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Wstęp 

Plan odnowy Miejscowości Pągów jest planem rozwoju gospodarczego 

miejscowości i wieloletnim dokumentem strategicznym przyczyniającym się do 

realizacji najistotniejszych celów miejscowości. Plan Odnowy Miejscowości jest 

dokumentem wymaganym w przypadku ubiegania się o środki strukturalne Unii 

Europejskiej.  

Obowiązek opracowania i uchwalenia tego dokumentu nakłada 

rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 grudnia 2004r.  

w sprawie trybu składania i wzoru wniosku o dofinansowanie realizacji projektu  

w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja 

sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” w zakresie 

działania „Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego”. 

Plan Odnowy Miejscowości przedstawia sytuację społeczno - ekonomiczną 

wsi Pągów, formułuje cele i opisuje strategie zmierzające do osiągnięcia rozwoju 

społecznego. Plan szacuje również spodziewane efekty planowanych 

przedsięwzięć i wpływ na przebieg procesów rozwojowych, a także wskazuje 

kierunki zaangażowania środków funduszy strukturalnych i środków własnych 

gminy. 

Podstawą w pracach nad dokumentem były przede wszystkim: 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 

Gminy Wilków, przyjęte uchwałą Rady Gminy w Wilkowie Nr XV/77/99  

z dnia 29 grudnia 1999r. 

 Koncepcja skanalizowania Gminy Wilków z kwietnia 2003r. 

 Program Ochrony Środowiska przyjęty uchwałą Rady Gminy w Wilkowie  

Nr XIX/94/05 z dnia 18 lutego 2005r.  

 Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Wilków na lata 2004-2006  

z perspektywą realizacji w latach 2007-2013 przyjęty uchwałą Rady 

Gminy w Wilkowie Nr XXII/113/05 z dnia 30 czerwca 2005r.  

 Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przyjęty uchwałą 

Rady Gminy w Wilkowie Nr III/19/2002 z dnia 30 grudnia 2002r., 

ogłoszoną w Wojewódzkim Dzienniku Urzędowym Nr 5 z dnia 03-02-

2003r.  
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W przygotowanie Planu zaangażowane było lokalne społeczeństwo oraz 

najważniejsze organizacje społeczno – gospodarcze. Społeczność wsi Pągów 

miała możliwość wypowiedzenia się co do zakresu zadań realizowanych w tej 

miejscowości poprzez zebranie wiejskie organizowane w trakcie opracowywania 

niniejszego planu.  
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Charakterystyka miejscowości  

Położenie, powierzchnia, ludność 
Miejscowość Pągów położona jest w północnej części Gminy Wilków,  

w miejscu gdzie Gmina Wilków sąsiaduje z Gminą Dziadowa Kłoda  

z Województwa Dolnośląskiego. Pągów obejmuje swoją powierzchnią obszar 

1.183 ha i sąsiaduje z miejscowościami Pszeniczna, Wojciechów oraz Idzikowice. 

W zasięgu administracyjnym Pągowa znajduje się jeden przysiółek tj. Pągówek. 

Cała miejscowość zlokalizowana jest wzdłuż dwóch dróg powiatowych  

o numerach 11210 oraz 11180, które tworzą główny ciąg komunikacyjny. 

Miejscowość Pągów zlokalizowana jest 55 km od Wrocławia, 70 km od Opola. Od 

najbliższej autostrady dzieli Pągów odległość 60km.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Wieś Pągów zamieszkuje 481 osób, w tym 251 kobiet. Głównym zajęciem 

mieszkańców jest rolnictwo. Z ogólnej liczby 144 indywidualnych gospodarstw 82 

gospodarstwa prowadzą działalność rolniczą. Powierzchnia użytków rolnych 

obejmuje 998 ha, w tym indywidualne gospodarstwa rolne 574 ha. Poza 

indywidualnymi gospodarstwami rolnymi działalnością rolniczą zajmuje się także 

Gospodarstwo Rolne „PAGRO” sp. z o.o. w Pągowie, powstałe na bazie byłego 

Państwowego Gospodarstwa Rolnego, które gospodaruje na blisko 1000 ha  

z terenu całej Gminy Wilków.  



       PLAN  ROZW OJU  MIEJSCOW OŚCI   PĄGÓW         

 
       GMINA W ILKÓW         6 

Środowisko Przyrodnicze 
Położenie Geograficzne 
Miejscowość Pągów położona jest na nizinie oleśnickiej, na wysokości ok. 

176 m n.p.m.. Właściwości gleb jako jednego z podstawowych elementów 

środowiska przyrodniczego decydują przede wszystkim o przydatności 

rolniczej. Właściwości fizykochemiczne gleb miejscowości Pągów są zbliżone 

do właściwości gleb większości terenów Opolszczyzny. Procentowy udział 

gleb kwaśnych wynosi ok. 48%, lekko kwaśnych 40%, zasadowych 12%. 

Udział gleb o niskiej zawartości podstawowych mikroelementów wynosi dla 

boru: 62%, miedzi: 17%, manganu: 11%, molibdenu: 27%. 

Warunki Wodne 
Gmina Wilków położona jest w całości na obszarze zlewni chronionej rzeki 

Widawy, a w jej granicach przebiegają ważne, lokalne struktury wodonośne 

czwartorzędowej doliny kopalnej pradoliny Odry. Sieć hydrograficzną 

uzupełniają niewielkie dopływy Widawy, rowy melioracyjne i zbiorniki wodne. 

Na obszarze miejscowości Pągów zlokalizowane są dwa zbiorniki wodne. 

Jeden z nich pełni funkcje przeciw pożarową i zasilany jest wodami 

opadowymi. Drugi zbiornik zasilany także wodami opadowymi pełni funkcję 

rekreacyjną. Poza tym występują głównie wody opadowe, które 

odprowadzane są rowami i drobnymi ciekami do rzeki Widawy.  

Surowce mineralne 
Na terenie miejscowości Pągów nie występują udokumentowane złoża 

surowców mineralnych. Na podstawie budowy geologicznej można 

przypuszczać jedynie, że istnieją tu pewne zasoby kruszywa naturalnego. 

Dlatego też, degradacja powierzchni ziemi na skutek eksploatacji złóż 

praktycznie nie występuje 

Lasy 
Na terenie Gminy Wilków lasy zajmują niewielki obszar 2,3% ogólnej 

powierzchni. Głównie zlokalizowane są w południowej części gminy. Na 

terenie miejscowości Pągów jedynie w południowej jej części występuje 

niewielkie zbiorowisko leśne, składające się głównie z olchy i jesiona.  
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Turystyka 
Zróżnicowanie morfologiczne terenów, lokalne wzbogacenia w układy zielone 

powodują, iż obszar gminy może stać się atrakcyjny dla rozwinięcia ruchu 

turystycznego oraz produkcji zdrowej żywności. Niestety na terenie Pągowa nie 

rozwinęła się turystyka oraz brak jest bazy hotelowo - gastronomicznej. Gmina 

Wilków, w tym miejscowość Pągów nie posiada strategii turystycznej oraz nie 

należy do żadnej organizacji turystycznej.  

