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Kęty 2018 r 

ożenie miasta 

Kęty leżą na pog raniczu ś lą sko - małopo l s k i m u pod nóza Beskidu M a

łego. Przynależą do powiatu oświęci msk i ego w woj ewództwie ma/o
po lskim. Miasto jest siedzibą władz gminy, w skład której wchodzą 
Kęty, Bulowice, Bielany, Nowa Wieś, Łęki , Malec I W itkowice. M iejsco
wość jest przedzielona rzeką Sołą na dwie części: wschod nią z d zi eln icą 
podmiejską Kęty Podlesie oraz zachodnią - obejmującą dziel nice Stare 

Miasto i Nowe Miasto. 

Miasto posiada korzystne położenie komuni kacyj ne. Znaj duje się na 
skrzyżowaniu szlaków drogowych - od Krakowa dzieli Je 70 km, od 
Bielska Białej 15 km, Oświęcim i a - 19 km. Od ległość do granicy z Cze
chami w Cieszynie to 53 km, a do gran icy ze Słowacją w Korbielowie 

i Zwardoniu 50 km. 



Dlaczego Kęty? 

To 11,e:wykle urokliwe mias to 
poł ozone nad brzegiem Soły 

u podnoza 111alow111czego pa
sma 8esk1 dow. 

To m1eJsce urodzenia i zycia wie
lu p1on1erów polskiej nauki, mia
sto rodzinne św. Ja na Kantego, 
j ednego z swiętych katolick ich, 
patrona Polski oraz Uniwersyte
tu Jag iellonskieg o. 

To trzeba zobaczyć! 

Rynek 

To miej sce sta,ych kośc io łów i klasz
torów, miasto ze średniowiecz 
nym 1y nk iem - św i adec two ponad 
700-letniej historii . 

To miejsce, gdzie przesz łość splata 
s ię z nowoczesnośc ią , co za pewnia 
wspaniałe warunki wypoczynku i re
kreacji . 

Muzeum im. Aleksandra Kłosińskiego w Kętach 
Kościół pw. św. św. Małgorzaty i Katarzyny 
Kościół pw. św. Jana Kantego 
Klasztor i Kościół Franciszkanów Reformatów w Kętach 
Klasnor i Kościół Sióstr Klarysek od Wieczystej Adoracji 
Klasnor Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego 
Park lipowy 

Kamienne plaże nad Sołą 

dhi: ·li !_ . li 
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Śladami św. Jana Kantego 

Najbardziej znanym kęczaninem 

Jest swIęty Kościoła katolickie

go Jan Kanty (1390-1473). Ten 

ksiądz znany jest Jako kopista 

sredniowiecznych ksiąg. Jednak 

na1większą część j ego życia po

chłonęła praca profesora teologii 

w Akademii Krakowskiej . Był to 

człowiek pobozny, wspierający 

biednych żaków. Jego mądrość 

oraz sukcesy w nauczaniu sprawi 

ły ze król Kazimierz IV Jagielloń 

czyk powierzył mu wychowanie 

1 edukację swoich dzieci. Jednym 

z nich był królewicz Kazimierz, 

który pokochał całym sercem 

swego świętego mistrza i brał od 

niego naukę i wzór życia Uak wie

my królewicz sam potem został 

Widzenie św Jana Kantego, 

obraz umieszczony w ołtarzu głów-

nym, ok. 7722 r, autor nieznany 

świętym) . Jan Kanty zmarł w 1473 r. 

Został pochowany w kościele aka

demickim pw. św. Anny. Beatyfiko

wany w 16B0 r., w 1767 r. kanonizo

wany. Uznany w 1737 r. za jednego 

z patro nów Polski. św. Jan Kanty jest 

patronem Uniwersytetu Jagielloń 

skiego, Krakowa, Kęt, Archidiecezji 

Krakowskiej, Diecezji Bielsko-Zy

wieckiej oraz opiekunem środowisk 

naukowych i studentów. Bardzo 

szybko zaczął się rozpowszechniać 
ku lt Jana z Kęt. Jego rozkwit przy· 

pada na czas walki z reformacJą, od 
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Ołtarze boane oraz widok na ołtarz główny 

lat 20. XVII w ., kiedy to rozpoczął się Jego proces beatyfikacyjny Wtedy 

to Kęty, będące mie1scem narodzin profesora, stały sIe osrodk1em kul tu 

relig ijnego. 

