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Nazwa miejscowości pochodzi prawdopodobnie od przezwiska założyciela – Krzyk. Wieś pojawia się w źródłach po raz pierwszy
w 1248 r., jako dobra rycerskie Edigiusza. Kolejny pan miejscowości wymieniony został w dyplomie z 1288 r., gdzie mowa była o Richolfie
z Krzykowa. W XVI w. dobra należały do rodu von Boeck z Gryżowa. W XVII w. prawa własności posiadały rodziny Puttmann i Silberman.
W XVIII w. natomiast rodzina Scheliha. W XIX w. prawa własności posiadał, zmarły w 1852 r., Eugeniusz von Ohlen, syn landrata powiatu
namysłowskiego – Ernesta Wilhelma.

Zabytki:
Park.
Obecnie jedynym śladem po XVIII-wiecznym założeniu rezydencjalnym jest dawny park krajobrazowy. Obecnie założenie, z powodu
wieloletnich zaniedbań, pozbawione zostało cennych okazów starodrzewu. Park zdziczał i zatracił swój pierwotny charakter.

Nazwa miejscowości wywodzi się prawdopodobnie od przezwiska założyciela (Wilk) lub nadano
ją powodu występowania w tej okolicy tego gatunku psowatych. Pierwsza wiadomość źródłowa
dotycząca wsi pochodzi z 1290 r., kiedy to Henryk V, książę wrocławski, nadał dobra feudałowi
Guntherowi von Biberstein. Więcej na temat dóbr wilkowskich i ich właścicieli pochodzi z XVI w.
W 1579 r. prawa własności posiadał niejaki Augustyn John z Wrocławia. Z 1607 r. pochodzi informacja o wpisaniu go do stanu szlacheckiego, jako Augustyn John von Wilckau zum Baumgarten.
Prawa własności do Wilkowa zbył syn Augustyna i przeniósł się na terytorium księstwa opawskiego.
Równolegle na przełomie XVI i XVII w. Wilków należał do Wilhelma von Muensterberga, komisarza
ziemskiego namysłowskiego okręgu sądowego. Wówczas już musiał funkcjonować więc, potwierdzony
dla okresu późniejszego, podział miejscowości na Górny Wilków (Ober Wilkau) i Dolny Wilków (Nider
Wilkau). Dodać należy, że prawdopodobnie co najmniej od XIX w., wyodrębniano jeszcze cztery inne
części miejscowości: Środkowy Wilków (Mittel Wilkau), Nowy Wilków (Neu Wilkau), Mały Wilków
(Klein Wilkau) oraz Wilków Wysoki (Hohen Wilkau), czyli dzisiejszy przysiółek Wilkówek (Barski
Dwór). Po Wilhelmie von Muensterberg dobra odziedziczył jego syn – Sylwiusz – urzędnik księstwa wrocławskiego, który posiadał także Ligotę Wielką (księstwo oleśnickie). Jego syn – Sylwiusz
Wilhelm – został w 1693 r. marszałkiem dworu księcia Chrystiana Ulryka von Wuertemberg-Oels.
W 1717 r. Jan Jerzy Ludwik von Monsterberg z Wilkowa ożenił się z Anną Barbarą von Frankenberg-Proschlitz z Gosławia, córką Jana Krzysztofa. Na początku XIX w. właścicielem dóbr w Dolnym
Wilkowie był starosta namysłowski Friedrich Wilhelm Heidebrand, jednocześnie będący właścicielem
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Park – zespół pałacowy.
Park krajobrazowy o powierzchni 4 ha, z polaną i dębem pośrodku. Przeważa drzewostan liściasty: lipa drobnolistna, dąb zwyczajny,
kasztanowiec zwyczajny, buk zwyczajny. Z ciekawych okazów zwrócić należy uwagę na buk zwyczajny odmiany purpurowej. Obecnie
park, podobnie jak i budynki gospodarcze dawnego folwarku, wykorzystywane są przez stadninę koni.

