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W S T Ę P

Wieś  jest  najstarszą  formą  osadnictwa.  Jest  to  skrócony 

kanał komunikowania się, ściślejsze i częstsze kontakty osobowe, 

powszechna znajomość, więzi osobiste.

Na wsi widoczni są liderzy, autorytety oparte na uczciwości i  

zaangażowaniu.

W Suchej Psinie wybrano lidera, który skupił  wokół siebie 

ludzi chcących pracować, działać - mieć wpływ na to co się we 

wsi dzieje. 

Grupa  ta  uznała,  że  jest  to  kapitał  wyjściowy  do 

opracowania programu rozwoju wsi.
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C H A R A K T E R Y S T Y K A

M I E J S C O W O Ś C I

• położenie wsi

• grunty

• opis zasobów wsi

• mieszkańcy

• infrastruktura

• organizacje

• ocena mocnych i słabych stron

• zadania planowane do realizacji
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POŁOŻENIE WSI, GRUNTY I ZASOBY

Sucha Psina położona jest w południowo-wschodniej części gminy 
Baborów  przy  drodze  wojewódzkiej  relacji  Głubczyce  -  Racibórz.  
Graniczy z sołectwami - Księże Pole,Czerwonaków i Boguchwałów oraz 
z Nową Cerekwią gmina Kietrz.

Powierzchnia wsi wynosi 907 ha w tym 840 ha użytków rolnych.
Jest 108 budynków mieszkalnych w tym 34  indywidualne gospodarstwa 
rolne,  budynki  usytuowane  są   przy  drodze  głównej  i  w  uliczkach 
bocznych.

Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna w Suchej Psinie gospodaruje na 
380 ha użytków rolnych pozostałe grunty użytkowane są przez rolników 

indywidualnych.  Zajmuje  się  produkcją  trzody  chlewnej  i produkcją 
roślinną.

Istnieją  dwa  indywidualne  gospodarstwa  rolne  zajmujące  się 
produkcją mleka i bydła mlecznego.

Wysokiej klasy grunty są utrzymane w dobrej kulturze rolnej. Klasa I-
41  ha,  klasa  II-563  ha,  klasa  IIIa  -179  ha.  Głównymi  uprawami  są 
pszenica, buraki cukrowe i rzepak.

Zabudowania  mieszkalne  i  gospodarcze  są  zadbane  i  utrzymane 
w dobrym stanie technicznym.
Zasoby wsi:

• tereny do zagospodarowania – 4 działki
• boisko sportowe
• biblioteka 
• świetlica wiejska 
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• budynek przedszkola i byłej szkoły
• drogi polne
• rowy
• dwa sklepy

• dwa przedsiębiorstwa kamieniarskie
• Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna
• dwa przedsiębiorstwa transportowe
• cmentarz

• kościół
• rzemieślnicy
• hobbysta gromadzący uprząż konną i konny sprzęt rolniczy
• indywidualne gospodarstwa rolne 

•

• ZASOBY PRZYRODNICZE  
Zasoby  przyrodnicze-  Sucha  Psina  charakteryzuje  się  bardzo 

dobrymi glebami uprawnymi głównie uprawy to pszenica , rzepak i buraki  
cukrowe.  Naturalne  łąki  i  pastwiska  są  siedliskiem  ptaków,  płazów 

a zapach ziół zachęca do spacerów polnymi ścieżkami. 
Zadrzewienia śródpolne są ważnym elementem krajobrazu a zarazem 

schronieniem dla  saren  i  innych  zwierząt.  Drogi  polne  obsadzane były 
kiedyś  drzewami  owocowymi  przeważnie  czereśniami,  obecnie  przy 

drogach rosną  jarzębiny, jesiony a przy rowach melioracyjnych głównie 
olchy. Skarpy i inne miejsca trudne do uprawy porośnięte są brzozami.
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•

• MIESZKAŃCY  

•

Sucha  Psina  liczy  360  mieszkańców.  Ludność  Suchej  Psiny  jest  

w przeważającej części napływowa z kresów wschodnich.
Dla wielu starszych mieszkańców zmiana miejsca zamieszkania była 

przerwaniem ciągłości  kulturowej,  tutaj  zaczynali  budować swoje  życie 
swój dom na nowo. Chowano pamiątki, wspomnienia idealizowali obraz 

swoich  kresów,  opowiadali  o  tym ze  swoistym pietyzmem.  Trudno było 
powiedzieć ze to moja ziemia.