Zagospodarowanie przestrzenne 
Gmina Wilków posiada Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 

przestrzennego, które zostało uchwalone uchwałą Rady Gminy w Wilkowie Nr 

XV/77/99 z dnia 29 grudnia 1999r. Studium to określa politykę przestrzenną 

gminy, uwzględnia uwarunkowania, cele i kierunki polityki przestrzennej.  

W studium uwzględniono uwarunkowania wynikające w szczególności  

z: dotychczasowego przeznaczenia, zagospodarowania i uzbrojenia terenu, 

występowania obiektów i terenów chronionych na podstawie przepisów 

szczególnych, stanu i funkcjonowania środowiska przyrodniczego i kulturowego,  

w tym stanu rolniczej przestrzeni produkcyjnej, prawa własności gruntów, jakości 

życia mieszkańców oraz zadań służących realizacji ponadlokalnych celów 

publicznych.  

Gmina Wilków posiada opracowany i uchwalony Miejscowy Plany 

Zagospodarowania Przestrzennego, który przyjęty został uchwałą Rady Gminy  

w Wilkowie Nr III/19/2002 z dnia 30 grudnia 2002r. W planie tym ustalono,  

w zależności od potrzeb: przeznaczenie terenów oraz linie rozgraniczające tereny 

o różnych funkcjach lub różnych zasadach zagospodarowania, linie 

rozgraniczające ulice, place oraz drogi publiczne wraz z urządzeniami 

pomocniczymi, a także tereny niezbędne do wytyczania ścieżek rowerowych, 

tereny przeznaczone do realizacji celów publicznych oraz linie rozgraniczające te 

tereny, granice i zasady zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających 

ochronie, zasady obsługi w zakresie infrastruktury technicznej oraz linie 

rozgraniczające tereny tej infrastruktury, lokalne warunki, zasady i standardy 

kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym również linie 

zabudowy i gabaryty obiektów, a także maksymalne lub minimalne intensywności 

zabudowy, zasady i warunki podziału terenów na działki budowlane, szczególne 
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warunki zagospodarowania terenów, w tym zakaz zabudowy, wynikające  

z potrzeb ochrony środowiska przyrodniczego, kulturowego i zdrowia ludzi, 

prawidłowego gospodarowania zasobami przyrody oraz ochrony gruntów rolnych  

i leśnych, tereny, na których przewiduje się stosowanie systemów indywidualnych 

lub grupowych oczyszczania ścieków bądź zbiorników bezodpływowych, 

tymczasowe sposoby zagospodarowania, urządzania oraz użytkowania terenu 

oraz granice obszarów: zorganizowanej działalności inwestycyjnej, rehabilitacji 

istniejącej zabudowy i infrastruktury technicznej oraz przekształceń obszarów 

zdegradowanych. Do miejscowego planu dołączono także prognozę skutków 

wpływu ustaleń planu na środowisko przyrodnicze. 

Uwarunkowania ochrony środowiska naturalnego  
Działania na rzecz ochrony środowiska obejmują między innymi: 

 troskę o jakości wody pitnej oraz jakość wód powierzchniowych, 

 odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, 

 gospodarkę odpadami, 

 dbałość o stan powietrza, 

 opiekę nad obiektami przyrody. 

Szczególnym aspektem polityki przestrzennej na terenie gminy Wilków  

i miejscowości Pągów jest ochrona środowiska przyrodniczego. Należy, więc 

zwrócić uwagę na skuteczne ograniczenie degradacji środowiska i optymalne 

wykorzystanie jego walorów. Na terenie gminy i wsi Pągów nie występują 

obecnie źródła zagrożeń i degradacji dla środowiska przyrodniczego  

o charakterze wielkopowierzchniowym. Do powyższych źródeł, 

powodujących lokalne pogorszenie stanu środowiska należy zaliczyć obiekty 

hodowlane i produkcyjne oraz zabudowę mieszkaniową, w przypadku 

niewłaściwie eksploatowanych zbiorników na nieczystości. Ponadto  

w sezonie grzewczym obserwuje się pogorszenie stanu sanitarnego 

atmosfery ze względu na powszechne stosowanie kotłowni na paliwo stałe 

(węgiel, koks).  

Dla gminy, w tym wsi Pągów opracowano Gminny Program Ochrony 

Środowiska wraz z Gminnym Planem Gospodarki Odpadami.  
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Infrastruktura techniczna  
Drogi 
Przez teren miejscowości Pągów przebiegają dwie drogi powiatowe:  

nr 11210 relacji Pągów - Wojciechów, która łączy się z drogą wojewódzką  

nr 451, oraz nr 11180 relacji Bierutów - Idzikowice, która rozpoczyna się od 

drogi wojewódzkiej nr 451, a kończy na drodze krajowej nr 39. Pozostałe 

drogi przebiegające przez teren miejscowości Pągów są to drogi kategorii 

gminnej oraz drogi wewnętrzne, dojazdowe do pól.  

 
Kolej 
Przez teren gminy Wilków przebiega dwutorowa linia kolejowa relacji 

Oleśnica-Kluczbork. Odbywają się na niej zarówno przewozy pasażerskie, 

jak i towarowe. Na terenie gminy Wilków znajduje się jedna stacja kolejowa 

zlokalizowana w miejscowości Wilków, która położona jest około 10 km od 

Pągowa.  

 
Wodociąg 
Gmina Wilków jest w 100% zwodociągowania. Administratorem sieci 

wodociągowej na terenie gminy jest Komunalny Związek Wodno-Ściekowy  

z Ligoty Dolnej. Zaopatrzenie w wodę odbywa się za pośrednictwem 

wodociągu grupowego, który bazuje na komunalnym ujęciu wody podziemnej 

ze studni w Jakubowicach. Całkowita długość wodociągu wynosi ponad 52 

km. W miejscowości Pągów zlokalizowana jest przepompownia, która 

„podaje” wodę do kolejnych miejscowości zlokalizowanych na trasie 

wodociągu.    

 
Kanalizacja 
Na terenie wsi Pągów nie ma uporządkowanej gospodarki ściekowej. 

