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I 

Stan epidemiczny 

 

Działalność Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym w I półroczu roku 2020 różniła się od 
dotychczasowej ze względu na pandemię COVID-19. W obliczu sytuacji epidemicznej kwestia 

bezpieczeństwa nabrała większego znaczenia. Wprowadzono nowe zasady mające ważny cel - 

ograniczenie możliwości zakażenia i zapewnienie maksimum poczucia bezpieczeństwa dla 
pracowników Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym i osób przebywających w naszej 

instytucji: 

 
1. Zakupiono środki ochrony osobistej (maseczki z atestem, przyłbice, rękawice, środki do 

dezynfekcji rąk) i środki do dezynfekcji powierzchni na kwotę 1 400,00 zł. 

2. Wydano zarządzenia dyrektora GOK: 

1) Nr 03/2020 - w sprawie odwołania zajęć dla dzieci, młodzieży i seniorów organizowanych 
przez Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym; 

2) Nr 06/2020 - w sprawie wprowadzenia Procedury bezpieczeństwa w świetlicach 

Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym w okresie pandemii COVID-19. 
3. Wydano komunikaty dyrektora GOK dotyczące działalności GOK i świetlic: 

1) o zamknięciu świetlic; 

2) o zamknięciu budynku GOK; 
3) o zawieszeniu działalności GOK; 

4) o przedłużeniu zawieszenia działalności GOK. 

4. Opracowano nowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące w GOK w oparciu o wytyczne 

Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego, Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego, w tym oznakowano budynek instrukcjami: 

1) Jak skutecznie myć ręce; 

2) Jak skutecznie dezynfekować ręce; 
3) Jak prawidłowo założyć i zdjąć maseczkę; 

4) Jak prawidłowo nałożyć i zdjąć rękawice. 

5. Umieszczono w budynku GOK wykaz telefonów do podmiotów, z którymi niezbędny jest 

kontakt w przypadku podejrzenia zakażenia. 
6. Wyznaczono pomieszczenie służące do odizolowania osoby z podejrzeniem zakażenia. 

7. Zorganizowano stanowiska pracy z uwzględnieniem wymaganego dystansu przestrzennego 

między pracownikami - 1,5 m. 
8. Wydano 10 poleceń służbowych pracy zdalnej. 

9. Przeprowadzono zebranie pracowników świetlic, w ścisłym reżimie sanitarnym, dotyczące 

ponownego otwarcia świetlic. 
10. Prowadzono działalność online. 

 

 

Pracownicy świetlic przez okres jednego miesiąca świadczyli pracę zdalną (12 marca - 16 kwietnia), 
następnie pełnili dyżury w GOK (17 kwietnia - 12 lipca).  Instruktorzy GOK świadczyli pracę zdalną 

przez okres miesiąca (12 marca - 15 kwietnia). Dyrektor oraz główny księgowy GOK pracowali 

zgodnie z umową o pracę. 

 

Od 11 marca zawieszono zajęcia: 

 wokalne  
 plastyczne 

 nauka gry na pianinie  

 nauka gry na keyboardzie  

 nauka gry na gitarze  
 taneczne  

 z kołami gospodyń wiejskich  

 z kapelą ludową 
 z Klubem Nowoczesnych Kobiet w Olbięcinie 



 

 

 z orkiestrą dętą (wstrzymano nabór do orkiestry) 

 

Od 11 marca nie odbyły się planowane wydarzenia: 

 Ogólnopolski Konkurs „Wygraj Sukces” - marzec 
 Mały Konkurs Recytatorski - kwiecień 

 Spotkania wielkanocne - kwiecień 

 Powiatowe Spotkania Poetów „Stacja Poezja” - maj 
 Gminne Święto Sportu - czerwiec 

