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Wstęp 

Rozwój i odnowa obszarów wiejskich to jedno z kluczowych wyzwań, 

jakie stoją przed Polską w okresie integracji z Unią Europejską. Zasadniczym jej 

celem jest wzmocnienie działań służących zmniejszaniu istniejących 

dysproporcji i różnic w poziomie rozwoju obszarów wiejskich w stosunku do 

terenów miejskich. 

Plan Odnowy Miejscowości jest jednym z najważniejszych elementów 

odnowy wsi, jej rozwoju oraz poprawy warunków pracy i życia mieszkańców.  

Celem działania „Odnowa i rozwój wsi” jest poprawa jakości życia na obszarach 

wiejskich poprzez zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców 

wsi oraz promowanie obszarów wiejskich. Działanie umożliwi rozwój 

tożsamości społeczności wiejskiej, zachowanie dziedzictwa kulturowego i 

specyfiki obszarów wiejskich oraz wpłynie na wzrost ich atrakcyjności 

turystycznej i inwestycyjnej. 

Niniejsze opracowanie zawiera charakterystykę miejscowości, 

inwentaryzację zasobów służącą ujęciu stanu rzeczywistego, analizę SWOT czyli 

mocne i słabe strony miejscowości, planowane kierunki rozwoju, 

przedsięwzięcia wraz z szacunkowym kosztorysem i harmonogramem działań. 

Rozdział I,  II, III  został opracowany przez Katarzynę Sołtys na podstawie: 

 publikacji „Odległa i niepodległa przeszłość mojej małej ojczyzny-

rodzinnej miejscowości Kalej-Szarlejka, Gmina Wręczyca Wielka”, 

Tomasza Krzypkowskiego 

 „Przewodnika przyrodniczego po ziemi kłobuckiej” Janusza Hereźniak 

i Jarosława Sieradzkiego,  

 danych statystycznych Urzędu Gminy Wręczyca Wielka, 

 Strategii Rozwoju Gminy Wręczyca Wielka 

 spotkań z mieszkańcami wsi Kalej 

Rozdział IV opracował Marek Prubant.  



 
 

 

I. Charakterystyka miejscowości 

 
1. Położenie geograficzne 

 
Kalej jest miejscowością położoną na terenie Gminy Wręczyca Wielka 

w południowej części powiatu kłobuckiego, północnej części województwa 

śląskiego w odległości 6 km od Częstochowy. Znajduje się na obszarze Lokalnej 

Grupy Działania „Zielony Wierzchołek Śląska”.  

Obszar Kalei należy do terenu Wyżyny Woźnicko-Wielunskiej, 

mezoregionu Obniżenia Krzepickiego. Kalej znajduje się we wschodniej części 

Gminy Wręczyca Wielka, od zachodu poprzez zwartą zabudowę bezpośrednio 

sąsiaduje z Szarlejką, na północnym zachodzie z Wręczycą Wielką, na północny 

z Grodziskiem i Pierzchnem, a na południu z Wydrą i Gorzelnią 

 

 
Zdjęcie satelitarne wsi Szarlejka i Kalej 



 
 

 

Kalej należy do największych wsi w gminie. Powierzchnia Kalei 

wynosi 6,6 km2, co stanowi ok. 4,52% powierzchni gminy Wręczyca Wielka 

(148 km²). Ludność Kalei liczy 1668 mieszkańców (stan na 31.12.2006 r), co 

stanowi 9,6 % ludności gminy Wręczyca Wielka (17 339) i na 26 miejscowości 

w gminie daje trzecie miejsce pod względem ilość mieszkańców. Średnia gęstość 

zaludnienia wynosi 160 osób na km², w gminie zaludnienie średnie jest niższe 

i wynosi 114 osób na km2.  

Wieś rozciąga się wzdłuż drogi głównej, w ostatnim okresie obserwuje się 

rozbudowę wsi wzdłuż pobocznych dróg. Jest to typowa ulicówka z zabudową 

jednorodzinną zagrodową. Przy nieczynnej kopalni Malice znajduje się jeden 

blok mieszkaniowy, wybudowany na potrzeby pracowników. Wieś nie posiada 

centrum, nie ma dominantów przestrzennych oraz przestrzeni wspólnej. Niestety 

budownictwo nie jest jednolite pod względem architektonicznym, dawna 

zabudowa drewniana charakterystyczna dla tego terenu uległa już prawie 

całkowitemu zniszczeniu. W związku z obserwowanym na tym terenie 

napływem ludności miejskiej z pobliskiej Częstochowy, obserwuje się zjawisko 

urbanizacji w kontekście społecznym i osadniczym.  

 

2.Historia miejscowości 

 
Historia Kalei jest związana z dziejami Częstochowy, a ściślej z dziejami 

klasztoru jasnogórskiego. Jednak historia osadnictwa na tym terenie jest 

datowana wcześniej. Na podstawie badań archeologicznych przeprowadzonych 

w najbliższej okolicy (Dankowice, Truskolasy, Grodzisko, Kłobuck – Zakrzew, 

Mirów i Częstochowa ) dowiedziono, że pierwsze ślady działalności człowieka 

w tym  rejonie datują się na środkową epokę kamienną – mezolit ( 9000 – 4000 

lat p.n.e. ). Świadczą o tym narzędzia znalezione w okolicach Dankowic (grocik, 

wiertnik na wiórze, wióry krzemienne). Ocieplenie się klimatu spowodowało 

rozwój osadnictwa. Z okolic Truskolas pochodzą ułamki naczyń m.in. ułamek  



 
 

 

baniastego naczynia z szyjką, co świadczy o rozwoju kultury pucharów 

lejkowych, podobnie jak na Rakowie w Częstochowie, gdzie istnieje całe 

stanowisko cmentarne z tej kultury. Dogodne położenie: dolina rzeki Białki 

i lasy, spowodowały prawdopodobnie również rozwój stałych osad na naszym 

terenie. Ponieważ w  okolicy nie były prowadzone żadne badania archeologiczne, 

stąd nie mamy żadnych dowodów na istnienie wsi przed przyjęciem 

chrześcijaństwa.  

