
Sprawozdanie z działalności
Gminnego Ośrodka Kultury w Masłowie 

za 2007 rok

Gminny Ośrodek Kultury 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 organizowane dla wszystkich warstw wiekowych społeczności 
gminnej,  przy  współpracy  z  jednostkami  samosądu  terytorialnego  oraz  placówkami 
kulturalnymi z terenu województwa. 

I.  Stała działalność GOK 

1. Przez cały okres 2007 roku w Gminnym Ośrodku Kultury prowadzone były stałe 
zajęcia:

➢ Próby chóru dziecięcego – zajęcia odbywają się w Masłowie II, p. Rafał Żebrowski.
➢ Próby Zespołów Ludowych - prowadzone przez instruktorów: p. Adama Chamerskiego, 

p.  Tomasza  Liszkę,  p.  Grzegorza  Michtę,  p.  Zygmunta  Służewskiego,  p.  Wojciecha 
Mazurczaka – które pełnią bardzo ważną rolę w kultywowaniu tradycji muzyki ludowej. 

➢ Spotkania Klubu Seniora
➢ Zajęcia grupy gitarowej i próby zespołu country „Andrzej i Przyjaciele” – pod kierunkiem 

p.  Andrzeja  Wilkosa  w  GOK  oraz  p.  Daniela  Kozłowskiego  w  SP  w  Mąchocicach 
Scholasterii

➢ Zajęcia taneczne dla dzieci i młodzieży (GOK oraz szkoły na terenie gminy) – Patrycja 
Pedrycz

➢ Aerobik  dla  wszystkich  chętnych  organizowany  przez  GOK  w/m  oraz  placówkach 
oświatowych gminy Masłów – Patrycja Pedrycz

➢ Organizacja  i  współorganizacja  imprez  plenerowych,  konkursów  plastycznych, 
konkursów sportowych,  zabawy dla  dzieci,  dyskoteki;  zajęcia klubowe: gry stolikowe, 
komputerowe; zajęcia sportowe.

➢ Przez  cały  rok  trwały  także  spotkania  i  konsultacje  ze  Świetlicami  oraz  placówkami 
oświatowym  z  terenu  gminy  pod  względem  współpracy  i  współorganizacji  imprez, 
rozwijania nowych form k-o.

➢ Odbywały się również konsultacje GOK z KGW, sołectwami i innymi instytucjami w 
zakresie rozwoju działalności kulturalnej, sportowej, turystycznej (np. szkolenia).

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

➢ Trwały także przygotowania do imprez kameralnych i plenerowych m.in.: Noworoczny 
Tort  Kultury;  Świętokrzyski  Konkurs  Kolęd  i  Pastorałek  –  Włoszczowa  2007; 
Wojewódzki  Przegląd  Widowisk  Kolędniczych;  Powiatowe  Eliminacje 
Międzynarodowych Buskich Spotkań z Folklorem; Biesiada Masłowska; Dożynki; i inne.
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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  GOK, 
szczególnie podczas organizowanych imprez, ferii zimowych, zabaw andrzejkowych etc.
a) Świetlica Samorządowa w Barczy:

czas pracy świetlicy:
poniedziałek – piątek  -  14.00 – 18.00

➢ Zajęcia  stałe:  plastyczne,  klubowe  z  udziałem  gier  planszowych,  zabaw  ruchowych 
i ogólnorozwojowych (projektowanie z klocków domu swoich marzeń, robienie kwiatów 
z bibuły, projektowanie wiosennej gazetki), 

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

➢ Próby KGW z Barczy
➢ dyskoteki
➢ 01.06. – Dzień Dziecka
➢ imprezy okolicznościowe: dzień babci i dziadka, dzień matki etc
➢ czytanie bajek,
➢ tenis stołowy
➢ zebrania sołeckie i inne
➢ zabawa sylwestrowa

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 GOK 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 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: spotkanie kulinarne, turniej tenisa
Listopad: zabawa Andrzejkowa, konkursy plastyczne
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Grudzień: spotkanie Mikołajkowe; spotkanie wigilijne, zabawa sylwestrowa. 

c) Świetlica Samorządowa w Woli Kopcowej

czas pracy świetlicy:
Poniedziałek – 17.00 – 20.00
Wtorek – od 17.00 + spotkanie KGW
Czwartek –  17.00 – 20.00
Piątek  -  17.00 – 20.00
Sobota – 16.00 – 20.00

➢ Zajęcia  z  dziećmi  i  młodzieżą:  tenis  stołowy,  piłkarzyki,  gry  (szachy,  warcaby,  gry 
planszowe); 

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

➢ Wigilia Strażacka, 
➢ zebrania wiejskie oraz inne imprezy wynikające z potrzeb środowiska
➢ wtorki i czwartki – aerobik
➢ nauka tańca towarzyskiego – poniedziałki 20.00 – 21.00
➢ współpraca z GOK przy przygotowaniu imprez gminnych i ponadgminnych.