W 1648 r. po praweJ stronie kompleksu kościelnego przy kosoele para

fialnym pw. św. św. Małgorzaty i Katarzyny, dz1ęk 1 fundaq1 m In Sykstusa 

Lubomirskiego stanęła murowana, 

ciemna i ciasna kaplica. Jak podaJe r 
legenda, na miejscu ołtarza stal pod 

koniec XIV w. dom, w którym uro

dził się Jan Kanty. W latach 1708 -

1715 kaplica została rozbudowana 

w stylu barokowym. Wystrój wnę

t rza z ołtarzem glownym nawiązują 

cym do ołtarza sw. Anny w Krakowie 

oraz dwoma bocznymi ołtarzami 

Najświętszej Mari i Panny I sw. Jozefa 

przesycony j est kontrreformacyJną 

ideą. W 1781 r kaplica 

została konsekrowana. 

sta1qc się kościołem 

Od 1702 r. w swIąty- ~ 

111 przechowywane są 

relikwie sw. Jana Kan -

tego. ~ sw 

'" 
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kosclół pw. św. św. Małgon:•
ty I Katarzyny w Kftach. Io lhlJ 
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, : ., w: 1111,llll..1 o l.ęc k1111 kościele 
pochodzi z l l.77 , W s,edniowie
cw l. oseioł fu11kcjonowal pw. św. 
Mdlgorzdty ,l od XVI w t;ikże św. 
Katarzyny N,1 początku budynek 
ko,ooła był drewniany, kiedy to 
w XIV w zbudowa110 murowaną 
gotycką swIąty11Ię. Obecnie jej 
częsc stanowi trójprzęsłowe pre
zb,tenum z ołtarzem głównym. To 
wlasn,e w tym miejscu chrztu św. 
dostąpił Jan Kanty. Gotycka świą 
tynia została zniszczona podczas 
pozaru w 1657 r. Kościół odbudo
wano w 1661 r. Wnętrze kościoła 
utrzymane jest w stylu barokowym. 
W sw,ątyni rozmieszczone były po 
bokach liczne ołtarze utrzymywa
ne przez cechy rzemieślnicze. Oł -
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tarz główny pochodzi z lat 60. XVII 
w. W jego centralnej części znajduje 
się XVll -wieczny obraz Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem, obok któ rej znajdu 
ją patronki kościoła : św. Małgorzata 
i św. Katarzyna. W zasuwie ołtarza 

umieszczono obraz Matki Boskiej 
Pocieszen ia z Kęt. W koście le można 
podziwiać jeden ze star-
szych wizerunków św. 
Jana Karltego, po
chodzący prawdo- I 
podobnie z końca /I 
XVIII w. 

Kol1•i11ym w,I/llym '""'I'·' r-m 1w1,I1,1n1rn I prr,f<> 
\CJrt•rr , i\l,- ,,dr•rr 111 Kr,11,-ow•,h r-J J"', I kecki Rynek 
Jr qo pow•.1,I11I,.. or,11 11 1,-1.,rJ P""~' " " nny p0r hr, 
d11 1 p61nP<JCJ \ rt•dniow1~< Id (I.IV / X\/ w I Pyn<>k 
był najwatn,eiszym placem m,,y,ra ru 0dbywa 
ly s rę słynne larg, , Jarmark, kęckie Tu zna1do 
wal się w1elk1 d rewniany ratusz m1eJsk1 z w1eL<1 
z głośnym zegarem. który sp,onął razem ze 1 BO 
domamr w w,elkrm pozarze m iasta w 1797 r Tu 
wreszcie odbywały s,e sesje rady m,ejsk,ej, tu 
ogłaszano najwazn,eisze dla miasta zarz<1dze
nia. W roku 1B51 na rynku s tanął pomnik św. 
Jana Kantego ufundowany p rzez m,eszkancow 
miasta. Jego autorem był M amn Rog os,nsk, 
z słynnej krakowsk,eJ pracowni Edwarda Steh · 
lika. Od tego czasu pod pomn1k1em od by · 
wały się wszystkie uroczystości miejskie 
Sta tua została usunięta przez okupanta n,em,ec 
kiego w okresie li wojny światowej , przen,es,ona 
w pobliże kościoła parafialnego Pomnik wrooł na 
rynek 3 maJa 1992 r 



