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1 WPROWADZENIE 

Rewitalizacja stanowi proces wyprowadzania ze stanu kryzysowego obszarów 

zdegradowanych, prowadzony w sposób kompleksowy, poprzez zintegrowane działania na 

rzecz lokalnej społeczności, przestrzeni i gospodarki, skoncentrowane terytorialnie, 

prowadzone przez interesariuszy rewitalizacji na podstawie programu rewitalizacji. 

Interesariuszami rewitalizacji są w szczególności: 

a) wszyscy mieszkańcy miasta, w tym obszaru rewitalizacji, oraz właściciele, 

użytkownicy wieczyści nieruchomości, podmioty zarządzające nieruchomościami 

znajdującymi się na tym obszarze rewitalizacji, w tym spółdzielnie mieszkaniowe, 

wspólnoty mieszkaniowe; 

b) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność 

gospodarczą; 

c) podmioty prowadzące lub zamierzające prowadzić na obszarze miasta działalność 

społeczną, w tym organizacje pozarządowe i grupy nieformalne; 

d) jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne; 

e) organy władzy publicznej; 

f) inne podmioty realizujące na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. 

Rewitalizacja staje się kluczowym procesem rozwoju miast i gmin, przeciwdziałając 

negatywnym zjawiskom oraz stymulując pozytywne zmiany społeczne i gospodarcze. Służy 

m.in. zwalczaniu różnych niekorzystnych procesów, np. pogłębiania się ubóstwa, bezrobocia, 

migracji i innych problemów społecznych, dotyczących wytypowanych części gminy, 

w powiązaniu z poprawą warunków do rozwoju gospodarczego (np. nowe miejsca pracy), 

rozwoju infrastruktury publicznej (np. sieci komunikacji publicznej, dróg i parkingów itp.) oraz 

poprawy stanu środowiska (np. zwalczanie tzw. niskiej emisji, likwidacja nielegalnych 

wysypisk śmieci itp.). Aktualnie rewitalizacja priorytetowo traktuje obszary z dominującą 

funkcją mieszkaniową, dla których powinny zostać zaplanowane zarówno działania 

prowadzące do zmian w infrastrukturze, jak też działania wpływające na zmiany społeczne. 

Dynamizacja przeobrażeń infrastrukturalnych w miastach i pozostałych gminach oraz 

odejście od projektów typowo inwestycyjnych na rzecz wspólnych działań z mieszkańcami 

i dla mieszkańców – to tylko niektóre aspekty nowego spojrzenia na rewitalizację.  

Zgodnie z przepisami prawa, rewitalizacją można objąć obszar do 20% powierzchni gminy, 

zamieszkiwany przez co najwyżej 30% ludności gminy. Działania rewitalizacyjne należy 

wdrażać na podstawie programu rewitalizacji, poprzez interesariuszy rewitalizacji. 

W procesie rewitalizacji istotny jest dialog z lokalną społecznością i wszystkimi innymi 
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grupami, które są w niego włączone. Szczególnie istotne dla skutecznej rewitalizacji jest 

stworzenie atmosfery sprzyjającej dobrej współpracy na terenie miasta. Ważne jest 

określenie potrzeb i oczekiwań wobec zmian rewitalizacyjnych, a także problemów 

i sposobów ich rozwiązania, w które cała społeczność lokalna powinna się zaangażować.  

Przyczyny i skutki procesu rewitalizacji wykraczają poza obszar bezpośredniego 

prowadzenia działań i mają szerszy kontekst społeczny i terytorialny. Rewitalizacja to 

zadanie bardzo ważne dla całej społeczności lokalnej, a przede wszystkim dla mieszkańców 

tych terenów, gdzie występuje najwięcej problemów społecznych, gospodarczych czy 

środowiskowych. Przygotowanie programu rewitalizacji jest również niezwykle istotne 

z punktu widzenia aplikowania przez miasto o środki unijne. 

