Grębynice oczami mieszkańców
Chcąc dowiedzieć się, jak Grębynice wyglądają w oczach mieszkańców,
przeprowadziliśmy wśród nich ankietę, Wzięło w niej udział 12 osób (7 kobiet i 2 mężczyzn)
w różnym wieku. Większość z nich spędziła swoje życie w tej miejscowości. Pytaliśmy ich
między innymi o to, ile osób mieszka na wsi. Poprawna odpowiedź to 354, ankietowani nieco
zawyżali ten wynik, typując w granicach między 450 a 510 osób. Wszyscy wiedzieli natomiast,
że sołtysem Grębynic jest pan Adam Duliński. Byliśmy tym faktem pozytywnie zaskoczeni. Na
pytanie, w którym wieku powstała wieś, aż połowa osób przyznała, że nie wie, ale pozostali
typowali XII – XIV wiek, co poniekąd jest prawdą, gdyż pierwsze wzmianki o miejscowości
pochodzą właśnie z XIV wieku.
Przechodząc do zagadnień związanych ze społeczeństwem Grębenic, zapytaliśmy
o warunki rozwoju tutejszej młodzieży. Zdecydowana większość uznała, że można je określić
jako średnie. Jako przykłady możliwości aktywizacji młodych ludzi, ankietowani wymienili
uczęszczanie na zajęcia orkiestry parafialnej, a także młodzieżową grupę Ochotniczej Straży
Pożarnej. Uznali także, że aby młodzież miała jeszcze większe pole do rozwoju, należy:
1. zorganizować koła zainteresowań
2. znaleźć miejsce spotkań
3. zbudować boisko sportowe
4. zorganizować zabawy i imprezy
Uważamy, że realizacja tych przedsięwzięć jest bardzo potrzebna, gdyż młodzież w naszej
wsi nie ma do dyspozycji wystarczająco dużej ilości placówek, zajmujących się rozwijaniem ich
pasji i organizacją życia kulturalnego.
Jeśli chodzi o wskazanie miejsc wartych pokazania turystom, zaskoczyła nas duża liczba
osób, które uznały, że w Grębenicach takie miejsca po prostu nie istnieją. Widocznie mieszkańcy
nie dostrzegają piękna swojej miejscowości, znaleźli się jednak i tacy, którzy uznali, że warto
zobaczyć remizę OSP, a także znajdujące się w sąsiedztwie Grębynic: kościół parafialny,
Korzkiew oraz Prądnik Korzkiewski.
Zapytaliśmy także o to, czy, i jaki zabawy organizowane są w miejscowości.
W wymienionych odpowiedziach pojawiły się m.in.:
1. opłatek,
2. dzień dziecka,
3. sylwester,
4. andrzejki,
5. festyn.
Rzeczywiście, w naszej wsi działacze społeczni chętnie organizują różnorodne imprezy,
aby umilić czas wszystkim mieszkańcom. Tradycją już jest coroczny wigilijny opłatek,
organizowany przez radę sołecką Grębynic.
W tutejszej remizie odbywają się zabawy okresowe, jak np. sylwester czy andrzejki.
Kolejne pytanie dotyczyło liczy osób osiadłych we wsi w przeciągu ostatnich 10 lat.
Odpowiedzi nie były zbytnio zróżnicowane, większość pytanych obstawiała ok. 100 os. Niestety,
bardzo trudno jest oszacować konkretny wynik, gdyż liczba ta cały czas ulega zmianie, ze
względu na liczne migracje.
Nawiązując do poprzedniego pytania, poprosiliśmy ankietowanych o wymienienie plusów
i minusów wynikających z osadnictwa nowych osób w miejscowości. Oto odpowiedzi:
PLUSY
- wkład nowych osadników we
wzroście funduszów na wieś
- możliwość zawierania nowych

MINUSY
- brak kultury nowych sąsiadów
- kapryśność nowo przybyłych, zwłaszcza

znajomości

jeśli chodzi o wiejskie zapachy
- zwiększona ruchliwość na drogach
- stopniowa urbanizacja miejscowości
- zmniejszanie się wolnego terenu
- brak solidarności miedzy wspólnotą
mieszkańców

