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Rozbudowa kanalizacji
sanitarnej etap I
Realizacja zadania rozpocznie s ię jeszcze w
tym roku, a prace budowlane zo staną zakończone do października przyszłego roku. Planowana jest budowa ok. 7 km siec i kanalizacyjnej, jednej przepompowni ścieków oraz 184
przyłączy. Projekt obejmuje obszary zabudowy jednorodzinnej przy ul. Pomorskiej, ul. Wiśniowej, ul. Słonecznej, ul. Kwiatowej, ul. Zielonej, ul. Topolowej, a także do my wielorodzinne przy ul. Mickiewicza tzw. Z OR-y, oraz
częściowo ul. Starogardzką, ul. Okrężną i ul.
Długą. Możliwość korzystania z kanalizacj i
sanitarnej uzyska 950 mieszkańców. Jest to
pierwszy etap rozbudowy kanalizacji dofinansowany w ramach Regionalnego P rogramu
Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego
na lata 2007 -2013, współfinansowanego z
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wykonawcą wyłonionym w ram ach
przetargu jest Konsorcjum, którego liderem
jest firma Dekpol Sp. z o. o. z Pinczyna. 10
września zawarto umowę na wykonanie robót
objętych I etapem rozbudowy kana lizacji, na
kwotę 1 672 265 zł. Ponadto dnia 27 czerwca
złożyliśmy wniosek o dofinansowanie II etapu
rozbudowy sieci kanalizacji sa nitarnej. Drugi
etap obejmuje skanalizowanie nieruchomości
przy ul. Kamiennej, ul. Brzozowej, ul. Jarzębinowej, ul. Sosnowej, ul. Chojnickiej, ul. Szyszkowiec, a także domy wielorodz inne przy ul.
Dworcowej oraz częściowo przy ul. Okrężnej,
ul. Leśnej, ul. Poprzecznej, ul. Polnej, ul. Długiej i ul. Starogardzkiej. Możliwość korzystania
z kanalizacji sanitarnej po za kończeniu tego
etapu uzyska 550 mieszkańców. Inwestycja,
składać się będzie z przewodów kanalizacyjnych grawitacyjnych i ciśnieniowych o łącznej
długości około 8 km. Planowana jest w tym
etapie budowa dwóch przepompowni ścieków.
Wniosek o dofinasowanie złożono tym razem
do programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na
lata 2007-2013, działania 321 “Podstawow e
usługi dla gospodarki i ludnoś ci wiejskiej”.
Wartość kosztorysowa zgłoszonego projektu
to 2.672.421 zł, a wnioskowana kwota dofinansowania to 1.642.160 zł.

Projekt „Równowaga”
We wtorek 15 września odbyła się uroczysta
inauguracja projektu „Równowaga”. Projekt
jest finansowany w całości w ramach działania 9.1.2 „Wyrównanie szans edukacyjnych
uczniów z grup o utrudnionym d ostępie do
edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości
usług edukacyjnych”, Regionalnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata
2007-2013. Projekt będzie realizow any od
1.09.2009 r. do 30.06.2010 r. przez Zespół
Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie. Umowa na finansowanie projektu została zawarta
na kwotę 143.409 zł. Celem projektu jest wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edu kacyjnych
świadczonych w systemie oświat y. Wsparciem objętych zostanie 70 uczn iów naszej
szkoły, u których występują trudności w nauce. Program obejmuje dodatkow e zajęcia
dydaktyczno - wyrównawcze z języka polskiego i angielskiego oraz z przed miotów matematyczno – przyrodniczych a także zajęci a
specjalistyczno – logopedyczne i korekcyjno –
kompensacyjne, oraz socjoterapeutyczne.

Nowe boisko
We wtorek 22 września br. dokonano odbioru końcowego robót budowlanych boiska wielofunkcyjnego w Czarnej Wodzie.
W skład zlokalizowanego przy Z espole
Szkół Publicznych obiektu wchodzą dwa
boiska do koszykówki, boisko do piłki siatkowej i boisko do piłki ręcznej. Boisko ma
44 metry długości i 30 metrów szerokości.
Powierzchnia zabudowy boiska w ynosi
1351 m2. Nawierzchnię wykonano z trawy
syntetycznej o wysokości 22 mm. Całość
otoczona jest ogrodzeniem z siatki powlekanej, o wysokości 4 m. Koszt inwestycji
wyniósł 383 760 zł. Połowa z tej kwoty zostanie zrefundowana ze środków Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej. Poz ostała
część nakładów zostanie pokryta z budżetu
Gminy Miejskiej Czarna Woda.
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Zasady korzystania z boiska określa regulamin przyjęty uchwałą
XXI/186/09 Rady Miejskiej Czarna Woda w dniu 24 września 202009 r.
1.

