Sport
Gmina Czarnków stara si? rozbudza? w?ród swoich mieszka?ców potrzeb? aktywno?ci sportowej, która
jest naturaln? gwarancj? zdrowia. Z tego powodu samorz?d wspiera ró?ne inicjatywy sportowe, zarówno
promocyjnie, finansowo, jak i organizacyjnie.
Najwi?ksz? popularno?ci? w?ród mieszka?ców cieszy si? pi?ka no?na. W Gminie Czarnków w sposób
aktywny dzia?aj? cztery formalnie zawi?zane kluby sportowe, które rywalizuj? w rozgrywkach ligowych,
organizowanych w ramach Wielkopolskiego Zwi?zku Pi?ki No?nej w Poznaniu.

Pi?ka no?na
KS Sokó? G?bice to klub pi?karski o bogatym dorobku sportowym, bogatej tradycji i niezwykle ciekawej
historii. Oficjalnie zespó? zawi?za? si? w 1973 roku, cho? pierwsze zacz?tki integracji sportowej w?ród
lokalnych mieszka?ców datowane s? nawet na lata 60-te ubieg?ego wieku. W swojej historii dru?yna
grywa?a w ró?nych klasach ligowych, jednak szczytowym osi?gni?ciem do tej pory okaza?a si? klasa
„A”. Sokó? G?bice jest jedn? z niewielu dru?yn na tym poziomie rozgrywek pi?karskich, która mo?e si?
pochwali? obcokrajowcami w?ród zawodników. W rozgrywkach ligowych Soko?a G?bice przez pewien
czas uczestniczyli obywatele Ukrainy, wspomagaj?c dru?yn? w rozgrywkach. W 2017 roku, po 9-latach
uczestniczenia w rozgrywkach sportowych klasy „B”, uda?o si? awansowa? do klasy „A”. W 2019 roku
odnotowano ponowny spadek do klasy „B” i do 2020 sytuacja ta nie uleg?a zmianie.
Wenus J?drzejewo jest klubem sportowym, który swoje zacz?tki ma ju? w 1948 roku. Przez wiele lat
odgrywa? on rol? motoru nap?dowego do wszelkiego rodzaju aktywno?ci sportowej mieszka?ców
J?drzejewa, organizuj?c chocia?by wiejskie zawody sportowe. Pomimo wachlarzu podejmowanych
dyscyplin sportowych, pi?ka no?na zw?aszcza w latach 80-tych sta?a si? najpopularniejsz? z
aktywno?ci uprawianych przez mieszka?ców wsi. Dru?yna z J?drzejewa awansowa?a wówczas do klasy
„A”. Niestety w latach 90-tych nast?pi? kryzys, który wykluczy? dru?yn? z rozgrywek sportowych. Klub
zawiesi? swoj? dzia?alno?? na 18 lat, reaktywuj?c si? ponownie w 2008 roku. Zawodnicy Wenus
J?drzejewo na nowo rozpocz?li udzia? w rozgrywkach sportowych od klasy „B” przy Okr?gowym
Zwi?zku Pi?ki No?nej w Pile. W kolejnym sezonie pi?karskim, zawodnicy dru?yny wywalczyli awans do
klasy „A”, w której rozgrywkach klub uczestniczy? do sezonu 2017 roku. Wtedy osi?gni?te sukcesy
sportowe, wyprowadzi?y zespó? z J?drzejewa do klasy okr?gowej.
B??kitni Ku?nica Czarnkowska jest dru?yn?, która wielokrotnie udowadnia?a swoj? warto?? i
pokazywa?a na co j? tak naprawd? sta?. Przez pewien czas B??kitni Ku?nica Czarnkowska
uczestniczyli w rozgrywkach sportowych „B” klasy, jednak od sezonu 2020/2021 s? cz??ci? klasy „A”.
Klub sportowy realizuje szereg zada? upowszechniaj?cy aktywno?? sportow? w?ród lokalnej
spo?eczno?ci. W Ku?nicy Czarnkowskiej prowadzone s? zaj?cia treningowe dla osób zainteresowanych
pi?k? no?n?. Celem tych dzia?a? jest poprawa kondycji fizycznej cz?onków klubu oraz poprawa ogólnej
sprawno?ci mieszka?ców. Dzia?alno?? klubu skupia si? równie? na integracji mieszka?ców, zarówno
dzieci, m?odzie?, jak i doros?ych.