Młodzi  mieszkańcy  urodzili  się  już  tutaj  tworzą  nową  historię,  
poznają dawną. Wiele osób wykształciło się i wyjechało do miasta, część 

wraca. Obecnie należy zachęcać do powrotu na wieś lub tak organizować 
życie na wsi aby młodzi ludzie odchodzili z rolnictwa ale nie ze wsi.

Dominującą grupą zawodową w Suchej Psinie są rolnicy. Mieszkają 
również  nauczyciele,  urzędnicy,  pracujący  w  handlu,  kierowcy, 
kamieniarze i przedsiębiorcy.

Obserwuje się dbałość mieszkańców o rozwój intelektualny swoich 

dzieci,młodzież uczy się w szkołach średnich i studiuje. Komputer, telefon 
antena satelitarna to elementy które wrosły w obraz wsi.
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STANDARD  ŻYCIA

Sołectwo  Sucha  Psina  posiada  dobrze  rozwiniętą  infrastrukturę 
techniczną przez wieś przebiega droga wojewódzka i powiatowa wzdłuż 

których ułożone są chodniki.  W Suchej  Psinie  istnieje  sieć  telefoniczna 
zarówno  telefonii  stacjonarnej  jak  i  komórkowej.  W  miejscowości  tej  
istnieje  przedszkole  do  którego  uczęszczają  dzieci  z  Suchej  Psiny,  
Boguchwałowa  i  Czerwonkowa  w  wieku  od  3  do  6  lat.  Funkcjonuje 

również  biblioteka  z  której  korzystać  mogą  starsze  dzieci  i  młodzież.  
Istnieje również świetlica wiejska w której w której odbywają się liczne 
i różnorodne imprezy lokalne. 

We wsi istnieje typowa zabudowa gospodarcza składająca się z domu 

mieszkalnego  i  budynków  gospodarczych.  Wiele  domostw  jest  bardzo 
zadbanych,  odmalowane  posesje  i  kolorowe  ogrody  przyciągają  wzrok 

przejezdnych.  W  Suchej  Psinie  istnieje  możliwość  zaopatrzenia 
w niezbędne  artykuły  życia  codziennego,  funkcjonują  trzy  sklepy 
spożywczo-przemysłowe, w tym dwa prowadzone przez mieszkańców wsi 
natomiast jeden prowadzi osoba z zewnątrz.

JAKOŚĆ ŻYCIA

Mieszkańcy wsi czują się bezpiecznie w swojej miejscowości zawsze 
w razie potrzeby mogą liczyć na sąsiedzką pomoc.  Chętnie uczestniczą 
w wiejskich imprezach kulturalnych ( dożynki , zabawy wiejskie itp.).

 W Suchej Psinie znajduje się kościół z XVIII wieku pod wezwaniem 

św. Jodaka świętego od źródeł i czystej wody. 
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We wsi  znajduje się również  cmentarz  komunalny ,  miejsce szczególnie 
zadbane  przy  którym  zawsze  wszyscy  mieszkańcy  chętnie  pracują  i  
pomagają.  Ludzie  w Suchej  Psinie  żyją  ze  sobą w zgodzie  i  harmonii.  
Zawsze chętni do pomocy sąsiedzkiej.

BYT
Większość  mieszkańców wsi  zajmuje  się  rolnictwem,  uprawianiem 

roli, część ludzi dojeżdża do pobliskich miast w których znajdują się ich 

zakłady  pracy  również  na  miejscu  istnieją  dwa zakłady   kamieniarskie 
oraz  dwie  firmy  transportowe  w  których  zatrudnienie  znalazło  kilku 
mieszkańców wsi. Istnieją również tereny które mogłoby być przeznaczone 
pod budownictwo mieszkaniowe.