Mieszkańcy wsi odprowadzają ścieki sanitarne z domów do szamb 

zlokalizowanych na prywatnych posesjach. Ścieki te są odbierane  przez 

uprawnionych przewoźników do oczyszczalni ścieków w Namysłowie  

i Bierutowie na koszt właścicieli posesji. Obecnie Gmina podpisała 

porozumienie z gminą Namysłów, Domaszowice i Świerczów w sprawie 

wspólnej realizacji inwestycji, jaką jest skanalizowanie powiatu 

namysłowskiego, w tym całej gminy Wilków. Zadanie to ma być realizowane 
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w latach 2010-2012 w ramach Funduszu Spójności. Założenia projektu 

przewidują położenie sieci kanalizacyjnej na terenie całej gminy, budowę 

pompowni ścieków oraz przerzucanie ścieków do oczyszczalni ścieków  

w Namysłowie i Bierutowie. 

 
Komunikacja 
Na terenie gminy Wilków usługi zbiorowego przewodu osób prowadzi 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Sp. z o.o. z Namysłowa. 

Przewozy osób odbywają się autobusami, które obsługuję wszystkie 

miejscowości z terenu gminy Wilków. W miejscowości Pągów zlokalizowany 

jest jeden przystanek. Mieszkańcy tej miejscowości mogą za pośrednictwem 

autobusów dojechać do miasta powiatowego Namysłów oraz każdej 

miejscowości z gminy Wilków.   

 
Energetyka 
Przez teren gminy przebiega linia 400 kV relacji Mikałów-Jachinów wraz  

z dwutorowym dowiązaniem stacji systemowej 400/110 k Dobrzeń. Obecnie 

miejscowość Pągów jak i cała gmina Wilków korzysta z istniejącego systemu 

energetycznego 15 kV dla którego przewiduje się rozbudowę ze względu na 

zapotrzebowanie mocy szczytowej. Odbiorcy zasilani będą podstawowo ze 

stacji 110/15 k GPZ Namysłów za pomocą stacji transformatorowych 15/04 

kV. Przewiduje się adaptację istniejących obiektów z możliwością remontów  

i modernizacji wraz z wymianą transformatorów.  

 
Sieć gazowa 
Gmina Wilków nie jest zaopatrywana w gaz przewodowy, ponieważ nie 

posiada sprzyjających warunków do rozwoju gazownictwa przewodowego. 

Przyczyną tego jest brak przebiegających gazociągów wysokiego lub 

średniego ciśnienia na terenie gminy. Najbliższy gazociąg wysokiego 

ciśnienia oddalony jest od gminy o ok. 5 km. Większość mieszkańców 

korzysta z gazyfikacji bezprzewodowej - gazu płynnego propan-butan. 

 
Gospodarka odpadami 
System gospodarki odpadami komunalnymi w gminie Wilków składa się  

z następujących elementów: 



       PLAN  ROZW OJU  MIEJSCOW OŚCI   PĄGÓW         

 
       GMINA W ILKÓW         11

 odbiór odpadów 

 gromadzenie odpadów, 

 częściowej selektywnej zbiórki odpadów, 

 wywóz odpadów, 

 deponowanie na składowisku w Ziemiełowicach i Bierutowie. 

Istniejący system gospodarki odpadami komunalnymi obejmuje odpady 

powstałe w gospodarstwach domowych, w jednostkach działalności 

gospodarczej oraz obiektach użyteczności publicznej. Systemem nie jest 

objęta gospodarka odpadami niebezpiecznymi wytwarzanymi przez służbę 

zdrowia, jednostki działalności gospodarczej, w tym małe zakłady usługowe  

i rzemieślnicze. Odpady te są przekazywane, w oparciu o stosowne umowy 

oraz zgodnie z odpowiednimi decyzjami, bezpośrednio specjalistycznym 

firmom zajmującym się ich unieszkodliwianiem. Ponadto sposób 

zagospodarowania gruzu z remontów, rozbiórek itp. został rozwiązany 

poprzez bezpośredni wywóz przez firmy rozbiórkowe na składowiska 

odpadów w Bierutowie i Namysłowie. 

Sposób postępowania z wytworzonymi odpadami w gminie Wilków reguluje 

uchwała Nr VIII/48/03 Rady Gminy w Wilkowie z dnia 28 października 2003 r.  

w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i porządku 

na terenie gminy Wilków w postaci „Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie gminy”, stanowiącego załącznik do uchwały. 

Systemem zbiorowej zbiórki odpadów objętych jest 60% mieszkańców  

z podziałem na zabudowę jednorodzinną i wielorodzinną. 

Gromadzenie odpadów komunalnych z terenu gminy Wilków odbywa się  

w pojemnikach o różnej objętości - od 110 litrów (SM-110) do 1100 litrów 

(PA-1,1) i w KP-7 w zależności od potrzeb gospodarstw indywidualnych 

(zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna), obiektów użyteczności publicznej 

i obsługi ludności. Na terenie gminy Wilków eksploatowanych jest: 4 

pojemniki 1,1 m3, 711 pojemników 0,11 m3, 16 pojemników KP-7. 

Znaczna część gospodarstw domowych objęta jest zorganizowaną zbiórką 

odpadów i coraz więcej gospodarstw posiada pojemniki do gromadzenia 

odpadów oraz podpisane umowy z zakładami na ich wywóz na składowisko.  
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Własność nieruchomości  
Nieruchomości występujące na terenie wsi Pągów to własność osób 

fizycznych, gminy oraz Skarbu Państwa. Nieruchomości osób fizycznych to  

w większości grunty rolne wraz z siedliskami, działki budowlane oraz 

niewielkie części jako tereny przemysłowo - usługowe. Nieruchomości 

prywatne stanowią większość na terenie wsi Pągów. W Pągowie istnieje 169 

gospodarstw domowych. Głównym użytkownikiem gruntów we wsi Pągów 

jest Gospodarstwo PAGRO oraz rolnicy indywidualni. Wielkość gospodarstw 

rolnych we wsi Pągów jest bardzo zróżnicowana, od 2 ha do ponad 100 ha 

na jedno gospodarstwo rolne. Na terenie wsi Pągów występują w przewadze 

gleby wysokich klas bonitacyjnych III i IV.  

Stan obiektów dziedzictwa kulturowego  
Zabytki 
Ze względu na swą bogatą przeszłość historyczną, teren gminy Wilków 

charakteryzuje się dużą ilością występujących obiektów zabytkowych  

i stanowisk archeologicznych. Na terenie całej gminy występuje 16 zabytków 

nieruchomych, 2 zabytki ruchome oraz 29 zabytków archeologicznych 

wpisanych do rejestru zabytków województwa opolskiego. Natomiast  

w samej miejscowości Pągów występują 4 zabytki nieruchome oraz  

1 stanowisko archeologiczne.  

