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WSTĘP

Plan Odnowy Miejscowości  Wszechświęte  zrodził  się  dzięki  świadomości  społecznej,  aktywności  
i  inicjatywie  mieszkańców,  którzy  stwierdzili,  że  Wszechświęte  ma  szanse  pełniejszego  i  bardziej 
dynamicznego  rozwoju.  Rozwój  ten  wspomóc  może  wydatnie  Unia  Europejska  dzięki  licznym 
funduszom  przeznaczonym  na  rozwój  obszarów  wiejskich.  Przygotowanie  niniejszego  opracowania, 
określającego  stan  obecny  miejscowości  i  jej  wizję  rozwoju  na  przyszłość  jest  wyrazem  dojrzałości 
mieszkańców sołectwa Wszechświęte i gotowości do budowy lepszej przyszłości. 
Plan Odnowy Miejscowości Wszechświęte na lata 2010-2017 przygotowany został w celu stworzenia 
możliwości  pozyskania  środków  pozabudżetowych  pochodzących  z  funduszy  krajowych  i  funduszy 
strukturalnych  Unii  Europejskiej  oraz  innych  programów.  Planem  objęta  została  miejscowość 
Wszechświęte,  natomiast  czas  jego  realizacji  obejmuje  swym  zasięgiem  lata  2010-2017,  zgodnie  
z  wymogami  obowiązującymi  w  Rozporządzeniu  Ministra  Rolnictwa  i  Rozwoju  Wsi  w  sprawie 
szczegółowych  warunków  i  trybu  przyznawania  pomocy  finansowej  w  ramach  działania  Odnowa  
i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. 

Plan  Odnowy  Miejscowości  Wszechświęte  na  lata  2010-2017  przygotowany  został  w  oparciu  
o  lokalny  plan  rozwoju  gminy  Oleśnica  2008-2013,  Strategię  Rozwoju  Gminy  Oleśnica  2008-2013  
z uwzględnieniem Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz  Studium Uwarunkowań 
i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Oleśnica. Przedział czasowy został dostosowany 
do Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, Programów Operacyjnych na lata 
2007-2013, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013 oraz Strategii  Rozwoju Województwa 
Dolnośląskiego  uwzględniającej  działania,  które  będą  współfinansowane  ze  środków  krajowych  
i  funduszy  strukturalnych  Unii  Europejskiej  w  okresie  programowania  2007-2013.  Plan  Odnowy 
Miejscowości Wszechświęte  to ustalenie priorytetów zadań przeznaczonych do wprowadzania w życie, 
w celu poprawy sytuacji  społeczno-gospodarczej  Wszechświętego.  To Plan umożliwiający pozyskanie 
środków finansowych, które zostaną przeznaczone na realizację tych zadań ze środków pochodzących 
ze źródeł lokalnych, regionalnych, krajowych i, przede wszystkim, środków Unii Europejskiej. 
Działania  niezbędne  by  wprowadzić  w  życie  plan  przewidujący  Plan  Odnowy  Miejscowości 
Wszechświęte rozwój miejscowości Wszechświęte, takie jak: planowanie strategiczne, perspektywiczna 
ocena  sytuacji  społecznej,  gospodarczej  i  finansowej,  wieloletnie  planowanie  inwestycyjne  oraz 
planowanie finansowe, monitorowanie i ocena wykonania przewidzianych zadań, zostały w niniejszym 
dokumencie uwzględnione. 

Plan  zawiera  zasady  informowania  mieszkańców,  partnerów  społecznych  i  podmiotów 
gospodarczych  oraz  pozyskiwania  i  wykorzystania  ich  opinii  w  toku  realizacji  i  aktualizacji  zakresu 
przyjętych  zadań.  Praca  nad  przygotowaniem  Planu  wsparta  została  konsultacjami  z  mieszkańcami 
Wszechświętego, przeprowadzanymi za pośrednictwem Rady Sołeckiej.
Plan Odnowy Miejscowości Wszechświęte na lata 2010-2017 jest dokumentem otwartym, a zapisane 
w nim zadania będą aktualizowane stosownie do zmieniających się uwarunkowań zewnętrznych, jak  
i  wewnętrznych, pojawiających się nowych możliwości oraz zmiany hierarchii  priorytetów przyjętych 
przez Radę Gminy Oleśnica. Uwzględniane będą również nowe potrzeby zgłaszane przez radnych, grupy 
mieszkańców, organizacje pozarządowe oraz sektor publiczny i prywatny.
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I. Charakterystyka Gminy Oleśnica
1.Położenie, powierzchnia, ludność
Gmina  wiejska  Oleśnica  położona  jest  we  wschodniej  części  województwa  dolnośląskiego  25  km  
od centrum miasta Wrocław. Graniczy z gminą Długołęka i Czernica (powiat ziemski wrocławski), Jelcz-
Laskowice (powiat oławski) oraz – gminą Bierutów, Syców, Twardogóra, Dobroszyce i miastem Oleśnica 
(wszystkie powiat oleśnicki). Poniżej znajduję się mapa, która przedstawia lokalizacje gminy na terenie 
kraju

                        
                         Źródło: www.olesnica.wroc.pl 

Obszar gminy znajduje się w obrębie północnej części Niziny Śląskiej - Równiny Oleśnickiej, która  
w części północnej przechodzi we Wzgórza Trzebnickie, w południowej zaś w Pradolinę Widawy. Cały 
obszar  gminy położony  jest  w zlewni  Widawy (prawego dopływu Odry)  zasilanej  lokalnymi  ciekami 
płynącymi przez gminę: z jej dopływami Oleśniczanką, Świerzną, Smolną i Potokiem Boguszyckim. 

Obszar gminy należy do najcieplejszych w Polsce. Średnia temperatur rocznych wynosi 8,5oC. Bardzo 
korzystne  warunki  klimatyczne  i  dobre  warunki  glebowe sprzyjają  dobrze  rozwiniętemu  na  terenie 
gminy  rolnictwu.  Około  66,5  %  ogólnej  powierzchni  stanowią  użytki  rolne.  Gminę  Oleśnicę 
charakteryzują silne powiązania funkcjonalno-przestrzenne z otoczeniem, wynikające przede wszystkim 
z  bliskości  i  atrakcyjności  dużego  ośrodka  miejskiego  jakim  jest  Wrocław.  Natomiast  szczególne 
powiązania  z  miastem  Oleśnica  wynikają  m.in.  z  pełnionej  przez  to  miasto  funkcji  powiatowej  
i  świadczeniu  usług  wyższego  rzędu  (administracja  rządowa,  wymiar  sprawiedliwości,  finanse  
i ubezpieczenia, szpital oraz inne usługi ponadgminne) oraz faktu, że jest to największy lokalny rynek 
pracy. Należy dodać, iż siedziba Urzędu Gminy Oleśnica znajduje się również na terenie miasta Oleśnica. 
Gmina  powiązana  jest  z  otaczającym  obszarem  układem  komunikacji  drogowej  i  kolejowej.  Przez 
środkową  jej  część  biegnie  droga  krajowa  nr  8  oraz  linia  kolejowa  relacji  Wrocław  –  Warszawa. 
Powierzchnia gminy wynosi 243 km² (24 344 ha), co stanowi 1,2% powierzchni województwa oraz 23% 
powierzchni powiatu; jest to największa powierzchniowo gmina powiatu. W roku 2009 gmina liczyła 11 
120 mieszkańców w tym 5 393 kobiet oraz  5 727 mężczyzn,  co stanowiło 10,8% populacji  powiatu. 
Średnia gęstość zaludnienia wynosi 46 mieszkańców/km² (powiatu – 98 mieszkańców/km2). Zasięgiem 
swym obejmuje 29 wsi  sołeckich,  położonych malowniczo wśród lasów.  Gmina Oleśnica to również 
atrakcyjne  tereny  dla  turystów.  Znajdują  się  tu  piękne  zabytki,  w  większości  z  XVIII  w.,  na  czele  
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z  kościołami  i  pałacami.  Pobyt  tu  urozmaicą  zasobne  lasy  oczekujące  na  grzybiarzy  i  sympatyków 
przyrody.  Gmina  dzięki  korzystnemu  położeniu  geograficznemu  ma  doskonałe  warunki  do  rozwoju 
budownictwa  mieszkaniowego,  handlu,  rzemiosła  i  przemysłu.  Droga  krajowa  nr  8  daje  doskonale 
połączenie komunikacyjne z zachodnimi i wschodnimi granicami Polski.