Dobrze prowadzona rewitalizacja powinna kłaść nacisk na kompleksowe, zintegrowane 

podejście do rozwiązywania zidentyfikowanych problemów lokalnych. Podejmowana 

interwencja musi być wieloaspektową odpowiedzią na lokalnie występujący kryzys. Ma 

stanowić zespół działań zmierzających do pełnego przywrócenia do życia konkretnego 

obszaru. Jednym z celów interwencji jest pomoc w zakresie odzyskania przez słabsze grupy 

społeczne zdolności do reintegracji na rynku pracy i uczestnictwa w sferze konsumpcji, 

kultury i rekreacji.  

Aktualne podejście do rewitalizacji wyraźnie akcentuje potrzebę uwzględnienia w tym 

działaniu skoordynowanych, zintegrowanych przedsięwzięć w różnej skali i o różnym 

zakresie, realizujących szerszą wizję odnowy miasta oraz wspierających powiązania 

przestrzenne skorelowane z szerszym otoczeniem. Odchodzi się zatem w rewitalizacji od 

różnorodnych, punktowych, oderwanych od siebie działań, skupionych głównie na zmianach 

w obszarze infrastruktury. Obecnie rewitalizacja to nie tylko przebudowa lub adaptacja 

budynków, ale przede wszystkim rozwiązywanie problemów społecznych, poprawa 

warunków mieszkaniowych, poprawa estetyki oraz funkcjonalności przestrzeni publicznych, 

jak również zwiększanie atrakcyjności gospodarczej. 
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2 DIAGNOZA MIASTA KALETY 

2.1 Sfera społeczna 

Demografia  

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31 grudnia 2016 r. Miasto Kalety 

zamieszkiwało 8 616 osób, w tym 4 403 to kobiety (51,1%), a 4 213 to mężczyźni (48,9%). W 

latach 2002-2016 liczba mieszkańców zmalała o 1,4%. Średni wiek mieszkańców wynosi 

42,3 lat i jest porównywalny do średniego wieku mieszkańców województwa śląskiego oraz 

porównywalny do średniego wieku mieszkańców całej Polski. Miasto Kalety ma ujemny 

przyrost naturalny wynoszący -25. Odpowiada to przyrostowi naturalnemu -2,9 na 1000 

mieszkańców Kalet. Współczynnik dynamiki demograficznej, czyli stosunek liczby urodzeń 

żywych do liczby zgonów wynosi 0,93 i jest większy od średniej dla województwa oraz 

nieznacznie mniejszy od współczynnika dynamiki demograficznej dla całego kraju. W 2016 

roku zarejestrowano 66 zameldowań w ruchu wewnętrznym oraz 63 wymeldowań, w wyniku 

czego saldo migracji wewnętrznych wynosi dla Kalet 3. W tym samym roku 1 osoba 

zameldowała się z zagranicy oraz zarejestrowano 0 wymeldowań za granicę - daje to saldo 

migracji zagranicznych wynoszące 1. 64,9% mieszkańców Kalet jest w wieku produkcyjnym, 

15,0% w wieku przedprodukcyjnym, a 20,1% mieszkańców jest w wieku poprodukcyjnym.  

Wykres 1. Populacja – Miasta Kalety w latach 2002 – 2016.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.  
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Analizując powyższe dane można zaobserwować brak stałej tendencji – malejącej bądź 

rosnącej utrzymującej się w liczbie mieszkańców miasta. Dalsza analiza struktury 

demograficznej ułatwi zaobserwowanie trendów, jakie zachodzą w Kaletach. 

 

Tabela 1. Struktura demograficzna kobiet w Kaletach w latach 2013 – 2015.  

 Kobiety 

2013 2014 2015 

Wiek 0-14 510 518 523 

Wiek 15-59 2799 2793 2771 

Wiek 60 lat i więcej  1083 1104 1131 

Ogółem 4392 4415 4425 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.  

