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 Informacja o działaniach społeczeństwa sołectwa   Sumin 

gm. Starogard Gd.  

 w okresie od 15.06.2016 do 31.05.2017r.  

 

Miejscowość Sumin  gm. Starogard Gdański. Jest  kociewską wsią ulicówka z przysiółkami 

o charakterze zagrodowym, malowniczo położona na skraju jeziora Sumińskiego o 

powierzchni , należącego do Obszaru Chronionego Krajobrazu Borów. 

We wsi zachowała się duża ilość obiektów dziedzictwa kulturowego Tucholskich. 

 Wieś jest bardzo starą osadą pomorską, ślady osadnictwa  pochodzą z ostatnich wieków 

przed naszą erą. Pierwsze wzmianki  pisemne  dotyczące  Sumina,  pochodzą z 1270 r.  

      Wieś wyróżnia się   aktywnością i zaangażowania społeczności lokalnej w rozwój 

swojej miejscowości,  Mieszkańcy wspólnie dbają o przestrzeń publiczną, o ochronę i 

utrwalanie zasobów   dziedzictwa kulturowego.  Aktywnie działają organizacje społeczne 

Koło Gospodyń Wiejskich, OSP w organizowania działalności kulturalnej i wdrażaniu 

zadań przyjętych w planie odnowy wsi. Powstają lokalne inicjatywy społeczne np. młodzież 

od trzech lat w  miesiącu lipcu corocznie  samodzielnie organizuje wiejski turniej piłki 

siatkowej.  

 

Fot. Turniej piłki siatkowej plażowej  - lipiec 2016r.  
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W bieżącym roku inna nowa grupa młodych mieszkańców wsi aktywnie w uprawiająca 

„Triatlon” zorganizowała ogólnopolskie zawody w tej dziedzinie sportu. W konkurencji 

biegania i pływania po terenie wsi Sumin i Szteklin wzięło udział 56 zawodników z terenu 

całej Polski. Organizatorzy samodzielnie zgromadzili środki finansowe od różnych 

sponsorów w kwocie około 18 tyś zł.  

 

  

 

  Miejscowość  Sumin  stale się powiększa (wg. stanu na dzień 15.12.2009 r.)   liczy   

664  mieszkańców  (wg  stanu na 31 12.2016r – 693 mieszkańców) i odnotowywany jest 

stały wzrost liczby mieszkańców.   We wsi zachowany jest układ urbanistyczny w 

większości pochodzący z początku XX w.  Dominantą architektoniczna jest  zabytkowy 
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kościół, usytuowany na wzgórzu. Wyróżnikiem miejscowości jest także zespół parkowo 

dworski usytuowany nad brzegiem jeziora z odrestaurowanym  dworem mieszczącym 

zespół szkól publicznych.   

Wieś jest  9-tą  z 27 pod względem liczby mieszkańców  wsią w gminie,  która ma 

najniższy % wskaźnik dróg utwardzonych na swoim obszarze  w stosunku do wszystkich 

dróg we wsi  . Mimo to  mieszkańcy wsi bardzo dbają o wygląd  wsi korzystając  ze 

środków Funduszu Sołeckiego  dokładając własna pracę osobistą i posiadanym sprzętem. 

 

 

 

 

 Sołectwo Sumin w roku 2016 dysponowało kwotą  24,5 tyś  zł  z Funduszu Sołeckiego, 

 z tego na bieżące utrzymanie  25 km dróg ,  wydano  19,1 tyś zł , na  utrzymania zieleni  i porządku 

w  miejscach  publicznych szczególnie naprawie i utrzymaniu elementów na kąpielisku wydano 773 

Zakupiono i zamontowano  tablicę-gablotę do  publikacji ogłoszeń sołeckich i urzędowych      Na  

organizację imprez podtrzymujących tradycyjne dziedzictwo kulturowe XXIII dożynki  

wydatkowano – 1700,00 zł,    .   

W/w środki wydano  w całości.   Podział na w/w cele został zaplanowany   jak zawsze na zebraniu 

wiejskim we wrześniu roku poprzedniego.  

                                                                                                                                                                                                                         

W ramach bieżącego utrzymania dróg; 

  Systematycznie naprawiano i równano drogi likwidując  niebezpieczne miejsca na drogach .      

  Z udziałem mieszkańców wkonano  naprawę dróg runtowych,wywiezion około 10 przyczep ziemi 

przy poszerzaniu drogi do w kierunku Radziejewa. 

