
Za cznikłą
do Uchwa y NrXXX-225 /09ł
Rady Miejskiej w Baborowie

z dnia 28 pa dziernika 2009 r.ź

PLAN ODNOWY MIEJSCOWO I SUCHA PSINAŚĆ  
LATA 2009-2015



Plan odnowy miejscowości Sucha Psina na lata 2009 - 2015
 gmina Baborów, powiat Głubczyce, woj. opolskie

WSTĘP......................................................................................................................................................................2 
1.    CHARAKTERYSTYKA  MIEJSCOWOŚCI………...……………….………………………………………3 
1.1. INFORMACJE OGÓLNE ................................................................................................................................3 
1.2. UWARUNKOWANIA HISTORYCZNE.........................................................................................................3 
1.3. STRUKTURA PRZESTRZENNA MIEJSCOWOŚCI.....................................................................................5 
2.    INWENTARYZACJA ZASOBÓW..................................................................................................................5
2.1. ZASOBY PRZYRODNICZE............................................................................................................................6 
2.2. DZIEDZICTWO KULTUROWE......................................................................................................................6 
2.3. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA.............................................................................................................7 
2.4. INFRASTRUKTURA SPOŁECZNA................................................................................................................7 
2.5. GOSPODARKA.................................................................................................................................................7
2.6. KAPITAŁ SPOŁECZNY...................................................................................................................................8 
3.    OCENA MOCNYCH I SŁABYCH STRON MIEJSCOWOŚCI....................................................................10 
3.1. ANALIZA SWOT DLA WSI SUCHA PSINA...............................................................................................10 
3.2. WIZJA ANALIZY SWOT…...........................................................................................................................11 
3.3. WYNIKI ANALIZY SWOT............................................................................................................................11 
3.4. PLANOWANE KIERUNKI ROZWOJU WSI SUCHA PSINA ....................................................................11 
3.5. PLAN DŁUGOTERMINOWY NA LATA 2009 - 2015.................................................................................12 
3.6. PLAN KRÓTKOTERMINOWY NA LATA 2009 - 2010..............................................................................13
4.    OPIS PLANOWANYCH ZADAŃ INWESTYCYJNYCH I PRZEDSIĘWZIĘĆ AKTYWIZUJĄCYCH
SPOŁECZNOŚĆ LOKALNĄ.................................................................................................................................15 
4.1. OPIS WYBRANYCH ZADAŃ DO REALIZACJI PRZEZ MIESZKAŃCÓW SOŁECTWA NA 
NAJBLIŻSZE 7 LAT..............................................................................................................................................15 
4.2. SZCZEGÓŁOWY OPIS PROJEKTU PRZEWIDZIANEGO DO REALIZACJI W RAMACH PROW 2007 
- 2013.....................................................................................................................................................................15 

Wst pę
Niniejszy dokument stanowi ma  lokaln  strategi  rozwoju so ectwa. Zebrano włą ą ę ł  

nim najistotniejsze informacje i sprecyzowano kierunki dzia ania w perspektywie kilkuł
najbli szych  lat.  Opracowanie  dokumentu  wynika  równie  z  procedury  aplikowania  oż ż  
rodki  Unii  Europejskiej  w  ramach  Programu  Rozwoju  Obszarów  Wiejskich  na  lataś  

2007-2013. Plan tworzony by  w oparciu o za o enia Programu Odnowy Wsi Wojewódzł ł ż -
twa Opolskiego. Rozwój miejscowo ci planowany jest w oparciu o specyfik  miejsca, nieś ę -
powtarzalne i  ró norodne walory przy wykorzystaniu czynnika ludzkiego.  Odnowa wsiż  
powoduje osobiste zaanga owanie mieszka ców daje poczucie uczestnictwa we wspólnoż ń -
cie, uwalnia od my lenia w kategoriach roszczeniowych, a zobowi zuje do odpowiedzialś ą -
no ci za przysz o  spo eczno ci lokalnej.ś ł ść ł ś

Jest to dokument otwarty, z mo liwo ci  wprowadzania zmian i korekt wynikajż ś ą ą-
cych z transformacji spo eczno-gospodarczych oraz zmian kierunków priorytetów przyjł ę-
tych  przez  mieszka ców so ectwa.  Nie  nale y zatem traktowa  dokumentu  jako  ci leń ł ż ć ś ś  
okre lonego harmonogramu, który musi by  w ca o ci realizowany bez wzgl du na trudneś ć ł ś ę  
do przewidzenia warunki spo eczno-ekonomiczne. ł

Plan Odnowy Miejscowo ci Sucha Psina zosta  opracowany przy udziale spo eczś ł ł -
no ci reprezentowanej przez Rad  So eck  w osobach: Tadeusza Kroczak – so tys,ś ę ł ą ł
Sidorowicz Jerzy, Rydzik Jerzy, Górecki Zbigniew, Dadrach Kazimierz.
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1. Charakterystyka miejscowo ci:ś
1.1. Informacje ogólne

Sucha Psina  jest  najstarszą  formą osadnictwa leżącą  w południowo-w-
schodniej części gminy, przy drodze wojewódzkiej relacji Głubczyce –Racibórz 
graniczącą z sołectwami Księże Pole, Boguchwałów, Czerwonków oraz sołec-
twem Nowa Cerekwia (gmina Kietrz).
Sołectwo zajmuje powierzchnię 907 ha, w tym 840 użytków rolnych. 

