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Wprowadzenie

Każdemu, kto kiedykolwiek znalazł się w tej wsi - lub tylko na chwilę, czy z nią
związały go losy życia - na zawsze pozostają w pamięci obrazy pięknych lasów, pól i
mniejszych czy większych jezior, dzięki którym miejscowość ta jest szczególnie
urokliwa i malownicza. Pozostają w pamięci obrazy wielu dobrych, życzliwych i
prostych ludzi, którzy sprawiali i sprawiają swoją obecnością, że Suchatówka nie była
i nie jest miejscem standardowym, lecz stawała się i pozostaje przestrzenią radości,
spokoju i dobra kształtującego życie przyszłych pokoleń. Dla jej mieszkańców ważna
jest tak samo jej przeszłość, teraźniejszość, jak i przyszłość, dlatego właśnie w takich
trzech rozdziałach pragniemy zaprezentować Państwu tę piękną, malowniczą i
spokojną wieś. Wieś, w której jak w wielu innych nie brak trosk i zmartwień. Nie brak
również wspaniałych i radosnych chwil. Wieś, która ma swoją historię i dzień
współczesny. Wieś, która przede wszystkim ma wielkie ambicje, by na pokolenia
pozostać oazą spokoju, miejscem do którego wraca się z utęsknieniem, w którym
warto żyć, mieszkać, wypoczywać jak również  pracować. Suchatówka bowiem, to nie
tylko miejsce wytchnienia po dniu pracy, lecz także  dla coraz większej liczby jej
mieszkańców – miejsce codziennej pracy. To właśnie w tej wsi z roku na rok powstaje
coraz więcej małych i średnich przedsiębiorstw, dających samozatrudnienie lub pracę
mieszkańcom.

Suchatówka to także miejsce, w którym zrodziło się i  dojrzewa wiele
życiowych pasji. To miejsce, w którym tworzą poeci, to raj dla mistrzów fotografii, to
kolebka kilku znamienitych muzyków. Suchatówka to miejsce duchowego wzrostu
kapłanów, pracowników kultury i oświaty. To niesamowite możliwości codziennego
obcowania z przyrodą, która staje się weną, muzą i natchnieniem w dziele tworzenia. 

Każdemu, kto mieszka tu na stałe lub choć na chwilę przebywa w Suchatówce,
życzę wielu wspaniałych wrażeń, jakie niosą życzliwe serca jej mieszkańców i
nieocenione walory malowniczej przyrody naszej wsi. 

Suchatówka to wspólne dobro jej mieszkańców, ich otwartość i gościnność. To,
jak noszą w swoim herbie „Nasza mała Ojczyzna”. Jedna z wielu małych ojczyzn,
które tworzą Polskę i Polskość. Dlatego na jej rozwoju i jej odnowie tak bardzo dziś
zależy wszystkim mieszkańcom tej niewielkiej miejscowości – Suchatówki.
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1. Charakterystyka miejscowości Suchatówka

1.1. Położenie geograficzne

Suchatówka leży w centralnej części województwa kujawsko-pomorskiego, w
powiecie Inowrocławskim, w gminie Gniewkowo. Do Gniewkowa jest 6 km,
do Inowrocławia jest 21 km, do Torunia 14 km. Miejscowość sąsiaduje:

- od północy i wschodu z Puszczą Bydgoską
- od południa z Perkowem
- od zachodu z Zajezierzem

Fot 1 Położenie Suchatówki
na tle innych miejscowości w

gminie Gniewkowo

Miejscowość

Suchatówka zajmuje

powierzchnię 2,6 km
2. Zamieszkuje ją 513

osób (dane na sierpień

2016 r.) Przez ostatnie 8 lat

p r z y b y ł o w

Suchatówce 15 osób

zameldowanych na stałe, co stanowi wzrost liczy mieszkańców o 3%. Obszar

gminy Gniewkowo pod względem fizyczno – geograficznym przynależy do

dwóch makroregionów - Pojezierza Wielkopolskiego i Pradoliny Toruńsko –

Eberswaldzkiej (podział wg J. Kondrackiego).  Suchatówka jest małą wioską,

ale coraz więcej ludzi (zwłaszcza młodych małżeństw) porzuca „miejską

dżunglę” i przeprowadza się do naszej miejscowości. Ogromnym atutem

Suchatówki są otaczające ją lasy, oraz jezioro. Kolejnym wielkim atutem jest
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położenie Suchatówki wzdłuż trasy krajowej nr 15 łączącej Poznań z

Olsztynem oraz przy linii kolejowej z Wrocławia do Olsztyna. Ponadto

odległość zaledwie 12 km od węzła autostradowego A1 czyni tę miejscowość

bardzo atrakcyjną dla biznesu. 

1.2. Gleby

Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach

zakwalifikował obszar gminy Gniewkowo do dwóch regionów glebowo –

rolniczych: Pradolinowego obejmującego północne rejony gminy oraz

Kujawskiego w południowej części gminy, gdzie dominują urodzajne czarne

ziemie kujawskie. Wysoka jakość rolniczej przestrzeni produkcyjnej powoduje,

że zwłaszcza na terenie regionu kujawskiego ograniczone są możliwości

rozwoju osadnictwa. Wynika to z wysokiej jakości rolniczej przestrzeni

produkcyjnej  i wysokotowarowego rolnictwa.  W strukturze użytków rolnych

dominują grunty orne tworzące kompleksy gleb o bardzo wysokiej bonitacji.

Użytki zielone dość licznie występują w części pradolinowej, tworząc łąki i

pastwiska średniej i niskiej wartości rolniczej, wytworzone na glebach

organogenicznych, na siedliskach bagiennych, pobagiennych i łęgowych.

Największa koncentracja gleb o bardzo wysokiej bonitacji występuje w

miejscowościach: Więcławice, Skalmierowice, Lipie, Wierzbiczany, a także w

rejonach Kijewa, Kawęczyna i Żyrosławic.  Na terenie miejscowości

Suchatówka przeważają gleby bielicowe klasy IV, V, VI.

      1.3 Klimat

Według R. Gumińskiego (podział na strefy rolniczo – klimatyczne) rejon gminy

Gniewkowo przynależy do dzielnicy środkowej. Charakteryzuje się ona

najniższymi w Polsce opadami atmosferycznymi (poniżej 500mm rocznie).
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Klimat w tym rejonie cechuje się dużą zmiennością. Odpowiedzialne są za to,

ścierające się masy powietrza kontynentalnego i oceanicznego oraz położenie

geograficzne regionu.

 Inne dane charakterystyczne klimatu przedstawiają się następująco:

 liczba dni mroźnych – 30 – 50;

 liczba dni z przymrozkami – 100 –110;

 czas trwania pokrywy śnieżnej 30 –60 dni;

 okres wegetacyjny roślin – 210 – 220 dni;

 średnia roczna temperatura – 7,50C (max średnia temp. lipca

17,50C, min. średnia temp. lutego –3,10 C); 

 najniższe średnie wilgotności (maj) – 50 – 70%, najwyższe

wilgotności (grudzień – listopad) - 85 – 90%;

 ilość dni pochmurnych – 140, średnie roczne zachmurzenie

wynosi 6,0 – 6,6 stopnia pokrycia nieba;

 dominujące kierunki wiatrów – zachodnie i południowo –

zachodnie.

1.4 .   Historia 

Zacznijmy od tego, co można znaleźć w różnego typu dokumentach.

Jeśli przyjrzymy się mapie Davida Gilly'ego z 1803 roku, zauważymy brak

miejscowości o nazwie Suchatówka, choć zaznaczone zostały tam okoliczne

wsie, takie jak Perkowo czy Buczkowo (wówczas Buszkowo). Pojawia się ona

jednak kilkadziesiąt lat później, na mapie Reymanna jako Colonie Suckatówka

z 31 punktami, prawdopodobnie oznaczającymi domostwa. Ci, którzy dociekali

historii Suchatówki, zgodnie twierdzą, iż rozwój wsi ma związek z budową

szosy Inowrocław - Toruń (1843 r.) oraz nieco późniejszym poprowadzeniem

linii kolejowej Poznań - Toruń (1873 r.). Trzeba tu jednak dodać, iż sam

przystanek kolejowy w Suchatówce powstał najprawdopodobniej po 27 maja

1896 roku.  Dziennik Kujawski nr 123 z 1896 roku podaje, iż tego właśnie dnia
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miał miejsce przyjazd komisji w celu obejrzenia gruntu należącego do Ludwika

Ogrodowskiego, który to grunt miał zostać przeznaczony pod planowany

przystanek kolejowy. 

S u c h a t ó w k a n a m a p i e
G i l l y ’ e g o ( z l e w e j )
S u c h a t ó w k a n a m a p i e
R e y m a n n a ( z p r a w e j )
Źródła: a) C1, 1:150000,
S p e c i a l K a r t e v o n
Südpreussen von David
G i l l y , 1 8 0 2 – 1 8 0 3
b) 64 Thorn, 1:200000,
Reymann’s topographischer
Special-Karte von Central
Europa, przed 1871.

Nieco prędzej więc czy odrobinę później - na pewno w związku z

powstaniem na tym terenie linii kolejowej Suchatówka zaczęła się

dynamiczniej rozwijać. Nastąpił tu wzrost osadnictwa, a spora część ludności,

poza rolnictwem, zatrudniana była również na kolei. Część zabudowań

mieszkalnych i gospodarskich skupiała się wzdłuż szosy i torów, druga część

ludności natomiast (prowadząca małe gospodarstwa rolne) zajmowała przede

wszystkim południową część wsi. Ludność Suchatówki w dużej mierze

utrzymywała się także, wykorzystując dobrodziejstwa okolicznych lasów.

Zbierano grzyby, jagody, poziomki, pracowano przy sadzeniu i wycince drzew.

Gospodynie sprzedawały na okolicznych targach masło, jajka i to, co udało się

uchować w gospodarstwie czy zebrać w lesie. 