Boisko sportowe wielofunkcyjne jest obiektem ogólnodostępnym oraz wykorzystywanym na zajęcia lekcyjne, pozalekcyjne, zawody sportowe i zawody środowiskowe organizowane przez Zespół Szkół Publ icznych w Czarnej W odzie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Czarnej Wodzie.

2.

Podczas zajęć lekcyjnych boisko i teren szkoły przeznaczone są wyłącznie dla uczniów ko rzystających z zajęć szkolnych pod opieką nauczycieli. Pozostałe osoby mogą przebywać w tym czasie na terenie przyszkolnym wyłącznie
za zezwoleniem dyrekcji szkoły.

3.

Mieszkańcy Gminy Czarna Woda m ogą bezpłatnie korzystać z boiska wg poniższego harmonogramu:
poniedziałek – piątek od godz. 15.00 – do zmierzchu
sobota – niedziela oraz dni świąt eczne od godz.
9.00 – do zmierzchu
w okresie wakacyjnym we wszystkie dni tygodnia od
godz. 9.00 – do zmierzchu.
Pierwszeństwo w korzystaniu z boiska mają zorganizowane
grupy sportowe pod opieką nauc zyciela wychowania fizycznego lub trenera.

4.

Boisko przeznaczone jest wyłącznie do gry w siatkówkę,
w koszykówkę (dwa pola) oraz w piłkę ręczną.

5.

Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.

6.

W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkownikom podczas
korzystania z boiska zgodnie z jego przeznaczeniem zabrania się:
a. używania butów piłkarskich z korkami oraz z kolcami,
b. wprowadzania i użytkowania innego sprzętu niż zgodny z
przeznaczeniem boiska (np. rower, motorower, deskorolka, rolki, itp.),
c. niszczenia boiska i urządzeń sportowych,
d. wchodzenia na ogrodzenie i urządzenia sportowe,
e. palenia tytoniu i spożywania alkoholu,
f. zaśmiecania,
g. przeszkadzania w zajęciach lub grze oraz zakłócania
porządku,
h. wprowadzania zwierząt,
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Działania realizowane
w ramach gospodarki przestrzennej
W trakcie realizacji jest umowa na sporządzenie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Czarna Woda. Wartość usługi wynikająca z przyjętej oferty to 68.540 zł brutto. Termin wykonania do 31.05.2010
r. Wykonawcą studium jest Prz edsiębiorstwo ProjektowoRealizacyjne “DOM” ze Starogardu Gd. wyłonione w drodze
przetargu nieograniczonego.
Poza tym sporządzane są zmiany do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Miejskiej Czarna Woda,
obręb Lubiki dla 17 działek o łącznej powierzchni 53,6 ha. Cena usługi zgodnie ze złożoną d o przetargu ofertą wynosi
36.000 zł. Termin wykonania do końca maja 2010 r. Wykonawcą jest firma Diogenes Studio Sp. z o.o. z Gdańska, wyłoniona
w drodze przetargu nieograniczonego.

Zrealizowane prace remontowe
w III kwartale 2009 roku.
Wykonano remont nawierzchni wjazdu przy budynku OSP i
świetlicy w Czarnej Wodzie. Wartość robót zgodnie z ofertą
wykonawcy wyniosła 55.216 zł.
Przeprowadzono remont odcinka drogi gruntowej stanowiącego fragment ulicy Szyszkowiec (od torów kolejowych do drogi
krajowej 22) w Czarnej Wodzie. Remont polegał na utwardzeniu tego fragmentu drogi kruszywem typu garbo o grubości 10
cm wraz z wyprofilowaniem i zagęszczeniem ułożonego kruszywa. Wartość robót zgodnie ze złożoną ofertą to 23.050 zł.
Wykonano remont płotu przy stadionie miejskim wzdłuż ulicy
Mickiewicza na odcinku 180 mb. Wynagrodzenie za wykonanie
całości prac wraz z materiałami wyniosło 19.500 zł.
Za kwotę około 70 tys. zł przeprowadzono kapitalny remont
zaplecza kuchennego, oraz doposażono w nowy sprzęt i meble
stołówkę szkolną.
W budynku przedszkola wyremontowano pomieszczenia szatni
wraz z umywalnią, oraz sali sześciolatków za łączną kwotę
49.600 zł.