W 2013 roku ogólna liczba kobiet odpowiadała 51,02% liczby mieszkańców Kalet. Liczba 

kobiet w 2014  i 2015 roku utrzymywała się na zbliżonym poziomie, co odpowiadało ok. 4400 

kobietom, które stanowiły odpowiednio (w 2014 roku) 51,18% i (w 2015 roku) 51,20% 

lokalnej społeczności. Pozytywnym zjawiskiem jest zwiększenie liczby kobiet znajdujących 

się w grupie wiekowej do 14 roku życia w 2014 i 2015 roku. Niepokojąco prezentuje się 

sytuacja, jeżeli chodzi o liczbę kobiet będących w grupie wiekowej 15 do 59 lat – tendencja 

malejąca już od 2013 roku (w 2013 roku kobiety z tej grupy stanowiły 32,52% lokalnej 

społeczności, a w 2014 roku już 32,37%). Ponowne zmniejszenie dostrzegalne jest w 2015 

roku - do 2771 kobiet tworzących 32,06%. Chociaż liczba mieszkańców raz wzrasta raz 

maleje, sygnałem alarmującym może być zwiększająca się liczba kobiet znajdujących się w 

wieku kończącym pracę zawodową – na przestrzeni trzech lat ta grupa wiekowa zwiększyła 

się o 48 kobiet. Sygnalizuje to, iż wśród kobiet dominuje głównie wiek produkcyjny z 

tendencją wzrostową w grupie poprodukcyjnej. Uzupełnienie analizy o udział mężczyzn 

dopełni obraz społeczeństwa gminy Kalety. Udział mężczyzn z poszczególnych grup 

wiekowych w strukturze demograficznej gminy Kalety obrazuje poniższa tabela.  

Tabela 2. Struktura demograficzna mężczyzn w Kaletach w latach 2013 – 2015. 

 Mężczyźni 

2013 2014 2015 

Wiek 0-14 524 523 532 

Wiek 15-64 3164 3155 3133 

Wiek 65 lat i więcej  527 533 552 

Ogółem 4215 4211 4217 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.  
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Liczba mężczyzn analogicznie jak w sytuacji kobiet, w latach 2013 – 2015 utrzymywała się 

na względnie zbliżonym poziomie. Widoczne są zmiany - tendencja malejąca w 2014 roku 

oraz wzrost o 6 osób w 2015 roku. Podobnie jak w sytuacji kobiet, liczba mężczyzn w wieku 

przedprodukcyjnym waha się. Widoczny jest również znaczny wzrost w liczbie mężczyzn 

kończących już pracę zarobkową. Liczba mężczyzn znajdujących się w wieku 

przedprodukcyjnym w 2013 i 2014 roku stanowiła 6,08% (w 2013 roku) i 6,06% (w 2014 

roku), natomiast w 2015 roku udział tych osób zwiększył się do 6,15% wszystkich 

mieszkańców. Mężczyźni znajdujący się w grupie produkcyjnej stanowią coraz mniejszą 

grupę mieszkańców. W 2013 i 2014 roku mężczyźni z tej grupy tworzyli 36,76% i 36,57% 

lokalnej społeczności. Statystycznie mężczyźni żyją krócej od kobiet o 8 lat. Natomiast w 

Kaletach widoczna jest tendencja rosnąca w liczbie mężczyzn znajdujących się w grupie 

poprodukcyjnej. Poniższy wykres obrazowo przedstawia zmienność poszczególnych 

wartości dla grup wiekowych przyjętych w ekonomii ze względu na płeć wśród mieszkańców. 

Wykres 2. Grupy wiekowe przyjęte w ekonomii ze względu na płeć wśród mieszkańców Kalet w 

latach 2013 – 2015. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.  

W Kaletach zdecydowanie występuje zjawisko starzenia się społeczności lokalnej. Chociaż 
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stanowi poważny problem dla systemu opieki zdrowotnej. Do tego dochodzą również inne 

istotne kwestie, np. brak wystarczającej liczby domów opieki, właściwej infrastruktury, czy też 

miejsc, w których seniorzy mogliby spędzać czas albo nawet po przejściu na emeryturę 

nadal realizować się zawodowo. Patrząc w przyszłość miasta, należy przyjrzeć się 

specyficznym potrzebom starszych ludzi, jak również różnorodności tej grupy, tworząc 

warunki w jakich osoby starsze nadal mogłyby żyć samodzielnie, utrzymując w miarę dobrą 

kondycję fizyczną i psychiczną, a tym samym wciąż uczestnicząc w życiu społecznym oraz 

ekonomicznym. W latach 2013 – 2015 można zaobserwować znaczną przewagę kobiet w 

stosunku do mężczyzn. Wskaźnik feminizacji od 2015 roku stale wynosi 104%, czyli na 100 

mężczyzn przypada 104 kobiety. Pomimo zwiększenia liczby kobiet od 2015 roku, stosunek 

obojga płci nie zmienił się. 