Gorzelnia z płatkarnią.
W pobliżu dworu i parku zachowały się zabudowania dawnego folwarku. Na uwagę zasługuje budynek gorzelni z płatkarnią, wraz z urządzeniami ciągu technologicznego. Oba obiekty przylegają do
siebie, stanowiąc całość. Budynek gorzelni, zbudowano w 4. ćw. XIX w., jako założenie dwukondygnacyjne. Prawdopodobnie w 1915 r. dobudowano do niej trzykondygnacyjną płatkarnię. Oba założenia są podpiwniczone. W piwnicy znajduje się słodownia, pomieszczenie płuczki ziemniaków,
magazyn spirytusu oraz kotłownia z kotłem parowym. Pierwsza kondygnacja mieści pomieszczenia ciągu technologicznego: płatkarnię, zaciernię, aparatownię, drożdżownię oraz fermentownię,
gdzie zachowały się oryginalne urządzenia, stanowiące obecnie zabytki techniki. Budynki są kryte
niskimi dwuspadowymi dachami. Charakterystycznym elementem jest wysoki komin, w centrum
płatkarni, z cegły ceramicznej, licowej. Zespół budynków gospodarczych po 1945 r. znacjonalizowano
i przekazano Państwowemu Gospodarstwu Rolnemu. Obecnym właścicielem kompleksu jest Gospodarstwo Rolno-Nasienne PAGRO Sp. z o.o. z Pągowa.

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

Dwór – zespół pałacowy.
W Jakubowicach znajdował się dwór już w średniowieczu lub czasach renesansu. Spłonął on
w 1688 r. Zachowały się po tym pierwotnym założeniu rezydencjalno-obronnym ślady fosy, usytuowanej na południowy-zachód od obecnego dworu, w większości zasypanej w 1926 r. Obecny
dwór, o cechach neoklasycznych, wzniesiono w 1882 r. Założenie na planie prostokąta, podpiwniczone, dwukondygnacyjne, murowane, z materiału ceglanego, tynkowany. Siedmioosiowa fasada, centralny trzyosiowy ryzalit mieszczący główne wejście do budynku, zwieńczony schodkowym
szczytem. Elewacja ogrodowa z dwuosiowym ryzalitem. Elewacja boczna z przybudówką, stanowiącą wejście do piwnic. Dodatkowe zdobienia w postaci boniowanego cokołu, pilastrów w narożach, nadokienników i płycin oraz wydatnego gzymsu wieńczącego. Konstrukcja kryta dachem czterospadowym, dachówkowym. Dwór wraz z otaczającym terenem jest własnością firmy Osadkowski S.A.

Zabytki:

Kościół filialny p.w. Nawiedzenia Najświętszej Maryi Panny.
Świątynia w Wojciechowie (Woyczechs) wymieniona została w 1355 r. w wykazie kościołów archiprezbiteratu namysłowskiego. W 1538 r. protestanci przejęli kościół. Dnia 6 listopada 1565 r. przybył pierwszy, znany pastor protestancki – Franciszek Korn z Węgier. Kolejnymi
znanymi ze źródeł byli: Martius Gruelius (1592 r.) oraz Eliasz Melzenus (1609 r.). Komisja
cesarska dragoni przybyli w 1654 r. do wsi, w celu rewindykacji kościoła z rąk protestantów.
Proboszczem katolickim został niebawem, zmarły na dżumę Michał Sartorius. Od 1663 r.
protestanci odprawiali nabożeństwa na dworze w Wojciechowie. W 1708 r. zwrócono protestantom kościół w Wojciechowie, na mocy postanowień Konwencji z Altranstädt. Pozostawał
w rękach ewangelików do 1945 r.
Obecne założenie pochodzi prawdopodobnie w XV w., wieżę nadbudowano w XVIII w. (prawdopodobnie w 1718 r.). Gotycki kościół odnawiany w 1869 i 1959 r. Założenie orientowane, murowane z cegły o układzie polskim z użyciem zendrówki, dolna kondygnacja z kamienia polnego. Trójbocznie
zamknięte dwuprzęsłowe prezbiterium, gdzie od strony północnej znajduje się zakrystia. Nawa trójprzęsłowa na planie prostokąta,
szersza i wyższa, gdzie od strony północnej północna, późniejsza kruchta, od strony zachodniej kwadratowa wieża. Wnętrze o pozornych
sklepieniach kolebkowych, strop płaski w zakrystii. Tęcza zamknięta łukiem prostym. Okna ostrołukowe w prezbiterium, przekształcone
w nawie (z powodu budowy empor), dwustrefowe, dolna strefa w kształcie leżącej elipsy. Ostrołukowe wejścia pod wieżą i do zakrystii,
gdzie drzwi o starych okuciach i z antabą. Profilowany portal ostrołukowy, częściowo przesłonięty, w wejściu do kruchty, od strony
południowej, w nim stare drzwi z okuciami (przełom XVII i XVIII w.). Korpus zewnętrzny opatrzony szkarpami o jednym uskoku. Koliste
okienka w szczycie, pomiędzy prezbiterium a nawą (prawdopodobnie XVII w.). Szczyt z chorągiewką, posiadającą daty: 1718, 1869
i 1959 r. Dachy o konstrukcji siodłowej, przy prezbiterium przechodzi nad zakrystię. Wieża rozdzielona odsadzką, pomiędzy pierwszą
i drugą kondygnacją, na planie kwadratu, okienka szczelinowe, późniejsze wejście od strony południowej. Najwyższa kondygnacja wieży
została nadbudowana po odzyskaniu kościoła przez protestantów, prawdopodobnie w 1718 r. Przechodzi ona w ośmiobok, z półkoliście
zamkniętymi okienkami bliźnimy. Obecnie wykazuje cechy stylu późnobarokowego. Pierwotnie baniasty hełm został przekształcony
w ośmiopolowy, podbity blachą, z latarnią.
Z wyposażenia na uwagę zasługuje barokowy ołtarz główny powstał ok. 1600 r. (odrestaurowany w 1937 r.). Jest to obiekt dwukondygnacyjny, z kręconymi kolumnami oraz naddatkami i zwieńczeniem o dekoracji akantowej. Centralnie zlokalizowana rzeźba Chrystusa
Ukrzyżowanego, w predelli scena przedstawiająca Ostatnią Wieczerzę. Barkowa ambona, datowana na koniec XVII w., posiada bogatą
dekorację roślinno-owocową i malowanymi przedstawieniami ewangelistów i apostołów (na parapecie schodów i korpusie), ciekawy
baldachim o dekoracji akantowej. Dwukondygnacyjny chór muzyczny (koniec XVII w.) wykonany z drewna. Dolna kondygnacja wsparta
na dwóch profilowanych słupach, trójokienna empora występująca ku przodowi, ujęta dekoracją akantową, rzeźbione kartusze herbowe
na parapecie i malowane w zwieńczeniu (niezidentyfikowane). Kondygnacja górna zawiera chór właściwy, z barokowym prospektem
organowym (koniec XVII w.), który jest obecnie uszkodzony. Z mobiliów na uwagę zasługuje barokowa rzeźba Chrystusa Zmartwychwstałego (XVII w.) oraz cynowy krucyfiks ołtarzowy (XVIII w.). W posadzce kamienna płyta nagrobna z 1768 r., z zatartą inskrypcją. Dzwon
kościelny odlany w 1738 r., przez Kaspra Koerberga, ludwisarza z Wrocławia.