Wydarzeniem przełomowym dla Kalei było objęcie tej części Polski przez 

Władysława Opolskiego jako lenna. Krótki okres jego władania (lata 1370–1393) 

zaznaczyły się w dziejach Częstochowy i okolic dwoma faktami przesądzającymi 

o kierunkach dalszego rozwoju miasta i najbliższych miejscowości. Było to 

nadanie praw miejskich (1372) i fundacja klasztoru (22.VI.1382). Od roku 1391 

Władysław Opolczyk prowadzi wojnę z Władysławem Jagiełłą i ją przegrywa. 

Opiekunem konwentu zostaje Jagiełło i uposaża go na nowo. Przywilejem z 2 

kwietnia 1414 roku król nadaje na własność klasztorowi wieś Kalej.  

Od śmierci ostatniego z Jagiellonów i nastania epoki królów elekcyjnych 

zaczęła się powolna degradacja klasztoru i wsi klasztornych. Rabunki, grabieże 

wojsk najemnych, wojny i epidemie (np. z lat 1629–1630, gdy z Częstochowy 

przybyło prawie kilkuset mieszkańców ratujących się przed klęskami), 

spowodowały upadek kowalstwa, które na tym terenie było bardzo dobrze 

rozwinięte. Dodatkowo Mikołaj Wolski – starosta krzepicki, zaczął likwidować 

kuźnie, a zajmowane przez nie grunty zamieniać na folwarki. Tak powstał 

folwark Kalej z dworem szlacheckim. Ostateczny cios zadał Kalei potop 

szwedzki. Szwedzi oszczędzając Częstochowę , jako miejsce noclegu, rabowali 

i palili okoliczne wsie jako rekompensatę za niepowodzenia przy zdobywaniu 

klasztoru. W wyniku wojny nastąpił powolny upadek miejscowości, z którego 

nie mogły się podnieść przez prawie 200 lat 

W czasie drugiego rozbioru Polski w roku 1792, Kalej trafiła do zaboru 

pruskiego, a w wyniku zwycięskiej wojny Napoleona z Prusami w 1806 roku, 

została  zajęta  przez  wojska  generała  Dąbrowskiego i weszła w skład Księstwa  



 
 

 

Warszawskiego. Po upadku Księstwa w 1813 roku, miejscowość trafiła do 

zaboru rosyjskiego, w którym pozostała do odzyskania niepodległości w 1918 

roku. W 1865 roku, w wyniku represji po Powstaniu Styczniowym, pozbawiono 

klasztor dóbr ziemskich i folwarków. Kalej stała się wsią wolną zgodnie 

z carskim ukazem uwłaszczeniowym.  

Po odzyskaniu niepodległości w 1918 roku, młode państwo było ciągle 

narażone na ataki wrogów zewnętrznych, np. Rosji. W wojnie 

polsko - bolszewickiej brali udział mieszkańcy Kalei, albo jako ochotnicy, albo 

jako darczyńcy zboża, mąki, ziemniaków i innych produktów rolnych. 

Pierwszego dnia II wojny światowej, po przegranej bitwie pod Mokrą, 

oddziały 7 Dywizji Piechoty, aby uniknąć okrążenia, wycofały się za linię Warty. 

2.IX.1939 roku (sobota), do Kalei wkroczyły niemieckie jednostki wojskowe 

wchodzące w skład 10 armii, dowodzonej przez generała Waltera von Reichenau, 

rozpoczynają rekwizycje na potrzeby wojenne. Ludność cywilna nie stawiała 

oporu. Mimo to kilka osób zostało zabranych przez Niemców do Częstochowy, 

do więzienia na Zawodziu, a stamtąd trafiło do obozów przejściowych. Kalej 

znalazła się w granicach III Rzeszy, a przejście graniczne między Rzeszą 

a Generalną Gubernią znajdowało się tuż za Grabówką, nad rzeczką Białką, we 

wsi Szarlejka. Posterunek Zollamtu był w miejscu dzisiejszego mostu nad rzeką, 

koło stacji Petrochemii na drodze Kłobuck – Częstochowa. Na terenie wsi 

ludność polska posiadająca lepiej wyposażone, murowane domy, została 

wysiedlona. Ich miejsce zajęli sprowadzeni z rumuńskiej Bessarabi osadnicy 

niemieccy. Dla potrzeb osadników sprowadzono z Częstochowy Żydów, których 

zakwaterowano w dzisiejszym domu sióstr zakonnych przy kościele parafialnym. 

Żydzi pracowali przymusowo w majątkach osadników do około połowy 1944 

roku, a następnie zostali wysłani z transportem do Oświęcimia. Kalej została 

wyzwolona w wyniku manewru okrążającego, przez czołówki pancerne I Frontu 

Ukraińskiego, w dniu 16.I.1945 roku.  

Po roku 1945 tereny Kalei wchodziły w skład województw:  kieleckiego 

(lata 1945-50),  śląsko-dąbrowskiego (1950-52),  katowickiego  (1952-75),  



 
 

 

częstochowskiego (1975-98). Od 1 stycznia 1977 roku Kalej została włączona do 

gminy Wręczyca Wielka. Na mocy reformy administracji w 1999 roku gmina 

weszła w skład powiatu kłobuckiego w województwie śląskim.  

Po II wojnie światowej najważniejszym czynnikiem wpływającym na 

rozwój gminy była działalność Częstochowskiego Okręgu Rud Żelaza – w latach 

50-tych powstały kopalnie we Wręczycy Wielkiej, Golcach i Malicach w Kalei. 

W kopalni „Malice” pracowało prawie 50% mieszkańców  wsi Kalei i Szarlejki. 

Kopalnię zamknięto w wyniku wyczerpania złóż rudy w roku 1979. 

W 1967 roku położono asfalt na drodze z Częstochowy do Szarlejki, który 

w następnych latach przedłużono do Kalei i skrzyżowania z drogą na Wręczycę. 

W 1959 dzięki staraniom ówczesnego dyrektora szkoły Stefana 

Łukaszewicza oddano do użytku nową szkołę zbudowaną na obszarze Kalei. 

W wyniku reformy edukacji, przeniesiono do szkoły przedszkole, tworząc Zespół 

Szkolno – Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego. 

