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(…) Moja maleńka ojczyzno
mój złoty widnokresie

foremką wykrojony
nieba zimą i w lecie (…)

Matylda Wełna

Z przyjemnością przekazuję Państwu folder promujący
Wilkołaz – Gminę z bogatą przeszłością, która pielęgnuje tra-
dycje i dąży do nowoczesności.

Nasza „Mała Ojczyzna” swą wielowiekową historią, za-
bytkami, miejscami pamięci narodowej, realizowanymi obec-
nie inwestycjami i corocznie organizowanymi uroczystościami
jednoczy mieszkańców, tworząc więzi międzypokoleniowe.

W folderze przedstawione zostało, oczywiście w skró-
conej formie to, co ponadczasowe, najważniejsze i najpięk-
niejsze, co wyróżnia Gminę Wilkołaz spośród innych gmin.

Mam nadzieję, że jej przeszłość, teraźniejszość, ma-
lownicze krajobrazy, urzekająca przyroda i swoisty niepowta-
rzalny klimat zachęcą do odwiedzin i nawiązywania
kontaktów. Sądzę, że szczególnie dobrze będą czuć się u nas
ci, którzy mają dosyć miejskiego zgiełku, hałasu, cenią sobie
ciszę, spokój, piękno natury i aktywny wypoczynek.

Jako gospodarz Gminy Wilkołaz serdecznie zapraszam
do naszej „Małej Ojczyzny”, życząc spędzenia tutaj miłych
chwil.

Paweł Głąb
Wójt Gminy Wilkołaz

Szanowni Państwo
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Gmina Wilkołaz położona jest w południo-
wej części województwa lubelskiego, w po-
wiecie kraśnickim. To jedna z 213 gmin woje-
wództwa lubelskiego i jedna z 10 powiatu
kraśnickiego. Jej obszar podzielony jest pod
względem administracyjnym na 13 sołectw.
Są to: Wilkołaz Pierwszy, Wilkołaz Drugi, Wil-
kołaz Trzeci, Zdrapy, Wilkołaz Dolny, Wólka Rud-
nicka, Rudnik Szlachecki, Zalesie, Ewunin,
Marianówka, Ostrów, Ostrów-Kolonia i Pułanko-
wice. Obszar Gminy graniczy z sześcioma gmi-
nami: Strzyżewice, Zakrzówek na wschodzie,
Kraśnik (miasto i gmina) – na południu, Urzędów
na zachodzie oraz Borzechów i Niedrzwica Duża
na północy. Granice Gminy wyznaczają polne
i leśne drogi, a na krótkim odcinku – linia kole-
jowa Lublin – Przeworsk – Stalowa Wola
z trzema przystankami Wilkołaz Wieś, Wilkołaz
– Stacja Kolejowa i Pułankowice.
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Przynależność administracyjna 
i położenie
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Powierzchnia Gminy wynosi 82 km2 (8 186 ha),
a łączna liczba mieszkańców 5 540 osób, co stanowi
8,2% powierzchni powiatu, 0,3% powierzchni wojewódz-
twa lubelskiego i 0,03% powierzchni Polski. Jest to Gmina
typowo rolnicza, w której użytki rolne zajmują obszar
82,8% ogólnej powierzchni.

O osadnictwie na naszym terenie poza czynnikami his-
torycznymi, jak istnienie szlaków komunikacyjnych, przyna-
leżność do ordynacji, dóbr kościelnych czy królewskich
w dużej mierze decydowały czynniki geograficzne, przede
wszystkim dostępność do wody. Sieć osadnicza związana
jest ściśle z układem wód otwartych. Najwięcej miejscowości
skupionych jest w dolinie rzeki Urzędówki, na której stokach
powstały: Ostrów, Zalesie, Wilkołaz Dolny, Wilkołaz Drugi, Wil-
kołaz Trzeci, Wilkołaz Pierwszy, Zdrapy, Wólka Rudnicka i Rud-
nik Szlachecki. Pozostałe miejscowości leżą na wysoczyźnie.

Układ komunikacyjny Gminy tworzy droga krajowa nr 19
o długości 12,8 km, droga wojewódzka nr 842 o długości
3,65� km, ciąg dróg powiatowych oraz sieć dróg gminnych.



Historia i pamięć
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Obszar Gminy Wilkołaz odznacza się układem
sieci osadniczej, którego początki sięgają wczesnego
średniowiecza. Najstarszym znanym obiektem jest
wczesnośredniowieczne grodzisko na gruntach wsi
Zalesie. Najstarsza miejscowość to sam Wilkołaz,
późniejsza wieś ordynacji Zamojskich, która powstała
już w XII wieku, a w XIV była wsią parafialną. Pierw-
sza nazwa „Wielkie Łazy” z upływem czasu prze-
kształciła się w nazwę Wilkołaz. Pochodzi ona od
nazwy przejść wśród moczarów bagiennych – Łazów

oraz występowania dużych kompleksów leśnych. Do in-
nych starszych miejscowości Gminy należy wieś Zdrapy

wzmiankowana już w 1676 r. Przed 1827 r. powstała Wólka
Rudnicka i Pułankowice. Na późniejsze lata XIX wieku dato-

wany jest Rudnik Szlachecki i Ostrów. Ziemie wilkołaskie
kolejno stanowiły własność rodu Gorajskich, Tęczyńskich,
książąt Olelkowiczów – Słuckich i Zamojskich. 