 Zakończenie sezonu artystycznego - czerwiec 

 Cykliczne spotkania seniorów - raz w miesiącu 
 

Od 16 kwietnia do 26 maja GOK koordynował akcję „Uszyj maseczkę” zainicjowaną przez wójta i 

sekretarz gminy. Akcja miała na celu zaopatrzenie mieszkańców naszej gminy w środki ochrony 

osobistej. Zakupiono materiał, gumki i nici przez gminę i GOK, z których uszyto ponad 5 tysięcy 
sztuk maseczek. Akcją koordynowała dyrektor GOK - dowożenie szyjącym paniom materiału i 

akcesoriów oraz odbieranie maseczek. Dystrybucja maseczek była możliwa dzięki druhom strażakom 

z 11 jednostek OSP, akcją których kierował pracownik urzędu gminy Ryszard Ziarno. Oprócz tego, że 
mieszkańcy otrzymali bezpłatne maseczki ochronne, nie zapomniano też o pracownikach 

trzydnickiego urzędu gminy i miejscowego urzędu pocztowego. 16 czerwca, na uroczystym 

podsumowaniu akcji w GOK, wójt gminy i dyrektor GOK podziękowali paniom szyjącym maseczki, 
wręczając okolicznościowe grawery, dyplomy i skromne upominki. W akcji wzięło udział ponad 40 

pań oraz pracownicy świetlic i GOK. 

 

 
 

II 

Cele statutowe 

 

Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym jest samorządową instytucją kultury, której celem 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 (9 świetlic stałych oraz 1 świetlicę sezonową); 

 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”. 

 

 

 

III 

Dotacja na 2020 rok 

 
GOK - 287 993,00 zł. 

ŚW - 192 000,00 zł. 

 

 



 

 

IV 

Struktura zatrudnienia 

 

Zatrudnienie w Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku Dużym przedstawia się następująco: 
 p.o. dyrektora - pełny etat 

 główny księgowy - ⅓ etatu 

 starszy instruktor muzyki - pełny etat 
 instruktor amatorskiego ruchu artystycznego - pełny etat 

 pracownik gospodarczy - ½ etatu 

 
Dodatkowe zatrudnienie do specjalistycznych zajęć: 

 instruktor nauki gry na gitarze - umowa zlecenie 

 

Świetlice wiejskie:  
 Rzeczyca Księża - ½ etatu 

 Rzeczyca Ziemiańska - ½ etatu 

 Łychów Gościeradowski - ½ etatu  

 w związku z remontem remizy OSP w Łychowie Gościeradowskim, w której znajduje 

się świetlica pracownik świadczy pracę w GOK 

 Trzydnik Duży - ½ etatu 

 Olbięcin - ½ etatu 
 Wola Trzydnicka - ½ etatu 

 Budki - ⅓ etatu 

 Węglin - umowa zlecenie 

 
Świetlica sezonowe (okres jesienno-zimowy od listopada 2019 do marca 2020): 

 Węglinek - umowa zlecenie 

 
 

 

V 

Organizacja zajęć 
 

Od stycznia do połowy marca GOK organizował zajęcia dla dzieci, młodzieży i dorosłych: 

 wokalne (z solistami w wieku od 6 do 18 roku życia) - bezpłatne, 
 plastyczne - bezpłatne, 

 nauka gry na pianinie - bezpłatne, 

 nauka gry na keyboardzie - bezpłatne, 
 nauka gry na gitarze - płatne miesięcznie 40,00 zł./os., 

 taneczne - płatne miesięcznie 50,00 zł./os., 

 z Kołami Gospodyń Wiejskich (zespoły śpiewacze, teatralne i kabarety), 

 z Kapelą Ludową, 
 z Klubem Nowoczesnych Kobiet w Olbięcinie. 

 

W zajęciach organizowanych przez GOK (plastycznych, tanecznych, wokalnych, instrumentalnych, 
nauka gra na gitarze) uczestniczy tygodniowo około 60 osób, co daje w okresie sprawozdawczym 

ponad 1 100 osób: 

 zajęcia plastyczne: 15 osób; 

 zajęcia taneczne: 35 osób; 

 nauka gry na gitarze: 3 osoby; 

 nauka gry na pianinie i keyboardzie: 4 osoby; 

 zajęcia wokalne: 6 osób. 