 

Poziom edukacji i kapitał ludzki  

 

O jakości kształcenia szkół i poziomie kapitału ludzkiego w Kaletach może świadczyć 

wskaźnik jakim są wyniki egzaminów po VI klasie. Jest to zestandaryzowany, powszechny 

egzamin o charakterze ponadprzedmiotowym. Wśród uczniów sprawdzane są umiejętności 

czytania ze zrozumieniem, korzystania z informacji oraz wykorzystania wiedzy w praktyce   

a także pisania teksów. Punktacja sprawdzianu szóstoklasisty obejmuje od 0 do 40 punktów. 

Poniższa tabela prezentuje wyniki uzyskane w szkołach w Kaletach w 2016 roku jako 

średnia dla miasta, która wynosi 55,49 w wyniku ogólnym. Średni wynik dla powiatu 

tarnogórskiego wyniósł 60,24, zaś w województwie 61,09. Można zatem stwierdzić, iż 

poziom nauczania w Kaletach jest na zbliżonym poziomie.  

 

Tabela 3. Wyniki sprawdzianu po VI klasie szkoły podstawowej w Kaletach na tle 

porównywalnych jednostek w 2016 roku. 

Jednostka 

terytorialna 
Wynik ogólny Język polski Matematyka 

Polska 63,00 71,00 54,00 

Województwo 

Śląskie 

61,09 69,47 52,22 

Powiat tarnogórski 60,24 67,25 52,69 

Kalety 55,49 62,63 47,80 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych www.oke.jaworzno.pl 

1 758 mieszkańców Kalet jest w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) (w tym 847 kobiet oraz 

911 mężczyzn). Według Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 roku 17,3% ludności 
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posiada wykształcenie wyższe, 2,7% wykształcenie policealne, 9,7% średnie 

ogólnokształcące, a 21,6% średnie zawodowe. Wykształceniem zasadniczym zawodowym 

legitymuje się 27,1% mieszkańców Kalet, gimnazjalnym 4,9%, natomiast 15,8% 

podstawowym ukończonym. 0,7% mieszkańców zakończyło edukację przed ukończeniem 

szkoły podstawowej. W porównaniu do całego województwa śląskiego mieszkańcy Kalet 

mają analogiczny poziom wykształcenia. Wśród kobiet mieszkających w Kaletach największy 

odsetek ma wykształcenie zasadnicze zawodowe (21,6%) oraz podstawowe ukończone 

(19,5%). Mężczyźni najczęściej mają wykształcenie zasadnicze zawodowe (33,1%) oraz 

średnie zawodowe (24,2%). 

Wykres 3. Poziom wykształcenia w Kaletach.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Narodowego Spisu Powszechnego w 2011 r.  

17,2% mieszkańców Kalet w wieku potencjalnej nauki (3-24 lata) zalicza się do przedziału 3-

6 lat - wychowanie przedszkolne (17,4% wśród dziewczynek i 17,0% wśród chłopców). Na 

tysiąc dzieci w wieku przedszkolnym 845 uczęszcza do placówek wychowania 
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przedszkolnego. Na jedno miejsce w placówce wychowania przedszkolnego przypada 1,04 

dzieci w wieku przedszkolnym. 

Wykres 4. Dzieci w placówkach wychowania przedszkolnego na 1 tys. dzieci w wieku 3-5 lat. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.  

Wykres 5. Dzieci w wieku 3-5 lat przypadające na jedno miejsce w placówce wychowania 

przedszkolnego. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.  
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W Kaletach mieszczą się 4 przedszkola i punkty przedszkolne: 

 Miejskie Przedszkole Nr 1, 

 Miejskie Przedszkole nr 2, 

 Punkt Przedszkolny "Mali Odkrywcy", 

 Dorota Mazan Niepubliczne Przedszkole Bystrzaki z Oddziałami Integracyjnymi. 