Miejscowość tworzą nie tylko budowle, ale przede
wszystkim ludzie i historie z nimi związane. Wymienić tutaj
należy między innymi księży Ignacego Górskiego, Piotra Ście-
giennego, Kazimierza Dębowskiego  oraz miejscowego nau-
czyciela Jana Bownika. Wszyscy oni krzewili polskość
i rozbudzali patriotyzm, czym zasłużyli na szacunek i pamięć
mieszkańców.

Wartym odnotowania jest fakt, że mieszkańcy Wilkołaza
brali udział w Powstaniu Styczniowym, w wydarzeniach
1905–1907 oraz wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Cmen-
tarz w lesie Krzywda upamiętnia jedną z najważniejszych
bitew początku I wojny światowej. Podczas II wojny świato-
wej na terenie Gminy działały placówki Narodowych Sił Zbroj-
nych, BCh oraz AK.
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W Gminie wciąż żywe są dawne zwyczaje, trady-
cje i pamięć o przeszłości. Sięgając do kart historii,
warto odwiedzić następujące mmiieejjssccaa::

LLaass  KKrrzzyywwddaa w Wólce Rudnickiej to  największy
cmentarz wojenny w gminie. Na obszarze ponad 1 ha po-
chowani są żołnierze armii austro-węgierskiej  i rosyj-
skiej, którzy polegli w dwóch bitwach o Kraśnik w 1914
i 1915 roku. Tu znajdują się szczątki polskich legionistów
z I Brygady Legionów walczącej po stronie austriackiej.
Cmentarz nie jest wyodrębniony, jeszcze na początku lat
90-tych czytelny był w terenie dzięki starym drewnianym
krzyżom. W ostatnich latach zostały one zastąpione po-
trójnym granitowym krzyżem i tablicą z napisem: „Cmen-
tarz wojenny (żołnierze armii austro-węgierskiej i rosyjskiej
1914-1915) Pro Patria mortui. Cześć ich pamięci”.

MMooggiiłłaa  ppoowwssttaańńcczzaa w Rudniku-Kolonia jest  miejs-
cem  zwanym  przez okoliczną ludność „Lipkami” i związa-
nym z Powstaniem Styczniowym. 25 stycznia 1864 r.
podążający z Lublina do Kraśnika oddział piechoty rosyjskiej
porucznika Kulikowa zaatakowały w Rudniku Szlacheckim
siły powstańcze majora Józefa Jagmina. Doświadczony
w wielu bitwach Jagmin zmusił Kulikowa do odwrotu. Ros-
janie wezwali na pomoc oddział majora Bussowa. W tej
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sytuacji oddział Jagmina został zmuszony do ucieczki.
Powstańcom udało się wycofać. Jest wielce praw-
dopodobne, iż poległych pochowano w zbiorowej mo-

gile na polach Rudnika.

HHiissttoorriiaa  MMooggiiłłyy  w Ewuninie jest związana
z działaniami wojennymi podczas I wojny światowej.

Latem 1915 r. ruszyła na Lubelszczyznę ofensywa wojsk
niemieckich i austro-węgierskich. 12 lipca 1915 r. rozpo-
częła się bitwa o Urzędów, którego broniły jednostki 3. Armii
Rosyjskiej gen. Dmitriewa. W zaciętych walkach brały udział
walczące po stronie austryjackiej 4. i 5. pułk piechoty I Bry-
gady Legionów Piłsudskiego, stacjonujący w Kraśniku i Urzę-
dowie. Działania bojowe toczyły się m.in. na polach Zalesia
i Ewunina. Obie walczące strony poniosły olbrzymie straty.
Poległych Polaków, Rosjan, Węgrów i Austriaków grzebano

we wspólnych mogiłach. Jedna z nich znajduje się
przy drodze do Ewunina. Na ciemnej granitowej

płycie widnieje napis
„Mogiła zbiorowa żoł-
nierzy z I wojny świa-
towej 1915 r.” Całość
zwieńcza metalowy krzyż
z wizerunkiem Chrys-
tusa. 
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W Zalesiu na samym skraju lasu znajduje się ppoommnniikk  ooffiiaarr
krwawego starcia żołnierzy NSZ z żandarmerią niemiecką 27 maja
1943 roku. To wielki głaz z umocowaną do niego płytą upamięt-
niającą nazwiska poległych żołnierzy. Obok stoi metalowy krzyż
pomalowany na wzór drzewa brzozowego.