 
 



 

 

VI 

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 (od marca); 

 Stowarzyszenia: 

 Stowarzyszenie na rzecz Rozwoju i Promocji Ziemi Trzydnickiej, 

 Zespoły:  

 Świteź z Węglina, 

 Klub Nowoczesnych Kobiet w Olbięcinie, 

 Kapela Ludowa, 

 Herody z Budek. 

 

 

 

VII 

Wydarzenia kulturalne i sportowo-rekreacyjne 
 

W I półroczu 2020 roku (styczeń - marzec) Gminny Ośrodek Kultury w Trzydniku Dużym ze względu 

na sytuację epidemiczną oraz związanymi z nią ograniczeniami był organizatorem 9 wydarzeń 
kulturalnych.  

 

Wykaz ważniejszych wydarzeń i osób korzystających z oferty kulturalnej i bazy GOK: 

 

Lp. Data 

 

 

Wydarzenie 

 

 

 

Liczba 

uczestników Miejsce 

1. 09 - 11.01 XXI Powiatowy Przegląd 

Kolęd, Pastorałek i Zespołów 
Kolędniczych 

 

700 

GOK 



 

 

3. 13 - 17.01 

 

Zimowisko dla dzieci 

 20 x 5 dni                 

= 100 

 

GOK 

Ice Mania Lublin 

Teatr Andersena 

w Lublinie 
 

4.  styczeń Pokonkursowa wystawa plastyczna 

„Anioły, Gwiazdy i Szopki” 

 

100 

GOK 

5. 06.03 

 

XXIX Twórcze spotkania KGW 

 występy zespołów 

 występy kabaretowe KGW  

 wystawa malarstwa 

 wystawa plastyczna 

 stoisko firmy kosmetycznej 

ORIFLAME  

 bezpłatne konsultacje 

dietetyczne NATUR HOUSE 
 

120 

 

GOK 

 

6. kwiecień 

 

 

Wielkanocny konkurs plastyki 

obrzędowej 

 

1 

GOK 

 

7.  16.04 - 26.05 Akcja „Uszyj maseczkę” 

 
40 

GOK 

8.  01.06 Konkurs telefoniczny z nagrodami z 

okazji Dnia Dziecka 
 

9 

Narzędzia 

teleinformatyczne 

9. 17.06 Uroczyste podsumowanie akcji 

„Uszyj maseczkę” 
 

40 

GOK 

10. 19 - 30.06  Konkurs fotograficzny online „Być 

jak…” 9 

GOK 

 

 

 

 

 

VIII 

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: 

 

Lp. 

 

Termin 

 

Nazwa wydarzenia 
Podmiot 

uczestniczący 
Miejsce 

1. 10 - 12.01 X Ogólnopolski Przegląd Zespołów i 

Grup Kolędniczych w Lublinie 
 

Zespół Herody z Budek 

 występ 

 wręczenie 

medalu i 
dyplomu dla 

laureatów 

wcześniejszych 

edycji 
 

Dom Kultury 

LSM w Lublinie 

 23.01 Dzień Babci i Dziadka Zespoły taneczne ZSP w Olbięcinie  



 

 

 

2. 25.01 X Międzypowiatowy Przegląd 

Kolęd, Pastorałek i Widowisk 

Kolędniczych w Polichnie 
 

 Zespół 

„Pietroszczanki

” z Woli 
Trzydnickiej  

(I miejsce) 

 KGW 

Rzeczyca 
Księża 

 KGW Łychów 

Gościerad. 
 