Elektryfikację obu wsi przeprowadzono w latach 1954 - 1956, wodociągi 

założono na początku lat 90-tych, a pierwszą linię komunikacji miejskiej łączącą 

najpierw Szarlejkę z Częstochową uruchomiono w 1959, a następnie przedłużono 

ją do Kalei i dalej do Wręczycy.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

  

  

Charakterystyczne budownictwo  
mieszkalne i gospodarcze 
w Kalei  z przełomu  

XIX i XX wieku 



 
 

 

II. Inwentaryzacja zasobów służących odnowie 

miejscowości 
 

1. Zasoby przyrody 
 

1.1 Budowa geologiczna i ukształtowanie terenu 
Obszar Kalei należy do terenu Wyżyny Woźnicko-Wielunskiej, 

mezoregionu Obniżenia Krzepickiego. Budowa geologiczna tego terenu jest 

zróżnicowana, obszar całej wyżyny leży w obrębie monokliny śląsko- 

krakowskiej. Tworzą ją mezozoiczne utwory jurajskie, które spoczywają na 

silnie sfałdowanym podłożu paleozoicznym. Płyta mezozoiczna zbudowana jest 

głównie z wapieni jurajskich, na omawianym terenie występują  iły szarozielone, 

glinki i żwiry kwarcowe. W utworach jurajskich wykształciły się rudy żelaza, 

które występują na obszarze Kalei  i były eksploatowane w nieczynnej obecnie 

kopalni Malice.  

W trakcie zlodowaceń plejstoceńskich teren ten został objęty 

zlodowaceniem krakowskim i środkowopolskim. Utwory mezozoiczne zostały 

przykryte młodszymi osadami, w związku z tym na powierzchni występują 

piaski, żwiry, gliny. 

Rzeźba terenu została ukształtowana w wyniku działalności lodowca i wód 

lodowcowych. Ciąg moren czołowych biegnących od Częstochowy aż do 

wschodnich terenów Kalei, wyznacza zasięg zlodowacenia środkowopolskiego 

stadiału maksymalnego.  Najbardziej charakterystyczną formą terenu jest jednak 

forma antropogeniczna, górująca w okolicy hałda po kopalni rud żelaza 

Malicach. Na pozostałym obszarze Kalei rzeźba jest już bardziej monotonna i w 

porównaniu z pobliską Szarlejką występują mniejsze różnice wysokości 

względnych.  

 



 
 

 

1.2 Stosunki wodne i klimat 
 

Kalej położona jest  w obszarze dorzecza Warty. We wschodniej części 

Kalei, tuż przy granicy z Szarlejką, znajdują się źródła rzeki Białki będącej jej 

dopływem. Obszar wokół źródła jest podmokły, występują 2 małe stawy, kiedyś 

hodowlane, obecnie niewykorzystywane gospodarczo. Prowadzone są prace 

melioracyjne, które doprowadzą do częściowego osuszenia tego terenu. 

Południowo-zachodnią część Kalei odwadnia rzeka Gorzelanka, której źródła 

znajdują się ok.1,5 km w kierunku północno-zachodnim, będąca dopływem rzeki 

Stradomka. W pobliżu hałdy występują tereny podmokłe i torfowiska, znajduje 

się tam niewielki zbiornik wodny powstały w wyniki osiadania gruntu 

związanego z eksploatacją rud żelaza. Na tym terenie występuje wiele cennych 

gatunków roślinności łąkowo-bagiennej. Teren ten określany jako nieużytek pod 

kątem gospodarczym jest bardzo ciekawy pod względem przyrodniczym.  

W północnej części Kalei na obszarze leśnym znajduje się ciek wodny 

przepływający przez użytek ekologiczny  „Dzicze Bagno”, wpadający 

w miejscowości Grodzisko do Czarnej Okszy, która jest dopływem Liswarty. 

Obszar źródłowy jest jest silnie zabagniony, występują torfowiska. 

Teren Kalei  położony jest  w dzielnicy Częstochowsko – Kieleckiej, która 

obejmuje zachodnią część Wyżyny Małopolskiej. Opady są stosunkowo duże 

i dochodzą do 800 mm. Średnia suma opadów: półrocze ciepłe 400 – 500 mm, 

półrocze chłodne 225 – 250 mm. Miejscowości położone w cieniu wzniesień 

mają opady znacznie niższe. Stosunki hipsometryczne odbijają się również 

w sposób bardzo wyraźny na czasie trwania pokrywy śnieżnej, który dochodzi do 

100 dni. Długość okresu wegetacyjnego wynosi od 200 do 210 dni. Średnie 

temperatury powietrza: styczeń – 3 C ,lipiec +18 C. Średnia roczna to + 7,5 C. 

 

 

 



 
 

 

 

 
Fragment rzeki Białki przepływającej przez Kalej i Szarlejkę 

 

1.3 Świat roślinny i zwierzęcy 

 
Podstawowym bogactwem gminy Wręczyca Wielka są lasy, które zajmują 

ponad 36% jej powierzchni, stanowią ważny element kształtujący klimat 

i podnoszący estetykę krajobrazu. Kalej od strony północnej, zachodniej 

i wschodniej otoczona jest rozległym kompleksem leśnym. Na terenie gminy 

zaobserwowano rośliny znane obecnie z niewielu stanowisk w kraju. Zalicza się 

do nich osiem gatunków roślin łąkowo-torfowiskowych, które znalazły się 

w tzw. „Czerwonej Księdze” – liście roślin zagrożonych w Polsce. Są to: goździk 

pyszny, rosiczka pośrednia, rosiczka okrągłolistna, storczyk Fucha, storczyk 

plamisty, kruszczyk błotny, turzyca pchla, turzyca Davalla. Pod częściową 

kontrolą znajdują się takie rośliny jak: storczyk krwisty, owadożerny pływacz 

zachodni, lilia złotogłów, gółka długoostrogowa, ciemiężyca, świeżąbek. 

Charakterystyczne dla gminy są gatunki synantropijne, w tym przypadku 

związane z istnieniem pokopalnianych hałd: robienia akacjowa, dąb czerwony, 

czeremcha  amerykańska,  karawana  syberyjska,  śnieguliczka  biała.  Gatunki te  

 



 
 

 

 

występują w obrębie hałdy Malice. 

O walorach przyrodniczych Kalei świadczy występowanie użytku 

ekologicznego „Dzicze Bagno”. Użytek ekologiczny został utworzony w 2002 r. 

na powierzchni 12,3 ha w celu ochrony torfowiska przejściowego i niskiego 

z cennymi i rzadkimi regionalnie gatunkami roślin. Zlokalizowany jest na północ 

od wsi na, na terenie Nadleśnictwa Kłobuck. 

