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WSTĘP 
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym jest samorządową instytucją kultury, działającą w 
oparciu o ustawę z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności 
kulturalnej, polegającej na tworzeniu, upowszechnianiu i ochronie kultury. Działa również na 
podstawie Statutu nadanego Uchwałą Nr VIII/57/2019 Rady Gminy Trzydnik Duży z dnia 11 czerwca 
2019 roku oraz Regulaminu organizacyjnego. GOK wpisany jest do Rejestru Instytucji Kultury pod 
pozycją 1/92. Zadania kulturalne realizowane były zgodnie z planem finansowym, w oparciu o dotację 
z budżetu gminy oraz dochodów własnych. Działalność GOK w I półroczu roku 2021 różniła się od 
dotychczasowej ze względu na pandemię COVID-19 oraz ze względu na rozbudowę i remont obiektu. 
Pomimo tych wszystkich utrudnień, obostrzeń i zamknięcia się na świat zewnętrzny, z całą 
odpowiedzialnością mogę powiedzieć, że w roku sprawozdawczym nie marnowaliśmy czasu. Udało 
się zorganizować sporo działań, z których byliśmy bardzo zadowoleni, a wręcz dumni. Uważam, iż te 
wszystkie inicjatywy obrazują bogatą działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym i 
dużą aktywność odbiorców. Wszystko co dzieje się w GOK można obserwować na naszej stronie 
internetowej i profilu Facebook, gdzie na bieżąco zamieszczamy aktualne informacje dotyczące 
naszych działań i wydarzeń. W I półroczu nasza instytucja była organizatorem i współorganizatorem 
mniejszej ilości wydarzeń kulturalnych niż w latach ubiegłych. 
 
 
CELE STATUTOWE 
Celem Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym jest prowadzenie wielokierunkowej 
działalności rozwijającej i zaspakajanej potrzeby kulturalne mieszkańców gminy oraz 
upowszechnianie i promocja kultury lokalnej. Swoją działalność skupia głównie na: 
 organizowaniu różnorodnych form edukacji kulturalnej i wychowanie przez sztukę; 
 stwarzaniu warunków dla rozwoju amatorskiego ruchu artystycznego, folkloru oraz rękodzieła 

ludowego; 
 gromadzeniu, dokumentowaniu, tworzeniu, ochronie i udostępnianiu dóbr kultury; 
 organizowaniu imprez artystycznych i rekreacyjno-sportowych; 
 prowadzeniu działalności wydawniczej i promocyjnej; 
 prowadzeniu świetlic wiejskich; 
 prowadzeniem zajęć z zakresu amatorskiego ruchu artystycznego; 
 współpracą z zespołami folklorystycznymi i obrzędowymi; 
 współpracą ze szkołami; 
 promowaniem gminy w powiecie, województwie i w Polsce; 
 promowaniem gminy w mediach - współpraca z Informacyjną Agencją Samorządową oraz 

Gazetą Powiatową „Głos”. 
 
 
DOTACJA NA ROK 2021 
GOK - 334 470,00 zł; ŚWIETLICE - 195 530,00 zł 
 
 
STRUKTURA ZATRUDNIENIA - KADRA 
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym: 
 p.o. dyrektora - pełny etat 



 główny księgowy - ⅓ etatu 
 starszy instruktor muzyki - pełny etat 
 instruktor amatorskiego ruchu artystycznego - pełny etat 
 pracownik gospodarczy - ½ etatu 

Świetlice:  
 Rzeczyca Księża - ½ etatu 
 Rzeczyca Ziemiańska - ½ etatu 
 Łychów Gościeradowski - ½ etatu  
 Trzydnik Duży - ½ etatu 
 Olbięcin - ½ etatu 
 Wola Trzydnicka - ½ etatu 
 Budki - ⅓ etatu, od 1 kwietnia 2021 r. ½ etatu 
 Węglin - umowa zlecenie (3 dni w tygodniu po 3 godziny) 
 Węglinek - umowa zlecenie (5 dni w tygodniu po 4 godziny) 