Ważnym miejscem świadczącym o tragicznych losach
mieszkańców Gminy Wilkołaz jest najstarszy ccmmeennttaarrzz  ggrrzzee--
bbaallnnyy,, zzwwaannyy  „„ddaawwnnyymm””, znajdujący się przy skrzyżowaniu
drogi Lublin – Kraśnik z drogą Wilkołaz – Zakrzówek, ist-
niejący od początku XIX w. Pochówków zaprzestano na nim
w 1843 roku. Obecnie w jego centrum widnieje rzeźba przed-
stawiająca Chrystusa Błogosławiącego, po bokach którego są
trzy kamienne filary z napisami poświęconymi żołnierzom AK
poległym w czasie II wojny światowej. Po północnej stronie
drogi do Zakrzówka znajduje się drugi ccmmeennttaarrzz,, ttzzww.. „„ssttaarryy””,
który funkcjonował w latach 1848-1926. Widocznym jego ele-
mentem jest murowana kaplica rodu szlacheckiego Guzowskich
zbudowana w 1886 r. Na uwagę zasługują również nagrobki
księży pracujących  w tutejszej parafii, w tym wspomnianego
ks. Ignacego Górskiego. Ten niezwykły proboszcz prowadził
zakład stolarski przy parafii i swoich czeladników wy-
prawiał do Powstania Styczniowego.



Zabytki
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W Gminie jest wiele miejsc, które warto odwie-
dzić, poznać ich historię, a czasem tylko popatrzeć
i zachwycić się nimi. Są to między innymi: 

KKoośścciióółł  ppww..  ŚŚww..  JJaannaa  CChhrrzzcciicciieellaa,, najcenniejszy
zabytek Wilkołaza, został wzniesiony w stylu baro-
kowym z fundacji Jana Zamoyskiego, jednak wsku-
tek licznych zniszczeń i przebudowań zatracił swe
pierwotne cechy stylowe. Świątynia została rozbudo-
wana przez ówczesnego proboszcza ks. Kazimierza
Dębowskiego w latach 1912–1919. Powiększono ją
o dwie kaplice boczne, dzięki czemu kościół przybrał
formę krzyża. 

Przy prezbiterium mieści się zakrystia, przy
nawie kruchta i wspomniane kaplice. We wnę-
trzu znajdują się trzy ołtarze, których wykonawcą
był Bolesław Bojakowski z Lublina. Wykonano
je z drewna dębowego w latach 1913–1914
w stylu dopasowanym do baroku. Plafony
na sufitach kaplic pomalowane zostały
w 1919 roku przez C. Miklasińskiego.

W ołtarzu głównym umieszczono
obraz św. Jana Chrzciciela powstały
w latach 1937–1939 oraz obraz przed-
stawiający Matkę Boską Łaskawą
z przełomu XVII i XVIII wieku. W prawym
bocznym ołtarzu znajduje się obraz św. Mi-
chała, a w lewym Trójcy Przenajświętszej. Na
uwagę zasługują wczesnobarokowa chrzciel-
nica kamienna z rzeźbionego piaskowca po-
chodząca z połowy XVII wieku, rzeźba
Chrystusa Zmartwychwstałego z drewna
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polichromowanego z II połowy XVII wieku, krucyfiks
z drewna polichromowanego z początku XVIII wieku  oraz
organy wykonane w 1978 roku. Z końca XIX wieku po-
chodzą obrazy Św. Trójcy i Przemienienia Pańskiego. Poli-
chromię zdobiącą wnętrze wykonano w 1955–1956 roku.
Obok Kościoła znajduje się dzwonnica z pięcioma dzwonami
z 1946 roku. Plebania została wybudowana w 1907 roku,
a rozbudowano ją o piętro w latach  1971–1972.

SSttaarryy  bbuuddyynneekk  UUrrzzęędduu  GGmmiinnyy został wzniesiony
w 1910. Jest to murowana budowla piętrowa. Jej bogata
dekoracja architektoniczna nawiązuje do secesji. Jako
siedziba Urzędu Gminy, budynek był wykorzystywany
do 1991 roku. Obecnie funkcjonuje w nim gminna biblioteka.
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DDoomm  bbęęddąąccyy  ppoozzoossttaałłoośścciiąą  ppoo  ddwwoorrkkuu stojący na
skraju Obrok. Dworek zbudowano w 1880 roku dla potrzeb

Ordynacji Zamojskiej. W 1905 roku dobudowano piętro.
Przed II wojną światową dworek nabyła od Ordynacji po-

chodząca z Wołynia szlachecka rodzina Teleszyńskich. 
KKaapplliicczzkkaa  zz ffiigguurrkkąą  śśww..  JJaannaa  NNeeppoommuucceennaa znajdująca się

w Wilkołazie Dolnym. Figurka została wykonana na przełomie
XIX i XX wieku, prawdopodobnie na zamówienie ówczesnego
dzierżawcy majątku.