Historyczne podziały

Ciężkiej pracy w Suchatówce nie bał się nikt - niezależnie od tego, po

której stronie wsi przyszło mu żyć. Prawą i lewą stronę Suchatówki łączył

drewniany most, zbudowany na murowanych filarach, który istniał od lat

siedemdziesiątych XIX wieku po lata czterdzieste wieku XX. 
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Fot 3. Z lewej Waldow (Deutsch Suchatowko) i z prawej- Suchatowko (Polnisch Suchatowko)
Źródło: 3076 Schirpitz, Topographische Karte (Messtichsblatt) 1:25000, Reichsamt für
Landesaufnahme, 1940 oraz 3077 Podgorz, Topographische Karte (Messtichsblatt) 1:25000, Reichsamt
für Landesaufnahme, 1944.

Podział na dwie części wsi zarysowywał się wyraźnie już w czasach

zaboru pruskiego, kiedy to Słownik geograficzny Królestwa Polskiego wydany

na przełomie XIX i XX wieku odnotowuje nazwę wsi, Polnisch Suchatowko

o b o k Deutsch Suchotowko, co potwierdzają także niemieckie mapy

topograficzne z 1940 i 1944 roku. Ta pierwsza część - Polnisch Suchatowko -

nazywana była w dwudziestoleciu międzywojennym Suchowicami (przestały

one istnieć od czasu powstania podczas II wojny światowej na tym terenie

poligonu w ramach okręgu wojennego Posen, a o dawnych zabudowaniach

świadczą dziś już tylko rosnące na tamtych terenach kępy bzów). Drugą

natomiast część, niemal dwa razy liczniejszą pod koniec XIX wieku od

pierwszej - Deutsch Suchotowko nazywano także z racji leśnych terenów

Waldow, a w czasie okupacji hitlerowskiej Waldowsee. Dzisiejsza Suchatówka

zajmuje zasadniczo tereny tej właśnie "niemieckiej" części.

W Suchatówce prawdopodobnie od czasów jej powstania zamieszkiwało

kilka zacnych rodów, obecnych po dziś dzień. W relacji pana Stanisława

Ogrodowskiego, jednego z najstarszych dziś mieszkańców Suchatówki, jego

rodzina "od zawsze" zajmowała się prowadzeniem restauracji. 
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Fot 4. Restauracja i kręgielnia u Ogrodowskiego – rycina z 1909 roku.

Pierwsza jednak "knajpa" czy też "karczma" znajdowała się naprzeciw

tej, która znana jest z opowiadań i zdjęć (w miejscu, w którym dziś znajduje się

dom pp. Szafrańskich), kryta była strzechą. Prowadzili ją dziadkowie pana

Stanisława. Obok tej krytej strzechą chaty znajdował się dom komorniczy oraz

stajnie dla dziesięciu koni, którymi podróżowali wówczas zatrzymujący się tu

handlujący. Później (w II połowie XIX wieku) pobudowali oni parterowy dom

(obecny dom pp. Ogrodowskich, z czasem podwyższony o hotelowe piętro na

początku XX wieku, które często zajmowali wypoczywający w Suchatówce

"letnicy"), do którego została przeniesiona restauracja, zyskując nazwę

"Restauracji Leśnej" (niem. „Waldrestaurant”). Z dawnych pocztówek i zdjęć

można wywnioskować, jak znamienity był ów przedwojenny obiekt. Obok

restauracji znajdował się piękny park, w nim zadaszony grzybek, kręgielnia,

gołębnik, a nawet duża grająca niemiecka szafa, z której płynęły dźwięki

pięknych piosenek, do dziś wspominanych z łezką w oku przez pana

Stanisława. W trakcie wojny Niemcy przez dwa lata pozwolili jeszcze

Sylwestrowi Ogrodowskiemu na prowadzenie restauracji. Później jednak

rodzina Ogrodowskich została wyrzucona ze swojego budynku i uciekała na

Pałuki, a w ich miejsce zamieszkał tam Emil Becker, przed II wojną

9



mieszkający z rodziną tam, gdzie dziś mieści się leśniczówka. W czasie wojny i

przed nią leśniczówki bowiem w Suchatówce w ogóle nie było. Emil Becker

zajmował się wraz ze swoim ojcem Gottfriedem uprawą pieczarek, Został

również szefem utworzonej przez Niemców w budynku państwa Ogrodowskich

- poczty w Suchatówce. Po zakończeniu II wojny światowej państwo

Ogrodowscy wraz z rodziną wrócili do swego domu i kontynuowali

restauratorskie tradycje - na miejscu dawnej restauracji funkcjonował teraz

"Gościniec". Później w budynku tym również funkcjonowała Poczta Polska (do

końca lat siedemdziesiątych XX wieku).

Fot 5. Dawniej restauracja, po II wojnie światowej budynek również Poczty Polskiej, obecnie tak jak od

początku istnienia własność prywatna Państwa Ogrodowwskich

Szkoła wielu pokoleń

Niemal naprzeciw budynku, w którym mieściła się restauracja, znajduje

się zabytkowy budynek szkoły, wybudowanej jeszcze w czasie zaborów przez

mieszkających w Suchatówce Niemców. Przed wojną była to szkoła

10



wydziałowa, składająca się z siedmiu klas. Uczyły się w niej zarówno dzieci

polskie, jak i niemieckie (wyjątek stanowiły lekcje religii, na które dzieci te

uczęszczały osobno). 

Fot 6. Obecnie w budynku zabytkowej szkoły

mieszczą się mieszkania prywatne

Dla dzieci i dorosłych mieszkańców wsi było to nie tylko miejsce

zdobywania wiedzy, ale przede wszystkim ośrodek życia społeczno -

kulturalnego. W pamięci rdzennych mieszkańców wsi po dziś dzień pozostaje

przed- i powojenny kierownik szkoły, pan Antoni Nadolny - człowiek, który dla

wielu tutejszych ludzi był nie tylko wzorowym nauczycielem, ale i wspaniałym

człowiekiem. Przyszkolny różany ogród, w którym kierownik Nadolny hodował

róże, nie ma sobie równych po dziś dzień. Prowadził on także chór.

Fot 7. Nauczyciele i uczniowie dawnej szkoły w Suchatówce
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Niemy świadek wiary

Dziś tuż za szkołą znajduje się przydrożny krzyż - niemy świadek wiary

mieszkających w Suchatówce ludzi. To przy nim jeszcze 20 lat temu

gromadziły się w maju grupy osób śpiewających litanię do Matki Bożej. Krzyż

ten to jednak nie pierwszy krzyż w Suchatówce. 
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Fot 8.Przed II wojną światową krzyż mieścił się po prawej stronie wjeżdżając do wioski 

od strony Gniewkowa

Jeszcze przed I wojną światową - jak głoszą miejscowe wspomnienia -

dwóch żołnierzy armii francuskiej poniosło śmierć naprzeciw budynku szkoły,

gdzie postawiono pierwszy krzyż, który został zniszczony przez Niemców

podczas II wojny. Władze ludowe nie zgodziły się, aby po wojnie w tym

samym miejscu (wówczas już na ziemi gminnej) mieszkańcy Suchatówki

wznieśli kolejny krzyż, dlatego uczyniono to naprzeciwko dawnego miejsca -

na prywatnej ziemi pana Siwińskiego (dziś pana Ogrodowskiego), gdzie

znajduje się on po dziś dzień.

Fot 9 Dawny budynek SS w czasie II wojny światowej; obecnie własność prywatna
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Po tej samej stronie, co jego dom, mieścił się, oprócz istniejącego do dziś

zabytkowego domu pp. Cabaniów (który w czasach II wojny światowej

stanowił posterunek SS) tartak (tuż przed dzisiejszą stacją benzynową), którego

pracownicy zamieszkiwali stojące nieopodal dwa domy (dziś już nieistniejące).

Po przeciwnej stronie szosy natomiast nie było wielu budynków - poza

budynkiem ówczesnej restauracji "Waldhaus" z początku XX wieku (dziś

"Szumu Lasu") znajdował się dom pp. Lewandowskich, a obok niego jeszcze

jeden budynek mieszkalny, który został rozebrany (mieszkala w nim miejscowa

znachorka - pani Wiśniewska). Budynek restauracji został pobudowany przez

Niemców (należał do tartaku), a obok niego mieściła się stajnia dla koni,

później przerobiona na budynek mieszkalny, a także park.

Fot 10. Przedwojenna kartka

pocztowa z Suchatówki

Przedwojenne stowarzyszenie
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We wspomnieniach najstarszych mieszkańców pozostają do dziś

potańcówki Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Męskiej i Żeńskiej,

założonego w Suchatówce w 1935 roku, którego pierwszym prezesem został

Jacek Żywica, kolejnym zaś (aż do wojny) on. Młodzież  należąca do tego

stowarzyszenia brała udział w wielu okolicznych wycieczkach, na które

wyjeżdżano pięknie przystrojonym wozem drabiniastym. W pamięci utkwił mu

też niezwykły, jak na tamte czasy, udział suchatowskiej młodzieży w zjeździe

młodzieży KSM na Jasnej Górze w latach trzydziestych XX wieku.  Warto też

wspomnieć, iż w budynku restauracji Średzińskich mieścił się po wojnie Urząd

Gromadzkiej Rady Narodowej, czyli oddział gminy składający się z

Suchatówki, Perkowa i Buczkowa, której przewodniczącym był pan

Jesionowski z Buczkowa. Walory turystyczne Suchatówki zdawały się być o

wiele bardziej niż dziś doceniane w czasach przedwojennych (a także jeszcze

przed przemianami). Nad jezioro - dzierżawione, przed wojną przez dekarza

Iwańskiego z Gniewkowa - ściągały pociągami i konno tłumy turystów z

Inowrocławia (zwłaszcza przed II wojną) i Torunia (tych więcej było po

wojnie). Organizowane były tam festyny, potańcówki, a nawet harcerskie

obozy. Suchatowskie jezioro było też miejscem licznych wycieczek szkolnych.