W grupie wiekowej 3-24 lata na poziomie podstawowym (7-12 lat) kształci się 25,1% 

ludności (24,7% wśród dziewczynek i 25,5% wśród chłopców). Na 1 oddział w szkołach 

podstawowych przypada 18 uczniów. Współczynnik skolaryzacji brutto (Stosunek wszystkich 

osób uczących się w szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat) wynosi 87,60. 

Wykres 6. Współczynnik skolaryzacji brutto - stosunek wszystkich osób uczących się w 

szkołach podstawowych do osób w wieku 7-12 lat. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS.  

W Kaletach funkcjonują dwie szkoły podstawowe: 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. Adama Mickiewicza, 

 Publiczna Szkoła Podstawowa nr 2 im. Juliusza Ligonia. 
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Pomoc społeczna 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Kaletach jest jednostką organizacyjną gminy, 

powołaną do realizacji zadań samorządu gminnego. Kadrę Ośrodka stanowią: kierownik, 4 

pracowników  socjalnych,  2  pracowników  świadczeń  rodzinnych,  4  opiekunki  domowe, 

asystent rodzinny. Gmina  zobowiązana  jest  do  realizacji  zadań  z  zakresu  pomocy  

społecznej  w  celu zaspokojenia  potrzeb  wszystkich  mieszkańców  w  środowisku  

lokalnym.  Na  szczeblu gminnym udzielana pomoc społeczna adresowana jest 

bezpośrednio do osób najbardziej  jej potrzebujących.  W  ten  sposób  udzielana pomoc 

skupia się na  doraźnym  rozwiązywaniu  konkretnych problemów. Działania ukierunkowane 

na usamodzielnianie osób i rodzin, a także integrację osób ze środowiskiem odbywa się w 

oparciu o dostosowaną formę pomocy, która uwzględnia indywidualne okoliczności 

znajdowania się osoby bądź rodziny w niekorzystnym położeniu. Celem działań Ośrodka jest 

doraźna i długofalowa pomoc, która powinna przywrócić ład oraz porządek w funkcjonowaniu 

osoby lub rodziny. Problemy społeczne mają miejsce w każdej lokalnej społeczności, jednak 

ich skala oraz rodzaj może mieć różne wymiary w zależności od czynników, które je 

kształtują. Mimo wszystko problemy społeczne zawsze w ocenie społeczeństwa uznawane 

są za zjawiska, nieakceptowane, szkodliwe, a przede wszystkim zagrażające prawidłowemu 

funkcjonowaniu określonej społeczności, dlatego też wymagają one aktywnej i skutecznej 

interwencji. Najczęściej problemy są ze sobą sprzężone. Przy udzielaniu pomocy 

niezbędnym jest współudział klienta w rozwiązywaniu jego trudnej sytuacji. Zmusza to osoby 

wymagające wsparcia do zmiany postawy z biernej i roszczeniowej na postawę aktywną w 

rozwiązywaniu własnych problemów, z którymi nie potrafili sobie poradzić. W ostatnich latach 

zauważa się, że szeroko rozumiana praca socjalna, zepchnięta została na margines 

działalności ośrodków pomocy i jej formuła od lat nie jest rozwijana, co wynika głównie z 

przesuwania do pomocy społecznej coraz to nowych zadań i dodatkowe obciążanie 

pracowników bez zwiększenia ich ilości. Pracownik socjalny staje się w coraz większym 

stopniu urzędnikiem, przyjmującym wnioski i inne dokumenty od ubiegających się o 

świadczenia i wypełniającym coraz bardziej rozbudowane formularze wywiadów, protokołów i 

oświadczeń, a przecież udzielona pomoc musi być adekwatna do zaistniałego problemu, 

poprzez wykorzystanie dostępnych zasobów, uprawnień i możliwości. Dana pomoc może 

mieć formę świadczenia pieniężnego, rzeczowego, instytucjonalnego oraz usług. W celu 

uzyskania zamierzonego celu poprzez udzielnie wszelkiej pomocy społecznej konieczna jest 