 

 

 

   Fot.   Droga po  modernizacji. Grunt z wykonania rowu został odwieziony  sprzetem mieszańców. . 
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. Fot. Załadunek urobku na przyczepę rolnika 

pomagającego społecznie, przy modernizacji drogi gruntowej. 

 

 

Fot. Równanie drogi i rów przed renowacją.  

Poza tym wszystkie drogi gruntowe zostały wyprofilowane równiarką.  Częściowo drogi ulepszono tłuczniem 

wapiennym i szlaką .  Wykonano  odbudowę przedłużenie rowu przydrożny przy  drodze do Szteklina oraz   
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przy drodze gminnej na „Krzyżówkach”.  Systematycznie koszono pobocza głównych  dróg . Dokonano 

kolejnej wycinki i pielęgnacji drzew przydrożnych.  Wykonano wymianę podestów drewnianych na pomoście 

rekreacyjnym nad  Jeziorem Sumińskim.  

      Poza, tym Sołectwo jako Grupa Odnowy Wsi w ramach gminnego konkursu projektów odnowy wsi 

uzyskała dotacje w wysokości 3,5 tyś zł,.  Środki te w większości  przeznaczono na  wykonanie   tablic 

kierunkowych i informacyjnych  utworzonego ekomuzeum  wsi Sumin.  Cześć środków wykorzystano  na 

zakup materiałów drewna do wykonania  podestów wzbogacenia  infrastruktury  na terenie rekreacyjnym nad 

jeziorem  Sumińskim.  

 

Fot. Tabliczki kierunkowe  informujące o lokalizacji cennych obiektów  we wsi. 

 

 Zgodnie z wizją rozwoju wsi Sumin zawartą w Planie Odnowy wsi Sumin w nawiązaniu do treści wizji 

rozwoju w zakresie odnawiania i ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego rozpoczęto proces tworzenia 

„Ekomuzeum wsi Sumin”  

Ekomuzeum to sieć rozproszonych w terenie obiektów, tworzących żywą kolekcję obrazującą wartości 

przyrodnicze i kulturowe regionu oraz dorobek jego mieszkańców. Wyjątkowy charakter regionu jest 

prezentowany jako wypadkowa warunków naturalnych i działalności ludzi, historycznej i obecnej. 

Etymologiczne termin ekomuzeum pochodzi od dwóch greckich słów: „oikos”, które oznacza „dom” w sensie 

symbolicznym, rozumianemu jako środowisko, a odpowiadający dzisiejszemu pojęciu „mała ojczyzna” i 

„museion”, jako zbiór rzeczy, kolekcja (od obiektów zainteresowania nauki czy historii cywilizacji) – dając w 

połączeniu zbiór rzeczy materialnych i niematerialnych związanych z miejscem pochodzenia i życia określonej 

grupy ludzi, czyli muzeum „małej ojczyzny”. 
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Definicja ekomuzeum wg International Council of Museums - ICOM: Ekomuzeum jest instytucją, która 

zarządza, bada i wykorzystuje – metodami naukowymi, edukacyjnymi i kulturowymi – całe dziedzictwo danej 

społeczności, uwzględniając środowisko naturalne i otoczenie kulturowe. W ten sposób, ekomuzeum jest 

środkiem do osiągnięcia zaangażowania społecznego w proces planowania i rozwoju. W tym celu, ekomuzeum 

wykorzystuje wszystkie dostępne środki i metody, aby dać mieszkańcom możliwość zrozumienia, krytykowania 

i rozwiązywania – w sposób liberalny i odpowiedzialny – problemów, z którymi się borykają. Zasadniczo, 

ekomuzeum używa języka rzeczywistości dnia codziennego i konkretnych sytuacji w celu osiągnięcia 

pożądanych zmian.  

Podstawowym założeniem ekomuzeów jest współuczestniczenie zwiedzających w wydarzeniach 

kreowanych przez te jednostki. Oprócz zwiedzania poszczególnych obiektów, ekomuzea oferują także np. 

możliwość kosztowania lokalnych produktów kulinarnych, uczestniczenie w procesach technologicznych (np. 

kowalstwo, garncarstwo) lub rolniczych, wędrowanie ścieżkami edukacyjnymi (tematycznymi), zajęcia 

sportowe w terenie (np. bieg na orientację) lub artystyczne (związane z tematem danej placówki lub 

regionem). Chodzi o wytworzenie pełnej interakcji pomiędzy zwiedzającym a przedmiotem zainteresowania, a 

dzięki temu osiągnięcie lepszego efektu edukacyjnego i komercyjnego. Dzięki rozproszeniu obiektów, 

zwiedzający lepiej poznaje cały region i zapoznaje się pełniej z lokalną kulturą. Ekomuzea umożliwiają także 

kupno wielu lokalnych specjałów kulinarnych lub produktów rękodzielniczych.  Zwiększają także 

atrakcyjność turystyczną i kreują  rozwój nowych pozarolniczych  kierunków usług.   Działania te także  

utrwalają i wzmacniają świadomość historyczną społeczności lokalnej.  
 