II. Charakterystyka miejscowości Wszechświęte 
1. Położenie geograficzne miejscowości 
Miejscowość  Wszechświęte  położona  jest  w  województwie  dolnośląskim,  powiecie  oleśnickim  
w  środkowowschodniej  części  gminy  wiejskiej  Oleśnica.  W  latach  1975-1998  miejscowość 
administracyjnie  należała  do  województwa  wrocławskiego.  Wieś  jest  położona  8  km  od  Oleśnicy. 
Geograficzne położenie  miejscowości: 51° 19' 27'' N ; 17° 48' 85'' E.

Wszechświęte z lotu ptaka.
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Położenie miejscowości w gminie przedstawia  mapa. 

2.Historia i dziedzictwo kulturowe. 
Dawne nazwy wsi:
Omnium Sanctorum (1317), Alle Heilig (1376), Allerheiligen (1785).
Kalendarium:
1317 – w dokumencie dotyczącym sporu o dziesięcinę wzmiankowany Berold, proboszcz parafii we wsi 
Wszechświęte.
1376  –  miejscowość  wzmiankowana  jako  wieś  lokowana  na  prawie  niemieckim.  Kościół  posiadał 
wezwanie Wszystkich Świętych, od którego wzięła początek nazwa wsi.
1380 – w miejscowości istniało dobro rycerskie, stanowiące własność Pecko Krompusch.
1504  –  właściciel  majątku  Filip  Dziewutny,  którego  następcami  byli:  1616  Wenzel  von  Liebe,  1696 
Baltazar  von  Franckenberg,  1704  Friedrich  von  Stryck,  1717  von  Götz,  1740-1775  rodzina  von 
Hautcharmoi, od 1775 do ok. 1800 r. spowinowacone rodziny von Hautcharmoi i Schmerzig.
1597 – wymieniony duchowny ewangelicki Bartolomeus Glassius.
1705 – gruntowna przebudowa starego kościoła, zrealizowana przez gminę ewangelicką.
1785  –  we  wsi  działała  szkoła,  folwark  pański:  liczba  ludności  143,  gospodarstw  kmiecych  było  
3, zagrodniczych 13, chałupników 3.
1819 - von Hautcharmoi sprzedał majątek rodzinie von Schickfus.
1845 – właścicielem wsi był deputowany sądu w Oleśnicy, Gustaw Moritz von  Schickfus. Na terenie 
miejscowości istniały dobra parafialne. Wzmiankowany był pałac, folwark, młyn poruszany siłą koni, 
wiatrak, 27 gospodarstw zamieszkałych przez 281 osób (3 katolików, 7 wyznawców judaizmu); we wsi 
działało 15 rzemieślników i handlarzy, funkcjonowała szkoła ewangelicka.
1874 – zabudowę wsi tworzyły 24 gospodarstwa, zamieszkałe przez 149 osób (9 katolików).
ok. 1860 – budowa pałacu i założenie parku. 
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1876 – posiadłością władał Hermann von Wiessel. Majątek ziemski obejmował 236 ha gruntu.
1891 – kolejnym właścicielem majątku był dr filozofii Kurt Seidler.
1908 – we wsi było 30 domów, 189 mieszkańców (23 katolików).
1909 – posiadłość w rękach dr praw i deputowanego okręgu, Wilhelma Krügera. Powierzchnia majątku 
obejmowała  300  ha  ziemi,  w  tym park  i  ogród  6  ha,  folwark  4  ha.  Do właściciela  włości  należała 
gorzelnia i cukrownia. Stan własności utrzymywał się do 1945 r. 

po 1945 – majątek rozparcelowano między indywidualnych użytkowników.

Widokówka z Wszechświętych. U góry gościniec Heinricha Schütz'a i kościół Matki Boskiej  Częstochowskiej. Na dole 
budynek szkoły oraz pałac (1920-1930).

Pałac we Wszechświętem (1930).
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Szkoła – budynek główny

Szkoła – budynek drugi
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       III. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie miejscowości
1. Analiza zasobów miejscowości
Analizę zasobów miejscowości  przeprowadzono na podstawie danych statystycznych oraz informacji 
zgromadzonych przez Urząd Gminy w Oleśnicy.
Zasoby miejscowości to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi oraz otaczającego ją obszaru, 
które mogą być wykorzystane obecnie bądź w przyszłości przy budowaniu czy realizacji publicznych  
i  prywatnych  przedsięwzięć  odnowy  wsi.  Przy  analizie  zasobów  wzięto  pod uwagę  następujące  ich 
kategorie: środowisko przyrodnicze, środowisko kulturowe, dziedzictwo religijne i historyczne, obiekty, 
tereny,  infrastruktura,  gospodarka  i  rolnictwo,  sąsiedzi  i  przyjezdni,  instytucje,  ludzie,  organizacje 
społeczna.

Rodzaj zasobu Brak
Jest o 
znaczeniu 
małym

Jest o 
znaczeniu 
średnim

Jest o 
znaczeniu 
dużym

Środowisko przyrodnicze
- walory krajobrazu x
-  walory  klimatu  (mikroklimat,  wiatr, 
nasłonecznienie)

x

- walory szaty roślinnej (np. runo leśne) x
- cenne przyrodniczo obszary lub obiekty x
- świat zwierzęcy (ostoje, siedliska) x
- osobliwości przyrodnicze x
-  wody  powierzchniowe  (  rzeki,  stawy,  oczka 
wodne)

x

- podłoże, warunki hydrogeologiczne x
- gleby, kopaliny x

Środowisko kulturowe
-  walory  architektury  wiejskiej  i  osobliwości 
kulturowe

x

- walory zagospodarowania przestrzennego x
- zabytki x
- zespoły artystyczne x

Dziedzictwo religijne i historyczne
- miejsca, osoby i przedmioty kultu x
- święta, odpusty, pielgrzymki x
- tradycje, obrzędy, gwara x
- legendy, podania i fakty historyczne x
- ważne postacie historyczne x
- specyficzne nazwy x

Obiekty i tereny
- działki pod zabudowę mieszkaniową x
- działki pod domy letniskowe x
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- działki pod zakłady usługowe i przemysł x
-  pustostany  mieszkaniowe,  magazynowe i  po 
przemysłowe

x

-  tradycyjne obiekty gospodarskie wsi  (kuźnie, 
młyny)

x

- place i miejsca publicznych spotkań x
- miejsca sportu i rekreacji x

Gospodarka, rolnictwo
-  specyficzne  produkty  (hodowle,  uprawy 
polowe)

x

- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe x
-  możliwe  do  wykorzystania  odpady 
poprodukcyjne

x

Sąsiedzi i przyjezdni
-  korzystne,  atrakcyjne  sąsiedztwo  (duże 
miasto,  arteria  komunikacyjna,  atrakcja 
turystyczna)

x

- ruch tranzytowy x
- przyjezdni stali i sezonowi x

Instytucje
- placówki opieki społecznej x
- szkoły x
- Dom kultury - świetlica x

Ludzie, organizacje społeczne
- OSP x
- Zespół śpiewaczy “Wianki” x
- Stowarzyszenie x

Źródło: UG Oleśnica. 