wyczerpująca współpraca pomiędzy pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 

a osobami i rodzinami wnioskującymi o jej przyznanie. Liczba rodzin objętych pomocą 

społeczną sukcesywnie wzrasta, chociaż w 2016 roku liczba rodzin oraz osób w tych 

rodzinach, które zostały objęte pomocą społeczną znacznie się zmniejszyła. Warto 
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zaznaczyć, że zwiększająca się liczba świadczeniobiorców w ramach zadań własnych 

wynika ze zmiany realizatora zadań tj. zasiłek stały, zasiłek okresowy, opłaty za domy 

pomocy społecznej, wspieranie rodziny i piecza zastępcza są obecnie zadaniami własnymi 

gminy. W związku ze zmniejszającą się liczbą mieszkańców gminy można założyć, że 

dotychczasowo udzielana pomoc okazała się skuteczna i umożliwiła osobom/ rodzinom 

powrócić do stabilizacji i w pełni zapobiegła ewentualnemu wykluczeniu społecznemu. 

Tendencja wzrostowa w przypadku niektórych świadczeń może sugerować również, że 

osoby, które dotychczas nie znały swoich praw i możliwości uzyskania pomocy, zasięgnęły 

porad i zwróciły się do odpowiedniej instytucji o objęcie wsparciem. W 2013 roku rodzin 

objętych pomocą Ośrodka było 262, a osób w tych rodzinach 718 (8,34% lokalnej 

społeczności). W roku następnym liczba rodzin zwiększyła się nieznaczne (242), ale udział 

osób w liczbie mieszkańców odpowiadał 7,68%. W 2015 roku widoczne jest znaczne 

zmniejszenie liczby rodzin objętych pomocą społeczną – 228 rodziny i 621 osób w tych 

rodzinach (7,18%), natomiast w 2016 roku liczba rodzin uległa ponownemu zmniejszeniu do 

201, co odpowiadało już 6,10% lokalnej społeczności. Widoczna jest zatem tendencja 

malejąca liczba udziału świadczeniobiorców w stosunku do liczby mieszkańców gminy 

Kalety. Obrazowo tendencję przedstawia poniższy wykres, w którym uwzględniono liczbę 

rodzin oraz liczbę osób będących w tych rodzinach w oparciu o dane pochodzące ze 

sprawozdania z udzielonych świadczeń pomocy społecznej 

– pieniężnych, w naturze i usługach. 

Wykres 7. Liczba rodzin oraz liczba osób w tych rodzinach korzystających ze świadczeń 

pomocy społecznej.   

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z MOPS w Kaletach.  
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Na przełomie lat 2014 – 2016 została udzielona pomoc przeszło 262 rodzinom i 718 osobom 

znajdującym się w danych rodzinach. Dalsza analiza poświęcona będzie liczbie udzielanych 

świadczeń należących do zadań własnych gminy w 2016 roku.  

Tabela 4. Liczba udzielanych świadczeń należących do zadań własnych gminy w 2016 roku. 

 Liczba osób Liczba rodzin 
Liczba osób w 

rodzinach 

Zasiłki stałe  51 50 83 

Zasiłki okresowe 25 23 55 

Posiłek 132 72 312 

Usługi opiekuńcze 22 21 25 

Inne zasiłki celowe i 

w naturze 
168 134 324 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z MOPS w Kaletach.  

Zasiłki stałe, to zasiłki które przysługują pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, 

niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód jest 

niższy od kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej, jak również pełnoletniej 

osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie 

niezdolnej do pracy, jeżeli jej dochód, jak również dochód na osobę w rodzinie są niższe od 

kryterium dochodowego na osobę w rodzinie. Na przestrzeni czterech analizowanych lat 

widoczna jest tendencja rosnąca – w 2013 roku 44 rodziny (62 osoby w rodzinach), w 2014 

roku 44 rodziny (60 osób w rodzinach), w 2015 roku 51 rodzin (83 osoby w rodzinach), w 