7.

Osoby niszczące sprzęt i urządzenia boiska, bądź ich opiekunowie prawni, ponoszą odpowiedzialność materialną.

W Hucie Kalnej przy ul.Kościel nej wykonano parking o powierzchni 250 m2.

8.

Kary za zniszczenia naliczane będą proporcjonalnie do wielkości zniszczeń i wartości zniszczonego mienia.

9.

Użytkownicy korzystają z boisk a na własną odpowiedzia lność, Zespół Szkół Publicznych w Czarnej Wodzie nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe w trakcie korzystania z obiektu poza godzinami z ajęć szkolnych, oraz za
pozostawione rzeczy osobiste.

W trakcie realizacji jest remont elewacji i dachu budynku siłowni na stadionie miejskim. Wykonawcą jest Przedsiębiorstwa
Wielobranżowego LEMAR Marka Peplińskiego z Czerska, wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego, który zaoferował
cenę 39.466 zł.

10. Korzystający z obiektu są zobo wiązani do przestrzegania
regulaminu, oraz uwag osób nadzorujących funkcjonowanie
boiska.

11. Obiekt jest w całości monitorowany przez całą dobę.

Złożone wnioski o dofinansowanie projektów
27 czerwca Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgłosił do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich projekt remontu sieci dystrybucji energii cieplnej pochodzącej ze
źródła odnawialnego w miejscowości Czarna Woda. Wartość
kosztorysowa całego zakresu prac objętego tym projektem to
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1.420.113 zł a wnioskowana kwota dotacji wynosi 582.000 zł, co
stanowi 50% kosztów kwalifikowanych tego zadania. O ile uzyskamy dofinansowanie planowany remont obejmie wymianę ponad 2,5
km dotychczasowych rur wraz z kształtkami na rury preizolowane.

1. grunty zajęte pod drogi niepubliczne, za wyjątkiem dróg
zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej,
2. budowle sieci kanalizacji sanitarnej,
3. budowle sieci ciepłowniczej związane z dystrybucją
energii cieplnej na potrzeby mieszkańców.

W dniu 3 lipca 2009 r. zgłosiliśmy do konkursu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata
2007-2013 w działaniu 9.1 “Lokalna infrastruktura edukacyjna,
sportowa i kulturalna” projekt budowy budynku komunikacji wewnętrznej wraz z pomieszczeniami gospodarczymi łączącymi budynek szkoły z halą sportową ( tzw. łącznik). Wartość kosztorysowa
tego projektu wynosi 732.764 zł. Wnioskowana kwota dofinansowania ze środków unijnych to 622.849 zł co stanowi 85% kosztów
kwalifikowanych. Wniosek ten przeszedł już pozytywnie ocenę formalną.

Usuwanie wyrobów zawierających azbest

Wysokość podatku od nieruchomości
na 2010 rok
Na XXI Sesji Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie w dniu 24 września 2009 r. Radni podjęli uchwałę Nr XXI/185/09 w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości w Gminie Miejskiej
Czarna Woda na 2010 rok
Roczne stawki podatku od nieruchomości radni uchwalili w następujących wysokościach
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez
względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków od 1 m 2 powierzchni - 0,61 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych od 1 m 2 powierzchni - 0,19 zł
c) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych od 1 ha powierzchni – 3,60 zł
d) letniskowych od 1 m 2 powierzchni - 0,37 zł
e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej, działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1m 2 powierzchni- 0,19 zł
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 0,39 zł
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz
od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 17,15 zł
c) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w zakresie usług turystycznych od 1 m 2 powierzchni użytkowej 6,17 zł
d) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie
obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 7,74 zł
e) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie udzielania świadczeń zdro wotnych od 1 m 2 powierzchni
użytkowej - 3,72 zł
f) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – galerii
sztuki – w części wykorzystywanej na działalność kulturotwórczą z wyłączeniem powierzchni wykorzystywanych na działalność zarobkową od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 3,60 zł
g) letniskowych od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 6,60 zł
h) garaży wolnostojących od 1 m 2 powierzchni użytkowej- 4,28 zł
i) pozostałych , w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego od 1 m 2 powierzchni użytkowej - 3,60 zł
3) od budowli 2% ich wartości
Ponadto uchwała nr XXI/187/09 zwiększono zakres zwolnień podatkowych i od 2010 zwolnienia podatkowe obejmują:

