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poprzez Bukowie-Pszeniczną-Pągów- Idzikowice-
-Jakubowice-Wilków-Dębnik-Lubską-Młokicie-
Pielgrzymowice-Bierutów. Proponuje się także 
spływ kajakiem Widawą. 

Zjeść smacznego karpia i odpocząć można 
w gospodarstwie agroturystycznym w Dębniku 
„Nad stawami” oraz w Hotelu Jakubus w Jakubo-
wicach. Ponadto w Jakubowicach jest stadnina 
koni, w której organizowane są zawody hippicz-
ne rangi krajowej.

Wśród zabytków warte obejrzenia są: ko-
ścioły w Wilkowie, Bukowiu, Pągowie i Wojcie-
chowie, parki i pałace, które są utrzymywane 
w zasadzie w dobrym stanie. Wartą zwiedzania 
jest także, jako jedna z nielicznych zachowanych, 
gorzelnia w Pszenicznej.

Życie kulturalne gminy to ruch amator-
ski. W 1975 r. z inicjatywy mieszkanek Buko-
wia powstał zespół „Bukowianki”. Działał przez 
ćwierćwiecze i był wówczas jedynym zespołem 
ludowym, działającym na terenie gminy. Jego 
działalność kontynuuje i wzbogaca zespół „Wil-
kowianie”, który istnieje od 2005 r. Zespół posia-
da w swym repertuarze pieśni kościelne, patrio-
tyczne i regionalne. Swymi występami uświetnia 
imprezy sołeckie, gminne, kościelne i inne. Ze-
spół zdobywa laury na przeglądach  regional-
nych. Ostatnio Dom Kultury zapoczątkował cykl 
imprez pod nazwą Festiwal Kultury Ludowej.

W ostatnich latach gmina została stelefoni-
zowana, zwodociągowana, a ostatnio kilka wsi 
podłączono do kanalizacji.

Gmina Wilków staje się coraz zasobniejsza, 
piękniejsza – następuje jej rewitalizacja i miesz-
kańcom żyje się coraz lepiej.

Zbigniew Maliński
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Wstęp

Gmina Wilków to Mała Ojczyzna - 4606 
mieszkańców żyjących w 12 sołectwach. 
Jest składową częścią Ziemi Namysłow-

skiej. Po II wojnie światowej to kresy wojewódz-
twa wrocławskiego, zaś po utworzeniu w 1950 r. 
województwa opolskiego, znalazła się na jego 
rubieży i pograniczu Wielkopolski.

Najdawniejsze ślady pobytu człowieka na 
tych terenach pochodzą sprzed 150 tys. lat. O ży-
ciu i pracy ludności świadczą stanowiska arche-
ologiczne znajdujące się w okolicach Wilkowa, 
Bukowia, Idzikowic, Jakubowic, Krzykowa i ostat-
nio odkryte w okolicy Pielgrzymowic. 

To kupcy rzymscy wędrowali tędy po bur- 
sztyn z Bałtyku, po urodziwe dziewczyny o blond 
włosach na żony dla bogatych Rzymian, dostar-
czając w zamian artykuły pierwszej potrzeby, 
jakie były używane przez ówczesnych mieszkań-
ców; w tym ozdoby itp. Tędy prawdopodobnie 
przejeżdżał król Władysław Jagiełło i odpoczywał 
w Wojciechowie podczas jednej z wielkich po-
dróży. 

Nazwy poszczególnych miejscowości wska-
zują, że mimo oficjalnej i powierzchownej ich 
germanizacji były nazewnictwem słowiańskim.

Na przestrzeni ostatniego tysiąclecia Zie-
mia Wilkowska była częścią państwa polskiego, 
by kolejno przechodzić pod panowanie Czech,      
Austrii, Prus i Niemiec. 21 stycznia 1945 r. wró-
ciła do Macierzy.

Gmina Wilków jest częścią składową Lokalnej 
Grupy Działania „Dobra Widawa”. W jej ramach 
promuje się m.in. tereny godne zwiedzania. Za-
licza się do nich „Pętla Wilków”. Może to być 
wycieczka rowerowa bądź dla bardziej zaawan-
sowanych piesza. Rozpoczyna się w Bierutowie 
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Charakterystyka 
Gminy WilkóW

Gmina Wilków leży w północno-zachod-
niej części województwa opolskiego, 
na równinie oleśnickiej w powiecie 

namysłowskim, na wysokości ok. 175 m n.p.m. 
Od wschodu i południa graniczy z gminą Namy-
słów, od zachodu i północy z gminą Bierutów 
(województwo dolnośląskie). Gmina Wilków 
zajmuje obszar 101 km², co stanowi 1,8% po-
wierzchni województwa opolskiego. Składa się 
z 12 sołectw: Bukowie z przysiółkiem Chrzą-
stów, Dębnik, Idzikowice, Jakubowice, Krzy-
ków, Lubska, Młokicie, Pągów z przysiółkiem 
Pągówek, Pielgrzymowice, Pszeniczna, Wilków 
z przysiółkiem Wilkówek, Wojciechów z Kolonią 
Wojciechów. Gminę zamieszkuje 4 606 osób 
(stan na 31.10.2014 r.).

Gmina położona jest z dala od dużych prze-
mysłowych aglomeracji miejskich i uciążliwego 
przemysłu. W gminie są bardzo dobre walory 
rolniczej przestrzeni produkcyjnej, wskaźnik 
jakości wynoszący 90,8 punktów jest jednym 
z najwyższych w województwie. 