Bliskie położenie do ośrodków administracyjnych w Baborowie - siedziba 
Urzędu Gminy (6 km), Głubczycach - siedziba Urzędów Powiatowych (13 km), 
Kietrza (10 km), zbiornika wodnego we Włodzieninie (gm.Branice)  (12 km), 
planowanego zbiornika Boguchwałów – Wierzbno (5 km) i  niewielkiej odle-
głość od granicy czeskiej (12 km) może stać się istotnym elementem rozwoju 
wsi w oparciu o turystykę i szeroko rozumianą rekreację sytuując Suchą Psinę, 
jako ważny punkt na turystycznej mapie województwa opolskiego.

1.2. Uwarunkowania historyczne

Pierwsze wzmianki o wsi Sucha Psina, która wchodziła w skład majątku 
Piastów śląskich, datowane są na rok 1296.Na przełomie XIII i XIV wieku wieś 
przeszła na prawo niemieckie, które było korzystniejsze dla właścicieli i miesz-
kańców wsi. Nazwa miejscowości pochodzi, prawdopodobnie, od ramienia rzeki 
Psina, która wyschła i stąd nazwa
Wieś prawdopodobnie należała do właściciela Baborowa Bawora ze Strakowic.
Po jego śmierci przeszła we władanie Woka IV z Kravarza i królów czeskich 
Wacław I oraz Wacław II.W 1340 roku ksienia zakonu dominikanek Ofka (sio-
stra ostatniego księcia raciborskiego, z rodu Piastów-Leszka) nabyła od Jana II 
Baborów wraz z przyległymi wsiami w tym Suchą Psinę.

Z inicjatywy dominikanek powstała parafia, nad którą siostry objęły pa-
tronat. Niestety nie istnieje już archiwum parafialne, będące jednym z niewielu 
w powiecie głubczyckim, które przetrwało okres wojny trzydziestoletniej. W te-
stamencie  z roku 1358 przekazała ona majątek swym bratanicom Elżbiecie i 
Agnieszce oraz mniszce Annie. Po śmierci sukcesorek w 1404 roku Sucha Psina 
przeszła we władanie zakonu dominikanek z Raciborza. W 1421 roku rycerz 
Michał z Zedlitz zajął część ziem dominikanek w tym Suchą Psinę, którą po 
jego śmierci odziedziczył Mikołaj z Zedlitz. Walkę sądową o Suchą Psinę , dzię-
ki wstawiennictwu papieża Marcina V,wygrały dominikanki i w 1433 roku po-
nownie stały się właścicielami wioski. Mimo tego faktu zakonnice pozostawały 
w sporze z książętami raciborskimi, którzy nadal wnosili pretensje do tych ziem. 

W 1540 roku mieszkańcy wsi przyjęli naukę luterańską, a w 1590 kalwiń-
ską. Ruchy husyckie i nieustanne wojny doprowadziły do głębokiego zubożenia 
mieszkańców wsi, którzy obarczani coraz większymi podatkami nie byli w sta-
nie im sprostać. Dopiero początek XVII wieku przyniósł wyraźną poprawę poło-
żenia mieszkańców.
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W 1626 roku powstała szkoła, do której chodziły też dzieci z Czerwonko-
wa (do roku1793), a w roku 1628 wieś otrzymała pierwszego katolickiego pro-
boszcza, którym był Kacper Lauthemberg, pełniący również funkcję proboszcza 
w Kietrzu.

W roku 1654 proboszcz H. Procop zdołał przywrócić na łono kościoła ka-
tolickiego mieszkańców wsi z wyjątkiem czterech rodzin ewangelickich, które 
opuściły wieś. W roku 1690 podjęto budowę nowego kościoła, którą zakończo-
no w roku 1714, poświęcając go poprzedniemu patronowi św. Jodokowi.

Zaraza, jaka panowała w okresie wojny 30-letniej pochłonęła 125 miesz-
kańców wsi. Wieś kilkakrotnie pustoszyły pożary, największe z nich miały miej-
sce w roku 1756 spopielając 7 zagród chłopskich, 30 zagród zagrodników oraz 
plebanię oraz w roku 1814, gdy spłonął kościół, plebania i szkoła. Kolejny wiel-
ki pożar w roku 1848 ponownie pochłonął kościół i plebanię.

W 1814 roku chłopi uwolnieni zostali od pańszczyzny, a do 1865 roku 
wieś pozostawała pod władzą biskupa z Ołomuńca. W 1826 roku wybudowano 
nową, murowaną szkołę. 

Według spisu ludności z 1783 roku Sucha Psina liczyła 600 mieszkańców, 
z czego 35 kmieci, 21 zagrodników oraz 37 chałupników. Z przeprowadzonego 
spisu ludności z roku 1845 wynikało, że we wsi żyło 952 mieszkańców, których 
liczba w kolejnych lata rosła (1861-1008, 1880-1094) w roku 1910 zaobserwo-
wano spadek liczby mieszkańców (941 osób).

W 1882 roku założono twardą nawierzchnię na szosie Baborów- Sucha 
Psina przyczyniając się do rozwoju przemysłu i powstania w 1888 roku olejarni, 
trzech słodowni oraz browaru. Rok później założono linię telefoniczną. Wybuch 
I wojny światowej pozostawił trwały ślad na organizmie wsi, gdyż liczba ludno-
ści  zdecydowania  spadła  do ok.900 mieszkańców.  Lata  międzywojenne  były 
również  okresem  zmian  zaludnienia.  Mechanizacja  rolnictwa  zmusiła  część 
mieszkańców do migracji w poszukiwaniu pracy Liczba mieszkańców zmniej-
szyła się do 758 w roku 1939. W 1936 roku zmieniono nazwę Sucha Psina na 
Dreimuhlen. W 1945 roku doszczętnie zniszczono kościół parafialny.