DDwwoorrzzeecc  PPKKPP  Wilkołaz – Stacja Kolejowa wybudowano
w 1926 roku. Budynek dworcowy jest dwukondygnacyjny mu-
rowany, kryty w części północnej dachem mansardowym,
a w pozostałej części dwuspadowym. Ciekawym detalem ar-
chitektonicznym dachu są pilastrowane naroża oraz obramienia
okien i gzymsów. Wewnątrz budowli znajduje się ceramiczna
posadzka i piece kaflowe z okresu budowy obiektu.



Oświata
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Działalność oświatowo-wychowawczą na terenie
gminy prowadzą: 
1. Zespół Szkół w Wilkołazie, w skład którego

wchodzą:
� Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki,
� Gimnazjum im. Ks. Kardynała Stefana Wy-

szyńskiego;
2. Szkoła Podstawowa im. Wacława Rafalskiego

w Ostrowie,
3. Szkoła Podstawowa im Królowej Jadwigi w Rud-

niku Szlacheckim,
4. Szkoła Podstawowa w Marianówce,
5. Przedszkole Gminne w Wilkołazie. 

W latach 2008-2011 budynki Szkół Podstawowych
w Ostrowie, Rudniku Szlacheckim i budynek Zespołu Szkół
w Wilkołazie zostały odremontowane, dzięki pozyskaniu
środków zewnętrznych. Obiekty ocieplono oraz zmoderni-
zowano instalacje centralnego ogrzewania i kotłownie. Wy-
konane prace przyczyniły się  do zmniejszenia strat ciepła,
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oszczędności energii, dostosowania do standardów
Unii Europejskiej norm dotyczących zanieczyszczenia
powietrza oraz poprawy warunków bytowych uczniów
i pracowników.

Wszystkie szkoły posiadają pracownie kompute-
rowe oraz miejsca zabaw wyposażone w ramach
programu „Radosna Szkoła”. Przy Zespole Szkół w Wil-
kołazie znajduje się piękny plac zabaw, wyremontowany
ze środków unijnych. Dla zapewnienia rozwoju kultury fi-
zycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży szkolnej przy
Szkole Podstawowej w Ostrowie z funduszy Unii Europej-
skiej wybudowano wielofunkcyjne boisko. Służy ono nie tylko
uczniom. W czasie wolnym od zajęć lekcyjnych korzystają
z niego ci, którzy preferują aktywny wypoczynek.



Pomoc społeczna

(…) Nie zatwardzajmy serc, gdy
słyszymy krzyk biednych.

Starajmy się usłyszeć to wołanie. 
Starajmy się tak postępować i tak żyć,

by nikomu w naszej Ojczyźnie 
nie brakło dachu nad głową 

i chleba na stole, by nikt nie czuł się
samotny, pozostawiony bez opieki.

(…)

Jan Paweł II
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Opiekę społeczną na terenie Gminy Wil-
kołaz zapewnia OOśśrrooddeekk  PPoommooccyy  SSppoołłeecczznneejj,
założony jako jednostka organizacyjna Gminy
w 1990 roku. Ośrodek prowadzi wiele działań
mających na celu poprawę warunków życia
rodzin w sytuacji kryzysowej. Z jego usług ko-
rzysta około 9% mieszkańców Gminy. Wykwa-
lifikowani pracownicy ośrodka codziennie
wyciągają pomocną dłoń do osób starszych,
samotnych i bezrobotnych. Pomoc udzielana
jest głównie w formie zasiłków pieniężnych,
pomocy rzeczowej, poradnictwa specjalistycz-
nego oraz finansowania posiłków dla
dzieci. 

Ośrodek realizuje zarówno za-
dania własne, jak i zlecone Gmi-
nie z zakresu opieki społecznej.
Od 1 stycznia 2005 r. Ośrodkowi
powierzono dodatkowe zadanie
– wypłatę zasiłków rodzinnych
i alimentacyjnych.



Ochrona 
przeciwpożarowa
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Gmina w ramach realizacji zadań własnych odpo-
wiada także za bezpieczeństwo publiczne i ochronę
przeciwpożarową. W tym zakresie powierzone zadania
wykonuje OOcchhoottnniicczzaa  SSttrraażż  PPoożżaarrnnaa. Obecnie w Gminie
Wilkołaz funkcjonuje 6 jednostek, tj.: OSP w Wilkołazie,
Ostrowie, Pułankowicach, Wólce Rudnickiej, Ewuninie
i w Zalesiu. W wymienionych jednostkach OSP działa
ogółem 259 członków: w tym 238 czynnych, 6 wspie-
rających, 7 honorowych i 8 kobiet. Jednostki OSP biorą co
roku czynny udział w rozlicznych akcjach ratowniczo-
gaśniczych ratujących życie, zdrowie i mienie ludzi.  