2. Struktura  przestrzenna  miejscowości
Układ Wszechświętego  ma  charakter  ulicowy,  w  tej  formie  znany  z  mapy  Wredego  (ok.  1740  r.). 
Zabudowa mieszkalna i  gospodarcza w układach czworobocznych, usytuowana jest po obu stronach 
drogi  lokalnej,  pochodzi z III  i  IV ćw. XX w. W centrum wsi,  po północnej stronie drogi  znajduje się 
kościół  filialny  (XVII  w.,  1705)  z  wieżą   (1748),  otoczony  cmentarzem.  Pałac  (ok.  1860)  z  parkiem  
(ok.  1860)  i  folwarkiem  (3  i  4  ćw.  XIX)  zajmuje  południowo-wschodni  kraniec  wsi.  Przy  zespole 
pałacowym – cmentarz wiejski z ok. poł. XIX w. Jest również zabytkowy młyn elektryczny.
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Kościół filialny Matki Boskiej Częstochowskiej:
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Pamiątkowa tablica
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Pałac:

W bezpośrednim sąsiedztwie miejscowości Wszechświęte znajdują się następujące miejscowości:
Zarzysko - 1 km,                                                                                                         
Nowoszyce - 2 km, 
Wyszogród - 2 km, 
Strzałkowa – 4 km,   
Solniki Wielkie – 5 km.   

3. Powierzchnia
Miejscowość  Wszechświęte   zajmuje  powierzchnię  398,55 ha  z  tego  powierzchnia  użytków rolnych 
wynosi 358,48 ha.
Ponadto na powierzchnię ogólną składają się:
- grunty orne - 311,91 ha
- łąki – 31,75 ha
- pastwiska -12,81  ha
 - sady -  2,01 ha
- tereny zabudowane  - 10,49 ha
- lasy – 7,77 ha
- wody -  3,54 ha
- drogi – 16,59 ha
- nieużytki  - 1,60 ha

4. Liczba ludności- demografia
Wieś zamieszkuje około 235 mieszkańców (stan z 31.05.2010 r.). Na koniec maja 2010 roku liczba kobiet 
przewyższała liczbę mężczyzn o 17 osób, co stanowi 53,61% ogółu populacji miejscowości.
Poniższe tabele przedstawiają strukturę wiekową mieszkańców:
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          Tabela: Liczba ludności Gmina Oleśnica i miejscowości  Wszechświete

Wyszczególnienie Ludność
Ogółem Mężczyźni Kobiety

Gmina  Oleśnica 11982

w tym: Wszechświęte 235 109 126

          Źródło: UG Oleśnica.
                
          Tabela: Liczba ludności miejscowości wg wieku i płci na dzień 31.05.2010 r.

Liczba ludności według wieku i płci

Wiek Ogółem Mężczyźni Kobiety

0 - 4 3 10 13
5 - 9 5 8 13
10 - 14 5 7 12
15- 19 4 14 18
20 - 24 14 11 25
25 - 29 10 13 23
30 - 34 9 8 17
35 - 39 9 9 18
40 - 44 10 11 21
45 - 49 6 7 13
50 - 54 5 3 8
55 - 59 11 7 18
60 - 64 9 5 14
65 - 69 4 4 8
70 + 0 0 0

109 126 235
          Źródło: UG Oleśnica.

          Tabela: Ludność miejscowości Wszechświęte na dzień 31.05.2010 r. w ujęciu produkcyjnym

Wyszczególnienie kobiety mężczyźni

Wiek przedprodukcyjny 7 4

Wiek produkcyjny 81 83

Wiek poprodukcyjny 9 4
          Źródło: UG Oleśnica.

Największy odsetek mieszkańców wsi Wszechświęte 69,78% stanowią osoby w wieku produkcyjnym, 
w przedziale od 18 do 64 lat.

Analiza przedziałów wiekowych ludności wsi pozwala na stwierdzenie, iż najliczniej reprezentowaną 
grupę stanowią osoby w wieku 20-24 lat – 25 osoby, co stanowi ok. 10,63% % ogółu populacji. 
Zadowalający  jest  również  fakt,  iż  udział  osób  w  wieku  przedprodukcyjnym  (15-19  lat)  pozostaje  
na stosunkowo wysokim poziomie (18 osób).
Następne w kolejności (wg liczebności przedziału wiekowego) są grupy wiekowe: 25-29 lat (23 osoby) 
i 40-44 lat (21 osób).
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Zadowalający jest również fakt, iż udział osób w wieku poprodukcyjnym pozostaje na stosunkowo 

niewielkim poziomie. 
Liczebność grup najstarszych, tj. osób w wieku 65-69 lat i powyżej 70 lat wynosiła w maju 2010 - 8 osób. 
Tyle samo mężczyzn i kobiet – po 4 osoby. 
Od początku roku do końca maja 2010 roku przyrost naturalny był dodatni i wynosił +1.
Tendencje te obrazuje tabela poniżej.

Ruch naturalny w miejscowości Wszechświęte

Wyszczególnienie Ogółem Mężczyźni Kobiety

Urodzenia żywe 1 1 0

Zgony 0 0 0

Przyrost naturalny +1 +1 0
        Źródło: UG Oleśnica.

Z  powyższych  danych  wynika,  że  większość  osób  zamieszkujących  Wszechświęte  jest  w  wieku 
produkcyjnym, wchodzącym na rynek pracy. Dlatego tez jednym z podstawowych kierunków działań 
powinno  być  dążenie  do  podnoszenia  jakości  zasobów  ludzkich  na  terenach  wiejskich,  poprzez 
zwiększenie szans młodych ludzi na zdobycie dobrego wykształcenia, adekwatnego do potrzeb rynku 
pracy.  Inwestycje  w kapitał  ludzki  wpłyną  na  zmniejszenie  liczby  migracji  ludności  w  poszukiwaniu 
zatrudnienia, zarówno tej krajowej jak i zagranicznej.

5. Walory przyrodnicze i krajobrazowe                                                                                   
− Charakterystyka geologiczna 
Wieś Wszechświęte wraz z całym obszarem gminy Oleśnica znajduje się w obrębie północnej części 
Niziny Śląskiej  - Równiny Oleśnickiej,  która w części  północnej przechodzi  we Wzgórza Trzebnickie,  
w południowej zaś w Pradolinę Widawy. Cały obszar gminy położony jest w zlewni Widawy (prawego 
dopływu  Odry)  zasilanej  lokalnymi  ciekami  płynącymi  przez  gminę:  z  jej  dopływami  Oleśniczanką, 
Świerzną, Smolną i Potokiem Boguszyckim. Powierzchnia terenu jest nieznacznie zróżnicowana: prawie 
płaska,  w  części  centralnej,  miejscami  falista,  a  w  części  północnej  na  niewielkich  obszarach 
pagórkowata. Wznosi się ona od 124m n.p.m. w południowej części gminy do 203,2m w części północno 
zachodniej.  Pod  względem  geologicznym  wyróżniają  się  trzeciorzędowe  osady  podłoża  (iły,  piaski  
i  żwiry),  przykryte  warstwą  osadów  czwartorzędowych  polodowcowych  piaski,  pospółki  i  żwiry  
o średnim zagęszczeniu. Obszar gminy ubogi jest w kopaliny użyteczne, lokalne znaczenie mają piaski 
i żwiry. 
− Klimat 
Średnia  temperatur  rocznych  wynosi  8,5°C.  Bardzo  korzystne  warunki  klimatyczne  i  dobre  warunki 
glebowe sprzyjają dobrze rozwiniętemu na terenie gminy rolnictwu. Około 82,70 % ogólnej powierzchni 
stanowią użytki rolne. Obszar gminy należy do najcieplejszych w Polsce.
− Hydrografia 
Gmina  Oleśnica  wraz  z  miejscowością  Wszechświęte  położona  jest  w  pobliżu  zlewni  Widawy.  
W granicach gminy znajdują się dwa obszary głównych zbiorników wód podziemnych: zbiornik nr 322 
Oleśnica  oraz  część  zbiornika  nr  321  subzbiornik  Kąty  Wrocławskie  -  Oława  -  Brzeg  Opolski.
- Gleby 
Warunki glebowe pod kątem ich przydatności dla rolnictwa należy ocenić jako dobre. Przeważają gleby 
klasy IVa , które stanowią około 42,5 % gruntów ornych , użytków zielonych przeważają  klasy III około 
59  % .  Wśród  gleb  przeważają  gleby  brunatne  i  bielicowe. Łączna  powierzchnia  użytków  rolnych  
w miejscowości wynosi 358,48 ha.
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Struktura  gruntów przedstawiona została na poniższym wykresie:

Użytki rolne  358,48 ha

               Źródło: UG Oleśnica.