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

Zabytki:

Brak przekazów źródłowych dotyczących średniowiecznych i wczesno-nowożytnych dziejów
miejscowości może sugerować, że powstała ona dopiero w XVIII w. W XIX w. wybudowano w Pszenicznej zespół folwarczny i dwór. Przyczyniło się to do większej rozbudowy miejscowości, pozostaje ona jednak do dziś niewielką wioską.

Zabytki:

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

Nazwa pochodzi prawdopodobnie od imienia założyciela Jakuba. Wieś po raz pierwszy pojawia
się w źródłach w 1293 r., jako dobra rycerskie Krystiana z Jakubowic. Występował on jako świadek
na dyplomie dotyczącym sprzedaży sołectwa w Starym Namysłowie. W 2. poł. XVII w. prawa własności do miejscowości posiadał Ernest Prittwitz.

Pszeniczna

Nazwa wsi pochodzi prawdopodobnie od imienia właściciela – Wojciech. Po raz pierwszy pojawia się w źródłach w 1266 r., w dokumencie dotyczącym lokacji Bierutowa. Następnie w 1300 r. alodium wójta Wilhelma z Bierutowa stanowiło część wsi Wojciechów (Woyszegderff). Pod koniec XV w. miejscowość dzieliła się na Górny Wojciechów, nad którym wyższe sądownictwo sprawował Namysłów,
oraz Dolny Wojciechów, gdzie znajdował się folwark. Wówczas to, w latach 1479-1483, właścicielem Górnego Wojciechowa była Bartosz
z Grodziszowa koło Oławy. Podział ten funkcjonował do II wojny światowej, a w obu częściach istniały odrębne folwarki.

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

   Jakubowice

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z 1300 r. Nazwy miejscowości: w 1300 r. – Nova Villa Peregrini Mykowsko, w 1743 r.
Neudorff, w latach 1785-1945 – Neudorf bei Bernstadt, w latach 1945-1948 Nowa Wieś Bierutowska, od 1949 do dziś – Pielgrzymowice.
Nazwa wywodzi się od wyrazu pielgrzym, z łacińskiego Peregrinus. Od 1954 r. miejscowość włączono do województwa opolskiego, należała do Gromadzkiej Rady Narodowej w Bukowiu a od 1973 r. do gminy Wilków.