 

2.Dziedzictwo kulturowe 
 

Na terenie Kalei nie występują obiekty zabytkowe, jednak na uwagę 

zasługuje kościół parafialny. Budowę kościoła rozpoczęto w 1924 roku. Obrano 

franciszkański tytuł kościoła i Patronki parafii Kalej – Matki Boskiej Anielskiej, 

której święto uroczyście jest obchodzone każdego roku 2 sierpnia. Kościół 

projektował architekt, pochodzący z Warszawy, p. Konstanty Jakimowicz. 

Łącznie z projektem kościoła, wykonano również projekt plebani, domu 

parafialnego dla pracowników kościelnych, oraz budynku gospodarczego. 

Zgodnie z założeniami projektowymi, budowano z kamienia wapiennego. 

Późniejszą inicjatywą parafii było wykonanie malowideł ściennych, 

zaprojektowanych przez malarza, 

dawnej szkoły lwowskiej 

p. W. Pyżyńskiego  
 

 

 

 

 

 

 

Widok obecny wnętrza kościoła 

 



 
 

 

W kościele znajdują się godne uwagi organy piszczałkowe, które zostały 

przeniesione z kościoła św. Barbary w Częstochowie, a wcześniej znajdowały się 

na Jasnej Górze.  

 
 

 

 

 
 

3. Infrastruktura  społeczna  
 

3.1 Zespół Szkolno-Przedszkolny  
 

W Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Kalei znajduje się przedszkole i szkoła 

podstawowa. Szkoła Podstawowa w Kalei ma bardzo dobrą bazę dydaktyczną. 

Posiada nowoczesną pracownię komputerową i bibliotekę multimedialną. 

Teren szkoły zajmuje 3 ha i jest dobrze zagospodarowany. Znajduje się tam 

plac zabaw, pełnowymiarowe boisko do gry w piłkę nożną, boisko treningowe 

oraz ogródek dendrologiczny. Istnieje pilna potrzeba budowy boiska 

wielofunkcyjnego, ponieważ szkoła nie ma boiska do kosza i piłki ręcznej 

oraz pełnowymiarowej sali gimnastycznej. W ostatnim okresie została 

przeprowadzona termomodernizacja budynku, szkoła jest odnowiona 

i estetyczna. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kalei ma w porównaniu z innymi 

placówkami słabą bazę lokalową. Jest jedyną szkołą i przedszkolem w gminie, 

które mają więcej oddziałów niż izb lekcyjnych.  

Widok obecny kościoła, ołtarza 

głównego i dzwonnicy 



 
 

 

 

3.2 Ośrodek Zdrowia 
 

 Ośrodek ma podpisaną umowę z NFZ i świadczy usługi medyczne w trzech 

poradniach: ogólnej, dla dzieci i stomatologicznej. Ośrodek posiada również 

pracownię EKG, można też wykonać badanie poziomu cukru i cholesterolu. 

Prowadzone są systematycznie akcje profilaktyczne np.: Żółty Tydzień, wczesne 

wykrywanie schorzeń układu krążenia. 

Niestety Kalej nie posiada Domu Kultury, biblioteki, jednak placówki te prężnie 

działają we Wręczycy Wielkiej i duża ilość dzieci i młodzieży uczestniczy 

w zajęciach oferowanych przez GOK. 

 
 

4. Infrastruktura techniczna 
Poważnym problemem Kalei jest brak kanalizacji. Przewiduje się, zgodnie 

z „Koncepcją gospodarki ściekowej dla Gminy Wręczyca Wielka”, rozbudowę 

sieci kanalizacji sanitarnej w Kalei. Wieś nie posiada również kanalizacji 

deszczowej. Wieś jest podłączona do wodociągu, jednak w okresie dużego 

poboru wody  zdarzają się spadki ciśnienia wody i mieszkańcy domów 

położonych  wyżej  mają  przerwy  w  dostawie wody.  Odpady  wywożone są na  



 
 

 

wysypisko śmieci w Sobuczynie (gmina Poczesna). Wywozem ich zajmuje się 

kilka firm z Częstochowy. 

Głównym źródłem zasilania obszaru gminy w energię elektryczną są 

2 istniejące linie energetyczne: 400 kV relacji Bełchatów-Tarnowskie Góry oraz 

110 kV relacji Częstochowa - Kłobuck. Projektowane są GPZ Kłobuck 15 kV 

i 30 kV. Na terenie gminy istnieje możliwość wielokrotnego zwiększenia 

poboru energii elektrycznej. 

W Kalei znajduje się punkt dystrybucji paliw stałych (węgiel, koks, miał).  

Poziom telefonizacji jest wysoki, zadowalający jest również dostęp mieszkańców 

do internetu. 

Kalej ma bardzo korzystne położenie komunikacyjne. Wieś posiada dobry 

stan dróg, połączona jest z Częstochową, Wręczycą Wielką i Kłobuckiem. Przez 

teren wsi przechodzi droga wojewódzka nr 494 oraz w odległości 4 km do wsi 

droga krajowa nr 43, a w odleglości 12 km znajduje się zjazd na autostradę a-1. 

 

5. Gospodarka  
5.1 Rolnictwo 
 

a) Uwarunkowania przyrodnicze 
 
Na obszarze Kalei występują gleby wytworzone z tworów 

czwartorzędowych, jak: piaski, gliny, muły i torfy oraz powstałe ze skał wieku 

jurajskiego: iły, wapienie. Wśród występujących typów dominują gleby 

pseudobielicowe. W dolinach cieków oraz w obniżeniach terenu występują gleby 

hydrogeniczne: mułowo-torfowe i torfowe. Do typu pseudobielicowo-brunatnych 

zaliczono gleby wytworzone z piasków, glin i iłów. Gleby wytworzone z 

piasków zwałowych występują w zwartych kompleksach. Przeważają piaski 

luźne i piaski słabogliniaste podścielone piaskiem luźnym. Gleby te należą do 

gleb ornych słabych i najsłabszych. Są to gleby suche, ubogie w składniki 

pokarmowe, zbyt przewiewne i zbyt przepuszczalne, pozwalające na otrzymanie 

przeciętnych plonów żyta, łubinu i seradeli. Wartość rolnicza w/w piasków waha 



 
 

się w granicach V - VI klasy bonitacji gruntów ornych. Zaliczono je do 

kompleksu żytni (żytnio - ziemniaczany) słaby i żytni (żytnio - łubinowy).  