II.Zgodnie z planem działalności przewidzianym na 2007 rok, Gminny Ośrodek 
Kultury zrealizował następujące imprezy:

Świętokrzyski Konkurs Kolęd i Pastorałek – Włoszczowa 2007

07  stycznia  w  Jędrzejowie  odbyły  się  eliminacje,  natomiast  28  stycznia  finały  we 
Włoszczowe.  Do finałów zakwalifikował  się  Chór  Masłowianie,  który  jednak  nie  zdobył 
żadnej nagrody.

Noworoczny Tort Kultury

Impreza  odbyła  się  27  stycznia  w  Hali  Sportowej  w  Mąchocicach  Scholasterii. 
Zorganizowano  ją  już  po  raz  piąty,  jako  podziękowanie  dla  tych  wszystkich  którzy 
przyczyniają się w różny sposób do krzewienia i rozwoju kultury na terenie naszej gminy.

Wojewódzki Przegląd Zespołów Kolędniczych

Impreza odbyła się 04 lutego w Hali Sportowej w Mąchocicach Scholasterii. Do Przeglądu 
swój udział zgłosiło 10 grup z województwa świętokrzyskiego. Z terenu gminy Masłów były 
to: Zespół „Czerwone Jagody” ze SP w Mąchocicach Schoaslterii, który zdobył I miejsce oraz 
Zespół „Mąchockie Kolędniki” z Mąchocic Kapitulnych, który otrzymał wyróżnienie. 

Zabawa Karnawałowa dla dzieci 

Tradycyjnie już w okresie karnawału Gminny Ośrodek Kultury organizuje dla najmłodszych 
z  terenu gminy zabawę choinkową.  W tym roku atrakcją  był  gościnny występ  dziecięcej 
grupy tanecznej prowadzonej przez panią Patrycję Pedrycz – Gołąbek.
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Gminna Liga Piłki Siatkowej

Z inicjatywy młodych ludzi zainteresowanych piłką siatkową przy pomocy Urzędu Gminy i 
Gminnego  Ośrodka  Kultury  w  Masłowie  doszło  do  zorganizowania  i  przeprowadzenia  I 
Gminnej Ligi Piłki Siatkowej. Swój udział zgłosiło 11 drużyn a rozgrywki odbywały się w 
hali sportowej w Mąchocicach Scholasterii i trwały od 14 stycznia do 01 kwietnia.

15 kwiecień – 17 czerwiec – runda wiosenna Ligi Piłki Nożnej Gminy Masłów

W okresie 15.04.2007r. – 17.06.2007r. przeprowadzono kolejną rundę rozgrywek Ligi Piłki 
Nożnej  Gminy  Masłów.  Do  rozgrywek  stanęło  13  drużyn.  Uroczyste  zakończenie  Ligi  i 
wręczenie nagród odbyło się podczas Biesiady Masłowskiej.

„Baba Wielkanocna” w „Przedwiośniu”

Pod tym hasłem 31 marca w hotelu „Przedwiośnie” w Mąchocicach Kapitulnych odbył się 
pierwszy wiosenny kiermasz  rękodzieła:  pisanek,  palm wielkanocnych,  pająków,  serwet  i 
obrusów oraz domowych wypieków i potraw. Podczas kiermaszu rozstrzygnięto konkursy 
zorganizowane przez GOK pn. „Stroik Wielkanocny” oraz Gminną Bibliotekę Publiczną pn. 
„Życzenia  Wielkanocne”.  Organizatorami  byli:  GOK  i  GBP  w  Masłowie  oraz  Hotel 
„Przedwiośnie”,  który  ufundował  nagrodę  specjalną  dla  uczestników  konkursów.  W 
kiermaszu uczestniczyły również Koła Gospodyń Wiejskich z naszej gminy.