Fot 11. Przedwojenne jezioro w Suchatówce. Pełne wody i turystów
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Uprzywilejowanym czasem tych wojaży była oczywiście niedziela,

kiedy to nad jeziorem gromadziły się istne tłumy ludzi, choć i w inne dni

tygodnia, zachęceni urokiem przyrody, ludzie ciągnęli i na spacery, i na

plażowanie wśród suchatowskich lasów. Na środku jeziora znajdowała się

wyspa z budką strażniczą. Do Suchatówki zjeżdżali na chwilę turyści i na

dłużej letnicy (poza wspominanymi już, także na przykład pp. Siwińscy - dziś

dom pp. Drogowskich - wynajmowali kwaterę rodzinie oficera z Torunia), a

niektórzy mieli tu nawet swoje domy letniskowe (obecny dom p. Adamskiej był

przed wojną letniskowym domem bardzo znanego architekta z Poznania).

Nawet Ilustrowany przewodnik po Inowrocławiu i Kujawach z 1933 r.

autorstwa Karola Kopcia zachęcał do odwiedzania tego wyjątkowego miejsca. 

Fot 12. Ówczesna promocja wioski 
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Także w prasie zachęcano społeczeństwo do przejazdu do Suchatówki. A

i pocztówkę zachwalającą jej walory można było wówczas - mimo braku

technologii cyfrowej - wysłać. Jak widać więc, promocja wsi nie rozpoczęła się

dopiero w wieku XXI.

Jak już zostało wspomniane, dzisiejsza Suchatówka zajmuje przede

wszystkim obszar, który w czasach zaborów nazywany był Deutsch

Suchotowko, a to głównie ze względu na sporą liczbę ludności niemieckiej

zamieszkującej ówcześnie tę wieś. Najstarsi mieszkańcy wspominają

następujące nazwiska zamieszkujących Suchatówkę Niemców: Gogolin -

murarz (mieszkał za szkołą, tam gdzie później p. Pietrzak) ; Hoffman (mieszkał

tam, gdzie później państwo Gałek); Rait - rzeźnik ; piekarz ; Szulc (mieszkał

tam, gdzie dziś pani Sadowska, obok państwa Szymańskich) ; Elke - rybak

(mieszkał tam, gdzie dziś rodzina Polaków); Althaus (mieszkał niedaleko

Maziaka) ; Greenholtz (leśniczy, mieszkał po Beckerze na miejscu dzisiejszej

leśniczówki) ; Becker (mieszkał przed wojną gdzie dzisiejsza leśniczówka, w

czasie wojny u Ogrodowskich, zajmował się uprawą pieczarek) oraz Rahn

(właściciel tartaku także w Zajezierzu, odkupił plajtujący tartak przed wojną od

jednego z Polaków). Żadna natomiast z osób, które pamiętają dawne losy

Suchatówki nie przypomina sobie, by poza Niemcami i Polakami mieszkali tu

też przedstawiciele innych narodów (np. Żydzi). O przedwojennych losach

Niemców świadczą dziś pozostałości niemieckiego cmentarza - niestety w

bardzo złym stanie - który znajduje się w lesie u rozwidlenia asfaltowej drogi

prowadzącej do Kijewa drogi polnej łączącej tę drogę asfaltową z polna

kamienną drogą prowadzącą w kierunku Perkowa.

Dramat II wojny światowej

Dramatyczne wspomnienia pozostały także w pamięci najstarszych

suchatowian z II wojny światowej. Pan Stanisław Ogrodowski wspomina 7

niemieckich samolotów lecących 2 IX 1939 roku od strony Gniewkowa, które

zrzucały bomby na Suchatówkę. Jedna z takich bomb zrzucona została w parku

obok restauracji, niszcząc wszystkie okna w budynku oraz frontową ścianę
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stodoły, a także zabijając pana Kiełbasę i jego synka. Od bomby tego dnia

zginęło też na brzegu lasu siedmiu polskich żołnierzy, którzy zostali pochowani

naprzeciw budki kolejowej pana Mikołajczaka i ekshumowani po wojnie. W

jego wspomnieniach wraca też fakt pochówku rozstrzelanego żołnierza

niemieckiego w suchatowskim lesie, którego ciało szybko jednak zostało

ekshumowane przez rodzinę. We wspomnieniach zmarłego w 2015 roku pana

Kazimierza Lubarskiego (spisano w 2041 roku) utkwiło pierwsze

bombardowanie z 1 września 1939 roku, kiedy to dwa samoloty lecące od

Gniewkowa zrzuciły zapalającą bombę na obrzeża pobliskiego Buczkowa,

które wówczas zamieszkiwał. Pan Stanisław Polak wspomina natomiast, jak

dzieci z Suchatówki chodziły w czasie II wojny światowej do szkoły do

Zajezierza, chowając się niejednokrotnie przed zaczepkami ze strony

niemieckich rówieśników. Wspomina także, że w rejonie Suchatówki

postanowiono wybudować zespół umocnień wchodzących w skład pierścienia

zewnętrznego Twierdzy Toruń (w ich skład wchodziły dwa schrony bojowe

Ringstad 58c i jeden schron bierny Regelbau 668), które to rowy ochronne

kopali zarówno przywożeni tu Polacy, jak i miejscowa ludność polska.

Dodatkowo jeszcze Niemcy wybudowali w 1944 roku trzy betonowe bunkry,

których pozostałości można dostrzec po dziś dzień.

Powojenna historia

Owo "WCZORAJ" Suchatówki to dla wielu współczesnych jej

mieszkańców także lata powojenne. Dla wielu nie były to czasy łatwe, jednak

ten, kto przeżył wojnę i w pamięci miał jeszcze jej koszmar, z radością

wkraczał w kolejną rzeczywistość - daleką wprawdzie od marzeń, ale już wolną

od wszechobecnego strachu o życie. W roku 1975 do Suchatówki dotarła

elektryfikacja, a z czasem kolejne, coraz liczniejsze udogodnienia dla życia. Jak

niemal w każdej wsi w tamtym czasie, powstał sklep GS (naprzeciw dzisiejszej

stacji benzynowej), restaurację państwa Średzińskich upaństwowiono (stała się

własnością GS-u), a mieszkańcy wsi pracowali w dużej mierze w zakładach

pracy w pobliskim Toruniu, Gniewkowie i Inowrocławiu, inni zatrudnieni byli
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w Lasach Państwowych czy w Polskich Kolejach Państwowych, w milicji,

jeszcze inni pracowali w gospodarstwach. 

Fot 13 Powojenna młodzież z Suchatówki  na rynku w Gniewkowie

Od 1945 roku dzieci znów uczyły się w swojej szkole, do której z

wojennej tułaczki powrócił ukochany kierownik pan Antoni Nadolny. Kolejni

kierownicy tej placówki to pan Marceli Jarzębski, a po nim panie: Bożena

Pawłowska oraz Małgorzata Siewkowska. Wśród nazwisk nauczycieli dawni

uczniowie wymieniają także między innymi: panów Stanisława Głowackiego i

Bronisława Pawłowskiego oraz  panie: Lidię Weber, Zofię Stutze, Marię Polak,

Barbarę Zagórską, Iwonę Adamską, Ewę Pilch, Dorotę Wieczorek. 

Fot 14. Powojenni nauczyciele i uczniowie szkoły w Suchatówce

Kolejne pokolenia zawdzięczały swoim nauczycielom nie tylko rzetelną

wiedzę i umiejętności, ale także życzliwą atmosferę, w której rozwijały się

szkolne przyjaźnie. Wraz z wprowadzanymi reformami, kiedy w Gniewkowie

powstała w 1974 roku Zbiorcza Szkoła Gminna, suchatowska szkoła stała się
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jedną z filii podległych tej placówce. Zmieniła się też struktura jej działania:

zamiast siedmiu klas, w Suchatówce dzieci uczyły sie od "zerówki" do klasy

trzeciej lub czwartej (to też podlegało zmianom), po czym kontynuowały naukę

w Gniewkowie, dojeżdżając tam pociągiem lub autobusem PKS. Szkoła

jednakże była nie tylko miejscem przekazywania wiedzy, ale swoistym centrum

kulturalnym wsi. Ileż to pokoleń dzieci oklaskiwanych licznie przez swoich

najbliższych brało udział w karnawałowych przedstawieniach, tańczyło

krakowiaka, bawiło się przy karnawałowych tańcach i brało udział w

konkursach... Boisko szkolne zaś z małym placem zabaw otwarte było dla

uczniów nie tylko w czasie lekcji, ale i poza nimi. Budynek nieco rozbudowano

od strony podwórza. 

Ci, którzy do szkoły podstawowej już nie chodzili, a których łączyły

wspólne sportowe pasje, spotykali się, by je rozwijać i dzielić się radością

przebywania w gronie kolegów i koleżanek. Miłośnicy łyżew licznie gromadzili

się zimą na stawach państwa Kulaszewiczów czy Polaków, by rozgrywać

hokejowe mecze (na pierwszym z wymienionych stawów ówcześni

nastolatkowie pod kierunkiem Wojciecha Łady sami założyli oświetlenie, by

można było grać i jeździć na łyżwach także wieczorami). Jak widać więc,

młodym mieszkańcom Suchatówki, którzy nie mogli w tamtych czasach marzyć

nawet o sztucznych "lodolandiach", wystarczały zaradność, pomysłowość i

talent połączone z przyjaźnią. 
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Fot 15.

Zimy

pełne

śniegu i

leśne

pagórki

powalały dawniej na uprawianie narciarstwa

Sportowa wioska

Jednak sportowe zainteresowania rozwijano w Suchatówce nie tylko

zimą, lecz przez cały rok. Wykorzystywano do tego zarówno pobliskie lasy,

wiejskie podwórka i stawy (wszystko oczywiście w granicach bezpieczeństwa).

Wielu mieszkańców Suchatówki nad jeziorem czy w stawach nauczyło się

świetnie pływać. Szczególnym zainteresowaniem jednak cieszyła się piłka

nożna. 
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Fot 16.

W latach

70- ty c h i

80- tych w

Suchatówce rozwijały się sportowe pasje mieszkańców

Młodzież zbierała się między innymi na wiejskim boisku (które w latach

sześćdziesiątych powstało przy drodze prowadzącej do Zajezierza na ziemi

pana Malickiego) i tworzyła tzw. "dzikie drużyny" piłkarskie. Swoisty przełom

nastąpił 30 maja 1975 roku, gdy powstało Koło LZS Słowianin Suchatówka.