Po zakończeniu II wojny światowej znaczna część mieszkańców opuściła 
te tereny a w ich miejsce rozpoczęto osiedlanie repatriantów ze wschodu. 
W maju 1945 roku władzę przejęła polska administracja, a w wyniku reformy 
administracyjnej Sucha Psina znalazła się w granicach, nowego, województwa 
opolskiego, wg spisu ludności z roku 1950 we wsi mieszkało 600 osób i kolej-
nych latach systematycznie ich liczba spadała (1966 – 580, 1970 – 523, 1995 – 
378). Niestety słabo rozwinięty przemysł nie sprzyjał osadnictwu, a wręcz sty-
mulował wyjazdy „za chlebem” na tereny bardziej zurbanizowane, o lepszych 
perspektywach życiowych, co potwierdza liczba ludności w roku 1995, podająca 
liczbę ludności mieszkających w Boguchwałowie na 324 osoby.

W roku 1997 Gmina Baborów podpisała umowę partnerską z bliźniaczym 
miastem Republiki Czeskiej – Hradec nad Morawicą. Umowa partnerska określa 
warunki współpracy między naszymi miastami w wielu dziedzinach m. in. dzia-
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łalności kulturalnej, sportowej, pożarniczej, a także pozwoliła na wzajemne zbli-
żenie się społeczności tak bliskiej kulturowo, dała możliwość nawiązanie wielu 
przyjaźni, które trwają i rozwijają na coraz szersza skalę. 

W chwili  obecnej  obserwujemy duże zainteresowanie zakupem działek 
oraz domów znajdujących się na terenie sołectwa, które w większości wykupy-
wane są przez mieszkańców Górnego Śląska oraz byłych mieszkańców naszego 
sołectwa powracających z emigracji zarobkowej. Wydaje się, że głównym po-
wodem w/w migracji są coraz lepsze warunki rozwoju tych terenów, możliwość 
pracy, którą oferuje coraz więcej zakładów przemysłowych, stale rosnące zarob-
ki oraz spokój i bezpieczeństwo oferowane przez małe miejscowości, które w 
szybkim tempie nadrabiając dystans cywilizacyjny do dużych ośrodków.

1.3. Struktura przestrzenna miejscowo ci:ś
Na jego obszarze usytuowanych jest 108 budynków mieszkalnych, w tym 

34 indywidualne gospodarstwa rolne. Budynki usytuowane są przy drodze głów-
nej i uliczkach bocznych. Na terenie sołectwa ma swoją siedzibę Rolnicza Spół-
dzielnia Produkcyjna, która gospodaruje na 380 ha użytków rolnych koncentru-
jąc się na produkcji trzody chlewnej oraz produkcji roślinnej.
Pozostałe grunty użytkowane są przez rolników indywidualnych. We wsi istnie-
ją dwa indywidualne gospodarstwa rolne zajmujące się produkcją mleka i bydła 
mlecznego. Wysokiej klasy grunty utrzymane są w dobrej kulturze rolnej (kl I 
41 ha, kl II 563 ha, kl III 179 ha. Głównymi uprawami są pszenica, rzepak, ku-
kurydza buraki cukrowe. Zabudowania mieszkalne i gospodarcze są zadbane i 
utrzymane w dobrym stanie technicznym. 

Wie  charakteryzuje si  typow  zabudow  gospodarcz  sk adaj c  si  zś ę ą ą ą ł ą ą ę  
domu mieszkalnego i budynków gospodarczych. Systematyczne podnoszenie się 
standardów ycia mieszka ców, które zwi zane jest z niewielkim bezrobociemż ń ą  
oraz prac  za granicami kraju powoduje, e wi kszo  posesji jest zadbanych,ą ż ę ść  
b d c wizytówk  naszej wsi.ę ą ą

2. Inwentaryzacja zasobów
       Zasoby wsi                              

- tereny do zagospodarowania - 4 działki
- boisko sportowe i szatnia,
- teren w centrum wsi,
- budynek przedszkola i byłej szkoły,
- biblioteka, 
- Regionalna Izba Pamięci,
- Ludowy Dom Strażaka,
- sala audio-wizualna,
- punkt kasowy Banku Spółdzielczego w Baborowie,
- dwa przedsiębiorstwa transportowe,
- dwa zakłady kamieniarskie,
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- trzy sklepy,
- Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna,
- indywidualne gospodarstwa rolne,
- kościół św.Jodoka,
- cmentarz.

2.1. Zasoby przyrodnicze
So ectwo charakteryzuje si  bardzo dobrymi glebami, g ówne uprawy toł ę ł  

pszenica, rzepak i buraki cukrowe. 
Istotnym elementem krajobrazu s  zadrzewienia ródpolne stanowi ce naą ś ą -

turalne schronienie dla saren, lisów, dzików oraz innych zwierz t. Naturalne kią łą  
i pastwiska s  siedliskiem ptaków i p azów. Przy drogach o mniejszym nat eą ł ęż -
niu ruchu ro nie g óg, jarz bina, brzoza, klon i kasztan. W obszarach le nych,ś ł ę ś  
stanowi cych kompleksy drzew mieszanych,  le cych na obrze ach so ectwaą żą ż ł  
wyst puj  kuny, wiewiórki, zaj ce, lisy, sarny, borsuki i dziki.ę ą ą

2.2. Dziedzictwo kulturowe

W centrum wsi znajduje si  ko ció  z prze omu XVIII-XIX roku pod weę ś ł ł -
zwaniem  w.  Jodoka  wpisany  do  rejestru  zabytków  nr.  610/59  z  dniaś  
23.10.1959r. Z patronem ko cio a zwi zana jest ciekawa historia, która mówi,ś ł ą  
e: ż

„Według  dawnych  przekazów  nazwa  wsi  Sucha  Psina  pochodzi  nie  
od psa, ale od rzeczki Psiny, dopływu Cyny. Rzeka ta bardzo często wysychała,  
dlatego też dodano do niej przymiotnik „sucha”. Właśnie z owej suchości Psiny 
wziął się intrygujący patron kościoła - Jodok, syn protoplasty dynastii frankoń-
skiej  księcia  północnej  Bretanii,  który  został  pustelnikiem,  przyjął  święcenia 
i wiódł święty żywot.