Wojciechów

Rzymskokatolicka Parafia pw.
Oczyszczenia Najświętszej Maryi
Panny w Bukowiu
ul. Klonowa 3
46-113 Wilków
tel. 77 419 52 70

Park – zespół dworski.
W otoczeniu dworu niewielkich rozmiarów park krajobrazowy. Przed frontem budynku podjazd
i kilka starych lip drobnolistnych.

Pielgrzymowice

głów. Dwór nakryty był wysokim, dachówkowym łamanym dachem z falistymi okienkami strychowymi, częściowo zachowanym.
W pobliżu znajduje się oficyna i folwarczne budynki gospodarcze (spichlerz, stodoła, obora, stajnia). Niektóre z nich są obecnie
użytkowane, przebudowane na budynki mieszkalne, inne podobnie jak rezydencja zagrożone zawaleniem.

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

Dwór – zespół dworski.
Klasycystyczny dwór został wzniesiony w 1. poł. XIX w. Rozbudowano go następnie pod koniec
XX wieku. Założenie na planie prostokąta, piętrowe, z dwutraktowym układem wnętrz, murowany
z materiału ceglanego, tynkowany. Boczne elewacje z dobudówkami, frontowa dziewięcioosiowa,
z przyziemiem boniowanym (obecnie zachowały się jedynie ślady), podziałami pilastrowymi i gzymsem. Jedna z przybudówek obecnie zrujnowana. Elewacje przekształcone, w większości pozbawione ozdobnych detali. Zmieniony także układ otworów okiennych.
Okna o profilowanych obramieniach. Jedenastoosiowa fasada, centralny pięcioosiowy dwukondygnacyjny ryzalit, zamknięty trójkątnym przyczółkiem. Dach w konstrukcji siodłowej, kryty
dachówką.

Park – zespół pałacowy.
Park krajobrazowy typu swobodnego, położony na południe od pałacu, założono w XIX w. Przed elewacją ogrodową czworoboczna
polana, ujęta podwójnymi rzędami starych lip. Dominują gatunki liściaste: platan klonolistny, buk zwyczajny, klon pospolity, kasztanowiec
zwyczajny i lipy drobno- i szerokolistne.
Oficyna – zespół pałacowy.
Klasycystyczna oficyna została zbudowana w 1835 r., obok pałacu. Konstrukcja na planie prostokąta, parterowa, murowana, ceglana,
tynkowana. Piętrowa facjata od frontu i wydatny ryzalit w elewacji tylnej.
Zespół folwarczny (gorzelnia, obora, spichlerz, kuźnia).
Zespół folwarczny w Pągowie składa się z dwóch dziedzińców, wokół których w 4. ćw. XIX w. zbudowano budynki gospodarcze.

Dwór.
W 1819 r. dobra w Górnym Wilkowie (Ober Wilkau) zakupił Otton Chrystian von Kuylenstiern. W następnych latach rozpoczął budowę klasycystycznego dworu, ukończoną prawdopodobnie w 1830 r. W 1910 i 1916 r. przebudowano rezydencję, głównie wewnątrz. Przed II wojną
światową rezydencja należała do rodziny Jennike. Dwór murowany, z materiału ceglanego, tynkowany (tynk zachowany częściowo). Założenie na planie prostokąta, piętrowy, podpiwniczony sklepioną
piwnicą pod narożnikiem południowo-wschodnim, dwukondygnacyjny. Elewacja południowa z późniejszą przybudówką i balkonem na osi elewacji tylnej (1916 r.). Elewacje boczne o nierównym rytmie okien, w południowej wejście do korytarza zamknięte
półkoliście. Dziewięcioosiowa fasada, gdzie pozorny trzyosiowy centralny ryzalit, mieszczący wejście główne, powyżej trójkątny
przyczółek. Częściowo zachowany kostkowy gzyms wieńczący i koliste okienko, w narożnikach boniowanie. Wnętrze w układzie
dwutraktowym, znacznie przekształcone, z krótkim korytarzem między traktami w części południowej. Sień zatraciła pierwotny
kształt w wyniku późniejszych podziałów. Wewnątrz pomieszczeń płaskie drewniane stropy z sufitami (w większości zniszczone).
W tylnym trakcie zabiegowa klatka schodowa z drewna (przekształcona w XX w.), obecnie zachowana jedynie fragmentarycznie.
Pomiędzy kondygnacjami częściowo zachowany gzyms przepaskowy. Wejście zamknięte było półkoliście w profilowanym obramieniu z wolutowym kluczem. W nim osadzone były, dziś już nieistniejące, klasycystyczne drzwi z antabami w kształcie lwich