Pomimo znaczących przekształceń środo-
wiska na terenie gminy, znajdują się jeszcze 
obszary cenne przyrodniczo pełniące ważne 
funkcje w obrębie regionalnego, przestrzen-
nego systemu przyrodniczego. Podstawowym 
elementem przyrodniczej struktury przestrzen-
nej gminy jest dolina Widawy, pełniąca funkcje 
ekologiczne, hydrologiczne i klimatyczne. Jako 
element struktury regionalnej, zapewnia wza-
jemne powiązanie obszarów zasilania, odpo-
wiada za obieg materii, energii i informacji ge-
netycznej pomiędzy terenami. Dolina Widawy 
pełni funkcję korytarza ekologicznego o randze 
regionalnej. 

Obszar gminy stanowią: 79,8 % grunty 
orne, 9,3% łąki i pastwiska, 2,4% lasy, 2,5% 
tereny pod zabudowaniami, 1,8% sady, sta-
wy i rowy, 4,2% grunty pozostałe. Głównym 
zajęciem mieszkańców jest rolnictwo. Z pro-
wadzenia 550 gospodarstw rolnych utrzy-
muje się ok. 1600 osób. 
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1. Bukowie z lotu ptaka, 
2. Kościół Filialny p.w. św. ap. Piotra i Pawła  
    w Pągowie, 
3. Kościół Parafialny p.w. Oczyszczenia         
    Najświętszej Maryi Panny w Bukowiu
4. Staw w Idzikowicach



5. Kościół Parafialny p.w. św. Mikołaja w Wilkowie
6. Idzikowice z lotu ptaka
7. Kościół Filialny p.w. Nawiedzenia Najświętszej        
    Maryi Panny w Wojciechowie 
8. Pałac w Pszenicznej 
9. Park w Młokiciu 
10. Ołtarz główny w kościele filialnym w Pągowie 
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Przez gminę przebiega droga wojewódzka 
nr 451 relacji Oleśnica - Namysłów oraz zelek-
tryfikowana linia kolejowa znaczenia krajowego 
nr 143 relacji Kalety – Wrocław. Główny układ 
komunikacyjny uzupełniają drogi powiatowe 
oraz drogi gminne (lokalne). Stosunkowo bli-
ska odległość (ok. 60 km) od dużych ośrodków 
miejskich Wrocławia i Opola oraz dogodne po-
łączenie z autostradą A4 stanowią istotny atut 
gminy. Gmina umiejętnie wykorzystuje zarów-

no środki krajowe jak i unijne na poprawę 
infrastruktury i życia mieszkańców. 

Jest aktywnym członkiem Lokalnej 
Grupy Działania Dobra Widawa.

Wśród najcenniejszych za-
bytków gminy Wilków wskazać 
należy obiekty sakralne (przede 
wszystkim kościoły) oraz zało-
żenia pałacowo-dworskie. Jako 

najbardziej wartościowe wymie-
nić należy kościoły w Bukowiu, 

Pągowie, Wilkowie i Wojciechowie 
oraz pałace w Jakubowicach, Pągo-

wie, Pszenicznej i Wilkowie. Zwrócić należy 
uwagę także na zespół folwarczny w Pągowie, 
również wpisany do rejestru Wojewódzkie-
go Konserwatora Zabytków w Opolu. Wartym 
podkreślenia jest fakt, iż na terenie gminy znaj-
duje się znacząca ilość zabytków techniki m.in. 
Gorzelnia wraz z płatkarnią w Pszenicznej. Do 
grona cennych kulturowo obiektów na terenie 
gminy, posiadających jednocześnie znaczne 
walory przyrodnicze i krajobrazowe, zaliczyć 
należy pięć parków, uznanych za zabytki kultu-
ry, we wsiach: Idzikowice, Jakubowice, Pągów, 
Wilków i Krzyków. Zwrócić należy uwagę na 
enklawy zieleni wysokiej w Krzykowie, Idziko-
wicach i Wilkowie, pełniące funkcje niewielkich 
parków wiejskich.

Gmina Wilków leży w obrębie zabytkowe-
go krajobrazu kulturowego o predyspozycjach 
parku kulturowego wyróżnionego przez Opol-
skiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabyt-
ków: „Krajobraz osiedleńczy Doliny Widawy” 
– wymagający ochrony i rewaloryzacji. 
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11
przyroda

Pomimo znacznych przekształceń środo-
wiska przez gospodarkę człowieka na 
terenie gminy w okolicach miejscowości 

Młokicie, Lubska i Dębnik występują niewielkie 
fragmenty lasów, stawy oraz tereny podmokłe, 
które zachowały charakter zbliżony do natu-
ralnego. Występuje tu szereg gatunków roślin 
rzadko spotykanych w innych częściach gminy. 
Wszystkie lasy w gminie Wilków zaliczono do 
I strefy uszkodzeń (uszkodzenia słabe) przez od-
działywanie gazów i pyłów przemysłowych. 