GCK w Polichnie 

3. 02.02 

 

45. Międzywojewódzki Sejmik 

Wiejskich Zespołów Teatralnych w 

Tarnogrodzie 
 

Zespół „Świteź” z 

Węglina 

Tarnogrodzki 

Ośrodek Kultury  

4. 14.02 Dzień Babci i Dziadka 

 
 

Zespoły taneczne ZSP w Woli 

Trzydnickiej 

 08.03 Konkurs „Kobiety Gospodarne 

Wyjątkowe” w Lublinie 

 KGW Łychów 

Szlachecki 

 KGW 
Rzeczyca 

Ziemiańska 

Centrum 

Konferencyjne 

Urząd 
Marszałkowski w 

Lublinie 

 

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 w Trzydniku Dużym, festyny w poszczególnych 
miejscowościach, dyskoteki i apele szkolne, uroczystości religijne. 

 

 

 

IX 

 „Akcja Senior”  

 
Od kwietnia 2017 roku GOK prowadzi projekt pn. „Akcja Senior”, którego głównym celem jest 

wspieranie i wzmacnianie aktywności społecznej seniorów, edukacja w zakresie dziedzin 

artystycznych, edukacja dotycząca bezpieczeństwa seniorów i pobudzenie do aktywności fizycznej. 
Projekt stanowi cykl wydarzeń, warsztatów, spotkań o wymiarze artystycznym, edukacyjnym, 

rekreacyjnym i terapeutycznym. Szczegóły o Akcji Senior przekazywane są telefonicznie oraz na 

stronach internetowych: www.goktrzydnik.com.pl, www.trzydnikduzy.pl, www.ias24.eu.  

 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe zestawienie wydarzeń w ramach „Akcji Senior”: 

 

Lp. Termin Nazwa spotkania Ilość osób 

1.  

11.01 

 

Udział w 21. Powiatowym Przeglądzie Kolęd, 

Pastorałek i Zespołów Kolędniczych w GOK Trzydnik 

Dużym 
 

10 

2.  
12.01 

 

Wyjazd do Kochan na jasełka w plenerze  

52 

http://www.goktrzydnik.com.pl/
http://www.trzydnikduzy.pl/
http://www.ias24.eu/


 

 

 

3.  

29.01 Spotkanie organizacyjne w GOK  
52 

4.  

 
19.02 

 

 

Tłusty Czwartek w środę - spotkanie w GOK 

70 

5.  

28.02 Warsztaty „Ze smartfonem łatwiej” - GOK 
14 

6.  

01.03 Wyjazd do kina w Janowie Lubelskim na film „Zenek” 
35 

7.  

15.06 Internetowy kurs „ABC cyfrowego świata ze 

smartfonem” 
- 

Łącznie 233 osób 

 

 

 

X 

Pracownia Orange 

 
W Gminnym Ośrodku Kultury w Trzydniku, za sprawą napisanego przez pracowników, złożonego i 

wysoko ocenionego wniosku, powstała nowoczesna "Pracownia Orange". To nagroda w 

ogólnopolskim plebiscycie, w którym wzięło udział 700 miejscowości, a który zorganizowała 
Fundacja Orange. Spośród 700 wniosków Fundacja utworzyła pracownie tylko w 26 placówkach 

kraju, a jedną z nich jest nasz ośrodek. Do dyspozycji odwiedzających są w niej m.in. trzy laptopy z 

oprogramowaniem, urządzenie wielofunkcyjne, konsole Play Station 4 i nowe meble. Otwarcie 

nastąpiło 26 stycznia 2018 roku. Pracownia jest udostępniana mieszkańcom w następujących 
godzinach: poniedziałek 8:00 - 16:00, wtorek 8:00 - 18:00, środa - piątek 8:00 - 20:00, niedziela 16:00 

- 20:00.  

 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe zestawienie wydarzeń w Pracowni Orange: 

 

 

Lp. 