Wieś  reprezentują  Sołtys  i  Radny-  ludzie  cieszący  się  zaufaniem 
społeczności  wiejskiej,  dbający  o  dobry  wizerunek  Suchej  Psiny.  Są  to 

przedstawiciele  społeczności   którzy  swą pracą i  wiarą  w słuszne idee 
starają się pozyskać środki  finansowe z gminy na niezbędne inwestycje 
w swojej miejscowości.

KAPITAŁ MIEJSCOWOŚCI SUCHA PSINA
kapitał  fizyczny -  grunty,  drogi,  budynki,  szkoły,  świetlica zabudowania 
indywidualne,
kapitał społeczny - przedszkole , zakłady pracy,
kapitał przyrodniczy - łąki, pola, zadrzewienia śródpolne,
kapitał ludzki – mieszkańcy w tym młodzież studiująca, ucząca się, osoby 

pracujące, dzieci,
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kapitał kulturowy – biblioteka, świetlica wiejska, kościół św. Jodaka ( św. 
od źródeł i czystej wody),
kapitał informacyjny – sieć telefoniczna, tablica ogłoszeń, Poczta Polska,
kapitał finansowy – dochody uzyskiwane z wynajmu świetlicy, dochody z 

pracy  w  indywidualnych  gospodarstwach  rolnych  oraz  z  sektora  poza 
rolniczego.

INFRASTRUKTURA WSI

• drogi  asfaltowe  -  droga  wojewódzka  Nr  416,  powiatowa  oraz  drogi 
gminne o łącznej długości 2350 m.

• stacja  wodociągowa wybudowana w 1989 r. obsługuje 3 miejscowości  
Suchą  Psinę,  Boguchwałów  i  Czerwonków.  Długość  sieci  głównej 

wynosi 10748 m, długość przyłączy 5991 m do wodociągu podłączone 
są 232 gospodarstwa.

• kanalizacja deszczowa
• selektywna  zbiórka  odpadów  odbywa  się  w  sposób  zorganizowany.  

Ustawiane  są  2  komplety  pojemników  do  segregacji.  Mieszkańcy 
segregują również odpady worków plastikowych . Odpady odbierane są 

i  wywożone na wysypisko miejskie przez Zakład Usług Komunalnych 
w Baborowie.
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• oświetlenie uliczne
• sieć telefoniczna stacjonarna  i komórkowa
• połączenia autobusowe relacji Racibórz-Głubczyce

ORGANIZACJE

• klub sportowy
• Koło Gospodyń Wiejskich
• Grupa Odnowy Wsi

• Ochotnicza Straż Pożarna

9



A N A L I Z A   S W O T   D L A   W S I   S U C H A   P S I N A

Mocne strony Słabe strony
• organizacje społeczne

• obiekty do zagospodarowania

• tania siła robocza

• dobra sieć drogowa

• biblioteka i przedszkole

• gospodarstwa rolne 

• zadbana zabudowa

• Słabe zainteresowanie mieszkańców 
na stworzenie alternatywnych 
źródeł dochodu

• brak kanalizacji

• oddalenie od głównego ośrodka 
regionu

Szanse Zagrożenia
• uzbrojone grunty

• stworzenie warunków dla 
pozostania młodych ludzi na wsi

• zwiększenie ilości osób 
przeszkolonych w planowaniu 
rozwoju wsi

• stworzenie programu edukacji  
agroturystycznej

• zagospodarowanie byłej szkoły 

• zagospodarowanie wolnych terenów

• możliwość pozyskiwania  wsparcia 
finansowego z funduszy 
strukturalnych

• zorganizowania święta wsi

• wyjazd młodych ze wsi do miasta 

• brak terenów pod budownictwo 
mieszkaniowe

• upadek firm w pobliskich miastach

• bezrobocie

• trudności w pozyskiwaniu środków 
finansowych z zewnątrz
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WYNIK  ANALIZY  SWOT

Sporządzenie  analizy  SWOT  miało  na  celu  określenie  standardu 

i jakości życia oraz tożsamość wsi wraz z bytem mieszkańców.
Z analizy wynika, że warunki ekonomiczne mieszkańców są średnie 

większość ma zatrudnienie i otrzymuje wynagrodzenie. Istotną sprawą jest  
stworzenie  alternatywnych źródeł  dochodu np.  agroturystyki  i  wówczas 
należy zadbać o rozrywkę dla gości, stworzyć miejsca rekreacji, rozwinąć 
gastronomię.