Utworzono je z fuzji dzikich drużyn wsi Suchatówka, Buczkowo, Zajezierze,

Michałowo i Familijny Dom (osada należąca dziś do Suchatówki, znajdująca

się w lasach w stronę Torunia). Pierwszym prezesem Koła został Andrzej

Adamski, a wiceprezesami: Tadeusz Maciejczyk i Zenon Bała. Funkcję

sekretarza powierzono Józefowi Adamskiemu, zaś skarbnika Józefowi

Milewskiemu. 

Historię Suchatówki na podstawie
dostępnych dokumentów oraz rozmów z mieszkańcami spisała mgr Anna Polak

2. OPIS ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI SUCHATÓWKA

2.1. Ludność

 

Liczba mieszkańców: 513 osób (dane na sierpień 2016 r.)
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Struktura wiekowa mieszkańców miejscowości Suchatówka:

Przedział wiekowy Liczba mieszkańców

0-6 34

7-18 67

19-65 347

Powyżej 65 65

Struktura płciowa mieszkańców miejscowości Suchatówka

Przedział wiekowy Liczba kobiet Liczba mężczyzn
0-6 18 16
7-18 33 34

19-65 180 167
Powyżej 65 38 27

Statystycznie mieszkańcy posiadają w większości średnie wykształcenie.

Mieszkańcy wsi głównie pracują zawodowo. Reprezentowane są takie zawody jak:
nauczyciele szkolni i akademiccy, prawnicy, doradcy handlowi, mechanicy,
ekonomiści, sprzedawcy, budowlańcy, pracownicy fizyczni.

Obecnie poziom bezrobocie nie jest wysoki. Szacuje się, że prawdziwa stopa
bezrobocia nie jest większa niż 5%. Bezrobocie dotyczy głównie osób młodych,
kobiet oraz osób z niższym poziomem wykształcenia. 

2.2 Stowarzyszenia

Na terenie miejscowości Suchatówka działają prężnie dwa stowarzyszenia:  

- Stowarzyszenie „Koło Gospodyń Wiejskich” Suchatówka
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- Stowarzyszenie „Innowacyjna Suchatówka”

Oba stowarzyszenia mają formę prawną z wpisem do Krajowego Rejestru
Sądowego. Obecnie zrzeszają one po kilkanaście osób i spranie działają na rzecz
rozwoju wsi wspomagając swoim działaniem radę  sołecką. Stowarzyszenia są
organizatorami licznych festynów odbywających się w Suchatówce, m.in.: Dzień
Dziecka, Sportowa Majówka; Rodzinny Festyn „Stąd nasze korzenie”, Święto
Dyni oraz okolicznościowych imprez min dla dzieci: Mikołajki, Andrzejki i inne. 

Stowarzyszenia działające w Suchatówce z powodzeniem aplikują o środki
pozabudżetowe, m.in. z PROW i KSOW.  

2.3 Środowisko przyrodnicze

2.3.1 Lasy

Na terenie Suchatówki występują lasy, stanowią one 50 % powierzchni
gruntów. Przeważają lasy mieszane i iglaste państwowe. Suchatówka sąsiaduje z
Puszczą Bydgoską. Puszcza Bydgoska to duży kompleks leśny położony w
centrum województwa kujawsko - pomorskiego. Chociaż dawno utraciła swój
pierwotny charakter, to nadal jest bezcennym obiektem przyrodniczym,
pozostałością dzikich i nieprzystępnych puszcz średniowiecznych. Puszcza
Bydgoska to ważne ogniwo naturalnego korytarza ekologicznego o znaczeniu
międzynarodowym (wg koncepcji ECONET), łączącym wzdłuż Wisły Kampinoski
Park Narodowy przez Lasy Gostynińsko-Włocławskie z Borami Tucholskimi.
Puszcza Bydgoska zajmuje pola wydmowe, które były łachami piaszczystymi
dawnej pra-rzeki. Stanowi kompleks leśny podobny do Puszczy Kampinoskiej,
Lasów Włocławsko -Gostynińskich i Puszczy Noteckiej. Teren Puszczy
Bydgoskiej to labirynt pagórków i dolin. Ciekawa rzeźba terenu ukształtowała się
podczas zlodowacenia bałtyckiego. Pod względem klimatycznym obszar Puszczy
Bydgoskiej charakteryzują niskie opady atmosferyczne, powodując niedobór wody
podczas okresu wegetacyjnego

2.3.2 Zbiorniki wodne
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Na terenie Suchatówki występują zbiorniki wodne: Jezioro Nowe oraz
kilkanaście prywatnych zbiorników śródpolnych zwanych „stawami”. W
przeszłości Jezioro Stare było jedynym odbiornikiem wód Niziny Gniewkowskiej.
Woda przedostawała się z niego do Wisły drogą podziemną, występując na
powierzchnię ziemi w okolicy Cierpic. Stosunkowo chłonne dno jeziora stopniowo
uległo zamuleniu, czego skutkiem były wylewy wody. Aby temu zapobiec, w
drugiej połowie XVIII wieku (za czasów Fryderyka Wielkiego) wykonano kanał
łączący Jezioro Stare z piaszczystą kotliną międzywydmową. Dno kotliny,
położone jest znacznie niżej od zwierciadła Jeziora Starego i posiada chłonną
warstwę żwirową. Kanał zwany Kanałem Fryderyka przebiega wśród lasu na
długości 1,8 km, w bardzo głębokich przekopach dochodzących do 18 m
głębokości. Z biegiem czasu chłonność kotliny zmalała. W czasie większych
spływów dno kotliny ulegało zalaniu, przekształcając je z czasem w jezioro, zwane
Jeziorem Nowym (Projekt odwodnienia niziny Gniewkowskiej – kanał odpływowy
od Tążyny – opracowanie Arsena). W 1904 roku dokonano renowacji Kanału
Fryderyka oraz utworzono pięć studni w dnie Jeziora Nowego. W 1917 r. nastąpiła
pierwsza wielka powódź w Obniżeniu Gniewkowskim, która spowodowała zalanie
znacznej ilości terenów rolniczych. W 1924 roku pogłębiono Kanał Fryderyka w
celu polepszenia spływu wód. W 1931 r. opracowano projekt studni . W okolicy
wzgórza morenowego w Suchatówce leży kilka bezodpływowych oczek        o
głębokości 1-2 m, których dno wyścielone jest gliną morenową. Znajdują się tu
również sztuczne, niegłębokie stawki. Ptaki w czasie przelotów najchętniej
zatrzymują się na Jeziorze Nowym. W okresie przelotów jesiennych
zaobserwowano następujące gatunki ptaków: świstuna, cyraneczkę, płaskonosa,
gągoła, kropiatkę, sieweczkę obrożną, kszyka, rycyka, krwawodzioby, kwokacza,
brodźca piskliwego, mewę pospolitą, zimorodka.  Obecnie jeziora i teren wokół
nich są zaniedbane. Oczyszczenie akwenów wodnych i zagospodarowanie
otaczających je terenów (wydzielenie miejsca na plażę, pole namiotowe i
biwakowe) sprawiłoby, że Suchatówka stałaby się miejscem atrakcyjnym dla
mieszkańców gminy oraz turystów.  

2.3.3  Flora i fauna

Dzięki specyficznym warunkom klimatycznym, zróżnicowanej rzeźbie terenu i
różnym rodzajom gleb, flora i fauna w tym regionie jest bardzo bogata. Przeważa
roślinność łąkowa, bagienna, leśna, zaroślowa i wodna. Na obszarach leśnych
gatunkiem dominującym jest sosna z domieszką świerka, brzozy i dębu. Poszycie
stanowią jałowiec, leszczyna, grab, trzmielina brodawkowata, różne rodzaje mchu,
paprocie, maliny, borówki, jagody.

Drzewa i rośliny zielne znajdujące się pod ochroną:
- jarząb brekina 
- jarząb szwedzki
- goryczka (różne odmiany)
- kruszczyk (różne odmiany)
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- ostnica (różne odmiany)
- rosiczka (różne odmiany)
- sasanka (różne odmiany)
- storczyk (różne odmiany)
- widłak (różne odmiany)
i wiele innych.
Wśród zwierząt dominują bezkręgowce. Na tym terenie występuje ponad 1500

gatunków owadów, dwa gatunki traszek (pospolitą i grzebieniastą) oraz wszystkie
charakterystyczne dla Niżu Polskiego gatunki żab i ropuch (żaba śmieszka, żaba
wodna, żaba jeziorowa, rzekotka drzewna i inne). Wśród  gadów należy wymienić
żmiję zygzakowatą, zaskrońce, padalce, jaszczurki zwinki jaszczurki żyworodne.
Niekiedy spotkać można gniewosza plamistego. Występuje tutaj około 150
gatunków ptaków ( wszystkie gatunki dzięciołów i jastrzębi, kukułki, kaczki,
perkozy, bażanty, czaple siwe, rybitwy, myszołowy i sowy). Jeśli chodzi o ssaki, to
na tym terenie pospolicie występują zarówno gatunki łowne (jeleń, sarna, dzik,
zając) i te, których wielkość populacji regulowana jest w sposób naturalny (daniel,
łoś). Wśród drapieżników najliczniejsze są lisy, borsuki, jenoty, kuny leśne i
domowe, tchórze. Rzadkim okazem jest gronostaj. Na terenach podmokłych
spotkać można wydrę i piżmaka. Ssaki owadożerne reprezentują: jeż zachodni, kret,
kilka gatunków ryjówek. Natomiast wśród ssaków latających występuje kilkanaście
gatunków nietoperzy (gacek szary, gacek wielkouch, mroczek późny, karlik
większy, karlik malutki, nocek wąsatek i inne) 

2.3.4 Zabytki

W miejscowości Suchatówka znajdują się następujące zabytki:

a/ budynek dawnej Szkoły Podstawowej
Wybudowany pod koniec XIX wieku. Szkołę zlikwidowano w 2003 roku, a klasy
szkolne przekształcono na mieszkania.

b/ dawny posterunek SS (obecnie własność prywatna) Budowla z XIX wieku. Od
1940 do 1945 -  posterunek SS.

c /budynek przedwojennej „Karczmy” i w późniejszym czasie poczty (obecnie
własność prywatna)

d/betonowe pozostałości budowli militarnych, w postaci trzech obiektów, na któres
kładają się: dwa schrony bojowe typu Ringstand 58c oraz jeden schron biery
 Regelbau 668 . Zbudowane w 1944 roku po wschodniej stronie linii kolejowej
Toruń – Inowrocław, stanowiły wysuniętą linię obrony Twierdzy Toruń. „W
połączeniu z umocnieniami polowymi biegnącymi wzdłuż linii Jeziora Nowego i
Jeziora Starego broniły południowo – zachodniej rubieży toruńskiej twierdzy”.
Władze niemieckie zbyt późno podięły decyzję o rozbudowie pierścienia, dlatego
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obiekty nie spełniły swojej funkcji. „Do momentu ich opuszczenia przez
wycofujące się wojska niemieckie nie zostały ukończone, a wykonane konstrukcje
nie miały okazji sprawdzić się w boju”. 