 
 
ORGAZNIACJA ZAJĘĆ 
Działalność naszego ośrodka zmierza głównie w kierunku edukacji artystycznej i korzystania z 
różnych form życia kulturalnego, rozrywki i rekreacji. Nasza oferta obejmuje wiele imprez, nie tylko o 
zasięgu lokalnym, ale również powiatowym i regionalnym. Jak co roku, zaplanowano różnego rodzaju 
wydarzenia plenerowe, uroczystości patriotyczne, okolicznościowe, wyjazdy, przeglądy, konkursy, 
zawody rekreacyjne oraz inicjatywy kulturalne, sprzyjające integracji i rozwojowi naszej gminy. Z 
uwagi na trudny czas pandemii koronawirusa, który rozpoczął się z początkiem marca 2020 roku i 
wprowadzane sukcesywnie obostrzenia w całym kraju, nie mogliśmy w pełni zrealizować założonych 
zadań programowych. Utrudnieniem był też remont holu i klatek schodowych, który trwał od stycznia 
do marca. Niemniej jednak udało się spotkać z zespołami KGW, kapelą ludową i klubem seniora, ale 
większość działań przeniesiono do sieci. 
 
 
WSPÓŁPRACA Z PARTNERAMI 
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym realizował swoje zadania przy ścisłej współpracy z 
instytucjami, organizacjami i organami. W okresie sprawozdawczym kontynuowaliśmy współpracę z: 
 Wójt Gminy Trzydnik Duży 
 Rada Gminy Trzydnik Duży 
 Gmina Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
 Wojewódzki Ośrodek Kultury w Lublinie 
 Starostwo Powiatowe w Kraśniku - Wydział Promocji 
 Zarząd Powiatu Kraśnickiego 
 Gminna Biblioteka Publiczna w Trzydniku Dużym 
 Szkoły na terenie gminy 
 Twórcy ludowi 
 Ośrodki kultury na terenie powiatu kraśnickiego, województwa lubelskiego i podkarpackiego; 
 Lokalna Grupa Działania Ziemi Kraśnickiej 
 Koła Gospodyń Wiejskich: 

− Rzeczyca Księża 
− Rzeczyca Ziemiańska 
− Łychów Gościeradowski 
− Łychów Szlachecki 
− Węglin 
− Wola Trzydnicka 
− Trzydnik Duży 
− Węglinek 
− Liśnik Mały  
− Grupa „Pleciugi” 



 Stowarzyszenia: 
− Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Ziemi Trzydnickiej 

 Zespoły:  
− Świteź z Węglina 
− Klub Nowoczesnych Kobiet w Olbięcinie 
− Kapela Ludowa 
− Herody z Budek 

 
 

WYDARZENIA KULTURALNE 
Ze względu na zagrożenie koronawirusem i wszelkie odgórne obostrzenia, a także z uwagi na remont 
klatek schodowych i holu, działalność stacjonarna w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym 
była zawieszona. W tym trudnym okresie GOK skupił się na działalności wirtualnej w sieci. Dwoje 
instruktorów na podstawie polecenie służbowego wydanego przez dyrektora pracowało zdalnie, 
otrzymując od dyrektor zadania i wykonując je w domu - od 1 kwietnia do 30 kwietnia. Świetlice były 
nieczynne w okresie od 27 marca do 30 kwietnia. Pracownicy w tym okresie pracowali zdalnie i 
świadczyli dyżury w GOK - na podstawie poleceń służbowych wydanych przez dyrektora. Staraliśmy 
się kilka razy w tygodniu tworzyć posty na profilu Facebook aktywizujące społeczność lokalną. Nasza 
działalność w sieci cieszyła się wśród mieszkańców dużą popularnością, a także ich sympatią, o czym 
świadczyła ilość reakcji i komentarzy pod danymi postami. Od 25 maja 2021 roku nastąpiło częściowe 
odmrożenie niektórych zajęć. Sukcesywnie zaczęły odbywać się próby zespołów KGW i kapeli 
ludowej oraz spotkania Klubu Seniora „Radość Życia”. Wszystkie zajęcia i spotkania prowadzone 
były reżimie sanitarnym, zgodnie z Procedurą bezpieczeństwa w Gminnym Ośrodku Kultury w 
Trzydniku Dużym w okresie pandemii COVID-19. Podobnie było w świetlicach, w których również 
obowiązuje Procedura bezpieczeństwa w świetlicach Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym 
w okresie pandemii COVID-19. Procedury dotyczą sposobu zachowywania wszelkich środków 
ostrożności, między innymi takich jak: dezynfekcja, maseczki, odstępy między ludźmi, a także jasno 
określone pozwolenia na przebywanie możliwej ilości osób w pomieszczeniach ze względu na ich 
metraż. Co nam udało się zrobić?  
 
