
Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Masłowie 

za rok 2010

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 (11 zespołów) prowadzone przez instruktorów, które pełnią 

bardzo ważną rolę w kultywowaniu tradycji muzyki ludowej. 
- Spotkania Klubu Seniora
- Zajęcia dziecięcej i młodzieżowej grupy gitarowej 
- Zajęcia tańca nowoczesnego dla dzieci i młodzieży w GOKiS Masłów oraz Zespole Szkół 

w Mąchocicach Kapitulnych
- Organizacja  i  współorganizacja  imprez  plenerowych,  konkursów  plastycznych, 

sportowych, zabawy dla dzieci 
- Zajęcia  Dziecięcej  Szkółki  Piłkarskiej  oraz  prowadzenie  drużyny  piłkarskiej  GOKiS 

Masłów
- 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.

Zgodnie  z  planem działalności  przewidzianym na 2010 rok,  Gminny  Ośrodek 
Kultury i Sportu zrealizował następujące imprezy:

Dzień Babci i Dziadka
23 stycznia GOKiS wraz z GBP w Masłowie zorganizowały dla jubilatów oraz Klubu Seniora 
Dzień Babci i Dziadka. Podczas uroczystości wystąpił dziecięcy zespół kolędniczy ze szkoły 
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w Mąchocicach Scholasterii oraz młodzieżowa grypa gitarowa pod kierunkiem pana Andrzeja 
Wilkosa.

10-lecie KGW w Barczy
W styczniu  Koło Gospodyń Wiejskich w Barczy świętowało 10-lecie  swojej  działalności. 
Jubileusz  połączony  z  Dniem  Babci  i  Dziadka  zorganizowano  w  budynku  Świetlicy 
Samorządowej w Barczy.

Noworoczny Tort Kultury
Impreza odbyła się 30 stycznia w hali sportowej w Mąchocicach Scholasterii. Zorganizowano 
ją po raz ósmy,  jako podziękowanie dla tych wszystkich którzy przyczyniają się w różny 
sposób do krzewienia i rozwoju kultury na terenie naszej gminy. 

Zabawa karnawałowa
07 lutego GOKiS Masłów wraz z GBP w Masłowie zorganizowały zabawę karnawałową dla 
dzieci z terenu gminy Masłów. 

Gminna Liga Piłki Siatkowej
W  lutym  zakończona  została  kolejna  edycja  Gminnej  Ligi  Piłki  Siatkowej.  Rozgrywki 
przeprowadzono w hali sportowej w Mąchocicach Scholasterii.

Dzień Kobiet
14 marca GOKiS Masłów uczestniczył jako współorganizator w przygotowaniu uroczystości, 
w  której  wzięło  udział  ok.  170  pań  z  gminy  Masłów oraz  władze  samorządowe  gminy. 
Uroczystość odbyła się w Domu Weselnym „Stary Sad” w Masłowie Drugim.

Pieśń Wielkopostna w Daleszycach
21 marca w Daleszycach odbyły się finały „VI Festiwalu Pieśni Wielkopostnych”. Podczas 
eliminacji rejonowych organizowanych w  Pińczowie i Stąporkowie nominację do Daleszyc 
otrzymały 2 zespoły z gminy Masłów: Chór Masłowianie – zajmując I miejsce w kategorii  
chórów,  i  Grupa  Artystyczna  „Golica”  zdobywając  III  miejsce  w  kategorii  zespołów 
wokalno-instrumentalnych. 

Mistrzostwa gminy w futsalu
W  hali  sportowej  w  Mąchocicach  Scholasterii  odbył  się  turniej  szkól  podstawowych 
i  gimnazjów piłki  nożnej.  Niespodzianką  podczas  wręczania  pucharów był  udział  trenera 
Korony Kielce Marcina Gawrona oraz piłkarzy Korony Kielce.

Runda wiosenna Ligi Piłki Nożnej Gminy Masłów
W okresie maj – czerwiec 2010 przeprowadzono kolejną rundę rozgrywek Ligi Piłki Nożnej 
Gminy Masłów. Do rozgrywek stanęło 9 drużyn.

XI Międzynarodowe Spotkania Chóralne „Ad Gloriam Dei”
Odbyły  się  16  maja  w  Pińczowie  w  kościele  pw.  Św.  Jana  Apostoła  i  Ewangelisty.  
Występowały  chóry  z  Ukrainy,  Słowacji,  z  Krakowa  i  Warszawy.  Województwo 
świętokrzyskie reprezentował Chór Masłowianie.