Św. Jadok jest patronem żeglarzy, rybaków, piekarzy, węzła małżeńskiego  
i wody. Dlatego też koloniści, którzy przybyli w XIII wieku aż zza Achen do Su-
chej Psiny i nie mieli wody, postanowili sprowadzić Jodoka. Stąd wzięło się we-
zwanie kościoła”.1

Na jej obrze ach wsi znajduje si  cmentarz parafialny.ż ę
Oprócz  zabytków nieruchomych na terenie  sołectwa występują  zabytki 

ruchome jak figury świętych, przydrożne krzyże, rzeźby o charakterze sakral-
nym.

2.3. Infrastruktura techniczna

- drogi asfaltowe:
•  droga wojewódzka nr 416 (DW416) relacji Głubczyce - Racibórz,
•  drogi gminne o łącznej długości 2350 m

1 Wg  Katolicka Agencja Informacyjna http://dziedzictwo.ekai.pl/@@sucha_psina_kosciol_sw_jodoka
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- sieć wodociągowa:
• długości - 10748 m,
• przyłącz -  5991 m
• do wodociągu podłączone są 232 gospodarstwa

(w tym Boguchwałów oraz Czerwonków)
- kanalizacja deszczowa 

• długości -  ok.3000 m
- selektywna zbiórka odpadów odbywa się w sposób zorganizowany, 

• Mieszkańcy segregują odpady do pojemników indywidualnych 
i worków plastikowych (makulatura, plastik, szkło białe i koloro-
we) 
• Dodatkowo na terenie  sołectwa ustawione  są  dwa komplety 
pojemników do segregacji śmieci przez osoby publiczne. 

Odpady odbierane są przez Zakład Usług Komunalnych w Baborowie i wywo-
żone na wysypisko gminne w Baborowie.

- oświetlenie uliczne
- sieć telefonii stacjonarnej i komórkowej
- połączenia autobusowe relacji Głubczyce – Racibórz, 

2.4. Infrastruktura spo ecznał
Mieszkańcy sołectwa mają codzienną możliwość zaopatrzenia w niezbęd-

ne artykuły życia codziennego i prasę gdyż we wsi prowadzoną działalność trzy 
sklepy spożywczo-przemysłowe,  z których jeden jest  własnością  osoby z ze-
wnątrz, a właścicielem dwóch są mieszkańcy wsi.

We wsi znajduje się ma swoją siedzibę filia Biblioteki Miejskiej z Babo-
rowa wyposażona w komputer z dostępem do Internetu.

W budynku Strażackiego Domu Ludowego znajduje się świetlica, w któ-
rej  odbywają  się  zabawy i  różnego  rodzaju  uroczystości  rodzinne,  spotkania 
wiejskie oraz sala audio-wizualna, w której organizowane są spotkania, prelek-
cje i konferencje. wietlica ta w znacz cy sposób urozmaici a wydarzenia kultuŚ ą ł -
ralne, rekreacyjne i sportowe w so ectwie, staj c si  jednocze nie miejscem społ ą ę ś -
tka  dla mieszka cówń ń

2.5. Gospodarka
Sołectwo Sucha Psina posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę technicz-

ną, przez sołectwo przebiegają drogi: wojewódzka i powiatowa, wzdłuż których 
ułożone są chodniki, a drogi gminne gwarantują dobry dojazd do prywatnych 
posesji  mieszkańców. Wieś charakteryzuje się typową zabudową gospodarczą 
składającą się z domu mieszkalnego i budynków gospodarczych.

Uprawa roli  jest  dla większości  mieszkańców zajęciem głównym, choć 
ich znaczna część, będąca w wieku produkcyjnym dojeżdża do pobliskich miast, 
gdzie znajdują się ich zakłady pracy.
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Systematyczne podnoszenie się standardu życia mieszkańców, które zwią-
zane jest z niewielkim bezrobociem oraz pracą za granicami kraju powoduje, że 
większość posesji jest zadbanych, będąc wizytówką wsi.
Rozwój gospodarstw wysokotowarowych powoduje stopniową likwidację  do-
tychczasowej produkcji rolnej, a co za tym idzie może przyczynić się do zmiany 
sposobu pozyskiwania środków finansowych przez mieszkańców, stając się źró-
dłem rozwoju  gospodarstw  agroturystycznych.  We  wsi  prowadzi  działalność 
Rolnicza Spółdzielnia Produkcyjna zajmująca się uprawą ziemi, hodowlą trzody 
chlewnej zatrudniająca 15 osób. Prowadzą działalność dwa duże gospodarstwa 
indywidualne zajmujące się produkcją mleka i bydła mlecznego. W Suchej Psi-
nie mają swe siedziby dwie firmy zajmujące się świadczeniem usług transporto-
wych, dwie firmy kamieniarskie. 

Wieś reprezentuje Sołtys i Rada Sołecka, ludzie cieszący się zaufaniem 
społeczności wiejskiej, którzy starają się pozyskać środki finansowe z gminy i 
innych źródeł na niezbędne inwestycje w swojej miejscowości.