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

Zabytki:

Pałac – zespół pałacowy (obecnie Biuro Gospodarstwa PAGRO).
Neoklasycystyczna rezydencja ufundowana została w latach 1875-1876 przez prof. dr Augusta Belocha. Pałac dwukrotnie przebudowywano, nadając mu obecny wygląd. W latach 1918-1919 rozbudowano rezydencję o część zachodnią, dodano taras w elewacji
ogrodowej oraz wprowadzono zmiany we wnętrzu (kominek). W 1937 r. Erich Schulz-Methener, ówczesny właściciel, rozbudował pałac
o część wschodnią oraz wzniósł nowy, wysoki czterospadowy dach.

Park – zespół pałacowy.
Pałac otacza półtorahektarowy park typu naturalnego, założony w poł. XIX w.

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

własności przejął członek rady książąt oleśnickich Ernest von Poser Młodszy. W skutek braku spadkobiercy
(posiadał z Barbarą von Zedlitz jedynie dwie córki) Idzikowice przejęła linia rodu z Nadolic Wielkich.
Z 1790 r. pochodzi informacja, że dobra dzieliły się na dwie części: Idzikowice Dolne i Idzikowice
Górne. Prawa własności do obu posiadała rodzina von Ohlen. Górne Idzikowice przeszły następnie
w posiadanie hrabiego Siegrotha.

Kościół filialny p.w. św. ap. Piotra i Pawła (dawniej ewangelicki).
Na przełomie XIII i XIV w. istniał już w Pągowie kościół, wzmiankowany w 1376 r. Następne, drewniane założenie, datowane na ok. 1600 r., rozebrano ok. poł. XIX w. Od XVI w. do 1945 r. kościół był
w posiadaniu ewangelików. Obecny kościół o cechach neogotyckich, murowany. Dolna kondygnacja
wymurowana z kamienia. Zachowała się drewniana wieża, prawdopodobnie z XVIII w., o konstrukcji słupowej, oszalowana, o ścianach zwężających się ku górze. Opatrzona była pierwotnie baniastym hełmem, podbitym gontem i blachą, z latarnią, w czasie rozbudowy (XVIII w.) przekształcono
hełm na ośmiopolowy.
Z wyposażenia kościoła na uwagę zasługuje barokowy ołtarz z przełomu XVII i XVIII w., przerabiany w XIX w., odnawiany w 1956 r. Jest to konstrukcja dwukondygnacyjna, z kręconymi kolumnami, w centrum rzeźba Chrystusa Ukrzyżowanego. Barkowe organy, datowane na koniec XVII w., były
przerobione w XIX w. Barkowe stalle, datowane są na przełom XVII i XVIII w., podobnie jak konfesjonał.
Ławy kościelne pochodzą z XVIII w., podobnie jak cztery zydle. Barokowa ambona, datowana na koniec XVII
w., bogato zdobiona motywami roślinno-owocowymi oraz wizerunkami apostołów (malowanymi). Należy zwrócić uwagę na barokowe
rzeźby: anioła chrzcielnego (koniec XVII w.), trzy aniołki z dawnego ołtarza i główkę aniołka na drzwiach zakrystii (XVIII w.). Wśród mobiliów znajduje się także barkowy krucyfiks procesyjny. W zewnętrzne ściany kościoła zostały wmurowane marmurowe płyty nagrobne.
Pierwsza, datowana na ok. poł. XVIII w., z czterema kartuszami herbowymi i zatartym napisem. Druga należąca do przedstawiciela rodu
właścicieli Pągowa – Fryderyka von Blanckenstein (zm. 1751 r.), z dwoma kartuszami herbowymi. Na strychu widoczne fragmenty barokowej snycerki. Dzwon kościelny odlany w 1738 r., przez Kaspra Koerberga, ludwisarza z Wrocławia.