29 kwietnia – Eliminacje do Buska 

Kolejna,  XXXI  edycja  przeglądu  zespołów  pieśni  i  tańca,  kapel  ludowych,  zespołów 
obrzędowych,  propagująca  i  kultywująca  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 2006 w Powiecie Kieleckim. Wśród 
nagrodzonych znalazł się reprezentant gminy Masłów, Pan Andrzej Wilkos prowadzący w 
GOK zajęcia gitarowe dla dzieci i młodzieży.  Z terenu gminy Masłów wystąpiły zespoły: 
„Kopcowianki” z Woli Kopcowej, „Żeromszczanki” z Mąchocic Scholasterii, „Barczanki” z 
Barczy, „Lubrzanka” z Mąchocic Kapitulnych, NOVE z Masłowa Drugiego. Do finałów w 
Busku  zakwalifikowały  się:  „Kopcowianki”,  „Żeromszczanki”,  „Lubrzanka”,  „NOVE”  z 
czego nagrodzone zostały zespoły „Lubrzanka” i „Kopcowani”.

01 czerwca – Sportowy Turniej Miast i Gmin na Ciekotach , Międzynarodowy Dzień
Dziecka i XIV Biegi Terenowe Szlakiem Młodych Lat Stefana Żeromskiego.

Na terenie Żeromszczyzny w Ciekotach odbyły się: XIV Biegi Terenowe Szlakiem Młodych 
Lat  Stefana  Żeromskiego  połączone  z  Międzynarodowym  Dniem  Dziecka  oraz  XIV 
Sportowym  Turniejem  Miast  i  Gmin.  Impreza  zorganizowana  była  dla  uczniów  szkół 
podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Masłów oraz szkół gminy ościennych powiatu 
kieleckiego, noszących imię St. Żeromskiego.
W  Sportowym  Turniejem  Miast  i  Gmin  w  kategorii  gmin  do  15 000  tyś  mieszkańców 
zajęliśmy I miejsce w Polsce otrzymując nagrodę 1.500 zł w sprzęcie sportowym.
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23-24 czerwca - 70-lecie 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. 
Tegoroczna  Biesiada  współfinansowana  była  ze  źródeł  Unii  Europejskiej  w ramach  SPO 
„Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich” – 
Działanie  2.7.  „Pilotażowy  Program  Leader+”  Schemat  II,  którego  realizatorem  jest 
Stowarzyszenie  „Lokalna  Grupa  Działania  –  Wokół  Łysej  Góry”,  dzięki  któremu 
przeprowadzony został m.in. konkurs kulinarny na tradycyjna potrawę regionalną. . Imprezę 
uświetniły  m.in.  zespoły  reprezentujące  Wojewódzki  Dom  Kultury  w  Kielcach,  gminne 
zespoły ludowe, muzyczne. Rozdano nagrody zwycięzcom konkursu na najładniejszą posesję 
oraz uroczyście zakończono ligę piłki nożnej.

12 sierpień – 04 listopad – runda jesienna Ligi Piłki Nożnej Gminy Masłów 

W okresie 15.04.2007r. – 17.06.2007r. przeprowadzono kolejną rundę rozgrywek Ligi Piłki 
Nożnej  Gminy  Masłów.  Do  rozgrywek  stanęło  13  drużyn.  Mecze  rozgrywano  na  dwóch 
boiskach w Dolinie Marczakowej i Masłowie Drugim – Podwiśniówka. Gościem honorowym 
był pan Andrzej Ordysiński – szef wydziału sędziowskiego Świętokrzyskiego Związku Piłki 
Nożnej.

26.08.2007 – Dożynki Gminne

Tegoroczne  Święto  Plonów odbyło  się  w sołectwie  Masłów.  Uroczystości  rozpoczęły  się 
mszą św. w kościele parafialnym a następnie korowód z zespołami, zaproszonymi gośćmi i 
uczestnikami przeszedł na Lotnisko, gdzie odbyła się część artystyczna święta.  Starostami 
tegorocznych  Dożynek  byli:  Małgorzata  Kozubek –  sołtys  Masłowa i  Andrzej  Sobecki  – 
rolnik z tej miejscowości. Uczestnicy mogli podziwiać m.in. wystawę płodów rolnych.
Imprezę  uświetniły  występy zespołów ludowych  z gminy Masłów, pokaz  młodzieżowych 
drużyn OSP, pokaz siłowy rodzeństwa Kasi i Wojtka Pulut z Barczy. Gościliśmy również 
grupę z gminy partnerskiej Börsc z Węgier.

19 październik – Euro-Gmina 2006/2007

Gmina Masłów otrzymała wyróżnienie w kategorii SPORT w III Plebiscycie  Euro-Gmina 
2006/2007  województwa świętokrzyskiego. Wręczenie nagród odbyło się w Wojewódzkim 
Domu Kultury  w Kielcach.  Statuetki  wręczali  Jerzy  Chrobot,  dyrektor  Agencji  Pop-Art., 
pomysłodawca  plebiscytu  oraz  reprezentant  marszałka  województwa  Bernard  Antos. 
Zadaniem plebiscytu jest popularyzacja działalności samorządowej oraz wyzwalanie nowych 
inicjatyw  na  rzecz  lokalnych  społeczności.  Gmina  Masłów  przedstawiła  szeroką 
dokumentację w tym zakresie akcentując głównie imprezy sportowe, które odbyły się na jej 
terenie, posiadana infrastrukturę sportową oraz środki budżetowe przeznaczone na działalność 
sportową. Nagrodę w imieniu wójta gminy odebrał dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w 
Masłowie. 