2.6. Kapita  spo ecznył ł
Suchą Psinę  zamieszkuje  350 osób.  Uwarunkowania  demograficzne  są 

korzystne dla rozwoju miejscowości ze względu na systematyczny wzrost liczby 
urodzin i osiedlanie się nowych mieszkańców, którzy podejmują pracę na tere-
nie powiatu głubczyckiego, głównie w Głubczycach, w dużych zakładach prze-
mysłowych i usługowych („Zakłady Piwowarskie S.A.”, „Toska” Sp. z o.o”,  
„Spółdzielnia Mleczarska w Głubczycach”, „Top Farms „Głubczyce” Kombi-
nat Rolny Sp. z o.o.”, „Głubczyckie Przedsiębiorstwo Budowlane „Budomex” 
Sp. z o.o.”, „Elektromet”, PPUH„Galmet”, „Kosmed II”, „ASA”) oraz powra-
cają do kraju po wyjazdach zagranicznych. Starsi mieszkańcy stanowią ludność 
napływową,  budując  w  okresie  powojennym  swoje  życie  na  nowo.  Młodzi 
mieszkańcy, którzy urodzili się na tym terenie poznając dawną tworzą nową hi-
storię tych ziem z coraz większą świadomością i odpowiedzialnością za pobu-
dzenie do życia i rozwój wsi. Bardzo ważnym czynnikiem rozwoju wsi powi-
nien być fakt, że po zakończeniu edukacji na poziomie szkół średnich i wyż-
szych nie emigrują,  lecz podejmują  pracę w sąsiednich ośrodkach miejskich, 
których rozwój powoduje powrót do miejsca zamieszkania i stwarza możliwości 
rozwinięcia nabytych umiejętności  i  zdobytej wiedzy. Analogicznie, systema-
tyczny rozwój naszej miejscowości pozwala na tworzenie nowych miejsc pracy i 
wykorzystanie nabytej wiedzy i umiejętności przez młodych ludzi, w celu jej 
dalszego rozwoju, w znaczący sposób proces ten przyspieszając i zwiększając 
szansę na jego pozytywne zakończenie.

Wieś reprezentuje Sołtys i Rada Sołecka, ludzie cieszący się zaufaniem 
społeczności wiejskiej, którzy starają się pozyskać środki finansowe z gminy i 
innych źródeł na niezbędne inwestycje w swojej miejscowości. 
W dominującą grupę pod względem zatrudnienia tworzą rolnicy. Rozwój zakła-
dów przemysłowych, firm produkcyjno-usługowych na terenie powiatu powo-
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duje, że rolnictwo jest, w większości przypadków, źródłem dodatkowego docho-
du dla  gospodarstw domowych,  a  w sołectwie  mieszkają  osoby pracujące  w 
oświacie, administracji, firmach transportowych, budowlanych i farmaceutycz-
nych. Sołectwo jest bezpieczną miejscowością, której mieszkańcy widząc efekty 
swojej społecznej pracy coraz chętniej przystępują do różnego rodzaju działań, 
które mają na celu polepszenie życia we wsi i w znakomity sposób integrują jej 
mieszkańców.

Przemiany gospodarcze ostatnich lat  spowodowały wśród mieszkańców 
sołectwa zmian  mentalno ci i sposobu my lenia co zaowocowa o inwestycjamię ś ś ł  
(budowa placu zabaw, boiska do piłki siatkowej, podniesienie standardu boiska 
sportowego poprzez wykonanie miejsc siedzących dla widzów) oraz poprawą 
estetyki wsi (prace porządkowe przy i w remizie OSP, kościele parafialnym), 
powstaniem sali audio-wizualnej i Izby Pamięci.
Mieszkańcy uwierzyli, że dzięki wspólnej, popartej, niekiedy, niewielkim nakła-
dem środków finansowych pracy, wieś może zasadniczo zmienić swój wygląd 
integrując społeczność, zawsze chętną do współpracy.

Organizacje społeczne działające w Suchej Psinie:
- Koło Gospodyń Wiejskich - skupia ok. 16 kobiet w wieku od 30 do 75lat, dzia-
łają od lat 70 - tych, ich główne atuty to wyśmienite produkty kuchni lokalnej.
-  Ochotnicza Straż Pożarna – skupia ok. 33 osoby w wieku 18-60, głównie 
mężczyzn.  OSP w Suchej Psinie jest  ujęta w KRS – ie jako stowarzyszenie. 
Obecnie  strażacy  dysponują  remizą  wyposażoną  w wóz  pożarniczo-gaśniczy 
średni oraz salą spotkań o powierzchni ok. 30m2.
-  Klub  Sportowy  „SOKÓŁ  BOGUCHWAŁÓW” swym  zasięgiem  działania 
obejmuje 4 sołectwa: Boguchwałów, Suchą Psinę, Czerwonków i Księże Pole. 
W sumie członkami klubu jest 72 osoby w wieku od 10-65 lat. Organizacja dzia-
ła od 1946 roku, dysponuje boiskami sportowymi oraz obiektami szatni sporto-
wych w Boguchwałowie i Suchej Psinie. 
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3. Ocena mocnych i s abych stron miejscowo ci:ł ś
3.1. Analiza SWOT dla wsi Sucha Psina:

Analiza SWOT dla sołectwa Sucha Psina

Mocne strony Słabe strony
- organizacje społeczne,
- obiekty do zagospodarowania,
- tania siła robocza,
- dobra sieć drogowa,
- zadbana zabudowa,
- gospodarstwa rolne,
- zakłady pracy,
- biblioteka,
- Regionalna Izba Pamięci,
- sala audio-wizualna,
- Ludowy Dom Strażaka,
- duże zainteresowanie mieszkańców
 dotyczące stworzenia nowych źródeł 
 dochodów,
- korzystne położenie drogowe,
- stały rozwój firm w pobliskich 
  miastach,
- dostęp do Internetu,