Największa gminna jednostka OSP w Wil-
kołazie znajduje się w Krajowym Systemie Ra-
towniczo-Gaśniczym. Warto pamiętać, że straż
w naszej Gminie została powołana w 1909 r. 

Wszystkie jednostki obchodziły uroczys-
tości jubileuszowe: 12.10.2013 r. obchodziła
50-lecie powstania OSP w Ewuninie,
18.02.2012 r. – 85-lecie OSP w Ostrowie,
02.05.2010 r. – 50-lecie OPS w Wólce Rud-
nickiej, 12.07.2009 r. – 100-lecie OSP
w Wilkołazie, 28.01.2006 r. – 40-lecie
OPS w Zalesiu i 03.05.2005 r. – 50-lecie
OSP w Pułankowicach. 

Co roku na terenie Gminy organizo-
wane są zawody sportowo-pożarnicze dla
wszystkich jednostek OSP. Dwie najlepsze
biorą udział w powiatowych zawodach
sportowo-pożarniczych, w których
zajmują czołowe miejsca. 
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Sport i imprezy 
sportowe

Każdy, kto posiada sportowego ducha, znajdzie
w naszej Gminie coś dla siebie. Fanów piłki nożnej za-
prasza KKlluubb  SSppoorrttoowwyy  „„UUnniiaa  WWiillkkoołłaazz”” oraz LLuuddoowwyy  KKlluubb
SSppoorrttoowwyy  „„PPeerrłłaa  RRuuddnniikk””.. „Unia Wilkołaz” obecnie wy-

stępuje w lubelskiej klasie okręgowej
i swoje mecze rozgrywa na zmoderni-
zowanym stadionie w Wilkołazie
Pierwszym. „Perła Rudnik” występuje

w lubelskiej klasie B i ma duże szanse na
awans do wyższej ligi.

Na stałe do kalendarza imprez spor-
towych wpisały się:

1. GGrraanndd  PPrriixx  WWiillkkoołłaazzaa  ww WWaarrccaa--
bbaacchh  110000--ppoolloowwyycchh, którego inicjatorem
jest Pan Leszek Stefanek. Grand Prix  roz-
grywane jest w 4 jednodniowych otwar-

tych turniejach. Rozgrywki rozpoczynają
się w grudniu, a kończą w marcu następ-
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nego roku. Wyłaniają jednocześnie medalistów
mistrzostw Gminy Wilkołaz. Każdego roku cieszą
się dużą popularnością.

2. OOttwwaarrttee  MMiissttrrzzoossttwwaa  PPoowwiiaattuu  KKrraaśśnniicc--
kkiieeggoo  ww WWaarrccaabbaacchh  110000--ppoolloowwyycchh są rozgrywane
w Zespole Szkół w Wilkołazie zazwyczaj w czer-
wcu. Organizacją i przeprowadzeniem rozgrywek
również zajmuje się  Pan Leszek Stefanek. Mis-
trzostwa mają długoletnią tradycję i przyciągają
wielu pasjonatów gry w warcaby. 

3. MMiissttrrzzoossttwwaa  SSzzaacchhoowwee  PPoowwiiaattuu  KKrraaśśnniicc--
kkiieeggoo. Celem turnieju jest popularyzacja gry w sza-
chy, rozwijanie zainteresowań szachowych oraz
organizacja wolnego czasu i zapewnienie rozrywki
wszystkim uczestnikom. Pomysłodawcą turnieju
i jego wieloletnim organizatorem był nauczyciel ma-

tematyki, Pan Stanisław Garbacz.
4. BBiieegg  UUlliicczznnyy to sportowo-rekreacyjna impreza

rozgrywana w maju. Uczestnikami są nie tylko ucznio-
wie miejscowych szkół, ale również osoby  dorosłe nie
będące mieszkańcami Gminy. Bieg rozgrywany jest
w różnych kategoriach wiekowych. Zwycięzcy poszcze-
gólnych kategorii otrzymują dyplomy i nagrody rzeczowe.
Organizatorem biegu jest Zespół Szkół w Wilkołazie,
w imieniu którego odpowiedzialnym za przygotowanie
przez wiele lat był Pan Jacek Wójtowicz, a obecnie funk-
cję tę przejęła Pani Joanna Szymula. 
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5. MMeemmoorriiaałł  KKoollaarrsskkii  iimm..  JJóózzeeffaa  KKllooccaa poświęcony
jest pamięci tragicznie zmarłego kolarza LZS Wilkołaz.
Józef Kloc urodził się w 17.09.1935 roku w Wilkołazie
Pierwszym. Był założycielem, instruktorem, a przede
wszystkim czynnym zawodnikiem sekcji kolarskiej  LZS
Wilkołaz. Dzięki jego zaangażowaniu kolarstwo szo-
sowe zostało rozpropagowane wśród mieszkańców
Gminy, a sekcję wyposażono w sprzęt kolarski. Mor-
dercza praca treningowa tego zawodnika została do-
strzeżona przez Radę Główną LZS, dzięki czemu Józefa
Kloca w marcu 1960 roku powołano na zgrupowanie
kadry LZS, przygotowującej się do Wyścigu Pokoju oraz
Wyścigu Dookoła Polski. 4 kwietnia 1960 roku podczas
sprawdzianu czasowego na drodze doszło do wypadku,
w którym Józef Kloc zginął. Ta niespodziewana śmierć
przerwała krótką, pięknie zapowiadającą się karierę
młodego sportowca. Wyścig organizowany jest od lat
i przyciąga wielu zawodników w różnych kategoriach wie-
kowych,  którzy ścigają się po malowniczej trasie  Wilkołaz
Trzeci – Wilkołaz Dolny – Ostrów – Ewunin – Wilkołaz
Dolny – Wilkołaz Drugi. W memoriale biorą udział niesto-
warzyszeni, którzy w ramach przejazdu „Rowerem po zdro-
wie” pokonują 14,5 km. Wśród uczestników  losowane są
atrakcyjne nagrody rzeczowe.