Śladami 
iw. Jana Kantego 

Muzeum im. Aleksandra Kło

sińskiego w Kętach 
Na wystawie stałej poświęco

neJ historii miasta zgromadzono 

cenne pamiątki dotyczące patro

na miasta. Znajdziemy tu obrazy 

z wizerunkami świętego, cenne 

stare druki z XVI I i XVIII wieku 

przedstawiające proces beaty

fikacji i kanonizacji św. Jana, jak 

równ ież unikatowe ryciny. 
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Ulica św. Jana Kantego 

W roku 1883 rada miejska zmieni

ła nazwę ul. Żabiej (średniowieczny 

trakt prowadzący do Oświęcimia) 

na ~ześć swego słynnego rodaka na 

ul. Sw. Jana Kaniego. W roku 201 7, 

w jubileusz 250- lecia jego kanoni

zacji, na wschodniej ścianie Urzędu 

Gminy, gdzie zaczyna się ulica, od-

słonięto pamiątkową tablicę. 

Kęty to miasto sześciu kościołów 

oraz trzech klasztorów Warto 

zobaczyć naJstarszy klasztor Oj

ców Franciszkanów Reforma

tów w Kętach wraz z kościołem 

Najświętszej Marii Panny Klasz 

tor został załozony na pocz. XVIII 

w W 1714 r biskup krakowski 

ks. Kazimierz Łub1eńsk1 dokonał 

konsekracji kościoła przyklasz

tornego. Jest to Jednonawowa 

świątynia w stylu barokowym, 

wybudowana na planie prostoką

ta. W latach 1901 - 1902 do głów

neJ nawy kościoła dobudowano 

dwie kaplice: św Dydaka oraz 

Porcjunkuli Od zachodu do bryły 

kościoła przylega Jednopiętrowy 

klasztor z wewnętrznym dz1edz1n

cem zwanym wirydarzem Przy 

kościele znajdował się cmentarz. 

który w latach 1787 - 1795 pełnił 

ckich klasztorów 

role cmentarza parafialnego Ołtarz 

główny ,vykonany N latach 1710-

1714 stanowi wspaniały przykład 

sztuki barokowej W Jego centrum 

znaJduJe sIe charakterystyczna dla 

św1atyn franc1szkansk1ch grupa 

ukrzyzowan,a. tJ Chrystus wiszący 

na krzyzu /z XVIII w ) o raz rzezby 

Matki Bosk,eJ BoleJaCeJ oraz Jana 

Ewangelisty lpocz. XX w). 

"f 
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Klasztor Sióstr Klarysek od 
Wieczystej Adoracji 
Założycielką klasztoru, funkcjo
nującego najpierw jako wspól
nota sióstr Kapucynek, była 
Matka Maria od Najświętszego 
Serca Jezusa (Walentyna Łem

picka 1833-1918). W 1880 
r. otrzymała pozwolenie 
na założenie klaszto
ru. Budowę klasztoru 
zaczęto rok pozn1ej. 
W 1885 r. rozpoczęto 

równiez budowę nie-
wielkiego kościoła. Jego 

konsekracja pw. Trójcy Prze
najświętszej nastąpiła w 1893 r. 
Neogotycka budowla powstała 
na planie prostokąta. W 191 O 
r. do świątyni dobudowano 
Kaplicę Męki Pańskiej oraz do
konano aktu włączenia zakonu 
do Zakonu Franciszkanek Naj
świętszego Sakramentu ze Lwo-

wa (dziś SS. Klaryski od Wieczystej 
Adoracji). Od uroczystego wysta
wienia Najświętszego Sakramentu 
w lutym 1910 r. trwa tu nieprze
rwanie adoracja Jezusa ukrytego 
w białej Hostii. Siostry żyją według 
Reguły św. Klary. Wnętrze kościoła 
stanowi wspaniały przykład sztu
ki snycerskiej, szczególnie widać 
to na przykładzie ołtarza głów
nego oraz ambony wykonanych 
w latach 90. XIX w. przez Stanisła 
wa Jarząbka. 