Dobre połączenie komunikacyjne stwarza możliwości zdobycia pracy 
poza  regionem  gminy  i  poprawę  warunków  życia  materialnych 

i ekonomicznych.
Organizacje  kulturalne  działające  we  wsi  dbają  o zapewnienie 

rozrywki duchowej. 
Szczegółowe opisy jakości życia standardu i sprawy bytowe zostały 

opisane  podczas  trwania  warsztatów,  na  których  opracowany  został  
program zadań krótkoterminowych i długoterminowych.
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PLANOWANE KIERUNKI ROZWOJU 
WSI SUCHA PSINA

 

Sucha  Psina  jest  wsią  o  funkcji  rolniczej,  wysokiej  klasy  gleby 
funkcję  tę  potwierdzają.  Mieszkańcy  pracują  w  indywidualnych 

gospodarstwach rolnych lub w Rolniczej Spółdzielni Produkcyjnej. 
Kierunki które powinny się w przyszłości rozwijać to:
1. zorganizowanie gospodarstw agroturystycznych, przystosowanie wsi do 

przyjęcia gości,

2. tworzenie  w  miarę  możliwości  dużych  gospodarstw  rolnych 
i zatrudnianie pracowników,

3. zróżnicowanie  produkcji  w  małych  gospodarstwach  rolnych, 
wprowadzanie nowych upraw,

4. utworzenie  bazy  gastronomicznej  i  hotelowej  ewentualnie  miejsc 
noclegowych,

5. urządzenie ciekawych miejsc rekreacyjnych.
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ZADANIA  PLANOWANE  DO  WYKONANIA:

• urządzenie boiska sportowego,
• budowa szatni sportowej,
• zagospodarowanie pomieszczeń po szkole podstawowej,
• urządzenie obiektu sportowego, koszykówka, siatkówka, stół szachowy, 

ławeczki, budowa sceny oraz wymiana ogrodzenia działki,
• zagospodarowanie działek wolnych,
• remont dróg dojazdowych do gruntów,
• wydanie opracowania o historii wsi- wykonanie przez młodzież,

• organizowanie zawodów np. piłki ręcznej,koszykówki
• organizowanie kursów, szkoleń,

• budowa chodników
• modernizacja ścieżek oraz zadrzewienia na cmentarzu

•

Do każdego z planowanych zadań w przypadku realizacji  zostanie 
opracowany  szczegółowy  projekt  techniczny  i  zagospodarowania  trenu 

oraz opis planowanego przedsięwzięcia do wykonania.
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OPIS  PLANOWANEGO  PRZEDSIĘWZIĘCIA

Na działce nr 291/1  o  powierzchni  0,14 ha planuje  się wykonać 
teren rekreacyjno – sportowy :  ustawienie urządzeń sportowych do gry 
w koszykówkę i  siatkówkę oraz stolik do gry w szachy. Planuje się również 
ustawienie ławek i pergoli oraz wymianę istniejącego ogrodzenia.

Wykonane  zostaną  zabiegi  pielęgnacyjne  na  drzewach  (klonach) 
rosnących wokół działki. 

Planowany koszt przedsięwzięcia wynosi 70 000,00 złotych.
Po  wykonaniu  planowanych  działań  teren  ten  będzie  pełnił  funkcje 

rekreacyjno sportową.

Harmonogram wykonania prac:
Prace planujemy wykonać zgodnie z projektem zagospodarowania działki  

w  III i IV kwartale roku 2005. W przypadku braku środków finansowych 
realizacja nastąpi najprawdowpodobniej w 2006 roku.
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