22 październik – Gminne Forum Kobiet

W hali sportowej w Mąchociach Scholasterii odbyło się Gminne Forum Kobiet, które było 
uwieńczeniem Projektu  Operacyjnego  „Rozwój  Inicjatyw  Lokalnych”  i  dotyczyło  zadania 
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„Zakup strojów i instrumentów muzycznych”.  Podczas Forum zaprezentowały się zespoły 
ludowe  działające  na  terenie  naszej  gminy  oraz  zespół  dziecięcy  „Czerwone  jagody”. 
Gościem spotkania była m.in. pani Halina Siemaszko – dyrektor sandomierskiego Ośrodka 
Promowania i  Wspierania Przedsiębiorczości  Rolnej, która mówiła o roli kobiet  wiejskich 
oraz sytuacji pracy i życia kobiet na wsi.
Na realizację projektu GOK otrzymał dofinansowanie w kwocie 25.000zł. Dofinansowanie 
pochodziło ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Listopad – Samorządowy Lider Zarządzania 2007 w dziedzinie KULTURA

Gmina Masłów została jednym z laureatów I edycji ogólnopolskiego konkursu Samorządowy 
Lider  Zarządzania  2007  w dziedzinie  KULTURA,  organizowanego  przez  Związek  Miast 
Polskich,  Związek Powiatów Polskich,  Związek  Gmin  Wiejskich  oraz  Norweski  Związek 
Władz  Lokalnych  i  Regionalnych  w  ramach  projektu  „Budowanie  potencjału 
instytucjonalnego samorządów dla lepszego dostarczania usług publicznych”. Konkurs miał 
na  celu  nagrodzenie  tych  samorządów,  które  stosują  innowacyjne  rozwiązania  w pomocy 
społecznej, oświacie i kulturze. Projekt napisany był przez pracowników Gminnego Ośrodka 
Kultury,  Gminnej  Biblioteki  Publicznej  w  Masłowie  oraz  Sekretarza  gminy  Masłów 
Bogusława Krukowskiego. Wysoka ocena to zasługa m.in. dobrej współpracy samorządu ze 
Stowarzyszeniem Masłów Info, które wykorzystuje nowoczesne techniki teleinformatyczne w 
zarządzaniu kulturą. 

Listopad 2007 – marzec 2008 – Liga Piłki Siatkowej

Przeprowadzono II edycję Ligi Piłki Siatkowej w gminie Masłów. Rozgrywki odbywały się w 
hali sportowej w Mąchocicach Scholasterii. Udział wzięło 17 drużyn. Liga cieszyła się dużym 
zainteresowaniem o czym świadczy m.in. duża rozpiętość wiekowa zawodników. Gościem 
honorowym  podczas  zakończenia  ligi  był  pan  Włodzimierz  Rezner,  nestor  polskiego 
dziennikarstwa sportowego.

24 Listopad – Klub Seniora „Zwiady”

W  Gminnym  Ośrodku  Kultury  Klub  Seniora  przedstawił  obrzęd  zaręczynowy  „Zwiady” 
własnego autorstwa.

8-9 grudnia - Piłkarski Turniej Mikołajkowy

Przeprowadzono II Turniej Mikołajkowy w halowej piłce nożnej. Rozegrany został w hali 
sportowej w Mąchocicach Scholasterii, w którym udział wzięło 18 drużyn.

14 grudnia – świąteczne pierniki

Gminny  Ośrodek  Kultury  wspólnie  z  Gminną  Biblioteką  Publiczną  w  Masłowie 
zorganizowały  pieczenie  i  ozdabianie  świątecznych  pierników  dla  dzieci  z  Przedszkola 
Samorządowego w Masłowie.
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Złote Gody

30 grudnia zorganizowano, należącą już do tradycji uroczystość uhonorowania medalami za 
Długoletnie  Pożycie  Małżeńskie  seniorów z naszej  gminy.  12  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, gdzie odbyła się część artystyczna.

Rada Programowa Gminnego Ośrodka Kultury

Rada Programowa GOK -  Społeczny organ doradczy – powołana 20 lipca 2003 odbyła 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 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
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