W Suchatówce jest około 27 budynków z końca XIX wieku. Wszystkie stanowią
własność prywatną.

2.4. Infrastruktura techniczna 

2.4.1 Wodociągi

Miejscowość jest zwodociągowana w około 99 %. Konieczność doprowadzenia
nowych linii wodociągowych dotyczy przede wszystkim nowo powstający „osiedli”
domów jednorodzinnych. 

2.4.2  Kanalizacja

Miejscowość Suchatówka nie jest skanalizowana. Istnieje bardzo duża potrzeba
skanalizowania całej wsi. Mieszkańcy korzystają głównie z przydomowych szamb,
natomiast przydomowe oczyszczalnie posiada zaledwie kilka gospodarstw. Od 1991
roku mieszkańcy zgłaszają władzom gminy konieczność skanalizowania wsi. Istnieje
nawet projekt kanalizacji wioski, który nigdy nie został zrealizowany. Kanalizacja
wpisana była również w program PROW 2017-2013, jednak zadanie to nie zostało
zrealizowane, a uchwałą Rady Miejskiej z roku 2015 Suchatówkę wykreślono z listy
miejscowości tworzących aglomeracje Gniewkowską. 

2.4.3 Gazociąg

Gospodarstwa domowe na terenie miejscowości Suchatówka nie są podłączone
do sieci gazociągowej. Mieszkańcy korzystają głównie z butli gazowych. W
najbliższej  przyszłości istniej konieczność budowy linii gazociągu i podłączenie do
niej gospodarstw domowych. 

2.4.4 Energetyka

Potrzeby mieszkańców w zakresie energetyki są zaspokojone w
wystarczającym stopniu. Na terenie miejscowości nie ma wielu alternatywnych źródeł
energii, choć pojawiają się już pierwsze ogniwa fotowoltaiczne. 

2.4.5 Utylizacja odpadów stałych

Odpady z terenu miejscowości Suchatówka są odbierane w ramach gminnego
programu wywozu odpadów. Istnieje konieczność edukacji mieszkańców w zakresie
selektywnej zbiórki odpadów. 
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2.4.6. Telekomunikacja

Mieszkańcy mają zaspokojone potrzeby w zakresie telekomunikacji. Korzystają
z sieci telefonii przewodowej a obecnie prawie w 100% z sieci telefonii komórkowej.
Problemem jest jednak słaby zasięg sygnału telefonii komórkowej w niektórych
częściach wioski. 

2.4.7 Internet

Gospodarstwa domowe nie są w wystarczającym stopniu podłączone do
globalnej sieci. Internet dostarczany jest do miejscowości Suchatówka przez
Neostradę, oraz za pośrednictwem telefonii komórkowej. Planowane jest
uruchomienie bezpłatnych punktów dostępu do Internetu. Istnieją duże,
niezaspokojone potrzeby mieszkańców w zakresie stałego, taniego podłączenia do
Internetu. 

2.4.8 Rolnictwo 

W miejscowości Suchatówka znajdują się dwa gospodarstwa rolne. 

2.4.9 Przemysł i gospodarka 

Na terenie Suchatówki zarejestrowanych jest około 30 podmiotów
gospodarczych. W większości są to firmy jednoosobowe, lub zatrudniające do 5 osób.
Na terenie wioski znajdują się również duże podmioty gospodarcze zatrudniające
kilkadziesiąt osób. W przyszłości szacuje się, ze idealne położenie logistyczne
Suchatówki oraz przede wszystkim przedsiębiorcy mieszkańcy powodować będą
jeszcze większe powstawanie prywatnego biznesu, uniezależniając się w ten sposób od
budżetowych możliwości zatrudniania. Przedsiębiorczość mieszkańców znacznie
wyróżnia się na tle innych sołectw gminy Gniewkowo. 
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2.5  Podsumowanie

Tabela zasobów oraz wizji ich wykorzystania

Diagnoza aktualnej sytuacji
(jak jest obecnie?)

Wizja stanu docelowego
(jak chcemy, by było?)

Co wyróżnia 
miejscowość?

Wysokie walory turystyczne –
w szczególności lasy,  dobra 
lokalizacja, bliskość miasta 
wojewódzkiego/powiatowego 
– Torunia, bliskość autostrady 
A1,  prężnie działające firmy 
na terenie wsi (dające 
zatrudnienie wielu 
mieszkańcom), aktywnie 
działająca Rada Sołecka, 
prężnie działające dwa  
Stowarzyszenia oraz inne 
organizacje. Najwyżej 
położona wieś na Kujawach, 
na skraju Puszczy Bydgoskiej,
przy drodze krajowej nr15, 
wieś zlokalizowana wzdłuż 
linii kolejowej Poznań – 
Olsztyn
- dobra komunikacja, szlak 
tranzytowy i turystyczny nad 
morze
- coraz wyższy poziom 
wykształcenia mieszkańców

Co ma ją 
wyróżniać?

- Znacznie bogatsza i profesjonalna
oferta turystyczna. Miejsca 
noclegowe, trasy turystyczne, 
ścieżki rowerowe (szlaki 
rowerowe). 
- Nowoczesna i funkcjonalnie i 
profesjonalnie urządzona  nowa 
świetlica wiejska z bogatą ofertą 
zajęć i imprez dla lokalnej 
społeczności, 
 - Nowe wielofunkcyjne boisko 
sportowe zarówno trawiaste, jaki i 
asfaltowe – pokryte nowoczesną 
nawierzchnią, 
- Czysta i zadbana wioska  z 
zrewitalizowanym  Jeziorem 
Nowe. 
- ponadprzeciętne możliwości 
rozwoju przedsiębiorczości, wraz z 
lokalizowaną w Suchatówce 
specjalną strefą ekonomiczną dla 
powstających nowych 
mikroprzedsiębiorstw,  

Jakie pełni funkcje?  - mieszkaniowe 
-  rekreacyjne, 
 - miejsce pracy

Jakie ma pełnić 
funkcje?

- mieszkaniowe – dogodna 
lokalizacja i dojazd do Torunia i 
Gniewkowa. Z tego powodu tak 
ważne jest stworzenie miejscowego
planu zagospodarowania terenu

- turystyczne i rekreacyjne. 
Nowoczesne i profesjonalne 
miejsce odpoczynku dla 
mieszkańców ale również dla gości
z okolicznych miejscowości. 
Turystyka i rekreacja może 
rozwinąć się również poprzez 
stworzenie „Zielonej Szkoły” 
wespół z Nadleśnictwem 
Gniewkowo.  

- dogodne miejsce rozwoju 
wszelkich pasji i zainteresowań: 
łowiectwo, myślistwo, motocykle, 
quady (konieczność budowy 
specjalnego toru dla motocykli 
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krosowych i quadów) , malarstwo, 
rzeźba i inne
- przedsiębiorczość i rozwój 
mikroprzedsiębiorstw (konieczność
wykorzystania ponadprzeciętnego 
potencjału ludności Suchatówki w 
zakresie przedsiębiorczości) – 
stworzenie dogodnych warunków 
do rozwoju firm dających 
samozatrudnienie i zatrudnieni 
innym mieszkańcom.
 

Kim są jej 
mieszkańcy?

 - W większości ludzie ze 
średnim wykształceniem, 
pracujący poza miejscem 
zamieszkania oraz na miejscu 
we własnych firmach i 
obecnych przedsiębiorstwach.
Ludzie pełni pasji, gotowi do 
działania, przedsiębiorczy
 

Kim mają być 
mieszkańcy?

 - Wykształconymi, wrażliwymi na 
los innych ludzi, zaangażowanymi 
w pracę na rzecz miejscowości i 
rozwoju wsi. Tolerancyjnymi, 
znającymi języki wspólnej Europy, 
dbającymi o środowisko naturalne. 
Ludzie z pasją, dla których nie 
tylko dobra materialne ale przede 
wszystkim samorozwój, 
poszukiwanie i pielęgnowanie 
pasji, dbałość o własne zdrowie, 
będą istotnymi czynnikami.  
Ludzie szanujący pracę i znający 
jej wartość, z wizją jasno 
formułowanej przyszłości. Ludzie 
szanujący tradycję i pielęgnujący 
osiągnięcia swoich przodków. 

Co daje utrzymanie 
mieszkańcom wsi?

Stała praca zawodowa w 
placówkach prywatnych i 
państwowych, zasiłki dla 
bezrobotnych, renty, a także 
gospodarstwo rolne

Co ma dawać 
utrzymanie 
mieszkańcom?

Praca zawodowa w własnych 
firmach; placówkach 
państwowych, prywatnych; 
turystyka i agroturystyka, 
wykorzystanie możliwości jakie 
daje położenie śród lasów i 
położenie przy wielkich 
aglomeracjach – Toruń, 
Inowrocław. 

Jak zorganizowani 
są mieszkańcy? 
Jakie organizacje 
działają? Co się 
dzieje w 
miejscowości?