Skład fauny na terenie gminy jest mocno 
ograniczony ze względu na intensywną gospo-
darkę rolną, zabudowę i szlaki komunikacyjne. 
Szczególną rolę ostoi fauny odgrywa fragment 
doliny Widawy na odcinku Dębnik do Pielgrzy-
mowic. Występuje grupa zwierząt chronionych 
i rzadkich. Wśród zwierząt bezkręgowych wy-
stępujących na terenie gminy na uwagę zasłu-
guje rzadki gatunek pająka – tygrzyk paskowa-
ny Argiopebruennichi. Do objętych ochroną, 
a stosunkowo często spotykanych należą bie-
gacze: ogrodowy Carabushortensis, wręgaty 
Carabuscancellatus, złocisty Carabusauratus, 
granulowany Carabusgranulatus. Występują tu 
również płazy: traszka zwyczajna Lissotritonvul-
garis, żaba trawna Rana temporaria, żaba wod-
na Rana esculenta, ropucha szara Bufo bufo, 
ropucha zielona Bufo avirdis oraz rzekotka 
drzewna Hyla arborea. Z gadów spotkać moż-
na: jaszczurkę zwinkę Lacertaagilis, jaszczurkę 
żyworodną Zootocavivipara, węża zaskrońca 
Natrixnatrix oraz żmiję zygzakowatą Vipera-
berus. Z ptaków lęgowych, do najczęściej spo-
tykanych należą gatunki związane z terenami 
rolnymi: świergotek łąkowy Anthuspratensis, 
pliszka żółta Motacillaflava, skowronek Alauda-
arvensis, trznadel zwyczajny Emberizacitri-
nella. Z ssaków występują: kret europejski 
Talpaeuropea, jeż zachodni Erinaceuseuro-
paeus, ryjówka aksamitna Sorexaraneus, lis 
Vulpesvulpes, kuna domowa Martesfoina, 
zając szarak Lepuseuropaeus, mysz polna 
Apodemusagrarius, sarna Capreoluscapre-
olus oraz dzik Sus scrofa. Ponadto na tere-
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11. Rzeka Widawa - okolice Wilkowa
12. Widawa z lotu ptaka
13. Rzeka Widawa - jaz w Dębniku 



nie gminy możemy obserwować orła bielika 
oraz bociana białego.

W gminie Wilków nie występują obszary 
o wysokich walorach przyrodniczych objęte 
ochroną prawną. Jedynymi obiektami chronio-
nymi, o znaczeniu lokalnym, które posiadają 
duże walory przyrodnicze i krajobrazowe są 
uznane za zabytki kultury. W gminie znajduje 
się 5 parków objętych ochroną konserwatora 
zabytków:

1. Park podworski w Idzikowicach 
    o pow. 4,6 ha
2. Park przypałacowy w Jakubowicach 
    o pow. 4,0 ha
3. Park przypałacowy w Pągowie 
    o pow. 4,0 ha
4. Park przypałacowy w Wilkowie 
    o pow.0,5 ha
5. Park w Krzykowie o pow. 0,9 ha

8 Okazy zwierząt uchwycone w obiektywie 
Jarosława Szymczaka



Kultura i ośWiata

Głównymi inicjatorami działań kultu-
ralno-sportowych na terenie Gminy 
Wilków są Dom Kultury w Wilkowie, 

Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkowie oraz 
Biblioteki Publiczno-Szkolne w Bukowiu i Idzi-
kowicach. Ponadto na terenie gminy znajdu-
je się 5 świetlic wiejskich będącymi lokalnymi 
centrami kultury i sportu - w Jakubowicach, Pą-
gowie, Pielgrzymowicach, Pszenicznej i Wojcie-
chowie. Wartym podkreślenia jest fakt, iż gmi-
na sukcesywnie remontuje i doposaża swoje 
jednostki kulturalne. W latach 2006-2014 
dzięki środkom zewnętrznym m.in. z Pro-
gramu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 
2007-2013 przeprowadzone zostały remon-
ty: Domu Kultury w Wilkowie, świetlic wiej-
skich w Jakubowicach, Pągowie oraz Psze-
nicznej. Dzięki remontom powyższe obiekty 
stały się nowoczesne i dostępne dla osób 
niepełnosprawnych. Jest to o tyle istotne, iż 
osoby niepełnosprawne zyskały dostęp do 
szerszej oferty kulturalnej. 

Oświata w Gminie Wilków to 5 jednostek 
edukacyjnych: Publiczne Gimnazjum w Wil-
kowie, Publiczna Szkoła Podstawowa w Bu-
kowiu, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Idziko-
wicach, Publiczne Przedszkole w Wilkowie, 
których organem założycielskim jest Gmina 
Wilków oraz Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Dębniku prowadzona przez Stowarzyszenie 
Przyjaciół Szkół Katolickich. Ogółem w roku 
szkolnym 2014/2015 uczęszczało 444 uczniów 
oraz 161 przedszkolaków. Każda z placówek ak-
tywnie uczestniczy w wielu projektach współ-
finansowanych ze środków krajowych, jak 
i unijnych. Dzięki pozyskanym środkom stan 
bazy dydaktycznej sukcesywnie ulega rozbu-
dowie, a także organizowane są liczne zajęcia 
dodatkowe, w tym różne koła zainteresowań 
rozwijające indywidualne zdolności uczniów. 
W ciągu ostatnich lat realizowane były m.in. 
następujące projekty: „Wesołe przedszko-
le w Wilkowie”, „Zamiast…”, „Poznasz, zro-
zumiesz, polubisz”, „Pływać każdy może”. 
W 2014 r. przy Publicznym Gimnazjum w Wil-