Jak widać, liczba minusów zdecydowanie przeważa nad korzyściami. Może to wynikać
z niechęci mieszkańców do zmiany profilu wsi, która nabiera teraz bardziej „miejski” charakter.
Jednak lokalizacja nowych osób może mieć także pozytywne skutki, jak choćby wyżej
wymienione zawieranie nowych znajomości, a także korzystne zmiany w miejscowości,
wynikające z energii i zaangażowania nowych osadników, którzy mogliby wprowadzić więcej
świeżości i pomysłów. Dlatego tak ważne jest dbanie o dobre stosunki między dotychczasowymi
mieszkańcami a przybyszami, gdyż ich współpraca może zaowocować wieloma dobrymi
zmianami dla całej wsi. Nie zapominajmy przecież, że nasza miejscowość to wspólne dobro nas
wszystkich.
Za najbardziej aktywnego działacza Grębynic mieszkańcy uznali sołtysa – Adama
Dulińskiego, który istotnie, bardzo angażuje się w życie wsi. Jest on współorganizatorem wielu
zabaw i imprez, wspiera miejscową orkiestrę. Ludzie docenili również pracę Andrzeja Indyki.
Nie tylko jednak pojedynczy działacze dbają o rozwój wsi. Duże zasługi ma także OSP, które nie
tylko zapewnia nam bezpieczeństwo, ale również zajmuje się organizacją różnych imprez
kulturalnych. W naszej wsi istnieje także koło przyjaciół Grębynic oraz Koło Gospodyń
Wiejskich.
W przeciwieństwie do poprzedniego, pytanie o osoby uzdolnione lub prowadzące dobrą
działalność usługową nie cieszyło się zbytnią popularnością. Ci nieliczni, którzy udzielili na nie
odpowiedzi, wymienili sklep prowadzony przez Państwa E. i W. Nabagło. Oznacza to, że
Grębynice nie mogą się poszczycić rozwiniętym przemysłem ani usługami. Brakuje tu także
osób, które angażowałyby się w pracę na rzecz całego społeczeństwa.
Niestety, o mieszkańcach naszej wsi nie można powiedzieć, że są aktywni. Charakteryzuje
ich natomiast postawa bierna – wiedzą, co się dzieje, ale nie działają z inicjatywy własnej. Taka
też odpowiedź padała najczęściej. Na szczęście jednak prawie nikt nie zadeklarował, że nie
interesuje się sprawami wsi. Mamy więc gotowe do pracy społeczeństwo, które jednak
potrzebuje silnego bodźca do działania.
Na pytanie o pracę poszczególnych instytucji, ankietowani ocenili poziom korzkiewskiej
szkoły pomiędzy wysokim a średnim. Co do domu pomocy społecznej, trudno cokolwiek
powiedzieć, gdyż nie ma takiego w naszej wsi, jednak ks. Zbigniew Płachta organizuje różne
składki dla potrzebujących. Wiele mieszkańców bardzo angażuje się w te zbiórki. Ochotnicza
Straż Pożarna jest oceniana bardzo wysoko. Mieszkańcy są zadowoleni z poziomu jej pracy,
gdyż dba ona o nasze bezpieczeństwo i porządek. Niestety, mimo dość pozytywnych ocen dla
tych placówek, wszyscy jednogłośnie orzekli, że w żaden sposób ich nie wspierają. Jest to
niepokojące zjawisko, zwłaszcza, że wymienione instytucje działają na rzecz dobra każdego z
nas.
Na pytanie o cechy pozytywne i negatywne w swojej wsi, uzyskaliśmy następujące
odpowiedzi:
POZYTYWNE
LICZBA OSÓB
- korzystne położenie
12
- czyste i zdrowe środowisko
9
- bezpieczeństwo
3
- wygodnie się w niej żyje
3
- komunikacja
12