Inspiracja do działania płynie 
od Rady Sołeckiej i sołtysa. W
Suchatówce działają prężnie 
dwa Stowarzyszenia: „KGW 
Suchatówka” i „Innowacyjna 
Suchatówka”. Działa klub 
sportowy „ASLAS” oraz koło 
myśliwych.  Organizowane są 
liczne imprezy 
okolicznościowe – wśród 
których największym 
wydarzeniem jest odbywający 
się w ostatnią sobotę sierpnia 
zjazd rodzinny „Stąd nasze 
korzenie”. Organizowane są 
imprezy sportowe i inne. 
Wioska jest bardzo mocno 
promowana przez hasła 
„Najlepsze drożdżówki są z 
Suchatówki” oraz „Dynie i 
drożdżówki tylko z 

W jaki sposób ma 
być zorganizowana 
wieś? Jakie 
organizacje 
mieszkańców mają 
być powołane?

- zwiększona aktywność na rzecz 
wsi, regionu, gminy, sąsiednich 
sołectw
-  wspólne planowanie, sołtysa, 
rady sołeckiej i stowarzyszeń 
 - organizowanie, motywowanie 
oraz kontrola działań. 
- powołanie Towarzystwa 
Przedsiębiorców, dla wspierania 
działań Rady sołeckiej,
 - Reaktywowanie klubu 
sportowego Omega
-  stworzenie profesjonalnej oferty
zajęć sportowych i kulturalnych w
nowej świetlicy
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Suchatówki”. To ostatnie 
hasło podkreśla wprowadzone 
niedawno „Święto dyni”. 
Prowadzony jest portal 
społecznościowy facebook. 
Swoją skromną na razie ofertę
ma również nowa świetlica 
wiejska. 

W jaki sposób 
mieszkańcy 
rozwiązują 
problemy?

Problemy są analizowane i 
rozwiązywane na bieżąco 
podczas zebrań wiejskich

W jaki sposób mają 
być rozwiązywane 
problemy?

Dotychczasowe metody spełniają 
swoją funkcję.

Jaki jest stan 
otoczenia i 
środowiska?

Niezadowalający:  
- brak ścieżki rowerowej do 
Gniewkowa – brak odcinka o 
długości około 1,5 km z 
Suchatówki do Michałowa. 
- brak sygnalizacji świetlnej 
na drodze krajowej
 - brak kanalizacji, 
 - brak ogrodzenia i 
oświetlenia terenu boiska 
trawiastego i asfaltowego oraz
terenu nowej siłowni 
zewnętrznej, 
- brak utwardzonych asfaltem 
dróg gminnych
rekreacyjno-sportowego, 
-   jezioro Nowe wymaga 
rewitalizacji. 
- brak gazociągu
- brak asfaltowego łącznika 
(drogi) z Suchatówki do 
Zajezierza

Jaki ma być stan 
otoczenia i 
środowiska?

-budowa ścieżki rowerowej na 
odcinku do Michałowa, 
- wytyczenie i oznakowanie 
szlaków turystycznych
 - skanalizowany teren wsi,
- ogrodzone i oświetlone boisko 
wielofunkcyjne oraz teren nowej 
siłowni, 
 - zrewitalizowane jezioro Nowe,  
- zagospodarowany teren wokół 
jeziora, 
 - zadbane i piękne obszary 
zieleni na terenie wsi, 
niezaśmiecona okolica.
- światłowodowy Internet 
podłączony do wszystkich 
domostw.

Jaki jest stan 
rolnictwa w 
miejscowości?

W miejscowości Suchatówka 
jest jedno gospodarstwo rolne.

Jakie ma być 
rolnictwo?

Nie planuje się powstawania 
nowych gospodarstw rolnych w 
Suchatówce, jednak ze względu 
na ogromny potencjał rolnictwa w
gminie Gniewkowo i powiecie 
Inowrocławskim jak najbardziej 
wskazane jest powstawanie firm 
działających na rzecz rolnictwa, 
np:  dostawcy nawozów, zakłady 
naprawcze maszyn i urządzeń 
rolniczych, dostawcy 
nowoczesnej satelitarnej techniki 
dla rolnictwa, rozwój usług 
rolniczych, nie tylko 
maszynowych ale również usług 
skierowanych dla rodzin 
rolniczych, jak turystyka, 
ubezpieczenia, finansowanie,

Jakie są powiązania
komunikacyjne?

Miejscowość znajduje się przy
głównej trasie drogi krajowej 
nr 15 Poznań –Toruń. Istnieje 
komunikacja kolejowa PKP i  
autobusowa.. 

Jakie mają być 
powiązania 
komunikacyjne?

Obecny stan połączeń 
komunikacyjnych jest 
zadowalający. Mankament 
stanowi jednakże stan 
przystanków autobusowych jak i 
stacja PKP.
-  Brak zadaszonego, chroniącego 
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przed wiatrem i opadami 
atmosferycznymi, przystanku to 
duży kłopot dla osób 
korzystających z ww. środków 
transportu.

Co proponujemy 
dzieciom i 
młodzieży?

 - zajęcia świetlicowe 
 - plac zabaw, 
 - atrakcyjne wyjazdy 
kulturalno-edukacyjne,  
- zabawy okolicznościowe,  
- imprezy sportowe.

Co zaproponujemy 
dzieciom i 
młodzieży?

- nowa świetlica z bogatym 
programem edukacyjnym i 
sportowy
- świetlica z zajęciami 
świetlicowymi i  sportowymi, 
- możliwość rozwoju talentów np.
: nauka gry  na instrumentach, 
wyjazdy edukacyjne, imprezy 
okolicznościowe, ogrodzone 
boisko wielofunkcyjne  pokryte 
sztuczną nawierzchnią oraz 
zrewitalizowane boisko do piłki 
nożnej. 

Co proponujemy 
turystom?

Obecnie niewiele możemy 
zaproponować turystom ze 
względu na brak 
profesjonalnej infrastruktury 
turystyczne

Co możemy 
zaproponować 
turystom?

 - Leśne ścieżki spacerowe i 
rowerowe, grzybobrania,
- zielone szkoły dla młodzieży i 
dzieci, 
-  wielofunkcyjne boisko 
sportowe ze sztuczną 
nawierzchnią 
- zrewitalizowane  boisko do piłki
nożnej
-prężnie działające kwatery 
turystyczne i agroturystyczne
-mini wyciąg narciarski

Co proponujemy 
seniorom?

Obecnie niewiele możemy 
zaproponować , i niewiele 
mogliśmy zaproponować ze 
względu na brak miejsca do 
ich spotkań. 
Obecnie mamy w Suchatówce
świetlicę wiejską i coraz 
bardziej aktywizujemy 
również seniorów

Co możemy 
zaproponować 
turystom?

 -teren rekreacyjny ze świetlicą, 
bezpieczny i przystosowany do 
potrzeb starszych osób.
- spotkania, zajęcia 
rehabilitacyjne
- wyjazdy na basen, do teatru
- wycieczki turystyczne
- okolicznościowe spotkania 
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3. Analiza SWOT

MOCNE STRONY:

- dogodna lokalizacja ( wieś położona w pobliżu dużych miast – Toruń, Inowrocław,
Bydgoszcz);

-  dobra komunikacja PKP, PKS oraz liczne linie prywatne, bliskie sąsiedztwo lotnisk
-  położenie na skraju Puszczy Bydgoskiej przy trasie krajowej nr 15;
- prężnie  działające stowarzyszenia, 
-  potencjalne zaplecze do rozwoju agroturystyki, rekreacji i sportu;
-  bliskość zbiorników wodnych jako obszarów rekreacyjnych i wypoczynkowych (J. Nowe,)
- prężnie działające na terenie wsi firmy prywatne;
- duża liczba młodych mieszkańców aktywnie działających na rzecz rozwoju miejscowości;
- duża liczba aktywnych seniorów włączających się we wspólne działania mieszkańców
- duże zainteresowanie osiedlaniem się mieszkańców okolicznych miast
- dobra promocja wioski przez wybitnych ludzi pochodzących z Suchatówki oraz

zamieszkujących w Suchatówce  (profesorowie, zwierzchnicy kościoła itp.)

SŁABE  STRONY:

- brak turystycznego połączenia z Gniewkowem (brak ścieżki rowerowej) 
 - brak kanalizacji i gazociągu;
- brak nowoczesnej, profesjonalnej strony www
- brak żłobka / przedszkola uniemożliwiający osiedlanie się młodych osób z małymi dziećmi,
- niski poziom bezpieczeństwa wynikający z braku ścieżek rowerowych i odpowiedniej

sygnalizacji świetlnej na przejściu przez drogę krajową nr 15 i na  przejeździe kolejowym;
- brak planu zagospodarowania przestrzennego wsi;
- brak dostępu do  bezpłatnego Internetu;
- brak odpowiedniej nawierzchni boiska asfaltowego oraz bardzo zła jakość boiska

trawiastego
- brak odpowiedniego oświetlenia
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SZANSE:

- wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego
- stworzenie strefy ekonomicznej dla mikroprzedsiębiorców
 - poprowadzenie niezbędnej sieci kanalizacyjnej;
- zwiększenie bazy agroturystycznej i rekreacyjno-sportowej wsi; oraz profesjonalne oferty w 

tym zakresie
- zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców na drodze krajowej i przejeździe kolejowym; 

czyli wykonanie sygnalizacji świetlnej na przejściu przez drogę nr 15 oraz ścieżki 
rowerowej do Gniewkowa, zwiększenie bezpieczeństwa przez budowę wielu punktów 
świetlnych 

- profesjonalne wyposażenie świetlicy wiejskiej
- zwiększenie atrakcyjności placu zabaw;
- polepszenie warunków do rozwoju bazy sportowej;
- umożliwienie pozyskania nowych gruntów pod zabudowę i zwiększenia liczby 

mieszkańców;
- dostęp do tanich łączy internetowych;
- bardzo  szeroka promocja wsi, jej walorów  w celu pozyskiwania nowych mieszkańców 

ZAGROŻENIA:

- spadek liczby młodych, rozwojowych mieszkańców; 
- migracja mieszkańców za granicę i do wielkich aglomeracji
- niska atrakcyjność miejscowości pod względem infrastruktury
- niska świadomość części  mieszkańców w tworzeniu wspólnego dobra
- starzenie się społeczeństwa

-ogromna susza, trwająca już kilka lat, a co za tym idzie pogarszanie się atrakcyjności lasów, 
wyschnięte jezioro i okoliczne stawy

34



4. WIZJA MIEJSCOWOŚCI, CELE STRATEGICZNE,  PRIORYTETY, 
ZADANIA

Wizja

Suchatówka, profesjonalnie zarządzana i pod każdym względem bezpieczna oraz
atrakcyjna miejscowość dla mieszkańców i turystów. Miejsce pracy i zamieszkiwania
ludzi z pasją, ludzi dla których nie tylko dobra materialne ale również  samorozwój,
szacunek dla przeszłości i wizja budowania wspólnej przyszłości stanowią bazę do

aktywnego działania. Miejsce na ziemi, gdzie ludzie przebywając we wspólnocie mogą
głośno i odważnie mówić o swoim szczęściu i czuć się prawdziwie spełnionymi.   