STYCZEŃ 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy - licytacja obrazów na kwotę 965,00 zł 
 
LUTY 
Konkurs „Urodziny Chopina” z okazji 211. rocznicy urodzin kompozytora 
Nagranie audio-video Zespołu „Herody” (na przegląd do Lublina) 
Nagranie audio-video KGW Rzeczyca Księża (na przegląd do Warszawy) 
Konkurs „Najciekawsza rzeźba ze śniegu” 
 
MARZEC 
Spotkanie z okazji Dnia Kobiet podsumowujące Wielkanocny Konkurs Plastyki Obrzędowej 
Wręczenie nagród wójta za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej 
Warsztaty na wynos „Kartka wielkanocna” 
Prezentacja „GOK w nowej odsłonie” 
Prezentacja z okazji 30-lecia Gazety Trzydnickiej 
 
KWIECIEŃ 
Akacja „Pokaż co czytasz!” z okazji Światowego Dnia Książki 
 
MAJ 
Akacja „Wywieś flagę” 
Prezentacja z okazji 230. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja 
Warsztaty na wynos „Makrama dla Mamy” 
Rodzinny Konkurs ekologiczny „Ze starego coś nowego” 



Zebranie z KGW w sprawie Festiwalu „Maliniaki” i realizacji projektu „(Nie)zapomniane tradycje na 
Ziemi Trzydnickiej” 
Powiatowe Spotkania Poetów „Stacja Poezja” 
 
CZERWIEC 
Telefoniczny konkurs z okazji Dnia Dziecka 
Rodzinny Konkurs z okazji Dnia Dziecka „Wygraj bilety do Energylandii” 
Spektakl teatralny „Złote jajko” dla dzieci z okazji Dnia Dziecka 
Rajd Rowerowy „Miejsca znane i nieznane Powiatu Kraśnickiego” 
Zajęcia dla młodzieży szkolnej w ramach projektu „Cyfrowe GOKi” 
Aerobik dla seniorów 
Zajęcia taneczne dla seniorów 
 
 
UCZESTNICZENIE W IMPREZACH INNYCH ORGANIZATORÓW 
Zespoły i soliści działający pod patronatem Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym brali 
udział w wydarzeniach kulturalnych organizowanych przez inne instytucje: 
 
LUTY 
XI Ogólnopolski Przegląd Zespołów i Grup Kolędniczych w Lublinie - Zespół „Herody” z Budek (II 
miejsce) 
 
MARZEC 
Konkurs „Słodki mazurek” - KGW Łychów Szlachecki (I miejsce) 
Konkurs „Historia kołem się toczy” - KGW Wola Trzydnicka (I miejsce) 
Konkurs „Piękno tradycji we współczesnym świecie” - KGW Węglin i Zespół „Świteź” (I miejsce) 
 