- brak kanalizacji,
- oddalenie od głównego ośrodka
  regionu,
- brak sieci gazowej,

Szanse Zagrożenia
- uzbrojone grunty,
- stworzenie warunków dla pozostania
  młodych ludzi na wsi,
- zwiększenie liczby osób 
  przeszkolonych w planowaniu 
  rozwoju wsi,
- stworzenie bazy agroturystycznej
- zagospodarowanie wolnych terenów
- zagospodarowanie budynku po szkole
  podstawowej,
- możliwość pozyskiwania wsparcia
  finansowego z funduszy
  strukturalnych,
- stworzenie bazy rekreacyjno-
  sportowej,
- zorganizowanie święta wsi
- budowa zbiornika wodnego w 
  sąsiedniej miejscowości, 

- wyjazd młodych ze wsi do miasta,
- trudności w pozyskiwaniu środków
  finansowych z zewnątrz,
- niestabilność przepisów prawnych
 dotyczących obszarów wiejskich,
- brak terenów pod budownictwo
  mieszkaniowe,
- upadek firm w pobliskich miastach,

10



Plan odnowy miejscowości Sucha Psina na lata 2009 - 2015
 gmina Baborów, powiat Głubczyce, woj. opolskie

3.2. Wizja
Sucha Psina– wieś przyjazna środowisku, atrakcyjna turystycznie i zapew-
niająca aktywny wypoczynek z bogatą ofertą kulturalną i rozwiniętą infra-
strukturą techniczną i turystyczną

3.3. Wyniki analizy SWOT

Sporządzenie analizy SWOT miało na celu określenie standardu i jakości 
życia oraz tożsamości wsi wraz z bytem mieszkańców.

Z  analizy  wynika,  że  warunki  ekonomiczne  mieszkańców  są  średnie, 
większość ma zatrudnienie i otrzymuje wynagrodzenie. Istotną sprawą jest stwo-
rzenie nowych źródeł dochodów mieszkańców np.: agroturystyka i stały rozwój 
bazy rekreacyjno-sportowej oraz gastronomii w celu zapewnienia odpowiedniej 
rozrywki i poziomu konsumpcji dla gości.

Prężny rozwój firm w pobliskich miastach i dobre połączenie komunika-
cyjne stwarza możliwość podjęcia zatrudnienia poza gminą, a co za tym idzie 
poprawę warunków życia mieszkańców sołectwa. Istniejące organizacje działa-
jące we wsi systematycznie się rozwijają dając mieszkańcom odpowiednią stra-
wę duchową. Szczegółowe opisy, jakości życia, jego standardu oraz sprawy by-
towe zostały opisane w trakcie warsztatów, na których został opracowany pro-
gram zadań krótko i długoterminowych.

3.4. Planowane kierunki rozwoju wsi Sucha Psina

Sucha Psina jest wsią o funkcji rolniczej, co potwierdzają wysokiej klasy gle-
by. Duża część mieszkańców pracuje zawodowo w sektorze rolnictwa jak rów-
nież podejmuje pracę zarobkową w firmach przemysłowo-usługowych na tere-
nie powiatu głubczyckiego. Kierunki, które powinny się rozwijać w przyszłości:

- zorganizowanie indywidualnych gospodarstw agroturystycznych
- utworzenie bazy gastronomicznej i hotelowej (lub miejsc noclegowych)
- rozwój bazy sportowej i rekreacyjnej

     - tworzenie dużych gospodarstw rolnych
Zadania planowane do wykonania:
     - budowa kanalizacji

- rozbudowa świetlicy wiejskiej wraz z rewitalizacją istniejących terenów re-
kreacyjno-sportowych
- zagospodarowanie działek wolnych
- organizowanie dorocznego święta wsi
- organizacja imprez rekreacyjno –sportowych
- organizowanie szkoleń, kursów

     - utworzenie strony internetowej
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3.5. Plan długoterminowy na lata 2009 -2015

I .Plan rozwoju II. Program roz-
woju

1.Cele
2.Co pomoże osiągnąć cele? 3.Co może prze-

szkodzić? Projekty - co za-
mierzamy wyko-

nać?Zasoby – czego 
użyjemy

Silne strony i szanse, 
co wykorzystamy?

Słabe strony? Co 
wyeliminujemy?

Zagrożenia
Tożsamość wsi i życie w sołectwie

Integracja społeczna
Wypromowanie za-
sobów wsi

- Aktywność miesz-
kańców
- Pozyskanie środ-
ków zewnętrznych
- Wykorzystanie za-
sobów
- Poparcie gminy

- Zabytkowy kościół
- Boisko sportowe
- Tereny rekreacyjne
- Istniejące kontakty 
zagraniczne
- Dostęp do interne-
tu.

- Zbyt mała aktyw-
ność mieszkańców
- Niska świadomość 
społeczna
- Mała promocja so-
łectwa
- Ograniczone środki 
finansowe

- Promocja sołectwa
- Spotkania z partne-
rami zagranicznymi

Standard życia
1.Poprawa estetyki 
wsi
2.Zagospodarowanie 
przestrzeni publicz-
nej

- Inicjatywa miesz-
kańców
- Środki finansowe
gminy i fundusze 
strukturalne
szkolenia
pomoc specjalistów
pozyskane środki fi-
nansowe

- Rozbudowę infra-
struktury teleinfor-
matycznej
- Istniejące kontakty 
zagraniczne

- Małe zaangażowa-
nie kapitału inwesty-
cyjnego
- Niska świadomość 
społeczna
- Mała aktywność 
społeczna mieszkań-
ców
- Brak kanalizacji 
sanitarnej
Niski poziom płac

- Rewitalizacja cen-
trum wsi
- Budowa kanalizacji 
sanitarnej
- Rozbudowa świetli-
cy wiejskiej
- Remonty dróg.