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

Nazwa pochodzi być może od imienia założyciela Idziego. Miejscowość po raz pierwszy pojawia się w źródłach pisanych w 1257 r.
W dyplomie datowanym na 1293 r. na liście świadków występował pan feudalny Stanisław z Idzikowic. Kolejna informacja na temat wsi
pochodzi dopiero z 1578 r. Właścicielem dóbr był wówczas starosta namysłowski – Jan (Hans) von Koeltsch. Na początku XVII w. prawa

Zabytki:

Pałac – zespół pałacowy.
Klasycystyczne założenie rezydencjalne, zlokalizowane w dawnym Dolnym Wilkowie (Nider
Wilkau), powstało 1845 r., kiedy to należało do rodu Hofrichter. Od 1876 r. dobra należały do
Aleksandra Braunera, aby przejść w ręce rodziny Goldertów (właścicielem w latach 19021930 był Reinhold). Założenie dwukondygnacyjne, na planie prostokąta, murowane, z materiału ceglanego, tynkowane, podpiwniczone. Pięcioosiowa fasada, poprzedzona portykiem
filarowo-kolumnowym podtrzymującym balkon, centralny pozorny ryzalit. Elewacje boczne
z późniejszymi przybudówkami (jedna opatrzona balkonem). Zachowane częściowo zdobienia
w postaci wydatnych gzymsów, obramowań otworów okiennych, lizen (artykułujących część
środkową fasady) oraz prostokątnych płycin (pod oknami parteru). Konstrukcja kryta czterospadowym dachem, wstawki współczesne z dachówki. Jeszcze przed II wojną światową ówczesny
właściciel – Reinhold Goldert – wyposażył pałac w nowoczesny system grzewczy (zdemontowany
po 1945 r.). Po II wojnie światowej dobra upaństwowiono, a obecnie budynek jest własnością
prywatną.

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

Idzikowice

Miejscowość pojawia się w źródłach po raz pierwszy już w 1203 r. Z okresu średniowiecza i wczesnej
epoki nowożytnej praktycznie nie posiadamy informacji na temat dóbr w Pągowie. W XVII w. należały
one do pana feudalnego Konrada Seultetusa von Pangau. Prawa własności przechodziły następnie kolejno na Wacława (Wenzel) von Otterwolfa, Jana (Hans) von Strachwitza oraz Wacława von
Aulock (wzmiankowany w 1641 r.). Od 1666 r., na prawie dwieście lat, Pągów stał się własnością
rodu von Blanckenstein. Posiadał on we wsi dwór, zniszczony w 1700 r., i prawdopodobnie odbudowany. Dopiero w 1840 r. przedstawiciel rodu von Blanckenstein – Johan Albert – odsprzedał
prawa własności do Pągowa Adolfowi von Randow. Ten zaś odsprzedał już cztery lata później dobra
Augustowi Scholtzowi. W latach 1864-1889 dobra w Pągowie należały do prof. dr Augusta Belocha.
Po 1945 r. kompleks upaństwowiono, tworząc na bazie folwarku Państwowe Gospodarstwo Rolne.
Rezydencję dawnych właścicieli przeznaczono na biura. Po likwidacji PGR-u, w 1993 r. spółka PAGRO
wydzierżawiła majątek od Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa i zarządza nim do dziś.

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

Główną atrakcją jest gospodarstwo agroturystyczne Nad
Stawami prowadzone przez Zdzisławę Zubek.

Pągów

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

Atrakcje:

Park dworski oraz spichlerz w zespole folwarcznym, które są wpisane do Gminnej Ewidencji Zabytków.

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

Pierwsza wzmianka o miejscowości pochodzi z około 1360 r., gdzie miejscowość zwie się Lomol, Loemol. Nazwy wsi: w 1360 r. – Lomol lub Loemol, w 1666 r. – Damnik, w 1736 r. – Dambnig,
w 1743 r. – Damnick, w latach 1795-1945 – Damnig, od 1945 do dziś – Dębnik. Polska nazwa wsi
Dębnik wywodzi się od wyrazu dębnik – las dębowy.

Atrakcje:

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

Dębnik

Pierwsza wzmianka pochodzi z 1300 r. Nazwy: w 1300 r. – Widnavia, w latach 1745-1945 – Weidenbach, w latach 1945-1947 – Ugórowice, od 1948 – Młokicie. Nazwa wsi oznacza wierzbowy
potok.