Kościół filialny p.w. św. Józefa, murowano-drewniany 

Kościół powstał już przed rokiem 1300 i dotrwał do XVII wieku. Cały budynek 

wówczas był drewniany. Z tego okresu do dziś zachowa się jedynie wieża 

ponieważ z początkiem XX wieku kościół został rozebrany, a na jego miejscu 

zbudowany został nowy, murowany w stylu neogotyckim. Wyposażenie 

wnętrza - barokowe, przeniesione zostało z poprzedniego kościoła. We 

wnętrzu podziwiać można barokowy, trójkondygnacyjny ołtarz z końca XVII 

w. z kręconymi kolumnami. W czasie działań wojennych w 1945r. kościół 

doznał licznych uszkodzeń, a w szczególności wieża kościelna, którą  

w późniejszych latach odremontowano. Zabytki kościoła p.w. św. Józefa w 

Pągowie to m.in. organy z końca XVII w., zabytkowy konfesjonał oraz dzwon 

kościelny odlany w 1604r. 
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Zespół pałacowy 
Założenie pałacowo-folwarczne uformowało się w XIX wieku. Budynek pałacu 

wzniesiono w 1874 roku, pozostałe obiekty folwarczne wznoszono 

sukcesywnie w 4 ćw. XIX w. i na początku XX wieku. Budynki usytuowano 

wokół dwóch dziedzińców gospodarczych. Dominantami architektonicznymi 

założenia są pałac i spichlerz. Pałac – neoklasyczny, założony na planie 

prostokąta, dwukondygnacyjny, kryty wysokim dachem czterospadowym, 

otynkowany, I kondygnacja pokryta boniowaniem. W elewacji frontowej 

portyk filarowo-kolumnowy, w elewacji tylnej taras z dwoma biegami schodów 

założonych na odcinku koła. Okna prostokątne, w II kondygnacji zwieńczone 

odcinkami profilowanego gzymsu. Gorzelnia została zbudowana w 1874 roku 

z cegły ceramicznej, nietynkowana, dekoracja i artykulacja architektoniczna 

wyrobiona w cegle. Budynek jednokondygnacyjny, kryty dachem 

dwuspadowym. W centrum elewacji frontowej wysoka arkada ujmująca 

wejście główne. Obora została wybudowana w 1887 roku z cegły 

ceramicznej, nietynkowana, dekoracja i artykulacja architektoniczna 

wyrobione w cegle. Budynek jednokondygnacyjny, założony na planie 

wydłużonego prostokąta, kryty dachem dwuspadowym. W centrum elewacji 

frontowej i tylnej ryzality zwieńczone schodkowymi szczytami. Spichlerz 

zbudowany w 1898 roku, murowany z cegły, nietynkowany, 

trójkondygnacyjny, kryty niskim dachem dwuspadowym. Elewacje 

artykułowane wertykalnie pasami lizen, horyzontalnie gzymsami ząbkowymi, 

tworzącymi układ ramowo-płycinowy. Okna zamknięte łukiem odcinkowym. 

Kuźnia zbudowana na początku XX wieku, murowana z cegły, otynkowana. 

Założona na planie prostokąta, jednokondygnacyjna, kryta dachem 

dwuspadowym. Okna zamknięte łukiem odcinkowym typu przemysłowego. 

Elewacja artykułowana wertykalnie pasami nietynkowanych lizen. Budynki 

folwarczne wznoszone w stylu typowym dla budownictwa przemysłowego  

i gospodarczego 4 ćw. XIX wieku.  

Park podworski 

W południowej części miejscowości Pągów znajduje się Zespół Pałacowo-

Parkowy z końca XIX w. Park pałacowy jest typu swobodnego o powierzchni 

4 ha. i otoczony jest murem ceglanym z XIX w. Początkowo około 1886r. 

południową granicę parku stanowił szpaler drzew, być może były to lipy, 
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które do dziś rosną wzdłuż muru. Po 1886r. park został powiększony. 

Obecnie jest to jego wschodnia część. Około XVIII w. park posiadał dwie 

polany oddzielone od siebie aleją lipową, posiadające dość regularny kształt, 

który  świadczy o tym, że znajdowały się tu dworskie założenia ogrodowe.  

Z końcem XIX w. podjęto starania prowadzące do zatarcia śladów 

regularnego założenia ogrodowego poprzez wytyczenie innych ścieżek, nowe 

nasadzenie i wyprowadzenie kilku charakterystycznych akcentów parku. Na 

południowo-zachodnim krańcu parku znajduje się wzgórek widokowy,  

z którego poprzez zachowaną polanę roztacza się widok na pałac. Kierunek 

ścieżek od końca XIX w. uległ niewielkim odchyleniom. Okrążały one 

płaszczyzny polan otoczonych drzewami. Do XIX-wiecznej koncepcji parku 

należą również dwie sosny wejmutki usytuowane na końcu polany  

w otoczeniu półkola lip. Głównymi gatunkami drzew występującymi w parku 

są: lipa, jesion, dąb, sosna czarna. 

 
Stanowiska archeologiczne 
W obrębie miejscowości Pągów znajduje się jedno stanowisko 

archeologiczne. Położone jest około 250 m na północ od szosy z Pągowa do 

Bierutowa, w miejscu łączenia się dwóch małych cieków wodnych, około 350 

m na zachód od zabudowań przysiółka Pągówek, około 1650 m na 

południowy zachód od kościoła w Pągowie. Stanowiskiem archeologicznym 

jest grodzisko. Zachowało się ono w bardzo dobrym stanie z widocznym 

stożkiem, obronnym wałem ziemnym oraz dookolną fosą. Sondaż 

wykopaliskowy przeprowadzony na majdanie obiektu wykazał, że datowane 

jest ono na XIII w.  

       Gospodarka  
Struktura podstawowych branż  
Na terenie miejscowości Pągów, podobnie jak w całej gminie dominującą 

formą działalności gospodarczej mieszkańców jest rolnictwo. Ta dziedzina 

działalności w miejscowości Pągów jest bardzo silnie rozwinięta. Poza 

miejscowymi rolnikami, którzy posiadają nowoczesne maszyny rolnicze  

i gospodarują często na obszarach przekraczających 100 ha działalnością 

rolniczą zajmuje się Gospodarstwo PAGRO  sp. z o.o., które swoimi 

osiągnięciami w rolnictwie może się pochwalić na skalę krajową. Poza 
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rolnictwem na terenie miejscowości Pągów mieszkańcy zajmują się przede 

wszystkim handlem, usługami budowlanymi oraz usługami transportowymi, 

niestety są to często pojedyncze zakłady.  

Ilość osób zatrudnionych w danych sektorach  
W gminnej ewidencji działalności gospodarczej zarejestrowanych jest około 

226 podmiotów gospodarczych. Są to przeważnie firmy rodzinne, 

jednoosobowe, nie  zatrudniające pracowników. Ze względu na rodzaj 

działalności można wykazać, iż są to przeważnie firmy handlowo - usługowe.  