20-lecie Samorządu Terytorialnego
Współorganizacja  obchodów  gminnych  uroczystości.  Impreza  odbyła  się  w  Szkole 
Podstawowej im. Stefana Żeromskiego w Mąchocicach Scholasterii.
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Eliminacje do Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem - uzupełnić
5-6 czerwca – odbył się Przegląd Finałowy Buskich Spotkań z Folklorem. Poprzedzony był 
eliminacjami odbywającymi się w tym roku w Daleszycach. Gminę Masłów reprezentowały: 
ZPiT „Ciekoty”, Kapela Ciekoty, Zespół Śpiewaczy „Kopcowianki” z Woli Kopcowej oraz 
solista  instrumentalista  Jan  Sepioło.  Wszyscy  zostali  zaproszeni  na  finały  przeglądu  do 
Buska, gdzie „Kopcowianki” zdobyły III miejsce w kategorii zespołów śpiewaczych, ZPiT 
„Ciekoty” również III miejsce w kategorii zespołów pieśni i tańca, natomiast Kapela Ciekoty 
zdobyła prestiżową nagrodę im. Piotra Gana.

XVII Biegi Terenowe Szlakiem Młodych Lat Stefana Żeromskiego
Odbyły  się  w czerwcu.  Impreza  zorganizowana  była  dla  uczniów  szkół  podstawowych  i 
gimnazjów  z  terenu  gminy  Masłów  oraz  szkół  gminy  ościennych  powiatu  kieleckiego, 
noszących imię Stefana Żeromskiego.

IV Spotkanie Integracyjne Osób Niepełnosprawnych
Pomoc w organizacji  spotkania,  które odbyło się 3 czerwca na placu parafii  w Masłowie. 
Spotkanie to organizowane jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z Kielc i regionu 
świętokrzyskiego. Spotkanie rozpoczęła msza święta.

Zespoły GOKiS Masłów koncertowały na Węgrzech
W czerwcu na zaproszenie burmistrza zaprzyjaźnionej gminy Börcs i Samorządu Mniejszości 
Polskiej w Györ na Węgry wyjechał Chór Masłowianie i Zespół Śpiewaczy „Kopcowianki” z 
Woli Kopcowej działające przy GOKiS Masłów. Występy zespołów uświetniły obchody Dnia 
Świętego Władysława – patrona Węgier.

10-lecie KGW w Dąbrowie
18 lipca Koło Gospodyń Wiejskich w Dąbrowie obchodziło 10-lecie działalności. Jubileusz 
ten zbiegł się z występem zespołu podczas XVI Festiwalu Folkloru im. Józefa Myszki w Iłży, 
w którym „Dąbrowianki” uczestniczą nieprzerwanie od 2004r. 

Rozgrywki piłkarskie na Węgrzech
W  dniach  30  lipiec  –  02  sierpień  zwycięska  drużyna  Ligi  Piłki  Nożnej  gminy  Masłów 
„Lubrzanka  Brzezinki”  wzmocniona  zawodnikami  z  pozostałych  drużyn  wyjechała  na 
rozgrywki  o  „Puchar  RABCY” na Węgry,  gdzie  zdobyli   II  miejsce  na  cztery startujące 
drużyny.

Dyskoteki
W dniach 24 lica  i  28 sierpnia  GOKiS Masłów zorganizował  dyskoteki  dla  młodzieży  z 
terenu gminy Masłów.

Doroczna Nagroda w Dziedzinie Twórczości Artystycznej
Nagrodę  przyznaje  samorząd  powiatu  kieleckiego.  8  sierpnia  tego  roku  wręczono  ją 
Zespołowi Śpiewaczemu „Kopcowianki” z Woli Kopcowej podczas Powiatowego Przeglądu 
Zespołów Folklorystycznych w Chmielniku.

Święto Małych Ojczyzn
W ostatni weekend września w Kielcach odbyła się impreza,  promująca ościenne gminy i 
tradycje związane z folklorem i kuchnią świętokrzyską. Gminę Masłów promowały: na scenie 
-  Zespół  Pieśni  i  Tańca  „Ciekoty”  wraz  z  kapelą,  zaś  potrawy  regionalne  przygotowały 
delegacje zespołów KGW oraz pan Ernest Noga z chlebem „mochockim”.
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III Rajd Śladami Stefana Żeromskiego
We wrześniu odbył się III Rajd Śladami Stefana Żeromskiego dla uczniów z czterech szkół 
podstawowych  oraz  dwóch gimnazjów z terenu  gminy Masłów. Uczniowie  szli  w trzech 
grupach po około 50 osób. Uroczyste zakończenie tegorocznego Rajdu odbyło się w SP w 
Mąchocicach Scholasterii.

Runda jesienna Ligi Piłki Nożnej Gminy Masłów
W okresie 05 wrzesień – 17 październik przeprowadzono kolejną rundę rozgrywek Ligi Piłki 
Nożnej Gminy Masłów. Do rozgrywek stanęło 6 drużyn. 

Zawody kolarskie MTB (kolarstwo górskie) w Masłowie
We wrześniu z inicjatywy Świętokrzyskiego Regionalnego Związku Kolarskiego i Gminnego 
Ośrodka Kultury i  Sportu w Masłowie zorganizowano II  wyścig  kolarski  MTB dla  szkół 
podstawowych i gimnazjów z gminy Masłów. Łącznie w zawodach wzięło udział ponad 50 
osób. 