Kościół parafialny p.w. św. Mikołaja.
Świątynia po raz pierwszy wzmiankowana w 1290 r. Obecne założenie pochodzi z przełomu
XIII i XIV w., zostało rozbudowane na przełomie XV i XVI w., być może w 1501 r. Drewnianą
wieżę dobudowano do kościoła prawdopodobnie w 1564 r., jak można sądzić po dacie
na chorągiewce, przebudowano ją następnie w 1702 r. Po 1721 r. nastąpiło zasklepienie
wnętrza. Kościół był odnawiany w latach 1829-1830 i w 1932 r. Został spalony w 1945 r.
(w 80%), w wyniku działań wojennych. W 1958 r. świątynię odbudowano (bez wieży), przedłużając znacznie ku zachodowi. W kolejnych latach zbudowano dwa boczne ołtarze, w jednym
z nich obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, w drugim św. biskupa Stanisława. Założenie o cechach gotyckich, częściowo zatraconych. Kościół usytuowany na niewielkim wzniesieniu, orientowany, murowany z cegły o układzie gotyckim, z użyciem kamienia polnego, częściowo tynkowany.
Prezbiterium z przełomu XIII i XIV w., krótkie, jednoprzęsłowe, zamknięte ścianą prostą, z równej
długości zakrystią od strony północnej (dobudowaną prawdopodobnie w XVI w.). Pierwotnie
trójprzęsłowa nawa, szersza i wyższa, przedłużona ku nowszej części zachodniej. Wnętrza opatrzone stropami, zakrystia o sklepieniu kolebkowym. W prezbiterium wsporniki kamienne, nisko osadzone. Tęcza zamknięta ostrołukowo, okna także ostrołukowe (niektóre powiększone,
zamknięte łukiem odcinkowym). Podobnie wejście do nawy ostrołukowe, wejście do zakrystii
wyposażone w drzwi (późniejsze drzwi z przeniesionymi, starszymi okuciami). Kamienny cokół
od zewnątrz, wschodni szczyt prezbiterium trójkątny (XV/XVI w.), w dolnej strefie dwie blendy
utworzone z połowy ostrołuku, w górnej blenda zamknięta dwułuczem. Dach jednokalenicowy,
w konstrukcji siodłowej, kryty dachówką. Z mobiliów warto zwrócić uwagę na rzeźby: późnogotycką
grupę Ecce Homo ( XV w.), późnogotycką rzeźbę Chrystusa na Górze Oliwnej (pocz. XVI w.), późnobarokową rzeźbę św. Jana Nepomucena (2. poł. XVIII w.), rzeźbę alegoryczną Putto z Klepsydrą (XVII/XVIII w.), rzeźbę alegoryczną
Putto z czaszką (XVII/XVIII w.) oraz rzeźbę Epitafium chłopca (XVI w.). Na uwagę zasługuje renesansowa, kamienna płyta nagrobna
chłopca (zm. 1598 r.), z płaskorzeźbioną postacią, w obramieniu w formie dwułucza, o częściowo zatartej inskrypcji.

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

Kościół parafialny p.w. Oczyszczenia Najświętszej Maryi Panny (tzw. Matki Boskiej Gromnicznej).
Pierwsze założenie wzniesiono prawdopodobnie w XV w. Z XVI w. pochodzi nawa boczna od
strony południowej. Wieżę dobudowano w końcu XVIII w. Kościół kilkakrotnie odnawiany: w XIX
w. i w 1936 r. W 1937 r. odnawiano pokrycie dachowe. Założenie orientowane, o cechach późnogotyckich, wieża późnobarokowa, tynkowana. Konstrukcja murowana, z materiału ceglanego, o układzie gotyckim, częściowo na kamiennej podmurówce. Układ salowy, z niewydzielonym prezbiterium
dwuprzęsłowym, przy nim zakrystia zlokalizowana od strony północnej, w części wschodniej przekształcona użytkowo na cele grzewcze. Dwuprzęsłowa nawa z późniejszą kruchtą od strony południowej i nawą
boczną od strony północnej, przy której znajduje się XIX-wieczna kruchta. Od strony zachodniej wieża na planie kwadratu, w narożnikach
ujęta boniowaniem, nieskomunikowana z wnętrzem, dostępna od strony południowej, z przybudówką od strony północnej, mieszczącą
kostnicę (2. poł. XIX w.). W górnej części wieży okna zamknięte odcinkowo oraz okienka koliste. Hełm wieży baniasty, ośmioboczny,
podbity blachą z latarnią. Wnętrza o płaskich stropach, zakrystia sklepiona kolebkowo. Nawa boczna otwarta do głównej poprzez dwie
półkoliste arkady. Okna w typie ostrołukowym, dwustronnie rozglifione. Podobnie wejście do zakrystii ostrołukowe, umieszczone w wysokiej, także zamkniętej ostrołukowo wnęce z uskokiem, tam osadzone drzwi z zamkiem. Południowa kruchta z profilowanym portalem
ostrołukowym. Korpus zewnętrzny kościoła opatrzony szkarpami. Południowa ściana prezbiterium, na poziomie zwieńczeń, opatrzona
tynkowanym fryzem opaskowym. Południowa ściana nawy, na poziomie zamknięć okien, ułożony rębem skośnym fryz z cegieł. Wschodni
szczyt trójkątny (XIX w.), zachodni wkomponowany w wieżę, z ostrołukowymi blendami. Dach w typie siodłowym, jednokalenicowy, kryty
dachówką, od strony północnej wchodzący na przybudówki.
Bogate wyposażenie, z którego na uwagę zasługuje późnorenesansowy ołtarz główny, datowany na ok. 1600 r., odnowiony
i przekształcony w 1937 r. Posiada malowaną scenę Ostatniej Wieczerzy w predelli. Cenna, barokowa chrzcielnica, wykonana
z marmuru, z puklowaną czarą na balasku, datowana na XVIII w. Wewnątrz cynowa misa chrzcielna z inskrypcją, sceną Chrztu
w Jordanie i datą 1715. Zwieńczenie ambony datowane na 1. poł. XIX w. Nadwieszony na profilowanych belkach drewniany chór
muzyczny, datowany na przełom XVII i XVIII w., opatrzony parapetem o podziałach pilastrowych, na nim malowane sceny: Węża
Miedzianego, Ukrzyżowania, Jonasza wychodzącego z ryby, Zmartwychwstania, Wizji Eliasza oraz Wniebowstąpienia. Na wyposażeniu kościoła cenne, barokowe obrazy Umycia Nóg i Adoracji Dzieciątka, datowane na przełom XVII i XVIII w. Znajduje się tam
także XVIII-wieczny pająk mosiężny.