- Szata roślinna
Tereny  leśne  we  Wszechświętem  zajmują  7,77  ha,  co  stanowi  0,14%  ogólnej  powierzchni  lasów  
w gminie. Stopień lesistości wynosi 1,9%. Są to w większości lasy wodochronne, w których występują 
niemal wszystkie typy siedliskowe lasów spotykane na obszarach nizinnych.
Na  terenie  gminy  nie  występują  obszary  chronione  w  rozumieniu  ustawy  o  ochronie  przyrody.  
Z kompleksowej inwentaryzacji przyrodniczej wykonanej w latach 90-tych wynika, że w większości wsi 
znajdują  się  pojedyncze  obiekty  drzew  o  cechach  pomników  przyrody.  Wśród  atrakcyjnych  drzew 
najczęściej  występują  lipy  drobnolistne,  dęby,  klony,  wiązy,  jesiony  i  buki.  Z  rzadszych  gatunków 
wyliczyć  należy  platan,  żywotnik  zachodni,  sosnę  wejmutkę,  cis  pospolity  i  magnolię  drzewiastą  
oraz wiele gatunków ptactwa, w tym m.in. bażanty, kuropatwy. 
Walory  krajobrazowe i  klimatyczne  wsi  cieszą się  zainteresowaniem wśród turystów i  przejezdnych 
gości.  Dobra  sieć  dróg,  która  łączy  gminy  i  sąsiednie  miejscowości  ,  stwarzają  dogodne  warunki  
do rozwoju turystyki rowerowej, agroturystyki i wycieczek związanych z grzybobraniem oraz zbieraniem 
owoców leśnych (maliny, jeżyny, poziomki).

6. Infrastruktura techniczna
- Sieć wodociągowa
Mieszkańcy  Wszechświętego  korzystają  z  dostawy  wody  z  systemów  wodociągowych  GPK  Gminy 
Oleśnica, które dostarcza wodę do 100% posesji. Istniejąca sieć wodociągowa na terenie wsi została 
wybudowana w latach 80. Woda doprowadzona jest za pomocą sieci przesyłowej stacji uzdatniania  
z miejscowości Zarzysko. Na terenie miejscowości Wszechświęte długość sieci wodociągowych wynosi 
1586 m. Do sieci przyłączonych jest 62 odbiorców. 
Właścicielem  sieci  wodociągowej  jest  Gmina  Oleśnica,  zarządcą  zaś  Gminne  Przedsiębiorstwo 
Komunalne  sp.  z  o.o..  Sieć  wodociągowa  jest  zasilana  z  ujęć  głębinowych  zlokalizowanych  
w miejscowościach Jenkowice, Krzeczyn, Świerzna, Zarzysko. Większość z istniejącej sieci wodociągowej 
na  terenie  Gminy  została  wybudowana  w  latach  90-tych.  Jest  to  sieć  wykonana  z  rur  PVC 
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charakteryzujących się długim okresem użytkowania. Stacja funkcjonująca w Krzeczynie, to najstarsza 
stacja powstała w latach 80-tych. Najstarszą siecią wodociągową, która wymaga pilnego remontu jest 
sieć  w  miejscowości  Ligota  Mała.  Ze  względu  na  użyte  materiały,  technikę  wykonania  oraz  czas 
eksploatacji, jest to jedna z najbardziej awaryjnych sieci na terenie Gminy. Przebudowy i konserwacji 
wymagają też istniejące stacje uzdatniania wody w zakresie automatyki obsługi, a także konserwacji, 
bądź wymiany elementów odpowiedzialnych za oczyszczenie wody do parametrów odpowiadających 
normom zawartym w aktach prawnych. Renowacji  (rewitalizacji)  wymagają także studnie głębinowe 
będące  podstawą  istnienia  stacji  uzdatniania  wody.  Czas  użytkowania  jak  i  zwiększenie 
zapotrzebowania na wodę sprawiają, że studnie te są eksploatowane z bardzo dużą wydajnością, więc 
wskazana byłaby ich okresowa kontrola i renowacja . Kolejnym ważnym elementem układu są zbiorniki 
wody czystej, które ulegają korozji. Należałoby wziąć pod uwagę potrzebę wybudowania zbiorników 
awaryjnych, które gwarantowałyby ciągłość dostawy wody. Migracja ludności z miast na tereny wiejskie 
jest na terenie Gminy Oleśnica dość znacząca. Zwrot części kosztów budowy sieci wodnokanalizacyjnych 
zachęca  nowo przybyłych  inwestorów do podejmowania  takich  działań,  stąd  infrastruktura  wodno-
kanalizacyjna stale się rozrasta. Należałoby więc w najbliższym okresie czasu zwrócić szczególną uwagę 
na ujęcia wody, stacje uzdatniania,  a także podjąć działania zmierzające do budowy sieci kanalizacji 
sanitarnej na obszarach dotychczas nie skanalizowanych.                                             
Sieć wodociągowa (stan na koniec 2009 roku): 
- magistralna (przesyłkowa)  - 40,9 km; 
- rozdzielcza - 100,0 km; 
- przyłącza - 34,6 km (1849szt.);

- Sieć kanalizacji ściekowej
Sieć kanalizacyjna na terenie gminy Oleśnica jest słabo rozbudowana, stąd Wszechświęte nie posiada 
kanalizacji  ściekowej.  Plany  inwestycyjne  gminy  na  najbliższe  lata  ukierunkowane  są  głównie  
na działania związane z rozbudową sieci. W 2009 r. rozpoczęto budowę sieci kanalizacji sanitarnej wraz 
z oczyszczalnią ścieków w miejscowości Bystre.
- Gospodarka odpadami
Miejscowość posiada uregulowaną gospodarkę odpadami stałymi. Gospodarstwa gromadzą nieczystości 
stałe w typowych pojemnikach. Nieczystości wywożone są przez specjalistyczne firmy.
Mieszkańcy  wsi  Wszechświęte  korzystają  ze  składowiska  odpadów  komunalnych  zlokalizowane  
w  miejscowości  Smolna.  Składowisko  eksploatowane  jest  przez  Miejską  Gospodarkę  Komunalną  
Sp. z o.o. w Oleśnicy. Obecny stopień wykorzystania składowiska w miejscowości Smolna nie powoduje 
konieczności  projektowania  lokalizacji  nowego  obiektu.  Konieczne  jest  jednak  jego  systematyczne 
dostosowanie  do  warunków  przewidzianych  w  obecnie  obowiązujących  przepisach  i  decyzjach 
administracyjnych. W miejscowości  Wszechświęte  są rozmieszczone pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów. Za wywóz odpadów odpowiedzialne jest Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Oleśnicy.

- Zaopatrzenie w gaz 
Wieś Wszechświęte  nie  ma dostępu do gazu  sieciowego.  Gospodarstwa domowe korzystają  z  gazu 
ciekłego  propan-butan.  Zaopatrzenie  w  ciepło  opiera  się  głównie  na  indywidualnym  sposobie 
ogrzewania.  Mieszkańcy  wykorzystują  jako  paliwo  przede  wszystkim  węgiel  i  drewno,  w  dalszej 
kolejności jest gaz ciekły.

- Sieć telekomunikacyjna i energetyczna 
 Na  terenie  gminy  istnieje  dobrze  rozwinięta  sieci  telekomunikacji  stacjonarnej.  Usługi 
teleinformatyczne świadczy Telekomunikacja Polska SA. Za pośrednictwem mocno rozbudowanej sieci 
naziemnej  i  podziemnej,  sygnał  doprowadzany  jest  do  indywidualnych  odbiorców  w  każdej 
miejscowości. Istniejąca sieć telefonii zapewnia sprawna realizację połączeń telefonicznych, faksowych 
oraz  internetowych.  Dostępne  są  także  połączenia  za  pośrednictwem  operatorów  telefonii 
komórkowej: PLUS, ERA, ORANGE i PLAY.
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Miejscowość  Wszechświęte  obsługiwana  jest  przez  5  operatorów:  TP  S.A.  telefonia  stacjonarna  
oraz  operatorów  telefonii  komórkowej-  PLUS,  ERA  ,  ORANGE  i  PLAY.  Miejscowość  Wszechświęte 
posiada dobrze rozwiniętą  sieci dostępu do Internetu. 