Trwają w naszej Gminie działania mające na celu stopniową eliminację azbestu z naszego otoczenia. W bieżącym
roku demontaż pokryć dachowych zawierających azbest z
budynków mieszkalnych oraz transport i unieszkodliwianie
powstałego odpadu objęte są dofinansowaniem, które w
50% pochodzi z Gminnego Fundus zu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Czarnej Wodzie, w 40% z dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku oraz 10% z Powiatowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Starogardzie Gdańskim. Z Woje wódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodark i Wodnej w Gdańsku
mieszkańcy naszej gminy otrzymają 19 939,96 zł. Z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki
Wodnej w Starogardzie Gdańskim, z którego zostanie dofinansowane również unieszkodliwienie azbestu z jednego
budynku gospodarczego i z siłowni zlokalizowanej na stadionie Miejskim w Czarnej Wodzie,(umowa 28/09) otrzymamy 11 981 zł. Z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Czarnej Wodzie przekazane
zostanie dofinansowanie w wysokości 24 925 zł. Działania
te są zgodne z założeniami „Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest dla Gminy Miejskiej Czarna Woda
na lata 2008-2011” przyjętego Uchwałą nr X/73/07 Rady
Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia 27.12.2007r. Właściciele nieruchomości, którzy planują w 2010 roku usuwać pokrycia dachowe zawierające azb est powinni do 30 pa ździernika 2009 roku złożyć wniosek o dofinansowanie w
Referacie Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie.

Warsztaty teatralne
W sierpniu w Świetlicy Miejski ej "Kulturalnia" rozpoczęto
realizację projektu "Od warsztatów do przedstawienia" w
ramach programu "Działaj Lokal nie VI" finansowanego
przez Polsko-Amerykańską Fundację Wolności, Akademię
Rozwoju Filantropii i Lokalną Grupę Działania "Chata Kociewia". Projekt polega na zorganizowaniu warsztatów teatralnych dla dzieci oraz zaopatrzeniu sceny mieszczącej się w
"Kulturalni" w oświetlenie sceniczne. Warsztaty prowadziła
pani Magdalena Płaneta absolwentka Państwowej Wyższej
Szkoły Filmowej Telewizyjnej i Teatralnej w Łodzi, aktorka
Teatru Polskiego w Poznaniu; współpracująca również jako
aktorka, reżyser i instruktor teatralny z ośrodkiem i teatrem
"Stacja Szamocin". W warsztatach brało udział 15 dzieci z
koła teatralnego, uczestnicy mieli okazję zapoznać się z
różnymi technikami aktorskimi, wykonywały ćwiczenia ruchowe, uczyły się ruchu scenicznego, poprawnej wymowy
oraz pracowały nad scenariuszem przedstawienia, które
wystawione zostanie w "Kulturalni".
Kolejnym etapem projektu są cotygodniowe zajęcia teatralnego, podczas których odbywają się próby do przedstawienia „Jest taki kwiat”. Efektem końcowym przedsięwzięcia
będzie przedstawienie wykonane przez grupę teatralną z

wykorzystaniem umiejętności na bytych w trakcie zaj ęć.
Zakończenie projektu, czyli premiera spektaklu odbędzie się
11 października w Świetlicy Miejskiej.

Urząd Miejski w Czarnej Wodzie
zaprasza
do udziału w konkursie fotograficznym pt.:

nagród, oraz otwarcie wystawy pokonkursowej nastąpi we wtorek 3 listopada 2009 r. o godz . 17.00. w budynku “Wystawy
Przyrody Borów Tucholskich i D oliny Rzeki Wdy” w Czarnej
Wodzie, ul. Starogardzka 5.
Prace przekazane na konkurs pozostaną jako ekspozycja
na okres jednego roku.
Przewidujemy nagrodę specjalną za zdjęcie przyrodnicze z
okolic Czarnej Wody!

“PRZYRODA WOKÓŁ NAS”
I. Warunki przystąpienia do konkursu:
1. Fotografie konkursowe należy złożyć w sekretariacie lub nadesłać na adres Urzędu Miejskiego w Czarnej Wodzie, ul. Mickiewicza 7, oznaczając godłem, w terminie do dnia 16 pa ździernika 2009 r.

Harmonogram zajęć w „Kulturalni”
jesień 2009
PONIEDZIAŁEK
- 13:30 – 16:00 – nauka gry na instrumentach (zajęcia dla
dzieci i młodzieży)
- 18:00 – 20:00 – zajęcia hafciarskie dla dorosłych

2. Wymagany format fotografii 13 cm x 18 cm lub większy.
3. Prace będą oceniane oddzielnie w kategorii fotografii kolorowej i czarno - białej oraz fotografii pojedynczej i zestawu
zdjęć (max do 4 fotografii kolejno ponumerowanych).