Założycielkami Zgromadzenia 
Sióstr Zmartwychwstania Pań
skiego były Celina z Chludziń 
skich Borzęcka (1833-1913) oraz 
jej córka Jadwiga Borzęcka (1863-
1906). Pierwszy dom zakonny no
weJ zeńskiej wspólnoty zakonnej 
powstał właśnie w Kętach. W 1891 
r. Matka Celina Borzęcka przyje
chała do miasta, gdzie zakupiła 
posiadłość wraz z małym dom
kiem przy ul. Rajskiej. Rok późn iej 
rozpoczęto budowę klasztoru, 
który został poświęcony w 1893 
r. W kolejnym roku poświęco
no równiez jednonawową kapli
cę klasztorną. W 1895 r. otwarto 
ochronkę dla młodszych dzieci. 
Na jej bazie, w nowym budynku 
z 1898 r., powstało przedszkole, 
które siostry Zmartwychwstan
ki prowadzą do dziś. W gma
chu przedszkola funkcjonowały 
szwalnia, czytelnia oraz kapelania. 
Siostry Zmartwychwstanki w sweJ 

Celina I Jadwiga Borzeck1e 

misji zajmowały s ię m.on. wycho
waniem dziewcząt. chorym, , po
trzebującymi. Jak , wzmacn,an,em 
polskiego patriotyzmu. 



Śladami I Brygady Legionów ~!
Józef a Piłsudskiego 

w początkoweJ fazie I wojny 
światowej Kęty - jako miasto 
należące od 1772 r. do Austrii 
- były ośrodkiem rekonwale
scencji i leczenia żołnierzy au
stro-węgierskich. Szczególnie 
w latach 1914-1915, kiedy to 
walki z Rosją na froncie wschod
nim toczyły się w okolicach Kar
pat, sięgając aż pod Kraków. 
Budynki szkolne zostały prze
mienione na szpitale. Zapleae 
to sprawiło, że tutaj zaplanowa
no odpoczynek I Brygady Le• 
gionów wraz z brygadierem 
Józefem Piłsudskim po krwa
wych bojach pod Łowczów

kiem. Brygada przybyła do Kęt 
24 stycznia 1915 r. i przebywała 
tu do 28 lutego 1915 r. Był to 
najdłuższy odpoczynek Bryga
dy na terenie Galicji. W mieście 
ulokowano Komendę Placu, 
sztab główny brygady, kantynę 
oficerską, szpita l, żandarmerię, 
areszt, sąd wojskowy, prowian
turę, kuchnię, pralnię, tabory 
oraz oddział karabinów maszy
nowych. Tu zamieszkał również 
sam Piłsudski. Poszczególne 
oddziały zostały rozlokowane 
w sąsiednich wsiach. W Bulo
wicach - 1 pułk piechoty (bata 
liony I i Ili) z dowódcą Edwar-

dem Rydzem 
,. Śmigłym" , 
który po 31 
stycznia 1915 r. został przenie
siony do Wilamowic. W Kobier
nicach stacjonował VI batalion 
piechoty z dowódcą - Albinem 
Satyrem Fleszarem. W Czańcu 
rozmieszczono 5 pułk piechoty 
Leona Berbeckiego. W Bujako
wie znalazł się batalion piechoty 
Witolda Ścibor-Rylskiego oraz 
kompania saperów Mieczysła

wawa Dąbkowskiego. W Kozach 
umieszczono dywizjon kawalerii 
- słynnych ułanów Władysława 

Be\iny Prażmowskiego. W Osie
ku rozlokowała się artyleria bry
gady pod dowództwem Ottoka
ra Brzozy Brzeziny. Miesięczny 
pobyt pułku pod komendą 
Józefa Piłsudskiego w Kętach 

i okolicy upłynął legionistom na 
rekonwalescencji, ćwiczeniach 

wojskowych oraz odpoczynku. 
Brygada została doposażona 

w sprzęt, w tym 6 ciężkich dział, 

karabiny oraz umundurowanie. 
W czasie pobytu w Kętach zapo
aątkowana została wojskowa 
edukacj a powszechna. Legiony 
zasi liło wielu ochotników. Waż

nym działaniem było zakończe

nie reorganizacji I Brygady. 