- Sieć energetyczna.
Wieś jest w 100% zelektryfikowana. Dystrybucją energii  elektrycznej zajmuje się EnergiaPro Gigawat 
Spółka  Akcyjna.  Jednostką  organizacyjną  skupiającą  w  swoich  strukturach  działalność  związaną  
z zakupem i sprzedażą energii  elektrycznej oraz obsługą klientów jest Rejon Dystrybucji  w Oleśnicy  
ul.  Lwowska 23, 56-400 Oleśnica. 

7. Ludność i gospodarka 
Większość  mieszkańców  Wszechświętego  pracuje  zawodowo  w  Oleśnicy,  Wrocławiu,  a  także  
za  granicą.  Są  też  rodziny,  które  prowadzą  gospodarstwa  rolne,  a  oprócz  tego  pracują  zawodowo. 
Rodzin, które utrzymują się jedynie z pracy na roli jest 6. Na uwagę zasługuje fakt, iż jeden z rolników 
posiada największe we wsi gospodarstwo rolne, skupiające 117 ha ziemi, który zatrudnia okresowo  
4 mieszkańców wioski. Gospodarz ten zajmuje się hodowlą bydła. Wszyscy rolnicy zajmują się uprawą 
zbóż, w tym: pszenicy i jęczmienia. Ponadto uprawia się tu również rzepak, kukurydza, ziemniaki buraki 
cukrowe. Średnia powierzchnia gospodarstwa to około 6,16 ha (bez gospodarstwa powyżej 100 ha).
Przede  wszystkim  źródłem  utrzymania  mieszkańców  Wszechświętego  są  dochody  z  działalności 
pozarolniczej.  Mieszkańcy  pracują  w  przedsiębiorstwach  i  zakładach  zlokalizowanych  w  Oleśnicy  
i Wrocławiu, bądź też prowadzą własną działalność gospodarczą z zakresu handlu, usług i transportu. 
Wielu mieszkańców sołectwa nie mogąc znaleźć pracy w pobliżu miejsca zamieszkania szuka lepszych 
zarobków poza granicami kraju. 

W prowadzonej  przez  Wójta  Gminy Oleśnica ewidencji  działalności  gospodarczej  w miejscowości 
Wszechświęte na  dzień  31.05.2010  r.  zarejestrowanych  jest  10  podmiotów,  w  tym:  dwa  sklepy 
spożywczo-przemysłowe, firmy transportowe i handlowe. 

8. Komunikacja drogowa 
Gmina  powiązana  jest  z  otaczającym  obszarem  układem  komunikacji  drogowej  i  kolejowej.  Przez 
środkową jej część biegnie droga krajowa nr 8 oraz linia kolejowa relacji Wrocław -Warszawa.
W miejscowości Wszechświęte długość sieci drogowych wynosi 19 km, co stanowi 2,6 % ogółu dróg  
w gminie.
Poniższa tabela przedstawia gęstość sieci drogowej oraz stan techniczny.
Tabela: Gęstość sieci drogowej

Obręb
Powierzchnia 
obrębu

Długość
dróg  w 
km

Długość 
dróg w 
m/100 ha

Długość  dróg 
asfaltowych  w 
km

Długość  dróg 
asfaltowych  w 
m/100ha

Długość  dróg 
gruntowych w 
km

Długość  dróg 
gruntowych  w 
km/100ha

Wszechświęte 398,5 19 4,8 1,8 0,4 17,3 4,3

Przez teren gminy przebiegają drogi:
• krajowe: 
- Nr 8 (E67) Wrocław - Oleśnica - Syców,
- Nr 25 Oleśnica - Międzybórz - Ostrów Wielkopolski,
• wojewódzkie: 
- Nr 451 Oleśnica - Bierutów - Namysłów, 
- Nr 340 Oleśnica - Trzebnica,
• powiatowe: - 13 dróg o długości 84,6 km. 
9. Infrastruktura społeczna 
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W miejscowości Wszechświęte funkcjonuje Szkoła Podstawowa. Szkoła mieści się w nowym budynku 

oddanym do użytku w 1994r. Budynek jest na miarę czasów nowoczesny, posiada nowoczesne olejowe 
ogrzewanie,  ekologiczne  szambo,  zaadoptowane  pomieszczenia  na  salkę  gimnastyczną  (  108m2), 
klasopracownię komputerową, sklepik uczniowski, bibliotekę i 7 sal lekcyjnych. 

We  Wszechświętem  istnieje  Ochotnicza  Straż  Pożarna,  która  przygotowana  jest  do  działań 
gaśniczych i ratownictwa chemicznego. We Wszechświętem nie ma jednostki opieki zdrowotnej.

10. Infrastruktura oświatowa
Do obwodu Szkoły Podstawowej we Wszechświętem należą następujące miejscowości: Wszechświęte, 
Zarzysko, Bogusławice, Wyszogród, Nowoszyce i Świerzna. W szkole naucza 16 nauczycieli, w tym 11 
mianowanych, 4 dyplomowanych i 1 kontraktowy. Językiem obcym nauczanym w tej szkole jest język 
niemiecki. Prowadzi się również godziny dodatkowych zajęć dydaktyczno - wyrównawczych, gimnastykę 
korekcyjno - kompensacyjną, zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne. W szkole tej naukę w roku szkolnym 
2009/2010 pobierało 56 uczniów – kl. I-VI, 11 uczniów - kl. O, a w oddziale przedszkolnym (3-5 lat) 
uczyło się 20 dzieci.
Pozostałe  szkoły  podstawowe  na  terenie  Gminy  Oleśnica  zlokalizowane  są  w  następujących 
miejscowościach:
•  Ligota  Polska  -  szkoła  z  nowoczesną  salą  sportową  z  pełnym  zapleczem  sanitarnym,  boiskiem, 
przyszkolną  oczyszczalnią  ścieków  i  kolektorem  gruntowym  „pompa  ciepła”  jako  źródło  ciepła  
do szkolnego c. o.. Szkoła posiada własny pojazd typu „bus” do przewozu dzieci na imprezy i konkursy 
sportowe, przedmiotowe i kulturalne.
•  Sokołowice  -  szkoła  z  salą  gimnastyczną,  wyremontowanym  budynkiem,  biblioteką  z  czytelnią, 
boiskiem i przyszkolną oczyszczalnią ścieków,
• Szkoła Podstawowa Gminy Oleśnica - ul. Wileńskiej 32a w Oleśnicy, w wyremontowanym i dobrze 
wyposażonym budynku szkolnym, gdzie na niższych piętrach znajduje się Gimnazjum.
• Ligota Mała - szkoła z pełnowymiarową salą gimnastyczną, wyremontowanym budynkiem, boiskiem, 
pracownią komputerową, biblioteką z czytelnią. Rozpoczyna działalność radiowęzeł szkolny.
• Smolna - szkoła z  nowoczesną salą gimnastyczną,  pracownią komputerową, biblioteką z czytelnią, 
boiskiem i przyszkolną oczyszczalnią ścieków. Szkoła posiada własny pojazd typu - bus� do przewozu 
dzieci na imprezy i konkursy sportowe, przedmiotowe i kulturalne.
• Na  terenie  Gminy  Oleśnica  funkcjonuje  Gimnazjum  znajdujące  się  w nowo utworzonej  siedzibie. 
Obiekt  powstał  w  przebudowanym  i  zmodernizowanym  budynku  dawnych  koszar  wojskowych  
w Oleśnicy, zlokalizowanego na granicy gminy i miasta. Obiekt ten powstał w ramach realizacji projektu 
związanego z rewitalizacją obszarów po-wojskowych przy ul. Wileńskiej 32.
Dzieci i  młodzież z miejscowości  Wszechświęte uczęszczają do szkoły podstawowej,  położonej w ich 
miejscowości oraz do gimnazjum gminnego w Oleśnicy. Po ukończeniu gimnazjum młodzież kształci się 
w szkołach średnich w Oleśnicy, a potem większość studiuje we Wrocławiu.