Otwarcie Szklanego Domu
Współorganizcja i pomoc przy uroczystościach otwarcia Szklanego Domu:
23 październik – główne otwarcie
24 październik – Dzień Otwarty dla zwiedzających
26 październik – dzień otarty dla Kół Gospodyń Wiejskich i OSP w Masłowie
05 listopad – „Spotkanie z Żeromskim” dla dzieci i młodzieży gminy Masłów uświetnione 
występami: grupy gitarowej Andrzeja Wilkosa, zespołu tanecznego pod kierunkiem Patrycji 
Pedrycz-Gołąbek, solistki Oli Tutaj i zespołu „Ichtis”.

Święto Niepodległości
Obchodzono  je  w  Szklanym  Domu.  Referat  dotyczący  okoliczności  odzyskania 
niepodległości  wygłosił  historyk,  dyrektor  SP  w  Brzezinkach  pan  Zbigniew  Długosz. 
Program artystyczny przedstawiły dzieci z Zespołu Szkół w Masłowie Pierwszym oraz Chór 
Masłowianie.

Podsumowanie roku sportowego
W  listopadzie  w  Szklanym  Domu  zorganizowano  spotkanie  podsumowujące  działalność 
sportową na terenie gminy Masłów. W spotkaniu uczestniczyli m.in. samorządowcy, drużyny 
GOKiS Masłów i Klonówki Masłów, przedstawiciele  Klubu Bokserskiego RUSH, Zarząd 
Sekcji  Piłki  Nożnej  GOKiS  Masłów,  przedstawiciele  Świętokrzyskiego  Związku  Piłki 
Nożnej, przedstawiciele PZPN.

V Wojewódzki Przegląd Zespołów Obrzędowych
27 listopada -  w Wojewódzkim Domu Kultury w Masłowie,  Klub Seniora zaprezentował 
podczas przeglądu obrzęd „Zwiady” zdobywając III miejsce.

Listopad 2009 – luty 2010 – Liga Gminna Piłki Siatkowej
Zorganizowano  V  edycję  Ligi  Gminnej  Piłki  Siatkowej  w  gminie  Masłów.  Rozgrywki 
odbywały się w hali sportowej w Mąchocicach Scholasterii. Udział wzięło 10 drużyn. Liga 
cieszyła się dużym zainteresowaniem.

Jubileusz - Złote Gody
W listopadzie zorganizowano, należącą już do tradycji uroczystość uhonorowania medalami 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie seniorów z naszej gminy. 17 parom małżeńskim medale 
wręczył  wójt  Włodzimierz  Korona.  Uroczystość  rozpoczęto  mszą  świętą  w  kościele 
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parafialnym. Druga część uroczystości odbyła się w Szklanym Domu w Ciekotach a uświetnił 
ją występ Klubu Seniora. 

Spotkania Klubu Seniora
Na przestrzeni 2010 roku GOKiS Masłów zorganizował 4 spotkania seniorów mieszkających 
na terenie gminy Masłów.

Szkółka piłki nożnej 
Od sierpnia 2009 roku przy Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu prowadzona jest szkółka 
piłki nożnej dla dzieci i młodzieży z gminy Masłów. Zapisanych jest około 50 dzieci. Dzieci  
uczestniczyły m.in. w wyjazdowym treningu do Sitkówki-Nowiny.

„Zadbaj o siebie – ekologia w domu”
Od sierpnia do października 2010r. realizowany był projekt pn. „Zadbaj o siebie – ekologia w 
domu”,  którego  celem  było  upowszechnianie  wiedzy  o  ekologicznym  i  ekonomicznym 
zarządzaniu  odpadami  wśród  mieszkańców  gminy  Masłów.  Beneficjentem  projektu  był 
Gminny  Ośrodek  Kultury  i  Sportu  w  Masłowie.  W jego  ramach  odbyły  się  3  szkolenia 
adresowane  do  radnych  i  sołtysów  z  terenu  naszej  gminy  dotyczące  selektywnej  zbiórki 
odpadów  komunalnych,  kompostowania   i  pozbywania  się  elektrośmieci.  Miały  miejsce 
również  spotkania  informacyjne  w  sołectwach  naszej  gminy  dotyczące  tematyki 
realizowanego projektu.

Rada Programowa Gminnego Ośrodka Kultury

Rada Programowa GOKiS -  Społeczny organ doradczy – powołana 20 lipca 2003 odbyła w 
2010 roku 4 posiedzenia.

Rada Sportu

Rada Sportu odbyła w 2010 roku 2 posiedzenia.

Gminny Ośrodek Kultury i Sportu współpracuje z:
- Komisją Oświaty, Kultury, Opieki Społecznej i Promocji Gminy,
- Zarządem Gminnym OSP
- szkołami na terenie gminy
- Stowarzyszeniem Żeromszczyzna
- 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
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