Szpltal w budynku szkół po
wszechnych w Kftach 
Budynek szkól powszechnych 
- męskiej I zeńsk1ej został wy
budowany w latach 1897-1898. 
Pierwotnie był to budynek Jedno
p iętrowy, drugie piętro dobudo
wano w latach 1947-48. Mieściły 

się w nim dwie szkoły. 

Dzieje szkolnictwa w Kętach 

sięgają czasów XIV w. kiedy to 
funkcjonowała szkoła parafialna. 
W 1787 r. szkołę przekształcono 
w państwową trywialną. W la
tach 40. XIX w. powstała Główna 
Szkoła Męska i Trywialna Żeńska. 
W 1904 r. otwarto tu również 

szkolę przemysłową dokształ
cającą . Przed gmachem stoi po
mnik grunwaldzki przedstawiają

cy Matkę Boską z Dzieciątkiem, 

odsłoni ęty w 191 O r z okazji 
500-lecia polskiego zwycięstwa 

po Grunwaldem. 
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W listopadzie 1914 r. w budynku 
umieszczono szpital dla zołnierzy 
walaących po stronie Austro-Wę

gier, w tym I Brygady. Leczyło s,ę 
tu 489 legionistów. 
Obecnie budynek Jest s1edz1ba 
Szkoły PodstawoweJ nr 1 w Kę
tach. 
Szkołę ukończył m.in.: Stefan 
Kaczmairz (1895-1939) -
po lski matematyk. nale
żał do słynneJ lwowsk1eJ 
szkoły matematya neJ. 
Twórca metody rozwią

zywania układów rów
nań liniowych. Jego al 
gorytm wykorzystywany 
jest w tomografii kompu-
terowej i cyfrowym przetwa
rzaniu sygnałow 
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Śladami 
I Brygady Legi~nów 
Józefa Piłsudskiego 

Herbaciarnia prowadzona 
przez kęckie Koło Ligii Ko
biet - kamienica Rynek nr 2 
Na czas pobytu I Brygady 
w kancelarii notariusza Anto
niego Bahra założono herba
ciarnię. Była to nie tylko tania 
pijalnia herbaty, ale i sklepik 
z potrzebnymi legionistom to
warami. Herbaciarnie prowa
dziły kobiety z kola Ligii Kobiet 
na czele z Bronisławą Dwo
rzańską oraz Leokadią Cho
dorowską (dyrektorką szkoły 

powszechnej żeńskiej) . Obok 
herbaciarni panie prowadziły 

szwalnię, w której cerowano 
lub przerabiano mundury le
gionowe. 

•• 

Komendę Placu (kamienica Ry
nek 10) podczas pobytu I Brygady 
w Kętach powierzono oficerowi 
legionów Franciszkowi Pększyc 

- Grudzińskiemu. Komenda orga
nizowała pobyt Brygady w aspek
tach kwaterunkowych, szpitalnych, 
meldunkowych, prowiantowych, 
przydziału wojskowego, rachunko
wości, kuchni oficerskiej i polowej, 
archiwum. Komenda Placu mieści

ła się w Kamienicy nr 9, należącej 
wtedy do rodziny Szmelzów. 
W 1841 r. urodzi/ s ię tutaj Hen
ryk Dołkowski, późniejszy kupiec, 

radny miasta Kęty, 

burmistrz w latach 
1874-77, pionier 
i ojciec polskiej 
hodowli ziemnia 
ka (uzyska/ po
nad 100 nowych 

odmian tej rośli -

ny) . 