11. Infrastruktura ochrony zdrowia 
W  miejscowości  Wszechświęte  brak  wiejskiego  ośrodka  zdrowia.  Mieszkańcy  korzystają  z  usług 
medycznych świadczonych w miejskich ośrodkach zdrowia w Oleśnicy. Poradnie specjalistyczne oraz 
najbliższy szpital znajdują się w Oleśnicy. W każdej chwili mieszkańcy mogą liczyć na pomoc pogotowia 
ratunkowego z Oleśnicy.                                              

                                                                                                                                                                      
12. Infrastruktura kulturalna i sportowa
Realizacją zadań w zakresie upowszechniania kultury, rekreacji i innych form aktywności zajmuje się  
w niezwykle szerokim zakresie Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Boguszycach.  Gminny Ośrodek 
Kultury jest organizatorem imprez kulturalnych i oświatowych.
 a) organizacja imprez to dominująca forma działalności GOK. Największe i najpopularniejsze imprezy 
to:  Międzygminny  Przegląd  Grup  Kolędniczych  „Pastorałka”  ,  Przegląd  Zwyczajów  i  Obrzędów 
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Wiosennych  i  Wielkanocnych  „Kogutek”,  Dzień  Działacza  Kultury,  Międzynarodowe  Konfrontacje 
Folklorystyczne, Dożynki Gminy Oleśnica, Spotkania Seniorów, Święto Ziemniaka 
b) prowadzi zajęcia edukacyjne, artystyczne i rekreacyjno-sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych  
w  świetlicach  wiejskich  i  środowiskowych.  Najpopularniejsze  są  zajęcia  interdyscyplinarne,  łączące 
różne formy aktywności: teatr, taniec, śpiew, poezję, grę na instrumentach, działania plastyczne oraz 
gry i zabawy. W tego rodzaju zajęciach mogą brać udział wszyscy chętni, bez względu na umiejętności 
czy wiek. Organizuje wypoczynek letni i zimowy.
c) redaguje kwartalnik „Informator Gminy Oleśnica” wydawany przez Samorząd. Promuje Gminę gdyż 
osoby  biorące  udział  w  sekcjach  artystycznych,  zespołach  itp.  chętnie  uczestniczą  w  konkursach, 
przeglądach,  festiwalach  oraz  festynach  nie  tylko  w gminie,  ale  także  w kraju  i  za  granicą,  często 
zdobywając  nagrody  i  wyróżnienia.  Każdy  miesiąc  przynosi  kilkadziesiąt  imprez  sportowych, 
organizowanych w różnych miejscowościach na terenie gminy Oleśnica. Do najpopularniejszych z nich 
należą:  bloki  sportowo-rekreacyjne  podczas  imprez  okolicznościowych  (np.:  Dzień  Dziecka).
W  miejscowości  Wszechświęte  aktywnie  działa  świetlica  wiejska,  to  tu  prowadzi  swoją  działalność 
zespół śpiewaczy „Wianki”. Zespół powstał na początku 1997 r. przy Gminnym Ośrodku Kultury i składa 
się 13 osób w wieku od 28 do 60 lat. Zespół ma w swym repertuarze ma piosenki i pieśni ludowe  
w opracowaniu 2- i 3-głosowym wykonywane a cappella. Swymi występami uświetnia lokalne imprezy, 
festyny, dożynki, zarówno te na szczeblu gminnym, jak również powiatowym i wojewódzkim.

Świetlica wiejska jest miejscem publicznych spotkań, organizowane są zebrania wiejskie wszystkich 
mieszkańców miejscowości, lokalne uroczystości oraz prowadzone są zajęcia edukacyjne, artystyczne  
i rekreacyjno-sportowe dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Miejscem spotkań  mieszkańców,  młodzieży  i  dzieci  jest  świetlica  wiejska oraz  boisko sportowe. 
We  wsi  Wszechświęte znajduję  się  kościół  filialny  pod  wezwaniem  Matki  Boskiej  Częstochowskiej, 
parafia w Solnikach Wielkich.

13. Miejsca sportu i rekreacji
Na terenie wioski znajduje się jedno pełnowymiarowe boisko sportowe do piłki nożnej z małą szatnią. 
Boisko jest czynne i stanowi zaplecze dla drużyny piłkarskiej oraz lokalnej społeczności, głównie dzieci 
i młodzieży. Przy szkole podstawowej jest również niewielkie boisko do piłki nożnej. Na wiosce znajduje 
się również plac zabaw dla dzieci.

We Wszechświętem powstanie świetlico – remizo - sala sportowa. Starostwo Powiatowe w Oleśnicy 
wydało już pozwolenie na budowę.

Wizualizacja świetlicy, sali sportowej oraz siedziby OSP we Wszechświętem:
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14.Pomoc społeczna
Potrzeby gminy w zakresie opieki społecznej zapewnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, prowadzi 
również  działalność  związaną  ze  wsparciem  rodzin  dotkniętych  problemem  ubóstwa  
i  uzależnień.  Aktualnie  na  terenie  Wszechświętego  opieką  społeczną  objętych  jest  15  rodzin. 
Najczęstszym  powodem  korzystania  z  pomocy  ośrodka  jest:  ubóstwo,  bezrobocie,  wielodzietność, 
niepełność rodzin, długotrwałe choroby, sieroctwo, niepełnosprawność.

15. Związki, stowarzyszenia, organizacje, kluby, grupy nieformalne 
− Zespół śpiewaczy „Wianki”
− Ochotnicza Staż Pożarna
− drużyna piłkarska

IV. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości Wszechświęte (Analiza SWOT)
Nazwa SWOT jest akronimem angielskich słów Strengths (mocne strony), Weaknesses (słabe strony), 
Opportunities (szanse w otoczeniu), Threats (zagrożenia w otoczeniu).
Jest ona efektywną metodą identyfikacji słabych i silnych stron organizacji oraz badania szans i zagrożeń 
jakie stoją przed sołectwem. SWOT zawiera określenie czterech grup czynników:
-  „mocnych stron” -  uwarunkowań wewnętrznych,  które stanowią silne strony wsi  i  które należycie 
wykorzystane  sprzyjać  będą jej  rozwojowi  (utrzymać  je  jako mocne,  i  na  których  należy  oprzeć  jej 
przyszły rozwój);
-  „słabych  stron” -  uwarunkowań  wewnętrznych,  które  stanowią  słabe  strony  wsi  i  które 
niewyeliminowane utrudniać będą jej rozwój (ich oddziaływanie należy minimalizować);
- „szans” - uwarunkowań zewnętrznych, które nie są bezpośrednio zależne od zachowania społeczności 
sołectwa,  ale  które  mogą  być  traktowane  jako  szanse,  i  przy  odpowiednio  podjętych  przez  nią 
działaniach, wykorzystane jako czynniki sprzyjające rozwojowi wsi;
-  „zagrożeń” -  uwarunkowań zewnętrznych, które także nie są bezpośrednio zależne od zachowania 
społeczności  sołeckiej,  ale  które  mogą  stanowić  zagrożenie  dla  jej  rozwoju  (należy  unikać  ich 
negatywnego oddziaływania na rozwój wsi).
Przedstawiona  poniżej  analiza  mocnych  i  słabych  stron  oraz  szans  i  zagrożeń  jest  syntezą 
poszczególnych  obszarów  życia  społeczno-gospodarczego  wsi.  Wiele  kwestii  podnoszonych  było  
w  sposób  nieomal  identyczny  przez  kilka  lub  nawet  kilkanaście  osób,  można  je  zatem  nazwać 
uniwersalnymi. 