Organizację imprez wspiera Urząd Gminy w Wilkołazie,
Klub Sportowy „Unia Wilkołaz”, Starostwo Powiatowe
w Kraśniku oraz prywatni sponsorzy. Tego typu imprezy in-
tegrują mieszkańców oraz gromadzą wielu uczestników
i sympatyków sportu.
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W latach 1908–1931 proboszczem parafii Wilkołaz
był wspomniany wcześniej Ks. K Dębowski. Jego
posługę upamiętnia tablica znajdująca się w bocznej ka-

plicy miejscowego kościoła. W dużym stopniu przyczynił
się on do rozwoju gospodarczego i kulturalnego Gminy. Po

1918 r. organizował polskie szkoły, powołał straż, założył
chór parafialny i 36-osobową orkiestrę dętą, która w byłej

Diecezji Lubelskiej zajmowała drugie miejsce po orkiestrze
Namysłowskiego z Zamościa.

Gorącym krzewicielem kultury w Wilkołazie był również
Jan Bownik. Założył zespół teatralny i trzygłosowy chór szkolny
liczący 100 uczniów. Należał do inicjatorów budowy szkoły,
która jednak nie została ukończona z powodu wybuchu wojny.
W czasie wojny i okupacji przewodniczył Polskiemu Komitetowi
Opiekuńczemu na gminę Wilkołaz, organizował pomoc dla  wię-
źniów obozów koncentracyjnych, rodzin wysiedlonych z Poz-
nańskiego, jeńców wojennych. W 1947 roku reaktywował
zespół teatralny, kapelę ludową, 40-osobowy chór mło-
dzieżowy i orkiestrę szkolną. Wilkołaskie zespoły w pięknych,
oryginalnych strojach niejednokrotnie występowały na różnych
imprezach, reprezentując swoje środowisko na dożynkach cen-
tralnych we Wrocławiu, Krakowie i Lublinie. Zespół teatralny za
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wystawienie sztuki „Karpaccy górale” otrzymał na-
grodę zespołową Ministra Kultury i Sztuki. W ramach
Uniwersytetu Powszechnego, który Jan Bownik
założył  jako pierwszy (lata 1950–1957) na Lubelsz-
czyźnie, odbywało się wiele spotkań, m.i.n. z gośćmi
z Kuby, Bułgarii i NRD. 

Dzisiaj działalność  kulturowa skupia się wokół
GGmmiinnnneejj  BBiibblliiootteekkii  PPuubblliicczznneejj w Wilkołazie, która
według księgi inwentarzowej działa od 1949 roku,
a od lutego 2002 roku wraz ze zmianami demokra-
tycznymi w kraju stała się samorządową instytucją kul-
tury. Obecnie w skład sieci bibliotek wchodzi Gminna
Biblioteka Publiczna w Wilkołazie i jej Filia w Pułankowi-
cach. Biblioteka to nie tylko magazyn książek, to instytu-
cja, która przyciąga użytkownika wachlarzem imprez
kulturalnych i przyjazną atmosferą. Prowadzi szeroko
zakrojoną działalność popularyzatorską i edukacyjno-kultu-
ralną poprzez organizowanie różnych form pracy z czytelni-
kiem. Są to: konkursy literackie, plastyczne, fotograficzne,
lekcje biblioteczne, wystawy, festiwale i kiermasze książek.
Od 2004 roku Gminna Biblioteka posiada „„cczzyytteellnniięę  iinntteerr--
nneettoowwąą”” która stanowi istotny element  w wyrównywaniu
szans młodzieży wiejskiej w dostępie do wiedzy.
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Gmina Wilkołaz znana była w okolicy z orkiestr
dętych, które koncertowały do lat 70. XX wieku.
Potem powstawały kolejne zespoły muzyczne: „Wil-
kołaziacy”, „Allegro”, „Echo”. 