 

Termin 

 

Nazwa wydarzenia 

 

 

Ilość osób 

1.  13 - 17.01 

 

Zimowisko dla dzieci  

 

30 

2.  07.02 Konkurs walentynkowy „Wygraj bilet do kina” 
5 

3.  28.02 Warsztaty „Ze smartfonem łatwiej” 
14 

4.  06.03 XXIX Twórcze spotkania KGW 

 pokaz makijażu 

 stoisko firmy kosmetycznej 

ORIFLAME  

 bezpłatne konsultacje dietetyczne 

NATUR HOUSE 

 

100 



 

 

5.  06 - 15.03 Wystawa malarstwa Młodych Talentów z 

Zaklikowa 
100 

6.  15.05 Internetowy kurs „ABC cyfrowego świata ze 

smartfonem” 

 

- 

Łącznie 249 osób 

 

 

 

XI 

Orkiestra dęta 
 

7 marca zostało zorganizowane w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Olbięcinie, z pomocą i 

zaangażowaniem pana Dariusz Maciąga, spotkanie z członkami orkiestry. Przedstawiono nowego 

kapelmistrza oraz ustalono miejsce i harmonogram prób orkiestry (każda sobota w GOK w Trzydniku 
Dużym), jednak ze względu na sytuację epidemiczną próby zostały odwołane. Dotacja na orkiestrę - 

45 300,00 zł. 

 
 

 

XII 

Pozyskiwanie mecenasów i sponsorów 

 

Dyrektor GOK złożył wnioski na współorganizację przedsięwzięć z zakresu kultury i pozyskał środki 

finansowe z Powiatu Kraśnickiego na organizację powiatowych wydarzeń artystycznych: 
 20. Powiatowy Przegląd Kolęd, Pastorałek i Zespołów Kolędniczych - 10 000,00 zł; 

 Powiatowy konkurs plastyczny związany z Rokiem Jana Pawła II - 1 000,00 zł; 

 21. Powiatowe Spotkania Poetów „Stacja Poezja” - 1 000,00 zł. 

 

Ze względu na sytuację epidemiczną dwa wydarzenia zaplanowane na maj odbędą się w drugim 

półroczu, a są to: 

 Powiatowy konkurs plastyczny związany z Rokiem Jana Pawła II; 
 21. Powiatowe Spotkania Poetów „Stacja Poezja”. 

 

Dyrektor GOK pozyskiwał również środki od sponsorów, w związku z tym nasz ośrodek otrzymał 
celowe darowizny finansowe od następujących instytucji i osób: 

 Zarząd Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej - 800,00 zł; 

 Koło pszczelarskie 100,00 zł; 

 Bożena Wilkołek - 300,00 zł; 

 Darowizna bezimienna 500,00 zł. 

 

Łącznie w okresie sprawozdawczym pozyskano 13 700,00 zł. 
 

 

 

XIII 

Zadania remontowe i inne 

 

W I półroczu 2020 roku (od 16 maja) rozpoczęto rozbudowę i remont GOK - inwestorem zadania jest 
gmina. W związku z rozbudową i remontem GOK pracownicy porządkowali poszczególne 

pomieszczenia. W czerwcu w świetlicy w Rzeczycy Ziemiańskiej w zostały pomalowane 

pomieszczenia i klatka schodowa. 



 

 

XIV 

Realizacja projektów i programów przy współudziale  

środków pochodzących z budżetu UE 

 
W okresie sprawozdawczym nie realizowano projektów i programów przy współudziale środków 

pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. 

 

 

 

XV 

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 2020 roku wydano dwa numery Gazety Trzydnickiej - Nr 2/40/19 (z grudnia 2019) i Nr 
1/41/20 - każdy w nakładzie 1000 egzemplarzy. 

 

 
 

XVI 

Podsumowanie 

 
W I półroczu 2020 roku podczas pracy, 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 - 26 publikacji, facebook - 66 postów.  
 
 

 

Sprawozdanie sporządzono 28 lipca 2020 roku 

p.o. Dyrektora Gminnego Ośrodka Kultury w Trzydniku Dużym - Anna Ewa Sobota 


