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Sport

Piłka nożna
Na terenie naszej gminy prężnie działają cztery piłkarskie Ludowe Zespoły Sportowe: Mieszko
Ruszowice, Odra Grodziec Mały, Sparta Przedmoście i Zawisza Serby. Kluby występują w lidze
okręgowej, trenują i rozgrywają mecze na obiektach sportowych w swoich miejscowościach. Oprócz
drużyn seniorskich, piłkarskiego rzemiosła uczą się trampkarze, młodzicy i juniorzy. Gmina Głogów
dofinansowuje działalność wszystkich zespołów, utrzymuje obiekty sportowe i zapewnia warunki
aktywnego uczestnictwa we współzawodnictwie. Corocznie odbywa się Turniej Piłki Nożnej Seniorów
o Puchar Wójta Gminy Głogów.Na rozwój ruchowy mogą liczyć także najmłodsi mieszkańcy. Gmina
Głogów dofinansowuje działalność dziecięcych drużyn sportowych. W piłkarskich zawodach, takich
jak Mini Euro Cup w Przedmościu, uczestniczą młodzi piłkarze z Ruszowic, Grodźca Małego,
Przedmościa, Wilkowa.

Kompleks boisk „Orlik 2012” w Serbach
Od 2012 roku w miejscowości Serby przy ul. Kwiatowej działa piękny obiekt sportowy typu „Orlik”.
Dostępne codziennie nowoczesne boiska do siatkówki i koszykówki oraz do piłki nożnej tętnią życiem
przez cały dzień, a także – dzięki zainstalowanemu oświetleniu – w godzinach wieczornych. W
budynku szatniowym można korzystać z łazienek i toalet. Opiekę nad obiektem sprawują
przeszkoleni animatorzy – organizują zajęcia, treningi, zabawy ruchowe i turnieje piłkarskie. W 2012
r. dzieci i młodzież korzystające z obiektu mogły wziąć udział m.in. w spartakiadzie, zabawach
sportowych z okazji Dnia Dziecka, ogólnopolskim cyklu turniejów piłkarskich „Moja droga do Euro”,
wakacyjnych zawodach siatkarskich, Turnieju o Puchar Premiera Donalda Tuska. Dążąc do
zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i komfortu uprawiania sportu, Gmina Głogów regularnie
konserwuje nawierzchnie boisk.

Szkółki kolarskie
Wspólnie z gminami Grębocice i Jerzmanowa oraz Stowarzyszeniem MTB Obiszów Team Gmina
Głogów uruchomiła innowacyjny w skali Dolnego Śląska program kolarskiego szkolenia dzieci i
młodzieży.Od stycznia 2013 r. w Gminie Głogów działają trzy szkółki kolarskie – jedna w Serbach,
dwie w Szkole Podstawowej i w Gimnazjum w Przedmościu. Przeszkoleni trenerzy prowadzą zajęcia
dwa razy w tygodniu. W okresie zimowym są to zajęcia kondycyjne na trenażerach, zaś od maja do
października dzieci będą się ścigać w cyklu wyścigów w ramach Międzyszkolnej Ligi
Kolarskiej.Oprócz treningów fizycznych, szkółki realizują program zdrowotny. Dzięki temu
projektowi i zwiększaniu możliwości rozwojowych dzieci odciągane są od złych nawyków i
niewłaściwych wzorów. Gmina Głogów promuje walory wypływające z uprawniania sportu oraz
wskazuje zdrową drogę do osiągnięcia sukcesu. Projekt uczy bowiem dyscypliny i dążenia do
samorozwoju oraz stwarza możliwości sukcesu.

Siatkówka, koszykówka, tenis stołowy
Promocja zdrowego stylu życia przejawia się m.in. w organizacji wielu zawodów i turniejów
związanych z popularnymi dyscyplinami sportu. Co roku Gmina Głogów organizuje Amatorski Turniej
Piłki Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Głogów.

Pływanie
Każde ferie zimowe i czas wakacji stają się doskonałą okazją do zapewnienia dzieciom i młodzieży
zdrowego, sportowego wypoczynku. Podczas organizowanych przez Gminny Ośrodek Kultury zajęć w
okresie wolnym od nauki, dzieci uczestniczą w zajęciach na głogowskich pływalniach, a także w
grach i zabawach sportowych w gminnych obiektach sportowych. W 2011 r. Gmina Głogów wraz z
klubem sportowym z Grodźca Małego realizowała program wyjazdów dzieci i młodzieży z całej gminy
na zajęcia pływackie. W 2015 r. dzięki dotacji Fundacji KGHM Polska Miedź uruchomiono program
wyjazdów dzieci szkolnych na pływalnię w Głogowie.

Dotacje na sport w 2015
W ramach Programu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Głogów w 2015 r.
dotację otrzymały:
wszystkie stowarzyszenia LZS na udział drużyn w rozgrywkach piłki nożnej
Stowarzyszenie Działania i Integracji w Wilkowie „Nad Odrą” – na działania związane z
upowszechnianiem piłki nożnej
Stowarzyszenie Borek Wieś Naszych Marzeń – na udział mieszkańców w zajęciach aerobiku
wodnego i zajęciach tanecznych
Stowarzyszenie MTB Obiszów Team – na prowadzenie szkółek kolarskich przy szkołach Gminy
Głogów
Klub Piłkarski Viktoria Borek – na zajęcia piłki nożnej
Stowarzyszenie Ruszamy – na organizację pikniku rekreacyjno-sportowego oraz zajęć fitness