Poniższy  zbiór  informacji  o  mocnych  i  słabych  stronach  wsi  i  stojących  przed  nim  szansach  
i  zagrożeniach jest uzgodnioną wypadkową wiedzy o stanie i potrzebach Wszechświętego ułożonych 
przekrojowo (w ramach poszczególnych obszarów życia społeczno - gospodarczego). Niektóre zapisy  
z powodu swej lakoniczności mogą wydawać się nie do końca czytelne, ale umieszczamy je świadomie. 
Analiza SWOT jest kontynuacją i podsumowaniem diagnozy stanu wsi i w niej znajduje uzasadnienie 
większość rozstrzygnięć.

    MOCNE STRONY
1. Wzrastająca aktywność społeczna
2. Wzrastająca świadomość ekologiczna
3. Przychylność i aktywność władz samorządowych
4. Kontakt z światem - dobre połączenie drogowe 
5. Tereny pod zabudowę mieszkaniową 
6. Wykształcona młodzież
7. Zasoby ludzkie: zespół „Wianki”, Ochotnicza Straż Pożarna, drużyna piłkarska
8.Boiska sportowe, plac zabaw
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    SŁABE STRONY
1. Niezadowalający stan techniczny dróg 
2. Niedoskonałe stosunki międzyludzkie
3. Niezadowalająca estetyka miejscowości 
4. Słabe zaangażowanie młodzieży w sport i kulturę 
5. Brak kanalizacji, utwardzonych dróg, oświetlenia
6. Wypływ wykształconej młodzieży 
7. Bezrobocie (ubóstwo społeczne)
8. Komunikacja lokalna 
9. Brak inwestorów strategicznych
10.Brak dostatecznej promocji i rozpropagowania atrakcyjności okolicy
11.Mała liczba alternatywnych dla rolnictwa miejsc pracy w samej miejscowości

     SZANSE
1. Pobudzanie aktywności mieszkańców poprzez dokształcenie społeczeństwa
2. Szkolenia, kursy
3. Środki pozyskane od partnerów i sponsorów
4. Integracja z sąsiednimi sołectwami i gminami
5. Fundusz sołecki
6. Walory krajobrazowe
7. Możliwość organizacji wszelkich spotkań kulturalnych i sportowych, umacniających więzi sąsiedzkie 
tradycyjne
8. Promocja produktów lokalnych

    ZAGROŻENIA
1. Brak możliwości finansowych na realizację inwestycji infrastrukturalnych i programów rozwojowych 
umożliwiających realizację inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej, drogowej, społecznej
2. Brak zaangażowania młodzieży w sprawy wsi, wzrost patologii
3. Migracja z terenu miejscowości ludzi młodych i wykształconych w skutek braku perspektyw i szans 
rozwoju
4. Niski przyrost naturalny
5. Brak planów (w tym Planu Zagospodarowania Przestrzennego)
6. Obawa lub niechęć mieszkańców do zakładania własnej działalności gospodarczej

V. Planowane kierunki rozwoju
     Wizja rozwoju wsi
Kompleksowy  i  harmonijny  rozwój  wsi   Wszechświęte   poprzez  wykorzystanie  jej  potencjałów  
i zasobów podstawą poprawy warunków życia społeczności lokalnej - poznanie potrzeb kulturowych  
i  życiowych pozwoli  stworzyć lepsze jutro wszystkim mieszkańcom wsi,  a w szczególności  dzieciom  
i młodzieży. 

    Główne problemy sołectwa
1. Brak kanalizacji sanitarnej
2. Brak Planu Zagospodarowania Przestrzennego Miejscowości Wszechświęte
3. Drogi powiatowe i gminne w złym stanie technicznym
4. Słabe oświetlenia wsi Wszechświęte
5. Brak wystarczającej ilości chodników
6. Brak sieci gazowej
7. Bierność mieszkańców i niskie zainteresowanie życiem wsi
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8. Niska świadomość ekologiczna części mieszkańców
9. Bezrobocie
10. Słaba promocja miejscowości
11. Brak  strony WWW
12. Niezbyt estetyczny wygląd wielu obejść gospodarskich
13. Niedobór kapitału na uruchomienie lub rozwój działalności gospodarczej

     Wizje rozwoju sołectwa
1. Sołectwo posiada kanalizację sanitarną
2. Sołectwo posiada wszystkie drogi wewnętrzne utwardzone o nawierzchni asfaltowej 
3. Istnieją chodniki przy drogach wewnętrznych miejscowości
4. Poprawa estetyki wsi
5. Dbałość o plac zabaw, przystanki przy drogach, zbiórka odpadów, znaki informacyjne
6. Społeczeństwo sołectwa przejawia dużą aktywność na rzecz rozwoju miejscowości
7. Sołectwo promuje się efektywnie na terenie gminy i regionu
8. Na terenie sołectwa organizowane są kursy dla mieszkańców
9. Istnieją koła zainteresowań 
10. Sołectwo posiada oświetlenie uliczne 
11. Nowe miejsca pracy
12. Sołectwo posiada stronę WWW
13. Budowa świetlicy wiejskiej, Sali gimnastycznej oraz ochotniczej Straży Pożarnej.

VI. Opis i charakterystykę obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb 
mieszkańców, sprzyjających nawiązywaniu kontaktów społecznych, ze względu na ich 
położenie oraz cechy funkcjonalno – przestrzenne, w szczególności poprzez odnawianie 
lub budowę placów parkingowych, chodników lub oświetlenia ulicznego. 
Obszarem o szczególnym znaczeniu dla  mieszkańców Wszechświętego jest  budowa nowej  świetlicy 
wiejskiej,  Sali  sportowej  oraz  siedziby  Ochotniczej  Straży  Pożarnej. Powstanie  tych  obiektów  
w nieopisany sposób wpłynie na zaspokojenie potrzeb mieszkańców, ułatwi i stworzy nowe możliwości 
kontaktu  i  integracji  okolicznej  ludności.  Obiekty  będą  położone  w  bardzo  dostępnym  miejscu, 
nieopodal szkoły podstawowej, co tylko spotęguje kontakty społeczne. Dodatkowo rewitalizacja parku 
przyczyni  się do nawiązywania kontaktów społecznych, park stanie się miejscem bardzo przyjaznym, 
czystym  i  ciekawym  w  atrakcje  zarówno  dla  dzieci  i  młodzieży  jak  i  dorosłych.  Innymi  ważnymi 
zadaniami, są budowa chodników i remont dróg w miejscowosci, które są uczęszczane codziennie przez 
wiekszość  mieszkańców. Szczególne znaczenie ma również oświetlenie, które oświetli  miejsca nowo 
powstałe, jak I te, które obecnie nie są oświetlone.

VII. Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć aktywizujących społecz-
ność lokalną w okresie 7 lat od dnia przyjęcia planu odnowy miejscowości
1. Cele strategiczne i działania
Mając  na  uwadze  mocne  i  słabe  strony  Sołectwa  Wszechświęte  oraz  wizję  rozwoju  wsi  przyjęto 
następujące  cele  strategiczne,  które  są  gwarancją  realizacji  zadań  zmierzających  do  spełnienia 
wyznaczonej dla wsi Wszechświęte wizji:

Cel strategiczny I:
Budowa świetlicy wiejskiej, sali gimnastycznej oraz siedziby ochotniczej straży pożarnej
Najważniejszym i najpilniejszym celem jest budowa : świetlicy wiejskiej, sali gimnastycznej oraz siedziby 
ochotniczej straży pożarnej. Skupienie kilku budynków o różnych funkcjach będzie w znacznym stopniu 
wpływać na integrację społeczności lokalnej oraz skupiać w jednym miejscu wiele osób związanych ze 
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sprawami  na  różnych  płaszczyznach.  Świetlica  wraz  z  salą  oraz  OSP  uatrakcyjni  miejscowość  oraz 
przyczyni się w bardzo dużym stopniu do stworzenia nowych warunków dla mieszkańców.