Gleby wytworzone z piasków gliniastych występują w zwartych kompleksach 

rozrzuconych na obszarze całej gminy. Wydzielono tu piaski słabogliniaste 

całkowite, piaski słabogliniaste i piaski gliniaste lekkie na podłożu gliniastym 

i iłowym. Są to gleby również mało żyzne, okresowo lub stale za suche. 

Korzystniejsze nieco warunki wilgotnościowe posiadają gleby piaskowe 

o zwięźlejszym podłożu z gliną lub iłem. W całości gleby omawianego 

kompleksu należą do IVb i V klasy bonitacji gruntów ornych i kompleksu żytni 

(żytnio - ziemniaczany) dobry i żytni (żytnio - ziemniaczany) słaby. Gleby 

wytworzone z piasków gliniastych lekkich i piasków słaboglinaistych częściowo 

z piasków luźnych. Są to gleby okresowe lub stale mokre na skutek wysokiego 

poziomu wód gruntowych lub trudno przepuszczalnego podłoża. Są to gleby 

jałowe o niskiej wartości rolniczej. Najczęściej należą do IV b i V klasy bonitacji 

gruntów ornych i kompleksów zbożowo - pastewnego słabego.  

Warunki klimatyczne są korzystne i pozwalają na uprawy 

charakterystyczne dla naszej strefy klimatycznej. 

 

b) Uwarunkowania pozaprzyrodnicze, produkcja rolna 

W Kalei występują 173 gospodarstwa rolne o całkowitej powierzchni 

91 ha. Przytoczone dane  świadczą o bardzo dużym rozdrobieniu, średnia 

wielkość gospodarstwa wynosi 0,52 ha. Dominują gospodarstwa 

samozaopatrzeniowe,  zwiększa się ilość ziemi leżącej odłogiem. Tylko kilku 

rolników na terenie Kalei posiada gospodarstwa rolne powyżej 5 ha i produkuje 

żywność na sprzedaż. Ze względu na słabe gleby V,VI klasy i niską kulturę 

rolną poziom intensyfikacji jest niski. Wśród upraw dominuje pszenżyto 

i ziemniaki. Na wsi nie ma towarowej uprawy warzyw i owoców. Nie ma 

również gospodarstwa nastawionego na hodowlę zwierząt. W Kalei występuje 

głównie hodowla drobiu przeznaczona na własne potrzeby. Obserwuje się 

zmniejszanie się ilości zwierząt hodowlanych.  

 



 
 

 

W przeciągu ostatnich lat widać wyraźny regres gospodarki rolnej, 

zwiększanie się powierzchni ziem leżących ugorem.  

Na terenie Kalei występują warunki dla rozwoju rolnictwa 

ekologicznego. W okolicy nie ma uciążliwych dla środowiska zakładów 

przemysłowych. Sąsiedztwo dużego miasta nie wpływa istotnie na stan 

środowiska. Wieś znajduje się na zachód od Częstochowy, co przy przewadze 

wiatrów zachodnich nie powoduje przenoszenia zanieczyszczeń na omawiany 

teren. W  Kalei nie występowało również rolnictwo intensywne, dlatego nie 

występuje skażenie gleb związkami chemicznymi. Ponadto w okolicy istnieje 

duży kompleks leśny, co dodatkowo poprawia stan środowiska przyrodniczego. 

Bliskość dużego miasta, dobre połączenie komunikacyjne oraz coraz większy 

popyt na zdrową żywność świadczą o możliwości rozwoju tego typu rolnictwa. 

 

5.2 Przedsiębiorczość. 
 
W Kalei zarejestrowanych jest 110 podmiotów gospodarczych. Są to jednak 

głównie przedsiębiorstwa małe, zatrudniające jedną osobę. Około 11 firm 

działających na terenie są to firmy większe, zatrudniające pracowników. 

 

6. Kapitał ludzki 

 
6.1. Liczba ludności 
 Liczba ludności w Kalei wynosi 1664, co stanowi 9,6 % ludności gminy 

Wręczyca  Wielka (17 339). 
 

Tabela Nr 1 Liczba ludności Gminy Wręczyca Wielka  

(stan na 31.12.2006 r.). 

Lp. Sołectwo Miejscowości 

wchodzące w skład 

sołectwa 

Liczba mieszkańców 

miejscowości ogółem 

Gęstość 

zaludnienia 

Sołectw 



 
 

 Bieżeń Bieżeń 813 180 

 Borowe Borowe 992 280 

 Bór Zapilski Bór Zapilski 370 150 

 Brzezinki Brzezinki 109 196 

 Czarna Wieś Czarna Wieś 578 338 

 Długi Kąt Długi Kąt 451 100 

 Golce Golce 385 170 

 Grodzisko Grodzisko 708 170 

 Hutka Hutka 650 112 

 Jezioro Jezioro 386 230 
 Kalej Kalej 1664 160 
 Klepaczka Klepaczka 418  90 
 Kuleje Kuleje 662 150 
 Nowiny Nowiny 365 150 
 Nowa Szarlejka Nowa Szarlejka 195 192 
 Pierzchno Pierzchno 286 65 
 Piła Pierwsza Piła Pierwsza 314 120 
 Piła Druga Piła Druga 300 132 
 Puszczew Puszczew 655 255 
 Szarlejka Szarlejka 821 135 
 Węglowice Węglowice 368 263 
 Wręczyca Mała  Wręczyca Mała  614 230 
 Wręczyca Wielka I  Wręczyca Wielka 2715 395 
 Wręczyca Wielka II  Wręczyca Wielka   
 Truskolasy I Truskolasy  2045 150 
 Truskolasy II Truskolasy    
 Wydra Wydra 174 120 
 Zamłynie Zamłynie 301 93 
 Razem  17 339 114 

 

 

Średnia gęstość zaludnienia w Kalei Gminie Wręczyca Wielka wynosi 

160 osób / km2. i jest wyższa od średniej gęstości zaludnienia w gminie 

(114 osoby/km2) i Polsce (123 osoby/km2). 