Jakość życia
1.Integracja społecz-
ności lokalnej
2. Rozwój dzieci i 
młodzieży
3. Rozbudowa infra-
struktury społecznej
4. Przeciwdziałanie 
patologiom

- Aktywność miesz-
kańców
- Istniejąca baza lo-
kalowa
- Lokalna prasa
- Specjaliści z danej 
dziedziny
- Pozyskane środki 
finansowe

- Boisko sportowe
- Tereny rekreacyjne
- Pozyskanie środ-
ków zewnętrznych
- Rewitalizację cen-
trum wsi
- Zagospodarowanie 
budynku po szkole 
podstawowej.

- Mała promocja wsi
- Występujące pato-
logie społeczne
- Niska świadomość 
społeczna
- Mała aktywność 
mieszkańców
- Niski poziom płac

- Opracowanie i upo-
wszechnienie kalen-
darza imprez
- Stworzenie dla 
mieszkańców możli-
wości rozwoju
- Modernizacja i do-
posażenie istnieją-
cych obiektów rekre-
acyjno-sportowych

Byt
1. Podniesienie 
atrakcyjności sołec-
twa
2. Stworzenie możli-
wości zatrudnienia 
lokalnej społeczno-
ści
3. Podniesienie 
świadomości spo-
łecznej mieszkań-
ców
4. Zwiększenie zain-
teresowania inwesto-

- Zasoby sołectwa
- Społeczność lokal-
na
- Media
- Specjaliści z danej 
dziedziny
- Pozyskane środki 
finansowe

- Bardzo dobre gleby 
oraz klimat
- Wysoka kultura 
rolna
- Dobre warunki do 
rozwoju agroturysty-
ki
- Dobry system tele-
komunikacyjny i te-
lefonii komórkowej
- Pozyskanie środ-
ków z zewnątrz
- Istniejące kontakty 

- Brak kanalizacji 
sanitarnej
- Słaba promocja wsi
- Małe zaangażowa-
nie kapitału inwesty-
cyjnego
- Niska świadomość 
społeczna
- Niski poziom płac

- Rozwój agrotury-
styki
- Opracowanie strony 
internetowej promu-
jącej sołectwo
- Organizacja szko-
leń, kursów
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rów w celu rozwoju 
działalności gospo-
darczych

zagraniczne

W przypadku realizacji każdego z zaplanowanych działań zostanie opracowany 
szczegółowy projekt techniczny i zagospodarowania terenu oraz opis planowa-
nego przedsięwzięcia do wykonania.

3.6. Plan krótkoterminowy na lata 2009 - 2010
Program krótkoterminowy ma na celu zintegrowa  i pobudzi  mieszkać ć ń-

ców do dzia ania w najbli szym czasie. W ramach planu krótkoterminowego zał ż -
planowano istotne zadania dla o ywienia spo ecznego mieszka ców. Niew tpliż ł ń ą -
wie najbardziej i najszybciej zintegruj  nas wspólne dzia ania mieszka ców i saą ł ń -
morz du gminy podczas imprez kulturalno -sportowych. Dlatego zaplanowanoą  
zorganizowanie „Dni so ectwa”.ł

Zarówno nam mieszka com, jak i samorz dowi gminnemu najbardziej zań ą -
le y na wypromowaniu so ectwa, przyci gni ciu inwestorów tworz cych noweż ł ą ę ą  
miejsca pracy dla spo eczno ci lokalnej, rozwoju agroturystyki. B dzie to mo lił ś ę ż -
we dzi ki utworzeniu strony internetowej so ectwa.ę ł
Istotn  spraw , która nam przeszkadza w rozwoju so ectwa jest stan infrastruką ą ł -
tury komunalnej, a zw aszcza brak sieci kanalizacji sanitarnej i obwodnicy miejł -
scowo ci. S  to zadania nale ce do zada  w asnych Gminy oraz Zarz du Drógś ą żą ń ł ą  
Wojewódzkich. Niestety my, jako mieszka cy nie mo emy sami rozwi za  tegoń ż ą ć  
problemu. Od kilku ju  lat Województwo Opolskie prowadzi prace przygotoż -
wawcze zmierzaj ce do budowy zbiornika wodnego Boguchwa ów -Wierzbno.ą ł  
Wtedy z pewno ci  zrealizowa yby si  zamierzenia niniejszego Planu w zakreś ą ł ę -
sie rozwoju agroturystyki i tworzenia miejsc pracy. Jest to du e przedsi wzi cie,ż ę ę  
na które nie mamy wp ywu, ale ju  teraz mo emy przygotowywa  infrastrukturł ż ż ć ę 
spo eczn ,  organizowa  imprezy  cykliczne  oraz  promowa  so ectwo,  jakoł ą ć ć ł  
miejsc spokojnego i atrakcyjnego wypoczynku.
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Pytania dotyczące 
projektów Propozycje projektów

       Czy nas na to stać?
      Hierarchia Organiza-

cyjnie Finansowo

Co nas najbardziej zin-
tegruje?
Najbardziej nas zinte-
gruje wspólne działa-
nie mieszkańców i sa-
morządu gminy pod-
czas imprez kultural-
no-sportowych

Projekt I
1.Zorganizowanie „Dni 
   sołectwa” z prezentacją
    produktów lokalnych.

Tak

Tak, przy 
udziale 

mieszkańców 
i sponsorów.

5

Co osiągniemy najła-
twiej?
Najłatwiej przyjdzie 
nam zorganizowanie 
promocji sołectwa.

Projekt V
1.Utworzenie strony 
    internetowej.