Obecnie na terenie gminy prężnie działa MMłłoo--
ddzziieeżżoowwaa  OOrrkkiieessttrraa  DDęęttaa, która powstała 19 lutego
2010 roku. Liczy 40 członków, są to dzieci i młodzież
w wieku 9–17 lat. Orkiestra uświetnia wiele imprez
o charakterze lokalnym i powiatowym. Zaprezentowała
się między innymi na Międzypowiatowym  Festynie Or-
kiestr Dętych w Polichnie, XXXI Wojewódzkim Spotkaniu
Pszczelarzy, festynie rodzinnym „Mamo, Tato dbaj o zdro-
wie” organizowanym przez miasto Lublin, festiwalu
talentów „Mam talent” organizowanym przez KSM w Wil-
kołazie, Festynie Rodzinnym w Bychawie, Domu Pomocy
Społecznej w Popkowicach, Wilkołaskim Pikniku Rodzinnym
oraz Dożynkach Gminnych i Powiatowych. 

Z inicjatywy Wójta Gminy członkowie  Młodzieżowej
Orkiestry Dętej w 2011 i 2012 roku w ramach wsparcia fi-
nansowego z funduszy Unii Europejskiej otrzymali bezpłatnie
nowe instrumenty muzyczne.
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DDoożżyynnkkii  GGmmiinnnnee jako ważne wy-
darzenie w tradycji regionalnej corocz-

nie  organizowane są w sierpniu. Dla
rolników to czas świętowania udanych
zbiorów. Święto plonów odbywa się

każdego roku w innym sołectwie, tak aby
mieszkańcy mogli wykazać się inicjatywą

przy jego organizacji. Uroczystość rozpo-
czyna się mszą św., podczas której rolnicy dziękują

za udane zbiory. Najważniejszym wydarzeniem jest konkurs
wieńców dożynkowych. Tradycyjnie ogłaszane są wyniki gmin-
nego konkursu na najładniejszy ogród przydomowy. Na dożyn-
kach prezentują się stoiska pokazowo-handlowe oraz produkty
promujące Gminę. Można zakosztować chleba ze smalcem,
kiszonego ogórka, wilkołaskiego „boszczu”  oraz  innych wil-
kołaskich przysmaków.

Dożynki



Środowisko 
przyrodnicze
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Gmina Wilkołaz leży we wschodniej części me-
zoregionu Wzniesień Urzędowskich. Geograficzna bu-
dowa to margle i wapienie pokryte lessami. Z tych to
skał wytworzyły się gleby żyzne, doskonałe do
uprawy. Warstwa lessu podatna jest na erozję
i sprzyjała wytworzeniu się na prawie całym obszarze
gminy płytkich wąwozów. Wód jest mało. Jedyny ciek
wodny to rzeka Urzędówka, płynąca doliną o malow-
niczych stromych zboczach. Stanowi ona podstawowy
układ przyrodniczy gminy. Można go utożsamić z lokal-
nym korytarzem ekologicznym, łączącym obszary chro-
nionego krajobrazu. Krajobraz gminy jest atrakcyjny ze
względu na nisko-falistą i nisko-pogórkowatą rzeźbę te-
renu. Kompleksy leśne znajdujące się w północnej

i południowej części wpływają na atrakcyjność zasobów
przyrodniczych i krajobrazowych. 

Ciekawostką jest fakt, iż na obszarze Gminy wyróżnia się
trzy typy rzeźby: wierzchowiny kredowe pokryte lessem
położone na wysokości ok. 230-250 m n.p.m., powierzchnie
denudacyjne na wysokości 200-230 m n.p.m., terasy zale-
wowe rzeki Urzędówki i jej bezimiennych dopływów. W rzeźbie
terenu uwagę przyciąga koryto Urzędówki od miejscowości
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Zdrapy do Ostrowa o cechach typowej doliny erozyjno-
denudacyjnej i charakterystycznymi dla gminy wąwo-
zami. Najwyżej wyniesiony teren (263 m n.p.m)
znajduje się na obszarach graniczących z gminą
Strzyżewice, najniżej położony w zachodniej części
gminy w dolinie rzeki Urzędówki w rejonie wsi Ostrów
(195 m n.p.m).

Wartościowe przyrodniczo i atrakcyjne dla turystów
jest położone w Zalesiu  wczesnośredniowieczne gro-
dzisko z częściowo zachowanym wałem ziemnym zwane
„Okopkiem. Jego powstanie datuje się na VIII-IX w. n.e
i wiąże z osadnictwem plemienia Lędzian „Okopek” ma
38 m długości na osi wschód-zachód i 18 m szerokości
na osi północ-południe. Znajduje się przy prawej krawędzi
wysoczyzny nad doliną rzeki Urzędówki. Od strony wschod-
niej i południowej broniły go pionowe zbocza wysoczyzny.
Zachowały się pozostałości sztucznych umocowań wzdłuż
północnej strony  suchy rów-fosa (szerokość 3 m, głębo-
kość ok. 60 cm). Konstrukcje drewniane miały charakter so-
lidnego parkanu z drewnianych bali, które zostały spalone
najprawdopodobniej w XVII wieku.  