Cele strategiczne

1. Poprawa warunków i jakości życia wszystkich mieszkańców wsi
2. Wzrost integracji mieszkańców miejscowości
3. Rozbudowa infrastruktury poprawiającej atrakcyjność miejscowości pod względem
turystycznym, rekreacyjnym, mieszkaniowym i inwestycyjnym
4. Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi
5. Poprawa estetyki wsi

Zadania priorytetowe w kolejności ich realizacji

Zadanie nr 1.  

Nazwa zadania: Budowa ścieżki rowerowej Suchatówka-Michałowo.

Cel strategiczny nr 1, 3, 4

Przeznaczenie: Suchatówka położona jest wzdłuż drogi krajowej nr 15, relacji Toruń –
Inowrocław. Trasa ta jest bardzo ruchliwa i niebezpieczna, jest jedynym „czarnym punktem”
w gminie. Codziennie przejeżdża tutaj wiele samochodów osobowych i ciężarowych.
Niestety, kierowcy raczej nie zwracają uwagi na znaki ostrzegawcze i nie przestrzegają
ograniczeń prędkości, co jest powodem licznych wypadków z udziałem rowerzystów,
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nierzadko śmiertelnych. Rowerzyści podróżują poboczem tej drogi krajowej głównie do
Gniewkowa -miejsca pracy, nauki, załatwiania spraw i zakupów. Od Michałowa do
Gniewkowa pobudowano w latach 2006-2007 ścieżkę rowerową, której kontynuacją będzie
odcinek Suchatówka-Michałowo. Z  tego powodu budowa ścieżki rowerowej długości ok. 1,6
km w kierunku Gniewkowa na odcinku Suchatówka-Michałowo jest niezbędna i celowa.

Dodatkowym rezultatem projektu może być rozwój turystyki rowerowej w Suchatówce dzięki
możliwości przedłużenia Czarnego Szlaku rowerowego biegnącego z Cierpic do Tczewa i
Zamku Bierzgłowskego oraz połączenie ścieżki rowerowej z Torunia do Chorągiewki z nowo
pobudowaną ścieżką.

Źródła finansowania: PROW,RPO,  środki gminne

Zadanie nr 2

Nazwa zadania:  Oświetlenie wioski

Cel strategiczny  nr 1, 3, 4, 5

Przeznaczenie: Suchatówka bardzo mocno się rozrasta, powstają nowe drogi, a i przy już
istniejących brakuje wielu punktów świetlnych, które zapewniłyby bezpieczeństwo
mieszkańcom.  W szczególności dotyczy to: 

 - Terenu rekreacyjno – sportowego za nowa śweitlicą

- Wzdłuż projektowanej drogi asfaltowej  Suchatówka – Perkowo

- w kierunku tzw. "osady” -  dom wielorodzinny 

 - przy domach na tzw. „Familijniaku”  

- na innych drogach gminnych w wiosce; 

- przy kaplicy w Suchatówce

Zadanie nr 3

Nazwa zadania: Budowa dróg: Suchatówka – Perkowo oraz Suchatówka - Zajezierze

Cel strategiczny nr 1, 3, 4, 5

Budowa asfaltowych odcinków dróg: Suchatówka  - Perkowo oraz leśnego odcinak
Suchatówka – Zajezierze – to poprawa bezpieczeństwa i komfortu przemieszczania się
mieszkańców miedzy tymi sołectwami. Droga Suchatówka -  Perkowo stanowi jedyna
możliwość dotarcia mieszkańców sołectwa i pozostałych miejscowości do największego w
Suchatówce i jednego z większych w gminie Gniewkowo zakładów produkcyjnych,
zatrudniającego kilkadziesiąt osób. To droga, w tej chwili polna któ®ą jeździ autobus wożący
dzieci do szkoły. 
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Droga z Suchatówki do Zajezierza umożliwiłaby komfortowe przemieszczenia się
mieszkańców, nie tylko do Zajezierza, ale i przez Zajezierze do Gniewkowa. 

Zadanie nr 4

Nazwa zadania: Budowa kanalizacji w Suchatówce.

Cel strategiczny  nr 1, 3

Przeznaczenie: Od 1991 roku mieszkańcy czynią starania w kierunku budowy kanalizacji w
Suchatówce, która w znacznym stopniu podniesie jakość życia we wsi oraz wpłynie
pozytywnie na ochronę środowiska. Z uwagi na dużą liczbę gospodarstw domowych oraz w
miarę zwartą zabudowę wsi budowa sieci kanalizacyjnej jest najkorzystniejszym, choć
kosztownym rozwiązaniem. 

Otrzymanie dofinansowania na projekt kanalizacji w Suchatówce w znacznym stopniu
przyspieszy skanalizowanie wsi. Istniej gotowy projekt skanalizowania części wioski. 

Źródła finansowania: PROW lub RPO, środki gminne

Zadanie nr 5

Nazwa zadania:  Profesjonalne wyposażenie świetlicy wiejskiej w Suchatówce.

Cel strategiczny nr 1, 2 i 3.

Przeznaczenie: Na dzień dzisiejszy w świetlicy pełni odbywają się zajęcia wychowania
przedszkolnego, zajęcia socjoterapeutyczne, zebrania wiejskie oraz imprezy okolicznościowe.
Swoją siedzibę ma tutaj Stowarzyszenie Innowacyjna Suchatówka oraz KGW Suchatówka.
Dzięki pomocy sponsorów oraz ze środków funduszu sołeckiego dokonano zakupu
wstępnego wyposażenia świetlicy.  W przyszłości chcielibyśmy, aby w naszej wsi istniała
świetlica w pełni wyposażoną w infrastrukturę multimedialną oraz w sprzęt sportowy służący
wszystkim pokoleniom mieszkańców. Sprzyjałoby to większej integracji społeczności wsi,
kultywowaniu tradycji, rozwojowi kultury, poszerzaniu horyzontów intelektualnych i
wzbogaceniu wiedzy na temat krajów europejskich: ich obyczajów, tradycji, religii, stylu
życia. Utalentowana młodzież z naszej wsi pragnie rozwijać swoje umiejętności muzyczne,
plastyczne, szachowe, itp. Niestety, młodzi ludzie mają ograniczone możliwości
spowodowane brakiem sprzętu muzycznego, nagłaśniającego, rzutnika multimedialnego, itp.
Odpowiedni sprzęt umożliwiłby nam sprawniejsze przeprowadzanie zebrań wiejskich i
szkoleń, dlatego jego zakup jest konieczny. Lokalni artyści i sportowcy (szachista, malarze),
chętnie dzielą się swoimi umiejętnościami i deklarują swoją pomoc. Dzięki temu, istnieje
możliwość stworzenia w nowej świetlicy rozmaitych kół zainteresowań.

Bez wsparcia finansowego nie uda nam się zrealizować marzeń o profesjonalnie wyposażonej
- nowej świetlicy wiejskiej.

Źródła finansowania: środki gminne, środki PROW
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Zadanie nr 6.

Nazwa zadania: Modernizacja wielofunkcyjnego boiska wraz z renowacją płyty oraz
renowacja boiska do piłki nożnej.

Cel strategiczny     nr 1,2,3,5

Przeznaczenie: Do niedawna, w Suchatówce jedynym obiektem sportowym było boisko do
gry  w piłkę nożną o wymiarach 100m x 50m. Wymiary te nie spełniają wymogów KPZPN,
dlatego nie można rozgrywać na nim żadnych meczów ligowych. W 2006 roku Urząd Miejski
w Gniewkowie pozyskał fundusze z Urzędu Marszałkowskiego na budowę boiska
wielofunkcyjnego. Ograniczona kwota nie pozwoliła nam na pokrycie boiska sztuczną
nawierzchnią. W ramach projektu przewiduje się wyłożenie istniejącego, asfaltowego boiska
wielofunkcyjnego sztuczną nawierzchnią,   jak również  wybudowanie boiska do gry w piłkę
nożną z ogrodzeniem i oświetleniem. Czynimy starania, aby reaktywować Klub Sportowy
„Omega”, który funkcjonował w latach 70. i 80. XX wieku. 

Mieszkańcy chętnie ofiarują swoją pomoc w utrzymaniu i konserwacji obiektów, z których
korzystać  będą nie tylko mieszkańcy Suchatówki, ale całej gminy.

Źródła finansowania: : środki gminne, środki PROW

Zadanie nr 7

Nazwa zadania: Rozbudowa wiejskiego placu zabaw w Suchatówce.

Cel strategiczny nr 1

Przeznaczenie: istotnym punktem w planie odnowy naszej miejscowości jest rozbudowa
placu zabaw dla dzieci. Istniejący plac zabaw powstał w 2006 r. dzięki pozyskaniu skromnych
funduszy z Urzędu Marszałkowskiego, dzięki którym częściowo wyposażono plac zabaw w
naszej wsi. Z uwagi na dużą liczbę dzieci istnieje realna potrzeba rozbudowy placu zabaw
poprzez zakup dodatkowych urządzeń, co stworzy dzieciom lepsze warunki do spędzania
wolnego czasu w gronie rówieśników, dostarczy dodatkowych bodźców ruchowych. W pełni
wyposażony plac zabaw stanowiłby dodatkowe uzupełnienie świetlicy wiejskiej.