14. Publiczna Szkoła Podstawowa 
      w Bukowiu 
15. Publiczne Przedszkole 
      w Idzikowicach 
16. Świetlica Wiejska w Pszenicznej

14

15

16
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kowie, dzięki zewnętrznemu dofinansowaniu, 
wybudowano kompleks boisk sportowych ze 
sztuczną nawierzchnią oraz siłownię zewnętrz-
ną. Jest to pierwszy tak nowoczesny spełniający 
najnowsze normy obiekt sportowy w gminie, 
który służy nie tylko uczniom, ale także wszyst-
kim mieszkańcom. Gimnazjum zostało również 
wyposażone w nowoczesny sprzęt komputero-
wy w ramach projektu „Opolska eSzkoła, szkołą 
ku przyszłości”. Swoje pracownie komputerowe 
posiadają również szkoły podstawowe w Idziko-
wicach, Bukowiu oraz Dębniku. Wszystkie pla-
cówki oświatowe aktywnie uczestniczą w życiu 
kulturalnym gminy. Uczniowie oraz przedszko-
laki biorą udział w organizacji wielu imprez 
środowiskowych. Przedstawienia i inscenizacje 
przez nich prezentowane stały się nieodłącz-
nym elementem dożynek, jasełek, Dnia Babci 
i Dziadka i wielu innych imprez. Z myślą o naj-
młodszych mieszkańcach gminy, praktycznie 
w każdej miejscowości, powstały place zabaw 
dla dzieci, które są systematycznie doposażane 
w nowe urządzenia zabawowe. Oprócz kom-
pleksu boisk ze sztuczną nawierzchnią, na te-
renie gminy znajdują się także boiska sportowe 
w: Wojciechowie, Lubskiej, Wilkowie, Bukowiu, 
Idzikowicach oraz korty tenisowe w Wilkowie. 
Powyższa infrastruktura sportowa sprawia, iż 
na terenie gminy działają 2 organizacje spor-
towe: Gminne Zrzeszenie „Ludowe Zespoły 
Sportowe” w Wilkowie oraz Uczniowski Klub 
Sportowy „Orlik” działający przy Publicznej 
Szkole Podstawowej w Bukowiu.

Na terenie gminy działają również dwie 
jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Wil-
kowie oraz Bukowiu, które wyposażone są 
w nowoczesny sprzęt niezbędny do prowa-
dzenia akcji ratowniczo-gaśniczych. Obydwie 
jednostki funkcjonują w ramach Krajowego 
Systemu Ratowniczo-Gaśniczego. Wartym 
podkreślenia jest fakt, iż poza braniem udzia-
łu w akcjach pożarniczo-ratunkowych jed-
nostki te aktywnie działają na rzecz swoich 
lokalnych społeczności organizując różnego 

rodzaju zawody, konkursy czy też zabawy dla 
dzieci i dorosłych.

17. Altana rekreacyjna w Jakubowicach 
18. Ochotnicza Straż Pożarna w Wilkowie
19. Ochotnicza Straż Pożarna w Bukowiu
20. Altana rekreacyjna w Idzikowicach

17

18

19

20
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Wydarzenia W gminie

W ramach działań Domu Kultury 
w Wilkowie corocznie organizowa-
ne są konkursy cieszące się dużym 

zainteresowaniem najmłodszych mieszkańców 
powiatu namysłowskiego, jak również uczniów 
placówek oświatowych z terenu całego powia-
tu, są to m.in. konkursy na:

- stroik wielkanocny – konkurs skierowa-
ny do dzieci i młodzieży z terenu powiatu 
namysłowskiego. Ma na celu pielęgnowa-
nie znajomości tradycji kulturowej 
własnego regionu, kształtowanie 
umiejętności widzenia głęboko hu-
manistycznych wartości tkwiących 
w kulturze ludowej oraz popularyza-
cję obrzędowości i ludowej twórczo-
ści artystycznej związanej ze Święta-
mi Wielkanocnymi;

- najpiękniejszy wieniec lub arcy-
dzieło dożynkowe - konkurs 
ma na celu kultywowanie 
i upowszechnianie trady-
cji ludowych związanych 
ze Świętem Plonów; 
popularyzację wiedzy 
o dawnych zwyczajach 
dożynkowych oraz roli 
wieńca i arcydzieła, jako 
głównego rekwizytu ob-
chodów; aktywizację małych 
społeczności lokalnych oraz pro-
mocję walorów wsi polskiej. W konkur-
sie uczestniczą wieńce dożynkowe lub 
arcydzieła przygotowywane przez so-
łectwa z terenu gminy Wilków, wykony-
wane są z  pięknych kompozycji kłosów 
ziaren, zbóż, owoców, kwiatów i wa-
rzyw. Wieńce i arcydzieła jako symbole 
uroczystości Święta Plonów prezento-
wane są podczas Dożynek Gminnych;               

- szopkę betlejemską – w konkursie mogą 
uczestniczyć dzieci i młodzież oraz pla-

21. Dożynki Gminne 2014 
22. Festiwal Kultury Ludowej w Wilkowie  
23. Konkursowy stroik wielkanocny
24. Wieniec dożynkowy sołectwa Bukowie

21
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cówki oświatowe z terenu powiatu na-
mysłowskiego, jego celem jest zaintere-
sowanie uczniów tematyką świąteczną 
oraz tradycjami związanymi ze świętami 
Bożego Narodzenia, jak również pielęgno-
wanie znajomości tradycji kulturowej wła-
snego regionu i uzyskanie związku kultury 
ludowej z kulturą narodową.

