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Charakterystyka: Gmina Miejska Czarna Woda leÅ¼y na Kociewiu, w poÅ‚udniowej czÄ™Å›ci woj. pomorskiego, na
zachodnim kraÅ„cu PÃ³j. Starogardzkiego, w pÃ³Å‚nocno-wschodniej czÄ™Å›ci BorÃ³w Tucholskich. Jej powierzchnia wynosi
2.775 ha, a 54 % stanowiÄ… lasy. Liczba mieszkaÅ„cÃ³w wynosi ok. 3.500 osÃ³b, w tym 3.000 w mieÅ›cie. MiejscowoÅ›Ä‡
przecinajÄ… dwa szlaki komunikacyjne: droga krajowa nr 22 (Berlin - KrÃ³lewiec) oraz trasa kolejowa PiÅ‚a -Tczew. CaÅ‚y
obszar gminy naleÅ¼y do Obszaru Chronionego Krajobrazu BorÃ³w Tucholskich. Czarna Woda jako osada wyksztaÅ‚ciÅ‚a
siÄ™ w XVIII w. z folwarku nad Wda. W1993 r. uzyskaÅ‚a prawa miejskie. NajwaÅ¼niejsza gaÅ‚Ä…Åº gospodarki gminy to
przemysÅ‚ drzewny wykorzystujÄ…cy ogromne zasoby surowca drzewnego BorÃ³w Tucholskich. Coraz wiÄ™ksze znaczenie
ma turystyka i rekreacja, dla ktÃ³rych istniejÄ… idealne warunki. Lasy gminy o przebogatej roÅ›linnoÅ›ci i zdrowym
mikroklimacie, obfitujÄ… w grzyby, jagody, borÃ³wki, maliny i jeÅ¼yny. System drÃ³g leÅ›nych w caÅ‚oÅ›ci moÅ¼na
wykorzystywaÄ‡ w okresie letnim do turystyki rowerowej i konnej, a zimÄ… do narciarstwa biegowego i kuligÃ³w
saneczkowych. NajwiÄ™kszÄ… atrakcjÄ…jest meandrujÄ…ca, z przepiÄ™knymi odcinkami przeÅ‚omowymi, rzeka Wda nazyw
CzarnÄ… WodÄ…, z najÅ‚adniejszym nizinnym szlakiem kajakowym Polski. Na brzegach rzeki Å¼erowiska bobrÃ³w. Do
wypoczynku nad wodÄ… zachÄ™cajÄ… takÅ¼e jeziora Lubiki i Szarmachy. Rzeki i jeziora gminy Å›wietnie nadajÄ…siÄ™ do
uprawiania wÄ™dkarstwa.
SoÅ‚ectwa na terenie gminy: Huta Kaina, Lubiki
Co warto zobaczyÄ‡: 360 ha kompleks sztucznych Å‚Ä…k z XIX w. (kanaÅ‚y, akwedukty, tamy, Å›luzy, zastawki) -unikatowy
przykÅ‚ad budowli hydrotechnicznych. Zabytkowa Aleja Lipowa (200-letnie drzewa przy drodze nr 22). â€žWystawa Przyrody
BorÃ³w Tucholskich i doliny rzeki Wdy".
Atrakcje i rekreacja: Bardzo liczne, cykliczne imprezy kajakarskie na rzece Wda, Dwa szlaki kajakowe (Wda,
Niechwaszcz). Trzy szlaki turystyki pieszej (KrÄ™gÃ³w Kamiennych, Kociewski, Lasacki), WypoÅ¼yczalnia kajakÃ³w.
Kompleks sportowy (m.in. basen, boiska, tenis). Pola biwakowe i pole karawaningowe. Noclegi: hotel â€žDom Szwedzki",
pensjonat â€žDom nad rzekÄ…", kempingi, kwatery agroturystyczne.
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