 
Tabela 1. Firmy z terenu Gminy Wilków 

Lp. Nazwa branży Ilość  podmiotów  
gospodarczych 

1 Pośrednictwo handlowe, handel 62 

2 Usługi transportowe 27 

3 Usługi budowlane, murarskie 40 

4 Usługi produkcyjno-usługowe 10 

5 Sklepy spożywcze 15 

6 Usługi leśne 2 

7 Usługi stolarskie 3 

8 Usługi medyczne 1 

9 Restauracje, bary 7 

10 Usługi elektryczne 2 

11 Usługi fryzjerskie 1 

12 Usługi krawieckie 1 

13 Usługi mechaniczne 11 

14 Usługi malarskie 1 

15 Usługi sanitarno-weterynaryjne 4 

16 Usługi piekarnicze 1 

17 Usługi ślusarski-spawalnicze 3 

18 Usługi rachunkowe 5 

19 Usługi rehabilitacyjne 1 

20 Edukacja i Oświata 6 

21 Usługi rolnicze 8 

22 Usługi rzeźnicze 1 

23 Produkcja broni i amunicji 1 

24 Dekarstwo, murarstwo, blacharstwo, betoniarstwo, 
tartacznictwo 9 

25 Usługi kulturalne 1 

26 Instalatorstwo sanitarne i gazowe 2 

27 Firma ochroniarska 1 
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Zauważa się wyraźną tendencję odpływu ludności z gminy w poszukiwaniu 

pracy do dużych ośrodków miejskich w kraju, a także za granicą. Najwięcej 

mieszkańców miejscowości Pągów zatrudnionych jest w rolnictwie. Osoby te 

prowadzą własne gospodarstwo rolne lub pracują w nim jako domownicy. 

Sytuacja budżetowa  
Sytuacja budżetowa gminy Wilków odzwierciedla uwarunkowania lokalne. 

Duża ilość użytków rolnych, a mała liczba większych zakładów pracy 

powoduje niskie wpływy do budżetu z tytułu podatków lokalnych. Głównymi 

płatnikami podatków są rolnicy, którzy niejednokrotnie nie wywiązują się ze 

zobowiązań wobec gminy. Budżet gminy Wilków jest niewielki. W ciągu 

ostatnich 5 lat oscyluje pomiędzy 6, a 9 mln zł dochodów rocznie, co nie 

pozwala na realizację zadań o większych rozmiarach. Dlatego też działania 

gminy powinny być skierowane na pozyskiwanie pozabudżetowych źródeł 

finansowania.  

       Sfera społeczna  
Sytuacja demograficzna i społeczna  
Obecnie na terenie miejscowości Pągów mieszkają 481 osoby. Liczba osób 

wykazuje tendencje spadkowe. Na przełomie ostatnich 5 lat liczba ludności 

spadła z 490 do 481. Przyczyną tego zjawiska jest ujemny przyrost naturalny 

oraz migracja młodych ludzi do miast. Na terenie miejscowości Pągów 

znajdują się 144 gospodarstwa domowe, co w stosunku do liczby 

mieszkańców daje 3,33 osoby na jedno gospodarstwo. Ludność wsi Pągów w 

przeważającej ilości to osoby z ukończonym podstawowym wykształceniem, 

zasadniczym zawodowym i średnim. Tylko niewielka liczba osób posiada 

wykształcenie wyższe. Statystycznie kobiety posiadają lepsze wykształcenie 

od mężczyzn (wykształcenie wyższe, policealne i średnie). 

Warunki i jakość życia mieszkańców 
Warunki i jakość życia mieszkańców z roku na rok ulegają poprawie. 

Obserwuje się jednak zjawisko szybkiego bogacenia się pewnej grupy 

lokalnej społeczności, a z drugiej strony radykalnego ubożenia innej grupy. 

Standardy życia mieszkańców podniosły się przede wszystkim, jeśli chodzi  

o warunki lokalowe. Większość gospodarstw domowych na terenie 
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miejscowości Pągów posiada elektryczność, dostęp do bieżącej wody zimnej 

i ciepłej, posiada toalety w domach oraz centralne ogrzewanie. Wszystkie 

gospodarstwa domowe mają dostęp do wody z wodociągu, a przeważająca 

większość do telefonu stacjonarnego lub komórkowego. Szacuje się, że 

około 80 % gospodarstw domowych posiada samochód osobowy. 

Z drugiej strony na pogorszenie jakości życia mieszkańców mają wpływ stale 

powiększające się bezrobocie oraz brak niektórych mediów - kanalizacji  

i gazu przewodowego. Główne źródło utrzymania mieszkańców to dochody  

z gospodarstw rolnych i ze stosunku pracy. Wiele osób pozostaje jednak na 

utrzymaniu pracujących.  

Edukacja, kultura, sport 
Na terenie miejscowości Pągów znajdowała się Szkoła Podstawowa, jednak 

ze względu na wysokie koszty utrzymania i malejącą liczbę uczniów, na 

początku 2003 roku uchwałą Rady Gminy w Wilkowie szkoła ta została 

zlikwidowana. Dzieci uczęszczające do tej szkoły dowożone są autobusami 

do Szkoły Podstawowej w Idzikowicach oraz do Gimnazjum Publicznego  

w Wilkowie. Obecnie budynek szkoły został sprzedany firmie, która 

zaadaptowała pomieszczenia szkolne na prowadzenie działalności 

gospodarczej. Na terenie miejscowości Pągów nie istnieje ośrodek kultury. 

Działalność kulturalna we wsi Pągów prowadzona jest głównie przez świetlicę 

wiejską.  

Bezpieczeństwo publiczne  
Teren miejscowości Pągów charakteryzuje się ogólnym dobrym poziomem 

bezpieczeństwa publicznego. Najbliższy posterunek dzielnicowego Policji 

KPP w Namysłowie znajduje się w Namysłowie. 

Grupy społeczne wymagające wsparcia  
Głównymi grupami społecznymi wymagającymi wsparcia na terenie wsi 

Pągów są: 

- bezrobotni, szczególnie długotrwale bezrobotni, 

- osoby niepełnosprawne, 

- rodziny wielodzietne, 

- rodziny z problemem alkoholowym, 

- matki samotnie wychowujące dziecko. 
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Miejscowość Pągów obsługuje obecnie jedna instytucja pomocy społecznej - 

Ośrodek Pomocy Społecznej w Wilkowie. Ilość osób korzystających  

z pomocy zwiększa się rokrocznie.  

Rynek pracy i zjawisko bezrobocia 
Cały teren gminy Wilków, w tym miejscowości Pągów objęty został tzw. 

bezrobociem strukturalnym. Najbardziej narażone na bezrobocie są osoby  

w wieku 19-25 lat, głównie absolwenci szkół średnich oraz osoby powyżej 50 

lat. Częściej bezrobocie dosięga kobiet niż mężczyzn. Największą ilość osób 

bezrobotnych stanowią osoby długotrwale bezrobotne - poszukujące pracy 

powyżej 13 miesięcy. 