 



 
 

 

 

6.2  Struktura płci i wieku  
Spośród 1664 mieszkańców Kalei  868 stanowią kobiety, a 818 

mężczyźni. Oznacza to, że na 100 mężczyzn przypada 106 kobiet. Jest to 

współczynnik feminizacji taki sam jak w Polsce ( w 2006 r. 106) i większy niż 

w Gminie Wręczyca Wielka (103). Wraz ze zjawiskiem starzenia się 

społeczeństwa zwiększa się udział kobiet w strukturze danego społeczeństwa. 

Przyczyną tej liczbowej nadwyżki jest przede wszystkim dłuższy okres ich życia. 

Zjawisko to będzie pogłębiało się, gdyż średnia długość życia ulega zwiększeniu, 

przy niskim przyroście naturalnym. Jest to zjawisko charakterystyczne dla całej 

Polski. W Kalei, w przeciwieństwie do gminy, nie obserwuje się typowego dla 

obszarów wiejskich odpływu młodych kobiet.  

  Strukturę wiekową ludności Kalei na tle powiatu i kraju przedstawia tabela nr 2. 

Tabela Nr 2 Odsetek ludności w poszczególnych kategoriach wiekowych 

w  (%) w 2006 r 

Wiek/rok Kalej 

Gmina 

Wręczyca 

Wielka 

Polska 

Przedprodukcyjny 

(0 – 18lat) 
21,6 24,3 21,5 

Produkcyjny 

(19 – 59 lat, 

mężczyźni 64 lat) 

64,4 60,4 63,2 

Poprodukcyjny 

( > 60 lat kobiety, 

mężczyźni >65) 

13,9 15,3 15,3 

 

Najbardziej liczna jest grupa osób w wieku produkcyjnym, na którą 

przypada 64,4 % ogółu mieszkańców, wyróżnia to Kalej na tle gminy i Polski. 

Jest to bardzo korzystne, świadczy o dużych zasobach siły roboczej. Mniej 

korzystnie  prezentuje  się  udział  ludności  w  wieku  przedprodukcyjnym Na  



 
 

 

podstawie danych zawartych w tabeli można stwierdzić, że w Kalei, podobnie 

jak w Polsce, zmniejsza się udział dzieci i młodzieży w strukturze 

społeczeństwa.  

 

6.3  Przyrost naturalny i rzeczywisty 
W ostatnich latach przyrost naturalny w gminie wyraźnie się zmniejsza, 

co przedstawia tabela 3.  

 

 

Tabela Nr 3 Przyrost naturalny ludności w latach 2001 – 2005. 

Rok Urodzenia Zgony 
Przyrost 

naturalny 

2001 196 142 54 

2002 167 134 33 

2003 162 138 24 

2004 158 130 28 

2005 150 134 16 

 

W 2005 r. przyrost naturalny w Polsce wyniósł -3,9 promili, w Gminie 

Wręczyca Wielka 0,92 promila, w związku z czym sytuacja demograficzna 

w gminie jest lepsza niż w Polsce. Niestety tabela nr 2  świadczy, że w Kalei 

przyrost naturalny jest już ujemny. O przyroście rzeczywistym na danych terenie 

świadczy przyrost naturalny i saldo migracji. Saldo migracji w gminie i w Kalei jest 

dodatnie. Wynik ten świadczy o zainteresowaniu tym terenem i napływie 

ludności. 

 

6.4 Organizacje społeczne działające na terenie Kalei 

 

6.4.1. Ochotnicza Straż Pożarna w Kalei 
Ochotnicza  Straż  Pożarna  w  Kalei  została  utworzona  w  1920 r.  



 
 

 

z inicjatywy ówczesnego proboszcza parafii  ks. Stanisława Dyji, oraz 

dzierżawcy ziemi i właściciela dworu Stanisława Pigusiewicza i kilku 

okolicznych rolników. Posiada budynek z częścią garażową, salę widowiskową z 

zapleczem kuchennym i sanitarnym. 

 
 

OSP Kalej jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego 

i do Centrum Powiadamiania Ratowniczego KPSP w Kłobucku. Straż posiada 

sekcję ratownictwa wodnego. W sekcji działa dziewięciu sterników 

motorowodnych, dwóch nurków i dwóch ratowników wodnych. Obecnie OSP 

Kalej liczy sobie 65 członków, spośród których ponad połowa uczestniczy 

czynnie w akcjach. 

 
6.4.2 Koło Gospodyń Wiejskich 

 
Koło w Kalei powstało w 1952 roku , w strukturach Ligi Kobiet Polskich. 

Miejscem, gdzie spotykają się członkinie koła, jest remiza OSP w Kalei. Obecnie 

koło liczy 15 członkiń, które .prowadzą akcję szkoleniową z zakresu higieny, 

żywienia, zagadnień sanitarnych, udzielania pierwszej pomocy, hodowli drobiu, 

kroju, szycia i haftów.  Koło brało udział w rozmaitych konkursach. Praca w kole 

jest dobrowolna i społeczna. Jednak na skutek zmian strukturalnych 

i społecznych na wsi średnia wieku kobiet w kole jest coraz wyższa. 
 

 

Budynek OSP  w Kalei 



 
 

 

6.4.3 Ludowy Klub Sportowy „Junior” Szarlejka. 
 

Do Klubu Sportowego „Junior” Szalejka należą również mieszkańcy 

Kalei. Od  momentu założenia w 1949 roku, do 1975 roku, drużyna grała w „C” 

klasie. W 1976 roku wywalczyła awans do „B” klasy.  W 1979 roku nazwa 

drużyny została zmieniona na „Zjednoczeni” Szarlejka. Kolejna zmiana nazwy 

nastąpiła w 1990 roku na „Strażak” Kalej. W tym okresie kłopoty organizacyjne 

spowodowały, że działalność klubu została zawieszona. W 1994 roku powstał, 

kontynuujący tradycje LKS Szarlejka klub, który przyjął nazwę Uczniowski 

Klub Sportowy „Junior” Szarlejka.  

W roku 2006 dokonano modernizacji boiska szkolnego, na którym gra 

klub, tak aby przystosować go do obowiązujących przepisów PZPN. 