 

i 

 

 

 

Promocja  

     

 

W ostatnią niedzielę  sierpnia 2016r. jak co roku siłami wszystkich wiejskich  organizacji, zorganizowano już 

po raz 23-eci  dożynki  wiejsko-parafialne.  Impreza ma charakter podtrzymywania  obrzędów dziedzictwa 

kulturowego.  Organizowane są siłami ieszkańców z  wykorzystaniem wsparcia środków funduszu sołeckiego.  

 

 

                   Fot.  Kadra Zespołu Szkół Publicznych  jak co roku pomagała w przygotowaniu scenerii dożynek. 
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Fot. Wiosenne naprawy dróg ze 

środków funduszu sołeckiego. 

 Fot. Wykonywanie odbudowy rowu na 

„krzyżówkach” przyczyni się do zmniejszenia nakładów na utrzymanie tego odcinka drogi w latach 

następnych. 

 

Poza tym wykonano odbudowę  około 150 m  rowu przydrożnego przy dawnej plebani   i  

ulepszono tam odcinek drogi destruktem asfaltowym. 
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Promocją folkloru i kultury  kociewskiej  szczególnie zajmuje się   Koło Gospodyń Wiejskich  

organizując wiele spotkań integracyjnych na terenie świetlicy oraz uczestnicząc w rozmaitych 

targach i imprezach organizowanych w regionie. 

 .  

Systematycznie  poprawiano  wizerunek i estetykę wsi   porządkując publiczne skwerki. 

 

Fot. Panie z KGW przy pielęgnacji zieleni.  

  Także w poprawę wizerunku wsi włączyła się młodzież z miejscowego gimnazjum i w ramach projektu 

„Aflaton”  przedsięwzięcia  skierowanego do dzieci i młodzieży. - To program edukacji społeczno-finansowej 

wdrażany w  111 krajach na całym świecie.  W ramach projektu  uczono młodzież gimnazjalną zaradności 

życiowej, tolerancji, oszczędzania i wydawania oraz wielu innych potrzebnych na co dzień umiejętności. 

Młodzież sama zarobiła środki finansowe w ramach projektu  wykonując i sprzedając określone usługi w 

czasie trwania projektu. Potem  cześć zarobionych środków  samodzielnie przeznaczyła na wiosenne  
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uporządkowanie  otoczenia i remont boiska do piłki siatkowej  nad jeziorem. Zakupując za własne środki 

piasek i taśmy oznaczeniowe  do boiska.  

Istotnym elementem wychowawczym programu było to , że młodzież  sama zdecydowała i dostrzegła 

potrzebę poprawy  stanu  miejsca rekreacji  znajdującego się w przestrzeni publicznej wsi inwestując w to 

swoje środki. 

W wyniku projektu  uporządkowano teren i rekultywowano boisko do piłki  siatkowej plażowej. 

 Koło Gospodyń Wiejskich jak zawsze uzupełniło i pielęgnowało roślinność  na skwerach przy 

skrzyżowaniach w centrum wsi.  

Znaczny udział w 2016 r.  w utrzymaniu bieżącego porządku miała także   nasza mieszkanka, która 

pracowała w ramach programu prac społecznie użytecznych, systematycznie  sprzątając  i kosząc   teren 

kąpieliska i trawniki  w centrum wsi.  

W zakresie kultury i innych działań we wsi Sumin 

1)  Funkcjonuje punkt biblioteczny w obiekcie świetlicy wiejskiej. 

2) Odbywały się zajęcia różne  zajęcia dla dzieci i młodzieży. 

  Organizowano bardzo dużo zajęć dla dzieci :  imprezy i spotkania kulturalne. 

  Działania kulturalno-edukacyjne sportowe i promocyjne: 

Stałym elementem od kilku lat są  (organizowane szczególnie w okresie jesienno-zimowym  

kilkakrotnie  w ciągu roku) wyjazdy mieszkańców do teatru w Elblągu. 