 

Inwentaryzacja zasobów 

Zasoby wsi to wszelkie elementy materialne i niematerialne wsi  

i otaczającego ją obszaru, które mogą być wykorzystane obecnie bądź  

w przyszłości do budowania bądź realizacji publicznych bądź prywatnych 

przedsięwzięć odnowy wsi.  

Tabela 2. Inwentaryzacja zasobów miejscowości Pągów 

Zasoby Brak 
Jest o 

znaczeniu 
małym 

Jest o 
znaczeniu 

dużym 
Przyrodnicze: 
- walory krajobrazu 
- wody powierzchniowe  
- gleby 
- kopaliny  

 
 
 
 

+ 

 
+ 
+ 
 
 

 
 
 

+ 
 

Kulturowe: 
- walory architektury wiejskiej i osobliwości 

kulturowe 
- walory zagospodarowania przestrzennego 
- zabytki 
- zespoły artystyczne 

 
 
 
 

+ 

 
+ 
+ 
 
 

 
 
 

+ 
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Obiekty i tereny: 
- działki pod zabudowę mieszkaniową 
- działki pod domy letniskowe 
- działki pod zakłady usługowe i przemysł 
- pustostany mieszkaniowe, magazynowe i 

poprzemysłowe 
- tradycyjne obiekty gospodarcze wsi 

(spichlerze, kuźnie, młyny) 
- pałace i miejsca publicznych spotkań 
- miejsce spotkań i rekreacji 

 
 
 
 

+ 
 
 
 
 
 

 
 

+ 
 
 
 
 
 
 
 

 
+ 
 

+ 
 
 

+ 
 

+ 
+ 

Infrastruktura techniczna: 
- kanalizacja 
- wodociąg 
- gazyfikacja 
- telefonizacja 

 
+ 
 

+ 
 

 
 
 
 
 

 
 

+ 
 

+ 
Gospodarka i rolnictwo:  
- specyficzne produkty (hodowle, uprawy 
polowe) 
- znane firmy produkcyjne i zakłady usługowe  
- możliwe do wykorzystania odpady 
poprodukcyjne  

 
 
 
 

 
 
 

+ 

 
+ 
+ 
 

Religijne i historyczne: 
- miejsca, osoby i przedmioty kultu 
- święta, odpusty i pielgrzymi 
- tradycje, obrzędy i gwara 
- legendy, podania i fakty historyczne 
- ważne postacie historyczne  
- specyficzne nazwy 

 
 
 

+ 
+ 
+ 
+ 

 
+ 
 
 
 
 
 

 
 

+ 
 
 
 
 

Sąsiedzi i przyjezdni: 
- korzystne, atrakcyjne sąsiedztwo (Namysłów)  
- ruch tranzytowy  
- przyjezdni stali i sezonowi 

 
 
 

+ 

 
 

+ 
 

 
+ 
 
 

Kapitał społeczny i ludzki: 
- OSP 
- KGW 
- Stowarzyszenia 
- darczyńcy społeczni  
- koła wędkarskie 

 
+ 
+ 
+ 
 
 

 
 
 
 

+ 
 

 
 
 
 
 

+ 
Infrastruktura społeczna: 
- palcówki opieki społecznej  
- szkoły 
- ośrodki zdrowia 
- domy kultury 
- inne 

+ 
+ 
 

+ 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

+ 
 

+ 
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Ocena mocnych i słabych stron miejscowości 

Analiza silnych i słabych stron miejscowości oraz szans i zagrożeń 

tkwiących w otoczeniu, czyli analiza SWOT jest najpopularniejszą z metod analizy 

strategicznej tak w odniesieniu do przedsiębiorstw jak i gmin oraz powiatów. 

Analizę SWOT możemy podzielić na trzy części: 

 identyfikacji i analizy szans i zagrożeń 

 identyfikacji i analizy silnych i słabych stron 

 określenia strategicznej sytuacji gminy lub powiatu. 

Przez mocne (silne) strony należy rozumieć specjalne walory i zasoby 

miejscowości odróżniające ją od innych miejscowości. Mogą one być wynikiem 

położenia geograficznego, wielkości, potencjału społecznego, gospodarczego, 

infrastrukturalnego, stanu środowiska przyrodniczego, zasobów dziedzictwa 

kulturowego. Silne strony dotyczą więc szeroko rozumianych walorów i zasobów. 

Ponadto zaliczyć do nich można również umiejętności władz sołectwa w zakresie 

zarządzania jej rozwojem, tworzenia lokalnego klimatu dla przedsiębiorczości  

w celu stymulowania i wspierania rozwoju gospodarki lokalnej. 

Z kolei słabe strony są konsekwencją ograniczeń szeroko rozumianych 

walorów i zasobów oraz niedostatecznych umiejętności w stosowaniu aktywnych  

i kreatywnych metod zarządzania miejscowością. Mogą one dotyczyć wszystkich 

lub tylko niektórych zasobów lub sfer działania. Duża liczba słabych stron 

miejscowości zmniejsza jej zdolność do konkurowania z innymi i ogranicza 

możliwości oraz tempo jej dalszego rozwoju. 

 
Tabela 3. Mocne i słabe strony miejscowości Pągów 

Lp. Mocne strony Lp. Słabe strony 

1. infrastruktura wodociągowa, 
telefoniczna 1. społeczne i ekonomiczne skutki 

bezrobocia 

2. infrastruktura społeczna: ośrodek 
zdrowia, kościół 2. zbyt mało uzbrojonych terenów pod 

inwestycje 

3. mała i średnia przedsiębiorczość 3. brak kanalizacji, gazyfikacji 
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4. spółka PAGRO 4. oddalenie od węzłów 
komunikacyjnych PKP 

5. spółdzielnia mieszkaniowa 5. niski poziom integracji społecznej 

6. dużo mieszkańców w wieku 
produkcyjnym 6. niezagospodarowane wolne place, 

przestrzenie 

7. wysoki wskaźnik bonitacji gleb 7. oddalenie od autostrady  

8. czyste powietrze 8. niski poziom wykształcenia 
mieszkańców 

9. wysoka produkcyjność gospodarstw 9.  

10. uregulowana gospodarka odpadami 10.  

11. ład i estetyka gospodarstw 11.  

12. atrakcyjne zabytki: zespół pałacowy 
oraz kościół 12.  

13. bardzo dobrze rozwinięte rolnictwo  13.  

14. Dni Pola - Ogólnopolski Zjazd 
Rolników 14.  

 

Przez szansę należy rozumieć taką „kombinację" różnych czynników, 

okoliczności, zjawisk i procesów występujących w otoczeniu miejscowości  

w określonym miejscu i czasie, które mają korzystny (pozytywny) wpływ na jej 

funkcjonowanie i dalszy jej rozwój. Szanse mogą więc stać się bodźcami rozwoju 

miejscowości. 