Ponadto co rok w gminie Wilków or-
ganizowane jest Święto Plonów. Dożynki 
Gminne to tradycyjne święto polskiej wsi. 
Święto tych, którzy przez cały rok, w znoju 
ciężkiej pracy, w deszczu i chłodzie, w upale 
i słońcu, produkują żywność. Uroczystość 
zawsze rozpoczyna się dziękczynną mszą 
świętą, a po części oficjalnej prezentowa-
ne są występy artystyczne dzieci i młodzie-
ży z placówek oświatowych gminy Wilków, 

zespołów ludowych m.in.: „Wilkowia-
nie” oraz zaproszonych gości. Dużym 
zainteresowaniem cieszą się wystawy 
i prezentacje. Podczas tego święta za-
wsze organizowanych jest wiele atrak-
cji dla najmłodszych uczestników np. 
konkurs rysunkowy z nagrodami czy 
też malowanie twarzy.

Na terenie gminy Wilków cy-
klicznie raz w roku organizowany 
jest Gminny Dzień Dziecka połączo-
ny z Memoriałem im. Iwony i Jana 
Zielińskich Cross Dzieci i Młodzieży. 
W tym dniu tradycyjnie przeprowa-
dzane są zawody sportowe w kilku 
kategoriach wiekowych dla dzieci 
i młodzieży szkolnej ze wszystkich 
placówek oświatowych z terenu 
gminy Wilków oraz reprezentacji 

szkół podstawowych i gimnazjalnych 
z terenu powiatu namysłowskiego. Uczestni-
cy po zakończeniu zawodów zostają uhono-
rowani pamiątkowymi medalami, a zwycięzcy 
dodatkowo medalami i pucharami. Gminny 
Dzień Dziecka to nie tylko emocje sportowe, 
ale przede wszystkim dobra zabawa i dużo ra-
dości dla wszystkich uczestników.

Oferta kulturalna obejmuje także organi-
zację Festiwalu Kultury Ludowej w Wilkowie. 

25. Cross Dzieci i Młodzieży  
26. Nauka udzielania pierwszej pomocy 
      w wykonaniu strażaków OSP Wilków 
      w ramach projektu „Zamiast...”
27. Konkurs na „Szopkę betlejemską”
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Impreza ta kierowana jest do zespołów ludo-
wych działających na terenie Lokalnej Grupy 
Działania „Dobra Widawa” obejmującej swoim 
zasięgiem następujące gminy: Bierutów, Czer-
nica, Długołęka, Dobroszyce, Dziadowa Kłoda, 
Międzybórz, Oleśnica, Syców i Wilków.

Festiwal ma na celu popularyzację kultury, 
a także promowanie zespołów ludowych, kul-
tywujących polski folklor. Jest on okazją do wy-
miany doświadczeń oraz nawiązywania nowych 
kontaktów międzyludzkich pomiędzy zespoła-
mi. Podczas pierwszej edycji festiwalu zapre-
zentowało się siedem zespołów z terenu Lo-
kalnej Grupy Działania Dobra Widawa. Gminę 
Wilków reprezentował zespół „Wilkowianie”, 
który zdobył II miejsce. I miejsce zajął zespół 
Wyszogrodzianie, a III Zespół Pieśni Ludowej 
Miasta i Gminy Bierutów.

Oprócz imprez kulturalnych w miejscowości 
Pągów corocznie w miesiącu czerwcu odbywają 
się Dni Pola BASF, których gospodarzem jest fir-
ma PAGRO z Pągowa. Impreza cieszy się dużym 
zainteresowaniem szczególnie wśród rolników. 
Oprócz pól doświadczalnych BASF, rolnicy mają 
możliwość zapoznania się z najnowocześniej-
szym trendami w rozwoju produkcji roślinnej, 
sprzętem rolniczym czy też możliwościami 
ubezpieczeń rolniczych. 

28. XXII Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej  
      Pomocy w Wilkowie 
29. Wycieczka do ZOO w Opolu w ramach   
      projektu „Wesołe Przedszkole w Wilkowie”
30. Występ zespołu „Wilkowianie” podczas 
      I Festiwalu Kultury Ludowej w Wilkowie
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31. Farma wiatrowa w Pągowie

inWest yCje

W oparciu o zewnętrzne źródła finan-
sowania, a także zewnętrznych in-
westorów następuje rozwój gminy 

w wielu dziedzinach.
Z końcem 2012 r. została oddana do użytko-

wania Farma Wiatrowa Pągów o łącznej mocy 
52.275 MW. Farma składa się z najnowocze-
śniejszych i najwyższych turbin wiatrowych ja-
kie do tej pory zainstalowano w Polsce. Farma 
składa się z 17 elektrowni wiatrowych VESTAS 
V112, każda turbina o mocy 3,075 MW jest osa-
dzona na stalowych wieżach rurowych o wyso-
kości 119 m. Turbiny wiatrowe wyposażone są 
w trzy łopaty omiatające koło o średnicy 112 
m stąd nazwa V112, długość każdej z łopat to 
56 m. Energia elektryczna wyprodukowana na 
farmie oddawana jest do stacji energetycznej 
w Oleśnicy, energia transportowana jest pod-
ziemną linią kablową WN o niespotykanej do-
tąd w kraju długości ponad 22 km.