W styczniu  br., OSP zorganizowała coroczną imprezę gwiazdkową dla dzieci w wieku przedszkolnym, 

rozdano   paczki dla najmłodszych dzieci ufundowane przez OSP,  

Natomiast 29 kwietnia br. OSP obchodziła 110 lecie istnienia i  społeczeństwo ufundowało jednostce nowy 

sztandar. Wręczenie sztandaru odbyło się z całym ceremoniałem, z przemarszem  pocztami sztandarowymi 

i z orkiestrą przez wieś.  Uroczystości przekazania sztandaru odbyły się  na terenie przed odnowionym 

dworkiem  w Suminie z udziałem wszystkich pocztów sztandarowych jednostek OSP z terenu gminy. 
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Fot. Poczty sztandarowe przed budynkiem szkoły.  

 

Koło Gospodyń Wiejskich także corocznie organizuje spotkania z seniorami .  

W  maju  członkowie OSP brali udział w gminnych  zawodach pożarniczych uzyskując znaczące miejsca. 

W  lipcu 2016 –Grupa Odnowy Wsi  zorganizowała   zamiast festynu świętojańskiego, piknik rodzinny  

 

Rozbudowano ofertę turystyczną i wzmocniono atrakcyjność turystyczna małego fragmentu Kociewia 

poprzez   utworzenie kolejnych elementów Sumińskiego ekomuzeum, poprzez tablice informacyjne przy 

obiektach i kierunkowe  jako  ważnego elementu ochronienia od zapomnienia, fragmentu bogatej kultury 

Kociewia. W załączeniu kopie  treści tablic.  

W październiku 2016 r zorganizowano wizytę  dla  mieszkańców studyjną do Biskupina ,  Gniezna i 

Torunia , gdzie zapoznawano się z historia początków państwa polskiego. Ponadto  zapoznano się  ze 

sposobami   opisywania obiektów atrakcyjnych turystycznie.   

  
 

Fot. Uczestnicy wizyty studyjnej  w Biskupinie.  
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W ostatnią niedzielę  sierpnia 2016r. jak co roku siłami wszystkich wiejskich  organizacji, zorganizowano 

już po raz 23-eci  dożynki  wiejsko-parafialne.  Impreza ma charakter podtrzymywania  obrzędów 

dziedzictwa kulturowego.   

W listopadzie 2016 – OSP  jak co roku  była organizatorem  Powiatowych Zaduszek Strażackich w 

Kościele parafialnym w Suminie. Na które przyjeżdżają delegacje wszystkich gminnych OSP z powiatu 

około 140 osób. 

 

 

Poza tym świetlica wiejska była wykorzystywana na wiele spotkań wiejskich organizacji. Organizowano 

w niej  szkolenia obsługiwane przez  Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz inne instytucje. 

Fot. Spotkanie wigilijne w 2016r.  

  

Wiosną bieżącego roku ; wykonano  miejscowe  naprawy podmokłych fragmentów  dróg  gminnych i  

z gruzu budowlanego. Wykonano profilowanie   oraz odbudowanie fragmentów rowów przydrożnych. 

Wykonano profilowanie ;  na odcinku drogi od „rybakówki” do Lip i wokół jeziora.  W bieżącym roku ze 

środków FS wyrównano już  poprzez wyprofilowano równiarką, drogi na odcinku około 10 km dróg z  tj. 

około 45% ogółu dróg gruntowych na terenie Sumina oraz zostanie utwardzony odcinek 150mb drogi 

nawierzchnią asfaltową.  

   

              Po raz kolejny  wspólnie  wykazano duże zaangażowanie w poprawę warunków   życia w naszej wsi. 

Jednocześnie pracując razem, tworzymy  wspólnotę, która otrzymując wsparcie z Funduszu Sołeckiego  

pomnaża środki budżetowe gminy poprzez dokładanie własnej pracy.  
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Mieszkańcy  dbają o rozwój wsi, kultywowanie zwyczajów i dbanie o estetykę przestrzeni publicznej.  

Co roku zrealizujemy wspólnie część zadań określonych w  Programie Odnowy Wsi poprawiając jakość życia 

oraz promują kulturę Kociewia na terenie gminy,  a także na forum ogólnopolskim.  

Natomiast, aby dalej mogła rozwijać się  pomyślnie nasza wieś i dalsza szeroko pojęta aktywność 

mieszkańców, w tym gospodarcza, niezbędne jest  rozpoczęcie procesu realizacji przygotowanych projektowo 

inwestycji; takich jak budowa hali  sportowej przy Zespole Szkół Publicznych,  budowa dróg utwardzonych i 

budowę kanalizacji sanitarnej. 

                                                                                                                                   Sołtys 

                                                                                                                             Marian  Firgon 

Załączniki 

Fotografie tablic informacyjnych   „Ekomuzeum wsi w Suminie”. - 5 szt.  