Przez zagrożenie należy rozumieć uzasadnione zjawisko, okoliczność, 

zdarzenie lub proces występujący w otoczeniu miejscowości w określonym 

miejscu i czasie, które mają niekorzystny (negatywny) wpływ na jej 

funkcjonowanie i dalszy rozwój. Zagrożenia stanowią więc bariery, utrudnienia  

w rozwoju miejscowości. Nie pozwalają one również na pełne wykorzystanie 

szans rozwojowych tkwiących w otoczeniu oraz silnych stron miejscowości,  

a także mogą być przyczyną konieczności poniesienia dodatkowych kosztów 

związanych z jej funkcjonowaniem i dalszym rozwojem. 
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Tabela 4. Szanse i zagrożenia wynikające z otoczenia dla miejscowości Pągów 

Lp. Szanse Lp. Zagrożenia 

1. akces Polski do Unii Europejskiej 1. brak kapitału inwestycyjnego 

2. wzrost aktywności społecznej 2. 
niestabilność polskiego prawa 
zniechęcająca potencjalnych 
inwestorów 

3. Powstanie dużych gospodarstw 
rolnych 3. emigracja ludności w celach 

zarobkowych 

4. integracja społeczeństwa- jeszcze 
bardziej pełniejsza  4. niskie tempo rozbudowy i remontów 

istniejących zasobów 

5. utworzenie KGW  5. duże bezrobocie 

6. ekologiczna produkcja rolna  6. zanieczyszczenie środowiska (ścieki 
w rowach) 

7. utworzenie boiska sportowego 7. odpływ młodych ludzi ze wsi 

8. zagospodarowanie wolnych 
przestrzeni 8.  

9. urządzenie miejsca wypoczynku, 
spotkań mieszkańców 9.  

10. podniesienie etyki i wizerunku wsi 10.  

11. Dni Pola - Wzrost Produkcji Rolnej  11.  

12. możliwość korzystania z unijnych 
funduszy pomocowych 12.  

 
 
Na podstawie przeprowadzonej analizy silnych i słabych stron miejscowości oraz 

szans i zagrożeń jakie wynikają z otoczenia wyłoniono Priorytety, Cele oraz 

Działania jakie należy zrealizować w miejscowości Pągów. 
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Opis planowanych przedsięwzięć  

Wszystkie działania dotyczące rozwoju miejscowości Pągów sformułowane 

zostały na podstawie zidentyfikowanych najważniejszych problemów gminy, 

którymi są dla mieszkańców (wg hierarchii ważności): 

 

________________________________________________________________ 

Zadanie nr  1: 

Wykonanie centrum Rekreacji w Pągowie wraz z remontem zatoki dojazdowej 

Cel zadania: 

Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych 

Podniesienie standardu życia i pracy na wsi 

Beneficjenci: 

Mieszkańcy miejscowości Pągów, kierowcy przejeżdżający przez miejscowość 

Pągów.   

Przeznaczenie: 

Projekt ma na celu poprawę wizerunku miejscowości, a także poprawienie 

bezpieczeństwa mieszkańców zwłaszcza dzieci i zapewnienie im możliwości 

rozwoju. 

Zakres projektu: 

W ramach projektu powstanie centrum rekreacji z miejscem na grilla, placem 

zabaw i boiskiem do siatkówki, oraz zatoka dojazdowa do tego miejsca. 

Zagospodarowany zostanie plac wokół miejsca, gdzie zatrzymują się autobusy. 

Zostaną ustawione ławki, dokona się nasadzenia ozdobnych krzewów oraz 

niskopiennych drzew oraz montażu oświetlenia miejsc spacerowych. 

Działania:  

1. Niwelacja terenu wraz z karczowaniem dzikich porostów.  

2. Remont nawierzchni zatoki dojazdowej. 
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3. Wykonanie nasadzenia krzewów i drzew ozdobnych oraz obsianie trawą 

terenów zielonych. 

4. Ustawienie koszy na śmieci.  

Rezultaty projektu: 

W wyniku realizacji zadania powstanie zatoka autobusowa, która poprawi 

wizerunek oraz bezpieczeństwo przy przystanku autobusowym. Powstaną również 

ławki i miejsca spacerowe.  

Koszt projektu: 

300.000,00 zł 

Termin realizacji: 

Rok 2010. 

 

_________________________________________________________________ 

Zadanie nr  2 Budowa sieci kanalizacyjnej 

 

Cel zadania:  

Zaspokojenie potrzeb społecznych i bytowych mieszkańców, wzrost 

atrakcyjności inwestycyjnej, oraz podniesienie standardu życia na wsi. 

 

Beneficjenci: 

Mieszkańcy wsi Pągów, okoliczne firmy, Rada Sołecka 

 

Przeznaczenie: 

Budowa kanalizacji sanitarnej przyczyni się do zwiększenia standardu życia 

mieszkańców, podniesienia standardu przyszłych gospodarstw agroturystycznych, 

likwidacja szam przydomowych przyczyni się do poprawy środowiska, oraz 

zmniejszą się koszty odprowadzania ścieków. 

 

Harmonogram realizacji: 

a) Roboty ziemne pod budowę kanałów 

b) Wykonanie kanałów z rurociągu 
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c) Wykonanie pompowni sieciowej 

d) Ułożenie przewodów sieci tłoczonej 

e) Wykonanie pompowni tranzytowej 

 

Koszt zadania: 

3 400 00,00 zł 

 

Termin realizacji 

2010-2014 rok 

_________________________________________________________________ 

Zadanie nr 3 Budowa chodnika i ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej 

 

Cel zadania: 

Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców wsi, w tym przede 

wszystkim dzieci. Rozumie się przez to także zwiększenie dostępności dla 

potencjalnych turystów, poprawia się wizerunek i wygląd wsi. 

 

Beneficjenci: 

Mieszkańcy wsi Pągów,  Rada Sołecka 

 

Przeznaczenie: 

Ułatwienie komunikacji we wsi, poprawa wizerunku wsi, zwiększenie 

bezpieczeństwa ludności i przyjezdnych. 

 

Harmonogram realizacji: 

a) Prace projektowo – kosztorysowe 

b) Prace zabezpieczające teren 

c) Roboty ziemne 

d) Ułożenie kostki brukowej w miejscu chodnika 

e) Wylanie nawierzchni asfaltowej na ścieżce rowerowej 

f) Odwodnienie 

 

Koszt zadania: 4 0000,00zł 
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Termin realizacji:2015 rok 

_________________________________________________________________ 

 

Zadanie nr  4 Zagospodarowanie dzikich terenów zielonych w tym urządzenie  

                      parku  

Cel zadania: 

Celem jest stworzenie miejsc uregulowanej zieleni niskiej i wysokiej, 

zwiększającej estetykę wsi i zwiększającej poziom życia mieszkańców oraz ich 

samopoczucie. Ciekawie urządzona zieleń staje się wizytówką wsi i przyciąga 

ludzi z poza wsi w tym przede wszystkim turystów. Ze względu na brak obecności 

lasów na terenie Gminy Wilków urządzenie parku, jest rzeczą niezbędną, dla 

zaspokojenie potrzeb ludności. 