31
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Właścicielem elektrowni wiatrowej jest 
koncern GDF SUEZ, który jest drugim w Europie 
i jednym z największych producentów energii 
elektrycznej na świecie.

Lata 2011-2014 to aktywne działanie na 
rzecz ochrony środowiska. Za najważniejsze 
należy uznać budowę kanalizacji w miejsco-
wościach: Krzyków, Wilków, Jakubowice oraz 
Idzikowice. To także inwestycje mające na celu 
ograniczenie niskiej emisji z obiektów użytecz-
ności publicznej, takich jak Publiczne Przed-
szkole w Wilkowie, Dom Kultury w Wilkowie 
oraz Publiczna Szkoła Podstawowa w Idzikowi-
cach. Termomodernizacja powyższych obiek-
tów wraz z likwidacją przestarzałych kotłowni 
węglowych i budową nowoczesnych kotłowni 
olejowych oraz budowa kanalizacji sanitarnej 
pozytywnie wpływają na środowisko naturalne 
i jakość życia mieszkańców gminy.

32

33

34

35

32. Publiczne Gimnazjum w Wilkowie
33. Publiczne Przedszkole w Wilkowie 
34. Kompleks boisk przy Publicznym      
      Gimnazjum w Wilkowie
35. Publiczna Szkoła Podstawowa 
      w Idzikowicach
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atrakCje
JAKUBUS

Hotel JAKUBUS w Jakubowicach to miejsce, 
gdzie natura łączy się z nowoczesnością, gdzie 
spokój i cisza inspirują do działania, gdzie kom-
fort odpoczynku konkuruje tylko z różnorodno-
ścią atrakcji. Na terenie ok. 40 ha znajduje się 
kilka obiektów hotelowych, szkoła jeździecka 
i jeździecki klub sportowy. Nad stawami o pow. 
20 ha znajduje się Stodoła - przestronna cało-
roczna budowla w stylu góralskim, do organizo-
wania imprez plenerowych.

• 100 miejsc noclegowych 
• Centrum Konferencyjne na 150 miejsc
• imprezy plenerowe do 1500 osób
• Restauracja Jakubus z letnim patio 
• plac zabaw i kącik dla dzieci
• przestronny Piano Bar z Salą Bilardową                      

 i Palarnią Cygar
• bezpłatne miejsca parkingowe
• bezpłatny Internet WiFi
• ośrodek jeździecki
• stawy rybne, kąpielisko i sporty wodne

• trasy rowerowe i kajakowe, rajdy konne,                  
 nordic walking

Hotele
Jakubus oferuje swoim Klientom noclegi 

w dwóch obiektach hotelowych: Pałac oraz 
Hotel za Parkiem, a także w pokojach gościn-
nych Nad stajnią.

Restauracja Jakubus&Piano Bar
Dewizą Restauracji Jakubus jest stoso-

wanie wyłącznie świeżych, niemrożonych 
produktów. Pełnowartościowe, zdrowe 
i przede wszystkim sezonowe dania szefa 
kuchni, pozwalają na oddanie na talerzu 
aury danego miesiąca. Miłośnicy muzyki 

i rozmaitych koktajli mają do dyspozycji wy-
godne i przestronne loże w Piano Bar. Goście 
Jakubusa mogą również korzystać z Palarni Cy-
gar i Sali Bilardowej.

36. Pałac JAKUBUS
37. Szkoła Jeździecka JAKUBUS
38. Holl Pałacu JAKUBUS
39. Restauracja JAKUBUS
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W siodle
Na terenie Hotelu Jakubus mieści się ośrodek 

jeździecki ze Szkołą Jeździecką Jakubus oraz siedzi-
ba Klubu Jeździeckiego Osadkowski. Jakubus jest 
organizatorem oficjalnych zawodów jeździeckich 
(rangi od regionalnej do międzynarodowej) wpi-
sanych do kalendarza imprez jeździeckich Polskie-
go Związku Jeździeckiego. Szkoła jeździecka daje 
możliwość spróbowania tego prestiżowego spor-
tu i stylu życia. Szkoła jeździecka oferuje profesjo-
nalne lekcje indywidualne, rajdy konne oraz prze-
jażdżki bryczką i wozem. Specjalną atrakcją dla 
grup do 20 osób jest przejażdżka komfortowym 
wozem z pełnym wyposażeniem biesiadnym.  

Ośrodek Rekreacyjno-Szkoleniowy Jakubus 
należy do grupy Osadkowski. 

Więcej informacji o kompleksie znajdziemy 
pod adresem www.jakubus.pl

40

41

42

43

40. Piano Bar JAKUBUS
41. Hotel za Parkiem JAKUBUS
42. Parkur konkursowy Klub Jeździecki Osadkowski
43. Pałac JAKUBUS nocą
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NAD STAWAMI

To gospodarstwo agroturystyczne, które 
mieści się przy niewielkim gospodarstwie rol-
nym ze stawami karpiowymi, położone na obrze-
żu wsi Dębnik w dorzeczu Widawy. Ze względu 
na niską jakość gleb, a co się z tym wiąże eks-
tensywne rolnictwo, środowisko naturalne jest 
czyste i nieskażone działalnością człowieka. 