Fauna i flora
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(…) Dla człowieka, 
podobnie jak dla ptaka,
Świat ma wiele miejsc,

Gdzie można odpocząć (…)

Oliver Wendel Holmes

Atrakcję Gminy stanowi różnorodność i bogac-
two flory i fauny. Wąską i niepokaźną Urzędówkę otu-
lają po obu stronach łąki, szczególnie urokliwe wiosną
i latem. O pięknie tego zakątka decydują różnorodne
trawy, zioła i polne kwiaty, tworząc barwne i cieszące
oko kobierce od wczesnej wiosny do późnej jesieni.
Wąwóz Zaleski to niezwykle malowniczy i ciekawy
zakątek Gminy. Po jego stromych zboczach pną się mo-
drzewie i sosny. Pomiędzy nimi dostrzegamy bogactwo
drzew liściastych, krzewów, roślin runa leśnego. Wąwóz
zamieszkuje wiele gatunków zwierząt i ptaków. Można tu
spotkać ogromne kolonie gawronów.

Przyjemny wypoczynek, relaks, odreagowanie stresu za-
pewniają lasy – gdzie w ukształtowanym przez naturę środo-
wisku bez ingerencji człowieka możemy podziwiać wiele
gatunków drzew, krzewów i runa leśnego. W tym fascy-
nującym świecie roślin żyją przedstawiciele fauny: sarny, dziki,
zające, jeże, lisy, wiewiórki, borsuki.  
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Wiosną spacerując po zielonych dywanach z mię-
ciutkiego mchu, usłyszymy wspaniały koncert słowików,
kukułek, czyżyków, skowronków oraz nacieszymy oko
kwitnącym zawilcem, konwalią, lilią złoto głów, wawrzyn-
kiem wilczełyko i innymi chronionymi roślinami. Latem i je-
sienią las staje się rajem dla smakoszy jagód, poziomek,
jeżyn i grzybów.

Szczególnych miłośników i koneserów natury, na pewno
zainteresują wspaniałe pomniki przyrody, będące świadkami
przeszłości i dumą mieszkańców Gminy. Są to:
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� lipa drobnolistna o obwodzie pnia ok. 410 cm w Wil-
kołazie Pierwszym;
� wiąz szypułkowy o obwodzie pnia ok. 360 cm Wil-
kołazie Trzecim;
� dąb szypułkowy o obwodzie pnia ok. 333 cm Wilkołazie
Poduchownym;
� kasztanowiec zwyczajny o ob-
wodzie pnia ok. 380 cm
Wilkołazie Poduchownym;
� lipa drobnolistna o ob-
wodzie pnia ok. 456 cm
Wilkołazie Poduchow-
nym.

Dobrze jest wędrować po
tych baśniowych zakątkach z apa-
ratem fotograficznym i utrwalać
niepowtarzalne chwile obcowania
z przyrodą. 



Rekreacja
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Dla hołdujących rzymskiej maksymie „W zdrowym
ciele zdrowy duch” oraz poszukujących przyjaznych wa-
runków na weekendowy wypoczynek nasza Gmina jest
wymarzonym miejscem. Prawdziwą gratkę stanowi
ogólnodostępny, bezpłatny kompleks boisk sportowych,
gdzie można rozegrać mecz piłki nożnej, piłki plażowej,
tenisa ziemnego, badmintona czy siatkówki. 

Równie atrakcyjnym miejscem jest zbiornik wodny
sąsiadujący z kompleksem boisk. W porze wiosenno-
-letniej są tu warunki do obserwacji przyrody, gry w sza-
chy, spacerów i wędkowania. Osoby ceniące ruch na
świeżym powietrzu mogą zwiedzać piękne zakątki gminy
na rowerach, lub uprawiając Nordic Walking spacerując
po okolicznych lasach.

Ciekawą atrakcją turystyczną naszej Gminy są stad-
niny koni w Rudniku-Kolonia i Ostrów-Kolonia. Ich właści-
ciele oferują między innymi naukę jazdy konnej, przejażdżki
bryczkami, a w okresie zimowym organizację kuligów.

Warto dodać, że w centrum Wilkołaza znajdują się pla-
cówki handlowe oraz zajazd „Stolnik” oferujący codziennie
przekąski i ciepłe posiłki. Kilka kilometrów dalej przy drodze
krajowej nr 19 w Pułankowicach swoje usługi gastrono-
miczne „w szczególności dziczyznę” i hotelarskie świadczy
zajazd „Marta”.
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