Gryf Zofiowo od wielu lat dumnie reprezentuje Gmin? Czarnków w rozgrywkach pi?ki no?nej. W
sezonie 2012/2013 dru?yna awansowa?a do klasy „A”. Od tamtego czasu z powodzeniem utrzymuje
korzystn? pozycj? w tabeli rozgrywek ligowych i nieprzerwanie bierze udzia? w walce o cenne punkty.
Dru?yna zajmuje si? aktywizacj? sportow? w?ród lokalnej spo?eczno?ci, a przy tym popularyzacj? i
upowszechnianiem aktywnego stylu ?ycia. Poprzez otwarte treningi kszta?tuje i rozbudza w m?odych
ludziach zami?owanie do uprawiania sportu, a tak?e uczy i doskonali technik? gry w pi?k? no?n?.

Gmina Czarnków stara si? tak?e wspiera? inne aktywno?ci sportowe swoich mieszka?ców. Tych
równie? jest sporo, mimo ?e nie odbywaj? si? one w ramach formalnie zawi?zanych zespo?ów, dru?yn,
czy instytucji.

Biegi
W miejscowo?ciach Gminy Czarnków coraz cz??ciej mo?na zauwa?y? ludzi, którzy dbaj? o swoj?
kondycj? fizyczn? poprzez bieganie. Wielu mieszka?ców uprawia ten sport indywidualnie, lecz s?
równie? tacy, który wol? biega? w towarzystwie.
Grupa Biegaczy Gminy Czarnków jest tego najlepszym przyk?adem. To spo?eczno?? zawi?zana na
facebookowej grupie, licz?cej sobie ponad 100 cz?onków. Biegacze z Gminy Czarnków korzystaj? z tej
grupy, ?eby umawia? si? na wspólne treningi, relacjonowa? swoje osi?gni?cia sportowe oraz wymienia?
si? wzajemnymi spostrze?eniami. Spo?eczno?? jest w swojej dziedzinie niezwykle aktywna. Ka?dy
nowy cz?onek grupy mo?e liczy? na wsparcie pozosta?ych.

W?dkarstwo
Du?? popularno?ci? cieszy si? równie? w?dkarstwo, które znajduje swoje odzwierciedlenie w zawodach
sportowych organizowanych w Gminie Czarnków niemal?e ka?dego roku. Uczestnicz? w nich lokalni
mi?o?nicy rybo?ówstwa. W 2020 roku takie zawody zorganizowano w ?mieszkowie, ale lokalizacja
wydarzenia bywa ró?na. Na wniosek organizatorów Wójt Gminy Czarnków oraz Rada Gminy Czarnków
wspieraj? wydarzenie m.in. poprzez fundowanie nagród dla laureatów.

Go??biarstwo sportowe
W Gminie Czarnków bardzo cz?sto mo?na spotka? go??bniki, które ?wiadcz? poniek?d o popularno?ci
zami?owania do tych niezwyk?ych ptaków w?ród mieszka?ców. Wiele osób, zamieszkuj?cych lokalne
tereny, hoduje go??bie z czystej pasji, ale niektórzy aktywnie uczestnicz? w ró?nego rodzaju zawodach
sportowych, osi?gaj?c przy tym zauwa?alne sukcesy. Tacy hodowcy zrzeszeni s? w pilskim oddziale
Polskiego Zwi?zku Hodowców Go??bi Pocztowych i aktywnie dzia?aj? w realizowaniu swoich
zami?owa?.

Siatkówka pla?owa

Gmina Czarnków posiada bardzo rozbudowan? infrastruktur? sportow?, która s?u?y do rekreacyjnego
uprawiania siatkówki pla?owej. Specjalne boiska, s?u??ce uprawianiu tego sportu zlokalizowane s?
m.in. w G?bicach i Zofiowie. Rokrocznie odbywaj? si? na nich zawody sportowe, w których udzia? bior?
mieszka?cy Gminy Czarnków, ale nie tylko!
Spo?ród wielu siatkarzy, uprawiaj?cych ten sport rekreacyjnie, wyró?nia si? sylwetka Igora
Ciemachowskiego, który ma na tym polu zauwa?alne osi?gni?cia. W 2020 roku, graj?c w duecie z
Adamem Substylem, zdoby? czwarte miejsce na fina?owym turnieju Pla?a Open 2020. Gmina Czarnów
wspiera dzia?ania sportowca i promuje jego osi?gni?cia.
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