 
III. Analiza SWOT 
 
Ocena mocnych i słabych stron Kalei 
 
Mocne strony 
 Korzystne połączenie komunikacyjne. Wieś posiada dobry stan dróg, jest 

połączona z Częstochową, Wręczycą Wielką. Przez teren wsi przechodzi 

droga wojewódzka nr 494 oraz w odległości 4 km  do wsi droga krajowa nr 

43, a w odleglości 12 km znajduje się zjazd na autostradę a-1. 

 Stosunkowo dobrze rozwinięta średnia i mała przedsiębiorczość, 

 Tereny do zagospodarowania (na cele lokalizacji przedsięwzięć 

gospodarczych, rozwoju sportu i rekreacji, budownictwa mieszkaniowego), 

 położenie w strefie podmiejskiej Częstochowy. 

Słabe strony  
 Słaba promocja Kalei, 

 Duże  rozdrobnienie  gospodarstw  rolnych,  zwiększanie  się  ilość  ziem  



 
 

 

      leżących odłogiem, 

 Brak atrakcyjnych ofert pracy, 

 Brak atrakcyjnych form spędzania wolnego czasu, 

 Brak kanalizacji i oczyszczalni ścieków, 

 Brak chodników i ścieżek rowerowych, 

 Mała ilość izb lekcyjnych w stosunku do ilości oddziałów w przedszkolu 

i szkole podstawowej, 

 Brak gimnazjum, 

 Brak zagospodarowania turystycznego, gospodarstw agroturystycznych, 

rolnictwa ekologicznego. 

 
Szanse 
 Zainteresowanie terenami podmiejskim w związku z migracją  ludności ze 

wsi do miast, 

 Duży potencjał gospodarczy Częstochowy i aglomeracji górnośląskiej będący 

rynkiem zbytu, 

 Środki unijne, 

 Wzrastające zainteresowanie formami spędzania wolnego czasu na 

podmiejskich terenach, 

 Wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki ze środków UE, 

 Polityka proekologiczna państwa, 

 Nowe inwestycje drogowe m.in. autostrada A1. 

 

Zagrożenia   
 Upadek większości gospodarstw – bezrobocie w sektorze rolnictwa, 

 Wzrost zagrożenia patologiami społecznymi, 

 Migracje młodzieży, 

 Starzenie się społeczeństwa, 

 Małe wykorzystanie środków unijnych. 



 
 

 

 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że miejscowość Kalej posiada dogodne 

położenie, dobry stan dróg,  rozwiniętą średnią i małą przedsiębiorczość oraz 

tereny do zagospodarowania. Prawidło ukierunkowane działania rozwoju 

miejscowości, przy aktywnym włączeniu się społeczności lokalnej, wpłynie na 

podniesienie jej atrakcyjności   jednocześnie eliminując słabe strony.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

IV.  Opis planowanych zadań inwestycyjnych i 

przedsięwzięć aktywizujących społeczność lokalną w 

perspektywie 7 lat 
 

Mając na uwadze mocne i słabe strony miejscowości, przyjęto cele 

strategiczne, których realizacja wspierać będzie rozwój obszarów wiejskich, 

zapewniając stałą poprawę warunków życia, zamieszkania i bezpieczeństwa 

mieszkańców, wpłynie na wzrost atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej 

miejscowości.  

Przyjęto 3 priorytety  

1. Zwiększenie atrakcyjności 

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez budowę m.in. 

ogólnodostępnego terenu rekreacyjno-usługowo-wypoczynkowego 

(plac koło Ośrodka Zdrowia). 

 Zagospodarowanie przestrzeni publicznej poprzez wykonanie placu 

parkingowo-festynowego (plac przed terenem szkoły w Kalei). 

 Odnowienie elewacji kościoła parafialnego w Kalei. 

 Wykonanie tablic informacyjnych o miejscowości ,wraz z planem ulic 

i firmami , które działają na terenie Kalei. 

 Usuwanie azbestu z budynków. 

 Zagospodarowanie nieużytków należących do parafii w Kalei poprzez 

wykonanie mini parku / usunięcie i kosmetyka starych drzew 

i nasadzenie nowych/ 

2. Uzupełnienie infrastruktury technicznej 

 Wykonanie sieci kanalizacyjnej, wraz z budową oczyszczalni ścieków. 

 Budowa przedszkola przy Zespole Szkolno –Przedszkolnym w Kalei. 

  Budowa    boiska    wielofunkcyjnego    przy    Zespole    Szkolno  - 



 
 

 

 

Przedszkolnym w Kalei. 

 Modernizacja drogi Kalej-Szarleka ,wraz z budową chodnika. 

 Rozbudowa sieci wodociągowej na nowo powstałych ulicach. 

 Rozbudowa oświetlenia ulicznego. 

 Budowa hali sportowej przy szkole w Kalei. 

 Odnowienie elewacji remizy OSP Kalej ,wraz z adaptacją na potrzeby 

pełnienia funkcji kulturalno-oświatowo-rozrywkowych. 

 Tworzenie nowej infrastruktury na terenach przeznaczonych w planie 

przestrzennego zagospodarowanie pod zabudowę mieszkaniowo-

usługowo-produkcyjną. 

3. Integracja i aktywizacja społeczeństwa 

 Gminny Konkurs „Najpiękniejsza posesja”. 

 Konkurs Piękna Wieś Województwa Śląska. 

 Szkolenia dla mieszkańców. 

 Zwiększenie aktywności organizacji działających na terenie 

miejscowości 

 
 



 

 
 

Lp. Nazwa zadania Termin 
realizacji 

Koszt 
[zł] 

Źródła 
finansowania Opis Projektu / Cel 

1. Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej poprzez budowę m in 
ogólnodostępnego terenu rekreacyjno-
usługowo-wypoczynkowego /plac koło 
Ośrodka Zdrowia./ 

2010 500000 Gmina  
LEDER 

Celem planowanej inwestycji jest poprawa estetyki 
miejscowości ,oraz udostępnienia mieszkańcom 
odpowiednich warunków do wypoczynku . 

2. Zagospodarowanie przestrzeni 
publicznej poprzez wykonanie placu 
parkingowo –festynowego /plac przed 
szkołą w Kalei./ 
 

2010-2011 600 000 Gmina Realizacja projektu zapewnia mieszkańcom miejsca 
parkingowe ,oraz odpoczynek w czasie organizowanych 
festynów .  