, 
j 

Komenda Placu Pośrodku siat kamen 
dani placu Fr Pększyc-Grudz1ńsk1 

Legioniści zajmujący się oprowtZOCJQ. 
Pierwszy z prawej Fr. Thetschel 

J 

Eustachy Sok 

r-

~ -

Kamienica nr 27 
W kamienicy teJ. naleząceJ do ap 
l ekarza Eustachego Sokalskiego 
przez m1es1ąc mieszka/ brygadier 
Józef P1/sudsk1. Na czesc tego 
pobytu w roku 1938 kęckie kolo 
Związku Legionistów Po lskich 
ufundowało I wmurowało tablicę 

pamiątkową JeJ oryg inał znaJduJe 
się na ekspozyq1 h1storyczneJ Mu 
zeum im. Aleksandra Klos1ńsk1ego 
w Kętach . Na kamienicy powieszo 
na Jest kopia tablicy 



Grobowi..: z:marłych w K,
tach 1.glonlstów nill Cmentill· 
n:u Komunalnym w K.iach 
Pvdrz,n pc,b/lU I BrJqMJ/ 
N vryniYu chrJrr.Jb I ran z rn::,rłrJ 

t fł~o 3 zołnierz / B 111 ,,, Grze 
gorz l .1 u•,,;;ł z taboru l<-g1onó 11 
Izm 12 02 191 S r J. J;,n W1ecw 
re~ Izm 21 02 191 S r ) ,,raz Sta
n,slaw O1:z!.'.,,; r,, , 130 02 191 S r ). 
Pocho „ ano ich w,, w·,pó lnym 
groboNcu na cm!.'ntarzu m1eJ 
shm 

Stacja kolejowa PKP w K.iach 
po ... ,~tala w cz.a;,e budo,1 I l1n11 
l,, ole, zelazneJ z B,ałeJ do Wado 
v11c w latach 1 P,8 7 1?,88 Z pe ronu 
Sl3CJ I oddzi ały I Brygad/ Od Jecha
ły na front nad I lidą 1,, ońcem lute
go 191 S r Po tym cza sie do 1,,ońca 

lipca odJezdzal, róvin,ez zwerbo-
11an1 11 r etach ochotnicy 
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Kamienica, ul. T. Kościuszki 11 
W lllleJscu tylll stal drewniany 
dom 11.~lezący do dziada , babki 
Ambrozego - Grzegorza Flork,e
w,cza ornz Zofii z Marchwickich. 
Prowadził, 0111 dom zajezdny 
oraz handlowali zbozem. Tu od 
1788 r lll1eszkal pod opieką 

babki Ambroży. To właśnie jede
nascie dn, po wielkim pożarze, 

w ktorym s palił się dom rodzi 
cow (nr 199). babka Zofia zabra
ła do Krakowa młodzieńca, aby 
poszu kać mu zajęcia . 

Kamienica, ul. A. Mickiewicza 3 
Na miejscu kamienicy znaJdował się 

drewniany dom nr 199, który nale
zał do rodziców Ambrożego. Po za
kupie domu przy ul. Czanieckiej (ul. 
T. Kościuszki) w roku 1782 wypro
wadzili się, ale już cztery lata póź
niej, po jego sprzedazy, zamieszkali 
ponownie w domu nr 199. 
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Szkoła, w której edukację pod
stawową ukończył Ambroży. 
Kamienica, Rynek 17 
W czasach, kiedy Ambroży Gra
bowski przez cztery - pięć lat 
uczęszczał do szkoły, mieściła się 

ona w budynku nr 124, należącym 
do rajcy miejskiego i burmistrza 
Wojciecha Kubeszewskiego. Był to 
jeden z najstarszych murowanych 
domów w Kętach. Na podwórku 
na tyłach kamienicy funkcjono
wał stary browarek. Następnie 

kamienicę zakupił syndyk miejski 
Wincenty Drapczyński , a po jego 
śmierci urzędnik miejski Andrzej 
Fencenko. Do lat 70. miasto użyt

kowało kamien icę jako miejsce 
wyszynku i sprzedaży alkoholu, 
a w okresie 1867-69 jako ratusz. 
W 1872 r. kamienicę zakupił dla 
siebie Wincenty Zemanek (bur
mistrz), a w 1876 r. na własność 

l 
miasta nabył jq burmistrz Henryk 
Dolkowsk1. W końcu lat 70 XIX w 
nadbudowano piętro, gdzie znaj
dowała s,ę sala spotkan, w tym 
TG Sokół oraz czytelnia miejska 
Kamienica była wlasnośc,ą miasta 
do 1931 r., kiedy to została prze
kazana Spóldz1eln1 Rolno-Han
dlowej „Skiba", do której nalezała 
kamienica. 