Gospodarstwo oferuje do dyspozycji gości:
• 10 klimatyzowanych pokoi 1 osobowych  

 z własnymi łazienkami, tv satelitarną  
 (5 pokoi posiada możliwość   
 dokwaterowania drugiej osoby)   
 - maksymalna liczba gości 15 osób

• dużą jadalnię - z możliwością   
 przygotowania uroczystego posiłku  
 do 30 osób

• 2 kameralne salony do wypoczynku  
 dziennego

• kuchnię do przygotowywania posiłków  
 (we własnym zakresie)

• saunę
• bezprzewodowy internet.

Atrakcje dla gości:
• tereny rekreacyjne gospodarstwa do 

spacerów i wypoczynku – park 0,5 ha, łąka 4 
ha, stawy hodowlane 14 ha.

• staw do wędkowania 0,6 ha zarybiony 
karpiem, sumem, szczupakiem, amurem, oko-
niem – własnoręcznie złapane ryby można przy-
rządzić na grillu, uwędzić w granitowej wędzar-
ni lub przyrządzić bezpośrednio na ognisku

• możliwość jazdy konnej, przejażdżki 
bryczką, zimą saniami

• organizację polowań (jeleń, sarna, dzik) 
we współpracy z Kołem Łowieckim

• sprzęt pływający: kajaki, łodzie wiosłowe, 
rower wodny

• trawiaste boisko do piłki siatkowej
• hotel dla koni z możliwością pobytu 

(noclegu) dla właścicieli.

Działalność produkcyjna:
• w działalności rolniczej produkcja polowa 

jest marginalna, gospodarstwo obsiewa corocznie 10 
ha z przeznaczeniem na własne pasze lub sprzedaż 

44 – 47. Tereny rekreacyjne gospodarstwa 
agroturystycznego

44
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47
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• 3 stawy kroczkowe o łącznej powierzch-
ni 14 ha, w których produkowany jest wysokiej 
klasy ekologiczny kroczek na rynek lokalnych 
producentów karpia handlowego

• hodowla koni rasy śląskiej. 
Gospodarstwo prowadzone jest przez panią 

Zdzisławę Zubek.
Więcej informacji o obiekcie znajdziemy 

pod adresem www.debnik.pl

GORZELNIA Z PŁATKARNIĄ

Na szczególną uwagę zasługuje budynek 
gorzelni z płatkarnią wraz z urządzeniami ciągu 
technologicznego, położony w dawnym zespole 
folwarcznym w Pszenicznej. Zachowany niemal 
w niezmienionej formie architektonicznej, po-
siadający unikalny, w całości sprawny ciąg tech-
nologiczny z maszyną parową i kotłem. Z uwa-
gi na wartości historyczne i techniczne obiekt 
wpisany został do rejestru zabytków, dzięki 
czemu objęto go ścisłą ochroną prawną i kon-
serwatorską.

Kompleks złożony jest z dwóch przylegają-
cych do siebie części: dwukondygnacyjnego bu-
dynku gorzelni zbudowanego w II połowie XIX 
w. oraz trójkondygnacyjnego budynku płatkar-
ni, wzniesionej w latach 20. XX w. Nad całością 
dominuje wysoki ceglany komin.

Rozpoczynając zwiedzanie obiektu, należy 
zwrócić uwagę na podlegającą ochronie bryłę 
budynku, ceglane elewacje oraz zabytkowe wy-
posażenie techniczne. Podążając według ciągu 
technologicznego, pierwszym pomieszczeniem 
jest budynek płatkarni z trójkomorową płuczką 
do ziemniaków, taśmociągiem z pasami trans-
misyjnymi i przekładniami napędzany parą 
oraz podnośnikiem kubełkowym łańcuchowym 
w obudowie drewnianej. Przechodząc dalej 
wędrujemy do zacierni, gdzie umiejscowione 
są kadzie zacierowe i kadzie zalewne. Wcho-
dząc schodami z podwórza wejście pro-
wadzi nas do pomieszczenia aparatowni, 
w którym znajdują się kompletna maszyna 
parowa z 1927 r. produkcji Elg. Prusy z ko-
łem zamachowym i napędowym, kolumna 
retyfikacyjna produkcji Schmidt Neuland-
NeisseStrauch, pompa aparatowo-zaciero-

48. Budynek gorzelni z płatkarnią 
      w Pszenicznej 
49. Maszyna parowa produkcji Elg. Prusy 
50. Zabytkowy kocioł parowy
51. Kadzie fermentacyjne
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wa, oziębialnik oraz szafa licznikowa (wszystkie 
elementy podlegają ochronie konserwator-
skiej). Kolejny element ciągu technologicznego 
to drożdżownia, wyposażona w cztery kadzie 
drożdżowe z napędem parowym. Następnie 
pomieszczenie fermentowni ze znajdującymi 
się  tam czterema kadziami fermentacyjnymi.

W piwnicy umiejscowiono rozległą sło-
downię, pomieszczenie płuczki do ziemniaków, 
magazyn spirytusu oraz kotłownię, w której 
znajduje się zabytkowy kocioł parowy firmy 
”Etablissements Jacques JupilleBelgique” o nu-
merze fabrycznym 10894 – dwupaleniskowy 
z pokrywami na paleniska firmy „Fraeuden-
bergSchweidnitz”.