Cel strategiczny II:
Zakup  strojów  ludowych  dla  zespołu  „Wianki”  Nowe  stroje  będą  świetną  wizytówką  dla  zespołu,  
miejscowości jak i dla całej gminy.

Cel strategiczny III:
„Rewitalizacja parku” 
Chcielibyśmy w parku stworzyć miejsce, w którym dzieci i młodzież będą poznawały nowe gatunki roślin 
poprzez  stworzenie  ścieżki  tematycznej  oraz  liczne  nasadzenia.  Dodatkowo  park  będzie  oferował 
przewidziane miejsca do odpoczynku w ciszy i spokoju wśród natury dla chcących np. poczytać książkę.

Oprócz wyżej  wymienionych  zadań  mieszkańcy  widzą  potrzebę  realizacji  innych  zadań,  które  
w najbliższej przyszłości należałoby wykonać.
Zaliczyć należałoby do nich przede wszystkim:
1. Budowa oświetlenia ulicznego
2. Poprawa jakości dróg lokalnych i chodników 
3. Poprawa estetyki wsi
4. Udział w konkursach organizowanych przez gminę
5. Włączenie się do akcji „Sprzątanie świata”- selektywna zbiórka odpadów

2. Wzrost aktywności społeczeństwa
Cel zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących zadań:
1)  kształtowanie  aktywnych  postaw  wśród  bezrobotnych poprzez  zaangażowanie  w  działania 
inspirowane  przez  Radę  Sołecką,   współorganizowanie  kursów  i  szkoleń  dla  osób  bezrobotnych  
lub szukających dodatkowych dochodów.
- konkursy na najlepszy pomysł na zrobienie „Interesu”
2) Organizowanie zajęć dla dzieci i młodzieży
- konkursy wiedzy o gminie i regionie
- zajęcia z zakresu przeciwdziałania zagrożeniom
- wycieczki turystyczno - krajobrazowe
- rajdy rowerowe
3) Organizowanie imprez kulturalnych dla dorosłych
- zaproszenie na spotkania twórców ludowych
- spotkania okolicznościowe
- prezentacja amatorskiej twórczości literackiej
- organizowanie wycieczek
- popularyzacja czytelnictwa

Określone  cele  strategiczne  wiążą  się  z  realizacją  zadań  wspierających  rozwój  obszarów  wiejskich, 
zapewniają  stałą  poprawę  warunków  życia,  zamieszkania  i  bezpieczeństwa  mieszkańców.  Wpływają 
również na promocję turystyki wiejskiej.

3. Szacunkowy koszt i harmonogram planowanych przedsięwzięć.
Plan Odnowy Miejscowości Wszechświęte obejmuje planowane zadania inwestycyjne przewidziane do 
realizacji w latach 2010 – 2017 za zadania priorytetowe, czyli najważniejsze dla mieszkańców, uznajemy:
 -  po pierwsze: budowę świetlicy wiejskiej, hali sportowej, siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej, zakup 
strojów dla zespołu
 - po drugie: rewitalizację parku
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Źródłami finansowania Planu Odnowy Miejscowości Wszechświęte będą:
- środki w ramach programów operacyjnych przewidzianych do realizacji na lata 2007-2013
- środki własne Gminy
- środki własne miejscowości
- inne zewnętrzne źródła finansowania

L.p. Nazwa zadania

Planowany 
harmonogram 
realizacji 
zadania

Szacunkowy 
koszt realizacji 
zadania w tys.

Źródła pozyskania
środków

1
„Wyrównywanie  szans  na  terenach  wiejskich 
poprzez  budowę  świetlicy  w  miejscowości 
Wszechświęte”

2010 – 2017 2000,00
PROW, budżet
Gminy.

2
„Budowa  Sali  sportowej  w  pobliży  szkoły 
podstawowej””

2010 – 2017 2000,00
PROW, budżet
Gminy.

3 „Budowa siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej”” 2010 – 2017 500,00
PROW, budżet
Gminy.

4 „Zakup strojów ludowych dla zespołu „Wianki” 2010 – 2017 25,00
PROW, budżet
Gminy.

5 „Rewitalizacja parku” 2010 – 2017 100,00
Budżet gminy. RPO, 
PROW, Środki 
zewnętrzne.

6 „Rewitalizacja drogi i rozbudowa chodnika” 2010 – 2017 600,00
Budżet gminy.
Środki zewnętrzne.

7 „Wykonanie oświetlenia” 2010 – 2017 48,00 Budżet gminy

VIII. System wdrażania i monitoringu. 
Wdrożenie  Planu  Odnowy  Miejscowości  Wszechświęte  rozpocznie  się  poprzez  wprowadzenie  go  
w życie uchwałą Rady Gminy Oleśnica. Wdrożenie Planu Odnowy Miejscowości zleca się Wójtowi Gminy 
Oleśnica,  Radzie  Sołeckiej  sołectwa  Wszechświęte  oraz  Sołtysowi  wsi  Wszechświęte.  Plan  Odnowy 
Miejscowości  będzie podlegał stałemu monitorowaniu. Proces ten będzie miał na celu analizowanie 
stanu zaawansowania przyjętych działań oraz zgodności ich z postawionymi założeniami. Plan będzie 
modyfikowany przez korekty i uaktualnianie jego zapisów. Stan realizacji zaplanowanych działań i ich 
weryfikacja  będzie  procesem ciągłym,  trwającym od momentu rozpoczęcia  planowanych  inwestycji, 
poprzez  realizację  aż  do  momentu  zakończenia.  Monitorowanie  odbywać  się  będzie  w  formie 
bezpośredniej, polegającej na dokonaniu wizji lokalnych i sprawdzaniu stanu rzeczywistego realizacji  
zadań  oraz  pośredniej,  sprawozdawczej,  polegającej  na  analizowaniu  materiałów,  wskaźników  
i statystyk. W monitorowaniu brać będą udział wszystkie podmioty oraz komórki organizacyjne Urzędu 
Gminy w Oleśnicy  zaangażowane we wdrażanie  Planu Odnowy Miejscowości  Wszechświęte.  Oceną 
wdrażania Planu zajmie się Rada Sołecka sołectwa Wszechświęte.
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Plan Odnowy Miejscowości Wszechświęte 2010 – 2017
Podsumowanie 

Plan Odnowy Miejscowości  jest jednym z najważniejszych elementów odnowy wsi,  jej  rozwoju oraz 
poprawy warunków pracy i życia mieszkańców. Sporządzenie i uchwalenie takiego dokumentu stanowi 
niezbędny  warunek  przy  aplikowaniu  o  środki  finansowe  w ramach  „Programu  Rozwoju  Obszarów 
Wiejskich 2007-2013” działanie „Odnowa i rozwój wsi”, jak również stanowić będzie wytyczne dla władz 
Gminy Oleśnica przy opracowaniu kierunków rozwoju poszczególnych miejscowości.  Celem działania 
„Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb 
społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwi 
rozwój  tożsamości  społeczności  wiejskiej,  zachowanie  dziedzictwa kulturowego i  specyfiki  obszarów 
wiejskich  oraz  wpłynie  na  wzrost  ich  atrakcyjności  turystycznej  i  inwestycyjnej.  Opracowany  Plan 
Odnowy Miejscowości zakłada w przeciągu 7 najbliższych lat realizacje kilku zadań. Istota tych zadań 
jest  pobudzenie  aktywności  środowisk  lokalnych  oraz  stymulowanie  współpracy  na  rzecz  rozwoju  
i  promocji  wartości  związanych  z  miejscową specyfiką społeczną i  kulturową.  Zakładane  cele  Planu 
przewidują  wzrost  znaczenia  wsi  poprzez  rozwój  kultury,  edukacji,  sportu  i  rekreacji,  podniesienie 
standardu życia mieszkańców wsi.  Realizacja Planu Odnowy Miejscowości  ma także służyć integracji 
społeczności  lokalnej,  większemu  zaangażowaniu  wolnego  czasu  dzieci  i  młodzieży  oraz  rozwojowi 
organizacji społecznych.

                                  Wszechświęte 2010 r.
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