Plac zabaw znajduje się na terenie sportowo-rekreacyjnym, dogodnie położonym w centrum
wsi. Cały kompleks jest ogrodzony, co zapewnia bawiącym się tam dzieciom dodatkowe
bezpieczeństwo, a rodzicom komfort psychiczny. 

Źródła finansowania:  PROW, środki gminne
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Pozostałe zadania do realizacji  w latach 2016-2022

Zadanie nr 1

Nazwa zadania:  Budowa wiaty przystankowej  PKP.

Cel strategiczny nr 1, 5

Przeznaczenie: W  latach 90-tych ubiegłego stulecia  zlikwidowano budynki dworca PKP w
Suchatówce i od tamtego czasu nie ma żadnego schronienia dla podróżujących koleją.
Pasażerowie czekający na pociąg nie mają gdzie się schronić ani dowiedzieć się o ewentualne
spóźnienie pociągu. Na peronach brakuje też ławek, co jest dużym problemem dla starszych
osób oczekujących na przyjazd.Ponadto do naszej wsi przyjeżdża wiele osób na wypoczynek
weekendowy i brak informacji na dworcu PKP utrudnia im powrót do domu.

Źródła finansowania: środki PKP

Zadanie nr 2  

Nazwa zadania: Oznakowanie istniejących szlaków turystycznych na terenie Suchatówki

Cel strategiczny nr 3, 5

Przeznaczenie: Walory krajobrazowe i rekreacyjne Suchatówki są jej największym
potencjałem. Na dzień dzisiejszy przyjeżdżający do naszej miejscowości turyści nie znają
naszych szlaków, atrakcji turystycznych ani zakątków Suchatówki, ponieważ nie są wcale
albo są nieprawidłowo oznakowane. Zamieszczenie tablic informacyjnych nie tylko zwiększy
atrakcyjność naszej miejscowości, ale również ułatwi komunikację turystom.

Tablice informacyjne powinny być przejrzyste i czytelne dla każdego. Dwie z nich należałoby
umieścić przy drodze krajowej nr 15, w pobliżu stacji benzynowej i budynku dawnej szkoły
podstawowej. Powinny mieć wymiary: 1,5 m x 2 m. Nieco mniejsze tablice należałoby
postawić na trasie turystycznej. Na tablicy zostaną umieszczone następujące informacje:

- przebieg tras turystycznych

- zdjęcia najpiękniejszych zakątków naszej okolicy

- regulamin dla rowerzystów

My, mieszkańcy Suchatówki jesteśmy bardzo dumni z tego, że posiadamy tak piękne,
malownicze krajobrazy. Nie każdy może pochwalić się tym, że mieszka w pobliżu wydm,
które są pozostałością lodowca. Chcemy ułatwić mieszkańcom okolicznych wsi i miast
dotarcie do tych pięknych pejzaży. Nie musimy pokonywać setek kilometrów, aby móc
zobaczyć zapierające dech w piersiach krajobrazy. Leśne ścieżki wokół Suchatówki znajdują
się na terenie pagórkowatym. Latem wykorzystywane jako ścieżki turystyki pieszej i
rowerowej, zimą mogłyby być trasami narciarstwa biegowego. Wówczas nie trzeba by było
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jechać aż na południe Polski, aby pojeździć na nartach. Marzy nam się wyciąg narciarski i tor
saneczkowy. Dogodnym miejscem na tego typu atrakcje jest teren przy wieży obserwacyjnej,
umiejscowionej na najwyższym punkcie wysokościowym w Suchatówce. Miejsce to jest
usytuowane w pobliżu dworca PKP i PKS. 

Źródła finansowania: PROW, PO IiŚ, środki gminne, sponsorzy

Zadanie nr 3

Nazwa zadania: Zagospodarowanie terenów zielonych w Suchatówce.

Cel strategiczny nr 5

Przeznaczenie:   Na terenie wsi jest kilka zaniedbanych miejsc, które przy odpowiednim
nakładzie sił  i środków można zamienić w oazy zieleni.Na ten cel pragniemy pozyskać
fundusze. Wszelkie prace związane z tą inwestycją wykonamy własnymi siłami.

Źródła finansowania: środki gminne, fundusz sołecki, wolontariat mieszkańców

Zadanie nr 4

Nazwa zadania: Rewitalizacja Jeziora Nowe w Suchatówce i zagospodarowanie terenu
wokół niego.

Cel strategiczny nr 3

Przeznaczenie: Jeziora obok lasów stanowią największy potencjał Suchatówki. Obecnie
jeziora służą głównie jako miejsce do wędkowania i nie nadają się na kąpieliska z powodu
zaniedbanego, zamulonego dna oraz niskiej tafli wody. W przeszłości w Suchatówce były aż
dwa miejsca wyznaczone do kąpieli letnich, tzw. Maziak i Jezioro Nowe. Obecnie na  terenie
gminy Gniewkowo nie ma żadnego kąpieliska, a amatorzy letnich kąpieli zmuszeni są do
wyjazdów na odległe baseny lub jeziora. W tak pięknej miejscowości, jaką jest Suchatówka,
brak kąpieliska jest minusem. Skoro istnieją warunki do utworzenia takiego miejsca, należy je
wykorzystać jak najlepiej, a kąpielisko położone w pięknym lesie na pewno przyciągnęłoby
wielu turystów  z  powiatu inowrocławskiego i Torunia.

Projekt rewitalizacji Jeziora Nowe w latach 2008-2012 realizować zamierza Nadleśnictwo
Gniewkowo. Zakłada on m.in. oczyszczenie dna jeziora, podniesienie lustra wody, budowę
promenady wokół jeziora.  Mieszkańcy Suchatówki zamierzają włączyć się w prace w
zakresie przygotowania pola namiotowego i biwakowego przy zrewitalizowanym jeziorze.

Źródła finansowania: PO IiŚ, RPO, budżet Lasów Państwowych

Zadanie nr 5

Nazwa zadania: Budowa gazociągu w Suchatówce

Cel strategiczny nr 1, 3, 4

Przeznaczenie: W Suchatówce 80% gospodarstw domowych korzysta z gazu w butlach, co
jest niewygodne oraz mało bezpieczne, gdyż grozi wybuchem. Mieszkańcy wielokrotnie
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zgłaszali potrzebę podłączenia wsi do sieci gazu ziemnego. Podłączenie wsi do sieci gazowej
poprawi atrakcyjność miejscowości jako miejsca do inwestowania, zamieszkania oraz w
zdecydowany sposób zmieni poziom życia mieszkańców wsi. 

Źródła finansowania: PROW, RPO, PO IiŚ, środki gminne

Zadanie nr 6

Nazwa zadania: Likwidacja linii wysokiego i średniego napięcia w Suchatówce

Cel strategiczny nr 4,5

Przeznaczenie  : Na terenie Suchatówki jest bardzo dużo słupów energetycznych. Aby
poprawić wizerunek wsi należy zmienić trasę ich przebiegu. 

Linia wysokiego napięcia przebiega przez centrum wsi, trzy słupy wysokiego napięcia stoją
na gruntach przeznaczonych na kompleks sportowo – rekreacyjny i pełnowymiarowe boisko
do gry w piłkę nożną. Zmiana trasy przebiegu linii wysokiego napięcia jest niezbędnym
działaniem przygotowującym działkę pod inwestycje w zakresie budowy boisk sportowych.
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5. HARMONOGRAM REALIZACJI PLANOWANYCH ZADAŃ

ZADANIA PRIORYTETOWE

NAZWA ZADANIA
TERMIN

PRZEPROWADZENIA
1. Budowa ścieżki rowerowej Suchatówka-Michałowo. 2017-2018
2. Oświetlenie wioski 2017-2018
3. Budowa asfaltowych  dróg: Suchatówka – Perkowo 

oraz Suchatówka – Zajezierze
2017-2019

4. Budowa kanalizacji 2018-2022
5. Profesjonalne wyposażenie świetlicy wiejskiej w 

Suchatówce
2017-2018

6. Modernizacja wielofunkcyjnego boiska wraz z
renowacją płyty oraz renowacja boiska do piłki nożnej 2018-2019

7. Rozbudowa wiejskiego placu zabaw w Suchatówce 2019-2021

POZOSTAŁE ZADANIA DO REALIZACJI W LATACH 2016-2022

1. Budowa wiaty przystankowej  PKP 2017- 2018
2. Oznakowanie istniejących szlaków turystycznych na terenie 

Suchatówki
2018-2019

3. Zagospodarowanie terenów zielonych w Suchatówce 2019-2020
4. Rewitalizacja Jeziora Nowe w Suchatówce i zagospodarowanie 

terenu wokół niego
2016-2022

5. Budowa gazociągu w Suchatówce 2020-2022
6. Likwidacja linii wysokiego i średniego napięcia w Suchatówce 2020-2022

6. SZACUNKOWY KOSZTORYS PLANOWANYCH ZADAŃ

ZADANIA PRIORYTETOWE

NAZWA ZADANIA Szacunkowy koszt
1. Budowa ścieżki rowerowej Suchatówka-Michałowo 300 000
2. Oświetlenie wioski 100 000
3. Budowa asfaltowych  dróg: Suchatówka – Perkowo 

oraz Suchatówka – Zajezierze
3 000 000

4. Budowa kanalizacji 6 000 000
5. Profesjonalne wyposażenie świetlicy wiejskiej w 

Suchatówce
50 000

6. Modernizacja wielofunkcyjnego boiska wraz z
renowacją płyty oraz renowacja boiska do piłki nożnej 300 000

7. Rozbudowa wiejskiego placu zabaw w Suchatówce 50 000

POZOSTAŁE ZADANIA DO REALIZACJI W LATACH 2016-2022

1. Budowa wiaty przystankowej  PKP 30 000
2. Oznakowanie szlaków turystycznych na terenie Suchatówki 20 000
3. Zagospodarowanie terenów zielonych w Suchatówce 20 000
4. Rewitalizacja Jeziora Nowe w Suchatówce i 

zagospodarowanie terenu wokół niego
5 000 000

5 Budowa gazociągu w Suchatówce 5 000 000
6 Likwidacja linii wysokiego i średniego napięcia w 

Suchatówce
1 000 000
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