Klasztor Ojców Franciszkanów 
Przy kosc1ele klasztornym znaj 
dował s1e cmentarz. gdzie cho
wano osoby wsp1eraJące klasztor 
W roku 1796 pochowano na n,m 
zmarłego na gangrene OJCa Am
brozego - Jana Grabowskiego 
W swych wspomnieniach słynny 
księgarz podaJe. ze czesto chodził 

na msze do kościoła przyklasztor
nego. 

.,,. ' -
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Gminna Biblioteka Publiczna 
im. Ambrożego Grabowskie
go w Kętach 
B bhotela m1eJska w Kętach 
Jest naJstarsza instytucją kultu
ry w Kętach. Za/ozenie czytelni 
m1eJs~1eJ przypada na lata 60. 
XIX w Wtedy to celem krzewie
nia kultury oraz kształtowania 

postaw patriotycznych władze 
miasta uzyskały pozwolenie 
cesarskie na funkcjonowanie 
czytelni oraz resursy miesz
czans~•eJ Jej prezesem był 
ks•adz proboszcz Franciszek 
Schonek. Początkowo mieści
ła s,e ona w kamienicy nr 194 
'obecnie R1nek 17), następ

n e po 1898 r umieszczono Ją 
" Kamienicy nr 245 /obecnie 
" f"el- 20r W roku 1949 zbiory 

czytelni przejęła utworzona Miej
ska Biblioteka Publiczna. Od tego 
czasu w sołectwach powstawały fi
lie. W kwietniu 2000 r. Rada Miasta 
nadała Gminnej Bibliotece Publicz
nej imię Ambrożego Grabowskiego. 
Dzisiejszy budynek bibliotek, po
chodzi z 1898 r., kiedy to wybudo
wano go w celu umieszczenia tam 
aresztu sądowego. 



Adres: 
os. Nad Solą 29 
32-650 Kęty 
tel. 33 84S 51 21, 
sekretanat@osir.kety.pl 

www.os1rkety.pl 

Ośrodek Sportu I Rekreacji 
w Kftach oferuje bogatą ofer
tę zajęc na krytym basenie oraz 
w hall sportowej. W budynku 
basenu mozna równiez odpo
cząć w grocie solnej , saunie, lai
ni parowej i jacuzzi. Prowadzone 
są tu m.in. nauka pływania, aqua 
areobik, gimnastyka dla seniora. 
W hal i sportowej prowadzone sa 
zajęc i a z tenisa stołowego, roz: 
grywane są turnieje, fi tness. 

Park Lipowy w K,tach powstał 
w 201 4 r Posadzono w nim wszyst 
kie występujace w Polsce gatun 
k1 oraz odmiany lipy Nasadzono 
takze drzewa I krzewy przyjazne 
pszaołom oraz inne gatunki. kto 
re dzisiaj ozdabiają park. W parku 
zorganizowane sa trzy rozne śc1ez
ki dydaktyane, na ktorych ląanie 
stanęło 25 tablic informacyjnych. 
Można się z nich dow1edz1ec wie
lu ciekawych 1nformaq1 o samych 
lipach, o pszaolach oraz ogolnie 
o ochronie przyrody W parku 
znajdują s i ę takze alejki rekreacyj 
ne, gdzie mozna spacerowac. bie
gać albo jeźdz1C na rolkach. 
Park znaJduJe s1e w bliskim sąs iedz

twie rzeki Soły gdzie wydzielono 
takze obszar ekolog1any nalezący 
do programu Natura 2000. Chro-
111 się tu gniazda wielu gatunkow 

rzadk!Ch ptakow Strefa przy
brzezna Soły ,waz z Parkiem 
lipowym razem tworza p1ekny 
zakatek gdzie : bliska mozna 
obserwowac pr::yrode ora: pr::y 
okazji dow1edz1ec s1e c:egos po
zytecnego : :a1ns-talowanych 
tablic informacyjnych 