3. Odnowienie elewacji kościoła 
parafialnego w Kalei. 

2011 60000 Gmina, Parafia 
Kalej 

Środki na planowaną inwestycje pochodzą ze składek 
parafian .Pozostała część z funduszu sołeckiego. Cel 
inwestycji poprawa estetyki budynku sakralnego. 

4. Wykonanie tablic informacyjnych o 
miejscowości ,wraz z planem  ulic i 
firmami które działają na terenie Kalei. 
 

2010 10000 Gmina ,Firmy 
działające na 
terenie 
miejscowości. 

Celem jest informacja o miejscowości jej historia 
powstania ,oraz aktualne informacje dotyczące firm które 
działają w miejscowości. 

5. Usuwanie azbestu z budynków 2010-2017 Według 
potrzeb. 

Budżet gminy, 
środki własne 
mieszkańców, 
WFOŚiGW, 

Budżet Państwa 

Realizacja zadania ma na celu usunięcie wyrobów 
azbestowych zgodnie z „Programem usuwania azbestu 
i wyrobów zawierających azbest stosowanych na 
terytorium Polski”. 

6. Zagospodarowanie nieużytków 
należących do parafii Kalej poprzez 
wykonanie mini parku  i nasadzenie 
drzew. 
 

2010-2013 100000 Gmina 
WFOŚiGW 

Szkoła w Kalei. 

Celem projektu jest propagowanie w śród mieszkańców 
ochrony środowiska w którym żyją ,oraz poprawę 
estetyki miejscowości. 

7. Wykonanie sieci kanalizacyjnej,wraz z 2011-2016 8500000 WFOŚiGW Projekt będzie polegał na wybudowaniu oczyszczalni 



 

budową oczyszczalni ścieków. Gmina 
PROW 
RPO Śl 

ścieków ,oraz sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Kalej 
i miejscowości ościennych. Cel –poprawa warunków 
życia mieszkańców i ochrona środowiska naturalnego. 

8. Budowa przedszkola przy szkole w 
Kalei. 

2011-2014 1500000 Gmina Celem planowanych inwestycji jest zabezpieczenie 
prawidłowego rozwoju dzieci . 

9 Budowa boiska wielofunkcyjnego przy 
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Kalei 

2010-2011 400000 Gmina 
PROW 

Ministerstwo 
Sportu. 

Cel projektu to zaspokojenie potrzeb mieszkańców w 
zakresie aktywnego wypoczynku, stworzenie miejsca do 
spędzania wolnego czasu. Zwiększenie zaangażowanie 

Ludzi młodych chcących uprawiać różne dyscypliny 
sportu.  

10. Modernizacja drogi Kalej –Szarlejka 
wraz z budową chodnika 

2010 8000000 Gmina 
Powiat 

Budżet Państwa 
/Program 

Schetynówki/ 

Celem projektu jest poprawa bezpieczeństwa  

Mieszkańców ,oraz estetyki miejscowości. 

11. Rozbudowa sieci wodociągowej  na  
nowo powstałych  ulicach. 

2011-2014 1000000 Gmina 
WFOŚIi GW 

Celem projektu jest zaopatrzenie mieszkańców na nowo 
powstałych osiedlach podstawowych środków 
infrastruktury. 

 
12. Rozbudowa oświetlenia ulicznego 2010-2017 800 000 Budżet 

Gminy 
Celem projektu jest zabezpieczenie mieszkańcom 
podstawowych środków infrastruktury ,oraz poprawę 
bezpieczeństwa..  

13. Budowa hali sportowej przy Zespole 
Szkolno –Przedszkolnym w Kalei. 

2011-2016 2500000 Gmina 
PROW 

Ministerstwo 
Sportu. 

Cel projektu to zaspokojenie potrzeb mieszkańców w 
zakresie aktywnego wypoczynku, stworzenie miejsca do 
spędzania wolnego czasu. Zwiększenie zaangażowanie 

Ludzi młodych chcących uprawiać różne dyscypliny 
sportu.  

 



 

14. Odnowienie elewacji remizy OSP wraz 
z adaptacją na potrzeby pełnienia 
funkcji kult.-oświat-rozrywkowych. 

2010-2012 100000 Budżet  
Gminy 

OSP Kalej 

Zaspokajanie potrzeb społecznych w kulturę. Utworzenie 
kawiarenki internetowej dla młodzieży. 

15. Gminny Konkurs „Najpiękniejsza 
posesja” 
 

2010-2017 5000 -7000 Gmina Celem konkursu będzie poprawa estetyki miejscowości, 
kształtowanie postaw współodpowiedzialności  
mieszkańców za jej wizerunek, dbałość o własne posesje.  

16. Konkurs Piękna Wieś Województwa 
Śląskiego 
 

2010 8 000/rok Urząd 
Marszałkowski 

Celem konkursu jest wspieranie rozwoju wsi poprzez 
pobudzanie aktywności gospodarczej, kształtowanie ładu 
przestrzennego oraz pielęgnowanie środowiska 
naturalnego. Celem konkursu jest również promowanie 
i nagradzanie tych sołectw z terenu województwa, które 
szczególnie wyróżniają się wysoką estetyką, chronią 
lokalne dobra kultury i krajobraz oraz aktywizują 
społeczność sołectwa wspólnych działań. 

17. Zwiększenie aktywności działających 
organizacji na terenie miejscowości  

2010-2016 b.d. Organizacje 
,Gmina.LEDER 

Kultywowanie tradycji i integracji społeczności lokalnej, 
aktywne spędzanie wolnego czasu. 

18 Szkolenia dla mieszkańców 
o charakterze edukacyjnym i warsztat. 
 

2010-2015 b.d. LEDER 
PROW 

EFS 

Szkolenia aktywizujące dla mieszkańców podwyższające 
ich kwalifikacje. 

19 Tworzenie infrastruktury na  terenach 
przeznaczonych w planie 
zagospodarowanie przestrzennego pod 
zabudowę mieszkaniowo-usługowo-
produkcyjną. 

2010-2016 1500000 Budżet gminy 
PROW 

Cel projektu zabezpieczenie mieszkańców w podstawowe 
środki infrastruktury. 

                                                                                     
                                                                                    Przewodniczący Rady Gminy 

                                                                                     /Marek Prubant/