Tak
Tak.

Przy udziale 
sponsorów.

4

Na czym nam najbar-
dziej zależy?
Najbardziej zależy 
nam na wypromowa-
niu sołectwa, przycią-
gnięciu inwestorów 
tworzących miejsca 
pracy dla lokalnej spo-
łeczności.

Projekt II
1.Pomoc przy tworzeniu
    miejsc pracy.
2.Organizacja imprez 
   promujących sołectwo.

Tak

Tak, przy 
udziale 

mieszkańców 
i sponsorów.

3

Co nam najbardziej 
przeszkadza?
Brak rozwiniętej in-
frastruktury tech-
nicznej oraz miejsca 
spotkań mieszkań-
ców.

Projekt III
1.Budowa kanalizacji
   sanitarnej.
2.Rozbudowa miejsca 
   spotkań dla 
   mieszkańców 
   sołectwa

Przy pomocy 
gminy.

Nie.
Pomoc finan-
sowa gminy 

oraz środków 
zewnętrznych.

2

Co najbardziej zmieni 
jakość naszego życia?
Najbardziej zmieni na-
sze życie budowa 
zbiornika wodnego i 
rozwój agroturystyki.

Projekt IV
1. Rozbudowa świetlicy 
   wiejskiej.
2.Rewitalizacja centrum 
   wsi.

Przy pomocy 
gminy.

Nie.
Pomoc finan-
sowa gminy 

oraz środków 
zewnętrznych

1
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4. Opis planowanych zada  inwestycyjnych i przedsi wzi  aktywizuj cychń ę ęć ą  
spo eczno  lokaln :ł ść ą
4.1. Opis wybranych zada  do realizacji  przez mieszka ców so ectwa nań ń ł  
najbli sze 7 lat:ż

Nazwa
przedsi wzi ciaę ę Cel Przeznaczenie

Harmonogram
realizacji

Kwota ko cowa iń
ród a jejź ł

pozyskania

Dni so ectwał

Prezentacja
produktów
lokalnych,
stworzenie
nowych ródeź ł
dochodu

Zwi kszy się ę
zainteresowanie
naszą
miejscowo ci  coś ą
spowoduje
powstanie sta ych,ł
nowych miejsc
pracy zwi zanych zą
produkcj  ią
sprzedażą
spo ywczych iż
przemys owychł
wyrobów lokalnych
oraz rozwojem
us ugł
agroturystycznych.

2010 wydarzenie
cykliczne
powtarzane w
kolejnych latach
2011,2012, 2013,
2014

1000z , sponsorzył

Utworzenie stro-
ny internetowej 
so ectwa.ł

Promocja so ectwał Rozpowszechnienie 
informacji o so ecł -
twie, rozwój agro-
turystyki

2010r 1000z ,ł

Zagospodarowa-
nie skweru w cen-
trum wsi

Zwi kszenie inteę -
gracji mieszkań-
ców, poprawa este-
tyki miejscowo ciś

Rozszerzenie i 
urozmaicenie za-
kresu formy organi-
zowanych imprez

2011
20.000z  PROWł  
„Ma e projekty”ł

Rozbudowa  Lu-
dowego  Domu 
Stra akaż

Zwi kszenie inteę -
gracji mieszka cówń

Rozszerzenie i 
urozmaicenie za-
kresu formy organi-
zowanych imprez

2010
140.000z  PROWł  

„Odnowa wsi”

Wymiana stolarki 
okiennej w ko-
ściele św. Jodoka 
w Suchej Psinie

Zwi kszenie  inteę -
gracji  mieszkań-
ców,  poprawa este-
tyki miejscowo ciś

Konserwacja reno-
wacja i ochrona za-
bytków ruchomych 
i nieruchomych wo-
jewództwa opol-
skiego wpisanych 
do rejestru zabyt-
ków

2010-2012
80.000 z  PROWł  

„Odnowa Wsi” lub 
dotacje zewn trzneę

4.2.  Szczegó owy  opis  projektu  przewidzianego  do  realizacji  w  ramachł  
PROW 2007-2013 „Modernizacja Ludowego Domu Stra aka w Suchej Psiż -
nie”
Projekt b dzie polega  na remoncie i modernizacji istniej cego budynku OSP wę ł ą  
Suchej Psinie polegaj cym na zmodernizowaniu sanitariatów na pi trze i  poą ę -
mieszczenia gospodarczego na parterze, z którego wyodr bnione b dzie ma eę ę ł  
pomieszczenie biurowe. Zmodernizowana zostanie kuchnia, która s u y do przył ż -
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gotowania gotowych potraw poprzez wyodr bnienie zmywalni. wietlica i holę Ś  
zostan  wymalowane, parkiet zostanie poddany renowacji. Wymieniona zostaą -
nie stolarka okienna i drzwiowa.  W pomieszczeniach sanitariatów na pi trzeę  
przewiduje si  utytu owanie WC dla niepe nosprawnych toalecie damskiej. Caę ł ł ł-
kowita  powierzchnia  pomieszcze  podlegaj cych  remontowi  wynosiń ą  
259,05m2.Realizacja projektu pozwoli na zwi kszenie komfortu i funkcjonalnoę -
ci miejsca spotka  dla mieszka ców so ectwa, które b dzie wykorzystywane doś ń ń ł ę  

organizacji  planowanych imprez kulturalnych i  sportowych, Bardzo aktywnie 
dzia aj ce stowarzyszenia oraz wspó pracuj ce z nimi panie z ko a gospody  zł ą ł ą ł ń  
pewno ci  w dobrym celu b d  wykorzystywa  zmodernizowan  infrastrukturś ą ę ą ć ą ę 
w Suchej Psinie.
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