Dom ....... w ...... ,,~,-~ -;,,o;,a,,;,go. '"'"''i'"'" j 
dz1 kilkanaście sekcji rozwijających na niedzielę najbliższą dniu św 
zamteresowania ludzi w różnym Jana z Kęt - 20 października. · 

wieku Mieści się tu również kino, 
a takze restauracja .Mimoza·. In
stytucja w ciągu całego roku orga
nizuJe wiele ciekawych wydarzeń: 
np. Besk1dzk1 Festiwal Tańca. Fe
stiwal Młodego Aktora. konkurs 
.O Złoty Klucz Wiolinowy", .Oj
czysty-polski -mój", Jarmarki Wiel
kanocny oraz Bożonarodzeniowy 
- na kęckim rynku, święto miasta 
czyli Dni Kęt. Kęckie Noce Rakowe. 
Do tego jest współorganizatorem 

święta patrona miasta - Jarmarku 

Adres: 
ul. Zw1rk1 i Wigury 2a, 32-650 Kęty 
centrala tel. 33 844 86 70; 
fax. 33 845 27 1 O 
poczta@domkultury kety.pl 
www domkultury.kety.pl 

Gminna Blbllotelca Publiczna 
Im. Ambrożego Grabowslcle
go w K,tach 
W zasobach bibl1otek1 1 Jej fd 11 
w Kętach Podlesiu. Nowej Ws,. 
Łękach I Bielanach znajduje się 

bogaty księgozbiór, corocznie 
aktualizowany o nowe pozyqe 
Biblioteka oferu1e równiez stano
wiska komputerowe. gdzie moz
na skorzystać z internetu. 
Oprócz wypożyczania książek bi
blioteka prowadzi ozywIoną dzia
łalność kulturowo-edukacyJną dla 
osób w róznym wieku. Niezwykle 

ciekawe są spotka111a Dyskusyjne 
go Klubu Ks1ązki. a dla mlodziezy 
projekt związany z kodowamem 

programowaniem robotów 
W stały program wpisały sIe dzia
ła111a. takie Jak. konkurs literacki 
.AmbrozJada·. Noc z Anderse
nem. Noc 81bl1otek. 

- ...t 

Adra: 
ul Reymonta 2 32-650 Kęty 
tel· 33/ 845-31 -02. 845-28-66 
fax: 33/ 845-31 -02 
www.biblioteka kety pl 
poczta@b1bhoteka kety pl 



Muzeum Im. Aleksandra Klo
slńslclego w Kttach gromadzi 
zabytki I unikaty z terenu gmI_
ny Kęty oraz okolicznych ws1. 
w swo1Ch zbiorach ma ponad 
7000 eksponatów. Prezentowane 
są one w sali historycznej, w sa
loniku m1eszaańsk1m, na ekspo
zyq , sztuk, sakralnej oraz św1ec
k1eJ. a takze w sali etnograficznej. 
Muzeum prezentuje dzieJe mia
sta oraz zycie codzienne m,esz
kanców miasta i okolicznych wsi. 
Najstarsze eksponaty pochodzą 
z VII-V w. p. n. e. Niezwykle cenną 
i Jedną z bogatszych w Po lsce jest 

Adres: 
Rynek 16 
32-650 Kęty 

m{( 
tel. 33 845 07 31 
www.muzeum.kety.pl 
ema1I muzeum@muzeum kety.pl 

A 

kolekcja dotycząca pręzn,e dz,ała

JąCych w Kętach cechów rzemieśl
niczych. Kazdego roku muzeum 
organizuJe wystawy czasowe po
święcone konkretnym tematom 
przy okazJi których prezentowan~ 
są eksponaty na co dzień przecho
wywane w magazynach Muzeum 
prowadzi równ,ez cykl darmowych 
spotkań z zapraszanymi gośćm,, 
naJczęściej z renomowanych uczel
ni wyzszych pt. ,,Spotkania przy 
armacie". Co roku w sobotę przy
padaJącą po 18 maJa (Międzynaro
dowym Dniu Muzeów) instytucJa 
włącza s,ę Noc Muzeów. Muzeum 
prowadzi równ,ez badania nauko
we dotyczące historii miasta, a ich 
wynik, publikuje. W sklepiku muze
alnym można zakupić wydawnic
twa regionalne oraz pam1ątk1 z Kęt 

I mfi . 
li 

- • 


