca 2003 odbyła w 
2008 roku 4 posiedzenia.

Rada Sportu

Zarządzeniem  wójta  gminy  Masłów  na  podstawie  ustawy o  kulturze  fizycznej  powołana 
została w dniu 13.03.2007r. Rada Sportu, której głównym zadaniem jest opiniowanie:
- strategii rozwoju gminy
- projektu budżetu w części dotyczącej kultury fizycznej
- projektów uchwał dotyczących rozwoju kultury fizycznej
- programów bazy sportowej na terenie gminy
-  planów imprez  sportowych  i  rekreacyjnych  organizowanych  przez  różne  organizacje  na 
terenie gminy.
Członkowie Rady Sportu wykonują swoje funkcje społecznie.

Zarząd Gminny KGW

Koła Gospodyń Wiejskich z  terenu gminy Masłów powołały  Zarząd Gminny KGW.  Ta 
sformalizowana  struktura  będzie  społecznym  ciałem  koordynującym  działania  kół.  Tym 
samym większość strategicznych decyzji i wypracowywanie form pracy kół będzie zapadać 
na Zarządzie Gminnym. Wzmocni to nie tylko KGW, ale pozwoli na zintensyfikowanie ich 
działań.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu współpracuje z:
- Komisją Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy,
- Zarządem Gminnym OSP
- szkołami na terenie gminy
- Stowarzyszeniem Partnerstwo i Rozwój
- Skalnik Wiśniówka (m.in. Turniej Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Masłów)
- maslow.info – regionalnym portalem informacyjnym. Mamy również adres internetowy: 
www.gok.maslow.pl oraz e-mail: gok@maslow.pl 
- instytucjami kultury z terenu województwa świętokrzyskiego
- Lokalną Grupą Działania - Wokół Łysej Góry
- Świętokrzyskim Biurem Rozwoju Regionalnego
- twórcami z terenu gminy Masłów

7

mailto:gok@maslow.pl
http://www.gok.maslow.pl/

	Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Masłowie działa w oparciu o statut zatwierdzony przez Radę Gminy i jako instytucja upowszechniania kultury realizuje swoje zadania statutowe na terenie gminy Masłów oraz woj. świętokrzyskiego. Sprawuje jednocześnie nadzór merytoryczny nad działalnością świetlic samorządowych w: Barczy, Ciekotach i Woli Kopcowej. 
	Stała działalność GOKiS 