KWIECIEŃ 
Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną - KGW Łychów Szlachecki (I miejsce)  
Konkurs „Kulinarne skarby Wielkanocy” - Świetlica w Budkach 
Konkurs wielkanocny „Cudna - nienudna palma” - KGW Rzeczyca Ziemiańska (II miejsce), KGW 
Węglin, Grupa „Pleciugi” z Rzeczycy Księżej (wyróżnienia) 
Eliminacje Powiatowe 55. Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych - KGW Rzeczyca Księża 
 
MAJ 
Międzydiecezjalny Przegląd Pieśni Maryjnych „Matko, która nasz znasz, z dziećmi swymi bądź” - 
Zespół „Pietroszczanki” z Woli Trzydnickiej i KGW Olbięcin 
Konkurs „Fartuszek fajnych dziewuszek” - KGW Rzeczyca Ziemiańska (II miejsce), Łychów 
Szlachecki, Olbięcin, Rzeczyca Księża, Węglinek, Wola Trzydnicka 
 
CZERWIEC 
46. Międzywojewódzki Sejmik Wiejskich Zespołów Teatralnych w Tarnogrodzie - Zespół „Świteź” 
Sobótki Poleskie - Zespół „Świteź”  
 
 
KLUB SENIORA „RADOŚĆ ŻYCIA” 
Przy GOK w Trzydniku Dużym działa Klub Seniora „Radość Życia”. Opiekunem grupy jest Lidia 
Tryka, a działalność klubu koordynują pracownicy GOK. W okresie sprawozdawczym działalność 
klubu nie była tak intensywna jak w latach ubiegłych, jednak udało się zorganizować kilka 
przedsięwzięć. Kilkakrotnie spotkała się rada klubu seniora i ustalano plan działania na kolejne 
miesiące. Od maja do czerwca 30 osób z klubu seniora uczestniczyło w projekcie „Aktywnie po 
zdrowie”, w ramach którego zorganizowano zajęcia aerobiku, tańca, pokazy wraz z konsumpcja dań 
fit oraz wyjazd do Nałęczowa - zwiedzanie miasteczka i pobyt w basenie.  
 
 



POZYSKIWANIE SPONSORÓW, MECENASÓW I PATRONÓW 
Dyrektor GOK złożył wnioski na współorganizację przedsięwzięć z zakresu kultury i pozyskał środki 
finansowe z Powiatu Kraśnickiego na organizację 5 powiatowych wydarzeń artystycznych. Z uwagi 
na pandemię udało się zrealizować w I półroczu jedynie 22. Powiatowe Spotkania Poetów „Stacja 
Poezja”, na które otrzymano wsparcie finansowe w wysokości 1 000,00 zł. Na wniosek dyrektora 
GOK przyznano Patronat Marszałka Województwa Lubelskiego oraz kwotę 12 000,00 zł z Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego na promocję „Lubelskie smakuj życie” i „Z dumą 
wspieramy sport” podczas Rajdu Rowerowego „Miejsca znane i nieznane Powiatu Kraśnickiego”. 
Dyrektor GOK pozyskał również środki finansowe od sponsorów: WODBUD - 2 000,00 zł, AKPOL - 
2 000,00 zł, EKOLAND - 2 500,00 zł, Bożena Wilkołek - 150,00 zł, Henryk Flis - 150,00 zł. Łącznie 
w okresie sprawozdawczym pozyskano 19 800,00 zł. 
 
 
ZADANIA REMONTOWE I INNE 
W I półroczu wykonano remont pomieszczeń w starej części budynku: hol, klatka schodowa na 
parterze i I piętrze oraz klatka schodowa na II piętrze - zrywanie boazerii i paneli, położenie gładzi, 
malowanie pomieszczeń, zamontowanie listew podłogowych, wymiana oświetlenia. W I półroczu 
pomalowano również we własnym zakresie świetlicę w Olbięcinie oraz porządkowano pomieszczenia 
GOK po siedmiomiesięcznym remoncie.  
 