- inne
NEGATYWNE
- nic się w niej nie dzieje
- mało rozwojowa
dotknięta
patologiami
społecznymi (bezrobocie, pijaństwo)
- inne
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Analizując powyższe ankiety, możemy dostrzec, że zdecydowanie większa liczba osób
dostrzega cechy pozytywne (39) niż negatywne (12). Najwięcej pytanych widzi plusy w dobrym
położeniu i komunikacji wsi, dziwić może natomiast fakt, że niewiele osób czuje się w niej
bezpiecznie. Wśród największych wad wymieniono małą rozwojowość i brak perspektyw, ale
jesteśmy przekonani, że przy niewielkim zaangażowaniu mieszkańców można to zmienić.
Pocieszający jest jednak fakt, że nie występują tu raczej patologie społeczne (tylko 1 osoba
zaznaczyła taką odpowiedź).
Jeśli chodzi o poziom świadomości ekologicznej, mieszkańcy Grębynic odpowiedzieli, że
jest on średni, tylko jedna osoba uważa go za zły. Aby nie dopuścić do skażenia środowiska,
ludzie próbują zapobiec wyrzucaniu śmieci przez przejezdnych i angażują się w różne działania
ekologiczne. Dzięki temu nasza wieś może być jeszcze zdrowsza i przyjazna człowiekowi.
Kolejne pytanie miało pomóc ustalić, jaki problemy występują w naszej wsi. Oto
odpowiedzi:
- brak chodników oraz kanalizacji,
- brak solidarności sąsiedzkiej (mieszkańcy nie szanują siebie nawzajem, np. puszczając
głośną muzykę).
Pozytywnym zjawiskiem jest natomiast to, że problemów tych nie pojawiło się wiele, co
świadczy o tym, że ludzie są raczej zadowoleni z mieszkania w Grębynicach.
Kolejne pytanie: „Czy we wsi były podejmowane jakieś próby rozwiązywania problemów
występujących w środowisku?” nie nastraja tak optymistycznie. Nikt nie odpowiedział
twierdząco, niektórzy uznali, że nie, a pozostali, że nic o takich inwestycjach nie słyszeli.
Bardzo ważne jest, aby to zmienić, gdyż mimo tego, że miejscowość utrzymana jest w całkiem
dobrym porządku, na pewno wszystkim żyłoby się lepiej w jeszcze czystszym i bardziej
zadbanym miejscu. Wniosek ten potwierdza pytanie kolejne: „Na czym polegały wymienione
wyżej inicjatywy?” Wszyscy ankietowanie zostawili je bez odpowiedzi.
Mieszkańcy doskonale zdają sobie sprawę, jak bardzo potrzebna jest świetlica dla dzieci
i młodzieży. Świadczą o tym wymienione przez nich powody jej istnienia:
- zorganizowanie czasu dla mieszkańców wsi,
- idealne miejsce spotkań dla młodzieży w celach rozrywkowych i edukacyjnych.
Kiedy więc mamy tak zmotywowanych mieszkańców, nie pozostaje nic innego, jak
rozpoczęcie jej budowy.
Kolejne pytanie miało pomóc w ustaleniu, jaki jest poziom gospodarstw rolnych w naszej
wsi. Zdania na ten temat były podzielone. Najwięcej osób uznało go za średni, nieliczni mieli
bardziej zdecydowane poglądy: 2 os.- „niski”, 1 os.- „dobry”. Pojawiła się także odpowiedź, że
w Grębynicach w ogóle nie ma gospodarstw, co zdecydowanie mija się z prawdą. Co więc mogą
robić rolnicy, aby stan ten polepszyć? Na pewno częściej korzystać z pomocy państwa lub UE,
które oferują korzystne dotacje dla obiecujących gospodarzy, jakimi bez wątpienia
Grębyniczanie są. Niestety, zjawiskiem negatywnym jest niewielka powierzchnia tutejszych
gospodarstw, co zdecydowanie nie sprzyja opłacalności pracy na roli.
Najbardziej w przyszłość wybiega pytanie ostanie: „Jakie inwestycje należy przeprowadzić
w naszej wsi do 2013r.?”. Oto odpowiedzi, jakie otrzymaliśmy:

INWESTYCJA
- budowa kanalizacji
- budowa chodników
- budowa oraz remont dróg i
poboczy

LICZBA OSÓB
9
6
4

Jak widać, niemal wszyscy dostrzegają konieczność zmian w niektórych dziedzinach.
Najbardziej palącym problemem jest zły stan dróg. Miejmy nadzieję, że do 2013 roku uda się
przeprowadzić wymienione inwestycje.