WTOREK
- 15:00 – 16:00 – zajęcia plastyczne dla dzieci
- 16:00 – 20:00 – kurs tańca – częściowo odpłatny (grupa dziecięca, młodzieżowa i dorosłych)

II. Zasady uczestnictwa w konkursie
1. Uczestnik konkursu, wysyłając pracę do Konkursu, oświadcza,
że:
a) posiada pełnię praw autorsk ich do fotografii i przenosi je na
Organizatora w zakresie niezbędnym do jego publikacji i/lub innego rozpowszechniania,
b) przenosi nieodpłatnie autorskie prawa majątkowe na rzecz
Organizatora bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, na polach eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy o prawie auto rskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U. z dn.
23 lutego 1994 r)., w tym w szczególności w zakresie wykorzystywania techniką drukarską i cyfrową, wystawiania, udostępniania na stronach internetowych Organizatora oraz we wszelkich
materiałach promocyjnych i reklamowych, bez względu na sposób ich zwielokrotniania i wpr owadzania do obrotu;
c) zdjęcia nie były uprzednio nigdzie publikowane, przy czym
zastrzeżenie to nie obejmuje prywatnych galerii zgłaszającego, w
t y m
g a l e r i i
i n t e r n e t o w y c h .
d) wyraża zgodę na przetwarzan ie i udostępnianie swoich d anych osobowych: imię, nazwisko , adres zamieszkania, numer
telefonu - Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późniejszymi zmianami.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystania wszystkich nadesłanych fotografii w publikacjach
związanych z konkursem oraz w innych celach promocyjno reklamowych.
3. Nadesłane fotografie przechodzą na własność Organizatora,
który ma prawo do nieodpłatnego wykorzystania ich na wybranych przez siebie polach eksploatacji w nieograniczonym zakresie.
4. Fotografie zgłoszone do Konkursu mogą zostać umieszczone
na stronie internetowej miasta Czarna Woda: www.czarna-woda.
pl
5. Fotografie bez upoważnienia do wykorzystania i bez danych
osoby nadsyłającej (w tym dane kontaktowe) nie będą brały
udziału w Konkursie. Ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie

ŚRODA
- 13:30 – 16:00 – nauka gry na instrumentach (zajęcia dla
dzieci i młodzieży)
- 16:00 – 17:30 – zajęcia teatralne dla dzieci
CZWARTEK
- 13:30 – 16:00 – nauka gry na instrumentach (zajęcia dla
dzieci i młodzieży)
- 17:00 – 18:00 – Spotkania Koła Emerytów (II czwartek miesiąca)
- 18:00 – 18:45 – gimnastyka dla emerytów
- 19:00 – 19:45 – aerobic dla dorosłych
PIĄTEK
- 18:00 – 20:00 – zajęcia kulinarne dla dorosłych
SOBOTA
- 09:30 – 11:00 – zajęcia muzyczne dla dzieci
Numer kontaktowy do „Kulturalni”: 665-139-100

Sukcesy sportowe
W dniach 29-30.08.2009 r. w Kaniowie odbyły się V Mistrzostwa Polski juniorów młodszych w kajak-polo. W kategorii juniorek młodszych mistrzyniami Pol ski została Wda Czarna
Woda zwyciężając z zawodniczkami MOSW Choszczno, które
zajęły drugie miejsce oraz z d rużyną Tanew Księżpol, która
wywalczyła trzecie miejsce. W złotej drużynie grały: Jagoda
Pazda, Zuzanna Czecholinska, Maja Dorosz, Martyna Narloch,
Anna Piórkowska i Agnieszka Baczyńska. Do sukcesu przygotował drużynę trener - Adam Roman, były zawodnik i W icemistrz Polski.
Dzień 25.09.2009 zapisze się również w historii czarnowodzkiego sportu. Nasz mieszkaniec – Tomasz Czapiewski w Mistrzostwach Świata w wyciskaniu sztangi leżąc, zdobył srebrny
medal w kategorii do 140 kg. Z awody, które odbyły się we
francuskim mieście Saint – Avold, organizowane były prze z
federację WUAP – osiągającą najlepsze wyniki w sportach
siłowych. Poziom tegorocznych mistrzostw był bardzo wysoki.