 
REAZLIZACJA PROJEKTÓW I PROGRAMÓW PRZY WSPÓŁUDZIALE ŚRODKÓW 
POCHODZĄCYCH Z UE 
W okresie sprawozdawczym nie realizowano projektów i programów przy współudziale środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Jedynie współpracowano ze Stowarzyszeniem na rzecz 
Rozwoju i Promocji Ziemi Trzydnickiej i wspólnie realizowano projekty, na które środki unijne z 
Lokalnej Grupy Działania Ziemi Kraśnickiej pozyskało Stowarzyszenie: 

− „Aktywnie po zdrowie” - 7 100,00 zł 
− „(Nie)zapomniane tradycje na Ziemi Trzydnickiej” - złożono wniosek i podpisano umowę, 

realizacja w II półroczu 2021 (ponad 21 000,00 zł) 
 
 
OPIEKA NAD ZESPOŁAMI I OSOBAMI UZDOLNIONYMI 
W lutym 2021 roku dyrektor GOK złożył wnioski do wójta gminy dla artystów za upowszechnianie i 
ochronę dóbr kultury: Maria Magdziak, Borys Wrotkowski, Zespół „Świteź”. Nagrody zostały 
przyznane i wręczone 10 marca w GOK. 
 
 
WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI I ORGANIZACJAMI 
Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym zaangażowany jest również w przedsięwzięcia 
tworzone we współpracy z innymi podmiotami, projektując i drukując plakaty, dyplomy, zaproszenia, 
wspomagając zasobami ludzkimi imprezy oraz obsługując nagłośnienie wydarzeń okolicznościowych, 
np. gminne zawody sportowo-pożarnicze, festyny w poszczególnych miejscowościach, dyskoteki i 
apele szkolne, uroczystości religijne. GOK współpracuje ze Stowarzyszeniem na rzecz Rozwoju i 
Promocji Ziemi Trzydnickiej wspólnie realizując przedsięwzięcia z zakresu kultury i edukacji. 

 
 

DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA I WYDAWNICZA 
GOK zajmuje się poligrafią projektując i drukując foldery, katalogi, plakaty, zaproszenia, ulotki 
antyuzależnieniowe. GOK współpracuje również z mediami - Informacyjną Agencją Samorządową, 
Gazetą Powiatową „Głos”, promując nie tylko swoją działalność, ale także działalność gminy. W I 
półroczu 2021 roku wydano jeden numer Gazety Trzydnickiej - Nr 1/44/21 w nakładzie 1000 
egzemplarzy. W marcu opracowano prezentację z okazji 30-lecia „Gazety Trzydnickiej”, która jest 
dostępna na profilu Facebook. W czerwcu wydano i wydrukowano we własnym zakresie 200 folderów 
„Miejsca znane i nieznane Powiatu Kraśnickiego” - w ramach rajdu rowerowego, który odbył się 6 



czerwca 2021 roku. W ramach działań promocyjnych nagrano spot, który jest również dostępny w 
mediach społecznościowych. 
 
 
PODSUMOWANIE 
Mając na uwadze bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, a także zminimalizowanie ryzyka zakażenia 
koronawirusem odbiorców oraz pracowników GOK, stosowano się do aktualnych  wytycznych 
ogłaszanych przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Głównego Inspektora 
Sanitarnego. Wszelkie decyzje dotyczące działalności GOK dyrektor podejmował w porozumieniu z 
wójtem gminy. Choć sytuacja epidemiczna wymusiła na nas zamknięcie instytucji dla odbiorców i 
gości, nie oznacza to, że nie funkcjonowaliśmy. Swoją pracę przenieśliśmy do sieci i staraliśmy się 
wypełnić kulturą przestrzeń online. Docieraliśmy do naszych odbiorców za pośrednictwem wirtualnej 
przestrzeni: strona internetowa - 30 publikacji, Facebook - 184 posty. Ilość osób na Facebook’u: 1060 
- „lubi to”, 1122 „obserwuje to”. 
 
 
 
Sprawozdanie sporządzono 24 lipca 2021 roku 
p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym - Anna Ewa Sobota 
 
 
 
 


