
 W okresie międzysesyjnym Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Legnickim Polu: 
 
- od miesiąca stycznia uruchomił sekcję mongolską, która jest przygotowaniem do udziału w wydarzeniu Legnickie Pole 
1241 zachęcamy do wejścia w szeregi XIII wiecznej armii. Zajęcia odbywają się w sali bankietowej  
w Legnickim Polu w poniedziałki w godzinach od 19.00 – 20.30.  
 
- również od stycznia dotychczasowa sekcja łucznicza zmieniła charakter i stała się Akademią  łuczniczą Tatar Legnickie 

Pole. Zajęcia odbywają się w hali sportowej w Legnickim Polu, dwa razy w tygodniu w poniedziałki i środy w godzinach 

od 17.00 – 19.00. Zapraszamy do udziału w zajęciach zarówno młodszych jak i starszych.  

 
- w ramach działalności sekcji mongolskiej 12 stycznia odbył się wykład dr Adam Kubik, pt. "Pewne aspekty rozwoju 
kołczanów koczowniczych w XIII w. i na początku XIV wieku”, po którym uczestnicy mieli możliwość praktycznych 
warsztatów tworzenia kołczanów. 
 
- ogłosił konkurs plastyczny pn. „Bajkowa Dżungla” skierowany do mieszkańców Gminy Legnickie Pole w ramach  

31. Finału WOŚP, który odbył się 29 stycznia w sali bankietowej. Konkurs ogłoszono w czterech kategoriach : klasy 0-

3, klasy 4-6, klasy 7-8 oraz dorośli. Prace, które zajęły I miejsca w każdej z kategorii zostały przekazane na licytację 

WOŚP. Wyniki:  

Klasa 0-3  

I Miejsce – Alan Płóciennik  

II miejsce - Emilia Cymbalak  

III miejsce – Aleksandra Piekielniak  

Klasa 4-6  

I miejsce - Hanna Grześkiewicz  

II miejsce – Aleksandra Chruściel  

III miejsce Maja Marcinkowska  

Klasa 7-8  

I miejsce – Jakub Niedbała  

II miejsce - Igor Stroński  

III miejsce - Hanna Świętojańska 

 Dorośli  

I miejsce – Oliwia Nowak 

 II miejsce – Iwona Niedbała  

III miejsce - Antonina Pielak 

WYNIKI KONKURSU „Bajkowa Dżungla” 

- w dniach 21-22 stycznia współorganizował z Ośrodkiem Sportów Łuczniczych Dzieci i Młodzieży "Strzelec" Halowe 
Mistrzostwa Dolnego Śląska w hali sportowej w Legnickim Polu. Debiut w dwudniowych Mistrzostwach zaliczyli 
uczestnicy Akademii Łuczniczej Tatar Legnickie Pole. W sobotę przeszli eliminacje w kategorii łuki klasyczne, 
bloczkowe, barebow oraz miksty. Natomiast w niedzielę odbyły się finały oraz dekoracja w wymienionych kategoriach. 
Łącznie w wydarzeniu udział wzięło ponad 125 zawodników z 14 klubów. Na uwagę zasługuję debiutancki udział 
naszego zawodnika Matusza Szymula, który wszedł do dalszego etapu eliminacji.  
 
- realizował zadania w zakresie prowadzonych sekcji tematycznych dla dzieci i dorosłych na sezon 2022/2023.  
 
- realizował zadania w zakresie udostępniania i zawierania umów najmu obiektów posiadanych w zarządzie. 
 
- prowadził bieżące usuwanie drobnych usterek na obiektach świetlicowych i zapleczach sportowych: 

• Sala Benedyktynów - zakup i podłączenie zmywarki do naczyń,  

• Biuro GOKiS – wymiana świetlówek zwykłych na oświetlenia ledowe. 
 

https://www.facebook.com/adam.kubik.73?__cft__%5b0%5d=AZWB2LFWR9PwRRx2eN4HNP7i4HjHfIef6JHdjP0e6wxwGKMUGFojAlMkjG53Fc9mgPIVgN_Sy1vZ_ApDKOMTBrSKx3MrZYiuX1Knl65gZ0294ki7eguO7mnRMq0VUgQKO_CUXGT8QBRDy7Rh9xlWm4mVK8POlaiGg2z2uJYLZU8cnexSN-u6QQpLSGf5v4UZZm8&__tn__=-%5dK-R
https://www.facebook.com/profile.php?id=100063525475402&__cft__%5b0%5d=AZUK3R04ilAntU6nsLRS2Lv-V9HSUgVzZy6UM1DMBc_uW90ji3oaQ88ONqdqO2knzJf1mlJhfYqIfrow--fGwkjG4n3_x4LT6GK9KkbeUpKZzs5V_yxv3jM4XZVcC2nzj9qiJr_ScqIFwjeP5UnqySDviAL4l2JN2zAlKDorX1C-SG87co16kr9FCpqID-nULkg&__tn__=-%5dK-R