 

Beneficjenci: 

Mieszkańcy wsi Pągów 

 

Przeznaczenie:  

tereny rekreacyjne, wypoczynkowe 

 

Harmonogram realizacji: 

a) Prace przygotowawcze 

b) Zakup materiału nasadzeniowego 

c) Wytyczenie ścieżek spacerowych 

d) Osadzenie krawężników w miejscach przeznaczonych na skwery zieleni 

e) Nasadzenie roślinności 

 

Koszt zadania: 100 00,00 zł 

 

Termin Realizacji:  

2015 rok 
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______________________________________________________________ 

 

Zadanie nr  5 Wytyczenie ścieżek rowerowych 

 

Cel zadania: 

Urządzenie ścieżek rowerowych wokół miejscowości nieutwardzonych, 

łączących sąsiednie wsie. Stworzenie atrakcji dla potencjalnych klientów 

gospodarstw agroturystycznych. 

 

Beneficjenci: 

Mieszkańcy wsi Pągów 

 

Przeznaczenie: 

Tereny rekreacyjne, atrakcja turystyczna dla potencjalnych 

agrowczasowiczów, udogodnienie komunikacyjne. 

 

Harmonogram realizacji: 

a) Wytyczenie tras rowerowych 

b) Zakup i montaż tablic informacyjnych na szlakach 

 

Koszty zadania: 

10 000,00 

 

Termin realizacji: 

2016 rok 

______________________________________________________________ 

Zadanie nr  6 Wytyczenie szlaków konnych 

 

Cel zadania: 

Urządzenie szlaków konnych wokół miejscowości nieutwardzonych.  

Stworzenie atrakcji dla potencjalnych klientów gospodarstw agroturystycznych. 

Beneficjenci: 

Mieszkańcy wsi Pągów 
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Przeznaczenie: 

Tereny rekreacyjne, atrakcja turystyczna dla potencjalnych agro 

wczasowiczów. 

 

Harmonogram realizacji: 

c) Wytyczenie tras szlaków konnych 

d) Zakup i montaż tablic informacyjnych na szlakach. 

 

Koszty zadania: 

10 000,00 

 

Termin realizacji: 

2016 rok 

_________________________________________________________________ 

Zadanie nr 7 Przebudowa boiska sportowego oraz budowa szatni 

i zaplecza. 

 

Cel zadania: 

Przebudowa boiska sportowego, oraz budowa szatni i zaplecza, w celu 

dostosowania terenu do obecnych standardów, oraz wprowadzenie drugiej funkcji 

terenu, jaką będzie możliwość organizowania plenerowych imprez w tym dożynek 

gminnych. 

 

Beneficjenci: 

Mieszkańcy wsi Pągów, Rada Sołecka 

 

Przeznaczenie: 

Tereny pod rozwój kultury fizycznej, tereny rekreacyjne, oraz miejsce 

organizacji imprez plenerowych. 

 

Harmonogram realizacji: 

a) Zakup materiału siewnego i ławek 
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b) Przygotowanie terenu pod trawę 

c) Roboty ziemne związane z budową szatni i zaplecza 

d) Budowa szatni 

e) Wyposażenie szatni 

f) Sadzenie murawy 

g) Budowa ogrodzenia 

h) Osadzenie ławek przy murawie 

 

Koszt zadania: 

150 000,00 zł 

 

Termin realizacji: 

2017 

______________________________________________________________ 

Zadanie nr  8 Rozbiórka i wyburzenie zdewastowanych i opuszczonych  

                      obiektów budowlanych 

 

Cel zadania:  

Poprawa wyglądu i estetyki wsi, nowe miejsca pod inwestycje. 

 

Beneficjenci: 

Mieszkańcy wsi, właściciele pustostanów, Rada Sołecka, Rada Gminy 

 

Przeznaczenie: 

Tereny po wyburzeniu zdewastowanych i opuszczonych obiektach zostaną 

przeznaczone pod inwestycje mieszkaniowe, rekreacyjne, bądź usługowe. 

 

Harmonogram realizacji: 

a) Zabezpieczenie terenów rozbiórki 

b) Rozbiórka obiektów 

c) Wywiezienie gruzu 

 

Koszt zadania:  
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300 000,00 

 

Termin realizacji  

2018 rok 

________________________________________________________________ 

Zadanie nr 9 Rozwój turystyki i bazy noclegowej, promocja miejscowości. 

 

Cel zadania: 

Uświadomienie lokalnej społeczności na temat turystyki wiejskiej 

i konieczności istnienia bazy noclegowej, a przede wszystkim, ukazanie sposobów 

zmiany funkcji gospodarstw rolnych na gospodarstwa agroturystyczne. 

 

Beneficjenci: 

Rolnicy małych gospodarstw 

 

Przeznaczenie: 

Cykl szkoleń skierowanych do rolników małych gospodarstw którym 

stwarza trudność utrzymanie się z plonów własnego gospodarstwa. Ukazanie 

możliwości przyciągnięcia turystów uciekających z miasta, szukających nowego 

typu rozrywki i wypoczynku, oraz przedstawienie sposobów promocji gospodarstw 

agroturystycznych na rynku. 

 

Koszt zadania  

15 000,00 

 

Termin realizacji: 

2019 rok 

 

Realizacja przedstawionych powyżej zadań przewidziana została na okres 

dziesięciu lat. tj. 2009-2019 Określone zostały szczegółowo cele i zadania, oraz 

typ beneficjenta. 

Opracowanie to jest cennym dokumentem na przyszłość, gdyż, istnieje już 

coraz mniej opracowań dotyczących małych wsi takich jak Bukowie. 



       PLAN  ROZW OJU  MIEJSCOW OŚCI   PĄGÓW         

 
       GMINA W ILKÓW         31

______________________________________________________________ 

Spis tabel 

TABELA 1. FIRMY Z TERENU GMINY WILKÓW ___________________________________15 
TABELA 2. INWENTARYZACJA ZASOBÓW MIEJSCOWOŚCI PĄGÓW _____________________18 
TABELA 3. MOCNE I SŁABE STRONY MIEJSCOWOŚCI PĄGÓW ________________________20 
TABELA 4. SZANSE I ZAGROŻENIA WYNIKAJĄCE Z OTOCZENIA DLA MIEJSCOWOŚCI PĄGÓW __22 

 
 