Młokicie

Zabytki:

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

Zabytki:

Pierwsza wzmianka o istnieniu wsi pochodzi z 1281 r. Nazwę swą wzięła od imienia Lubiesz. Nazwy wsi: w 1281 r. – Lubsche,
w 1743 r. – Laubsky, w 1785 r. – Laubske i Lubsk, w latach 1830-1936 – Laubsky, w latach 1936-1945 – Lauben, w latach 1945-1948 – Liściów, od 1948 do dziś – Lubska. W roku 1844 wieś Lubska należała do powiatu oleśnickiego. We wsi znajdował się dwór, dwa folwarki,
30 budynków mieszkalnych, 239 mieszkańców, młyn wodny dwukołowy, gorzelnia, sklep, cegielnia, 8 rzemieślników, kupiec. Hodowano
900 owiec merynosów.

Jastrzębia. W 1892 r. wymieniono, jako właściciela dóbr w Dolnym Wilkowie, Roberta von Maltitza (z brandenburskiej linii rodu), który
zakupił wówczas 179 ha ziemi. Mieszkał w posiadłości aż do śmierci w 1902 r.

Urząd Gminy w Wilkowie
ul. Wrocławska 11, 46-113 Wilków
tel. 77/4195511, fax. 77/4195511 w. 13
e-mail: ug@wilkow.pl, www.wilkow.pl

Nazwa wsi wywodzi się prawdopodobnie od „bukowego lasu” – bukowina, buczyna. Miejscowość po raz pierwszy pojawia się w źródłach w bulli protekcyjnej papieża Innocentego IV z 1245 r.
Dobra w Bukowiu na przełomie XIII i XIV w. stały się własnością Piotra, prepozyta kościoła i klasztoru św. Krzyża we Wrocławiu. W spisie feudalnym, datowanym na 1369 r., wymieniony został
pan Henryk z Bukowia, prawdopodobnie ówczesny właściciel dóbr. Pod koniec XIV w. przeszły one
jednak w ręce braci Grzebkowiców – Mikołaja i Fryderyka. W 1. poł. XV w. Bukowie należało do
Tomczyka z Tommensfeldu i rodziny von Aulock. W XVII-XVIII w. prawa do wsi posiadała jedna z linii
znanego, śląskiego rodu możnowładczego – von Frankenbergów. Pierwszym właścicielem dóbr z tej
rodziny był Kasper Adam Henryk, syn Baltazara z Krzywiczyn. Wspólnym dziedzicem Bukowia i Krzywiczyn był następnie Kasper Henryk von Frankenberg (1679-1718). Jego syn – Baltazar Kasper Henryk (zm.
1733 r.) – posiadał prawa własności do Bukowia i Duczowa Małego. Po nim dziedziczyli dwaj synowie – Karol Joachim Józef i Karol Józef. W XIX w. Bukowie przeszło w posiadanie książąt brunszwicko-oleśnickich.

Lubska

Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Publikacja opracowana przez Gminę Wilków w ramach projektu „Widoczna gmina –
promocja walorów turystycznych Gminy Wilków” współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” z zakresu małych
projektów Osi 4 Leader Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Minister
Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Bukowie