Budynek gorzelni z płatkarnią w dawnym 
zespole folwarcznym w Pszenicznej jest niezwy-
kle okazałą atrakcją turystyczną Gminy Wilków. 
Dzięki przychylności obecnego użytkownika 
kompleksu – „PAGRO” Gospodarstwo Rolno-
-Nasienne Pągów, istnieje możliwość zwiedza-
nia budynków przez grupy zorganizowane po 
uprzednim umówieniu się telefonicznie (77 
419-56-20).
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52. Pomieszczenie płatkarni
53. Słodownia
54. Budynek gorzelni z płatkarnią 



Urząd Gminy w Wilkowie
ul. Wrocławska 11
46-113 Wilków
tel. 77 419 55 11 – 15

Dom Kultury w Wilkowie
ul. Wrocławska 16
46-113 Wilków
tel. 77 419 51 78

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Wilkowie
ul. Wrocławska 16
46-113 Wilków
tel. 77 419 55 62

Urząd Pocztowy w Wilkowie
ul. Wrocławska 20
46-113 Wilków
tel. 77 419 51 76  

Grupowa Praktyka Lekarska „MEDYK”
Sp. partnerska
Przychodnia nr 3
ul. Kościelna 6
46-113 Wilków
tel. 77 419 51 20

Punkt apteczny w Wilkowie
ul. Długa 4
46-113 Wilków
tel. 77 419 33 10

Publiczne Gimnazjum w Wilkowie
ul. Długa 38
46-113 Wilków
tel. 77 419 51 92

Publiczna Szkoła Podstawowa 
w Bukowiu
ul. Lipowa 54
46-113 Wilków
tel. 77 419 52 22

Zespół Szkolno-Przedszkolny 
w Idzikowicach
Idzikowice 24a
46-113 Wilków
tel. 77 419 56 10

Publiczne Przedszkole w Wilkowie
ul. Kolejowa 17
46-113 Wilków
tel. 77 419 55 06

Bank Spółdzielczy w Namysłowie
Oddział w Wilkowie
ul. Dworcowa 11
46-113 Wilków
tel. 77 419 51 93

Gminna Biblioteka Publiczna 
w Wilkowie
ul. Wrocławska 16
46-113 Wilków
tel. 77 419 55 08

Rzymskokatolicka Parafia 
pw. św. Mikołaja w Wilkowie
ul. Długa 51
46-113 Wilków
tel. 77 419 99 01

Rzymskokatolicka Parafia pw. 
Oczyszczenia Najświętszej Maryi 
Panny w Bukowiu
Bukowie, ul. Klonowa 3
tel. 77 419 52 70

Hotel Jakubus
Jakubowice 36
46-113 Wilków
tel. 77 419 56 53

Gospodarstwo Agroturystyczne 
„Nad Stawami”
Dębnik 2
46-113 Wilków 
tel. 77 419 54 72

Gorzelnia z płatkarnią
ul. Ogrodowa 20, Pszeniczna
Kontakt PAGRO Sp. z o.o.
tel. 77 419 56 20 

informator adresoWy

21



Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa

Lokalna Grupa Działania Dobra Widawa jest partnerstwem trójsektorowym składającym się 
z przedstawicieli sektora publicznego, społecznego i gospodarczego. LGD opracowała program 
wspólnych działań w formie dokumentu - Lokalnej Strategii Rozwoju. Wdrożeniu Lokalnej Stra-
tegii Rozwoju służą środki Unii Europejskiej kierowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów 
Wiejskich oraz aktywność mieszkańców i partnerów zaangażowanych w działania Lokalnej Grupy 
Działania.

LGD Dobra Widawa realizuje działania wykorzystujące potencjał zasobów przyrodniczych i kul-
turowych na rzecz rozwoju lokalnego obszarów wiejskich. Mając na uwadze bardziej efektywny 
ekologicznie, gospodarczo i społecznie rozwój regionu organizuje szereg przedsięwzięć kulturalno-
-promocyjnych mających na celu łączenie rozproszonych dotąd działań mieszkańców, stymulując 
ich aktywność związaną z działaniem na rzecz obszaru dziewięciu gmin Partnerstwa, oraz pozysku-
jąc środki finansowe na realizację celów zapisanych w Lokalnej Strategii Rozwoju. Stowarzyszenie 
realizuje projekty wewnętrzne na rzecz promocji regionu i aktywizacji mieszkańców, jak również 
projekty współpracy z lokalnymi grupami działania z całego kraju zakresie rozwoju infrastruktury 
turystycznej (szlaki konne) jak i produktów lokalnych w szczególności rękodzieła (KRAM).

Wykaz gmin wchodzących w skład LGD:
Długołęka, Czernica – powiat wrocławski, Dziadowa Kłoda, Dobroszyce, Oleśnica, Bierutów, 

Syców, Międzybórz – powiat oleśnicki, Wilków – powiat namysłowski.

Od 2009 r. mieszkańcy z obszaru LGD uzyskali pomoc finansową w wysokości 10 339 892,00 zł 
w zakresie następujących działań:

- Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej,
- Odnowa i rozwój wsi,
- Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw ,
- Małe projekty 

Zachęcamy wszystkich do składania wniosków na ww. działania oraz do uczestnictwa w impre-
zach promocyjno – kulturalnych organizowanych przez LGD Dobra Widawa. 
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