2016 roku – 50 rodzin (83 osoby w rodzinach). Zasiłki okresowe przyznawane są w 

szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, 

możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów 

zabezpieczenia społecznego osobie samotnie gospodarującej, której dochód jest niższy od 

kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej oraz rodzinie, której dochód jest 

niższy od kryterium dochodowego rodzin - w 2013 roku 19 rodzin (54 osób w rodzinach), w 

2014 roku 21 rodzin (33 osoby w rodzinach), w 2015 roku 28 rodzin (65 osób w rodzinach), 

w 2016 roku – 23 rodzin (55 osób w rodzinach). Pomoc w postaci zapewnienia posiłku od 

2013 roku ma tendencję malejącą – w 2013 roku 92 rodziny (385 osób w rodzinach), w 2014 

roku 80 rodzin (338 osób w rodzinach), w – 2015 roku 75 rodzin (319 osób w rodzinach), w 

2016 roku – 72 rodziny (312 osoby w rodzinach). Usługi opiekuńcze obejmują pomoc w 

zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza 

pielęgnację oraz, w miarę możliwości, zapewnienie kontaktów z otoczeniem. Liczba 

świadczonych usług z tego tytułu utrzymuje się na względnie zbliżonym poziomie w 

granicach 20 - 25 rodzin. Inne zasiłki celowe i w naturze, to świadczenie fakultatywne 
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przyznawane na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej na zaspokojenie niezbędnej 

potrzeby życiowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu 

żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, 

drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Pomoc w tym 

zakresie rok rocznie udzielana jest coraz mniejszej liczbie osób oraz rodzin. W 2013 roku z 

tego tytułu udzielono wsparcia 221 rodzinom, w skład których wchodziło 621 osób. W roku 

następnym świadczenie przyznano 185 rodzinom z 519 osobami, natomiast w 2015 roku 

beneficjentami zostało 161 rodzin w składzie 443 osób, natomiast w 2016 rok 134 rodzin z 

324 osobami. Kolejna analiza danych zastanych oscylować będzie wokół liczby rodzin 

korzystających z pomocy Ośrodka w Kaletach z uwzględnieniem podziału na powody jej 

przyznania. 

 

Tabela 5. Liczba rodzin korzystających z pomocy Ośrodka w Kaletach z uwzględnieniem 

podziału na powody przyznania pomocy. 

Powód trudnej 

sytuacji życiowej 

Rok 

2013 2014 2015 2016 

Bezrobocie  129 119 114 91 

Długotrwała lub 

ciężka choroba 
93 95 90 84 

Niepełnosprawność 83 87 88 85 

Potrzeby ochrony 

macierzyństwa 
52 48 49 38 

Bezradność w 

sprawach 

opiekuńczo-

wychowawczych 

44 35 36 27 

Trudności w 

przystosowaniu po 

opuszczeniu 

Zakładu Karnego 

11 6 2 1 

Alkoholizm 4 2 2 2 

Ubóstwo 3 1 9 32 

Przemoc w rodzinie 1 - 1 1 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z MOPS w Kaletach.  

Dane z powyższej tabeli obrazują problemy społeczne występujące na terenie gminy na 

podstawie przyznanych świadczeń z określonego powodu trudnej sytuacji życiowej danej 

osoby / rodziny. Największym problemem, z którym zmagają się beneficjenci pomocy 
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społecznej na przestrzeni czterech analizowanych lat jest zdecydowanie bezrobocie. To 

właśnie z tego tytułu liczba rodzin otrzymujących świadczenia jest największa, chociaż 

widoczna jest tendencja malejąca w analizowanych latach. Kolejnym problemem wśród 

mieszkańców gminy są rodziny zmagające się z długotrwałą lub ciężką chorobą (tendencja 

malejąca) oraz niepełnosprawnością (tendencja względnie stała). Problem pojawia się 

również wśród rodzin zmagających się z potrzebą ochrony macierzyństwa oraz wśród rodzin,  

w których pojawia się bezradność w sprawach opiekuńczo- wychowawczych. Ważnym 

problemem dzisiejszych czasów są uzależnienia, dlatego też w analizie sytuacji społecznej 

należy wziąć pod uwagę udział osób korzystających ze wsparcia Ośrodka z tytułu 

alkoholizmu. Uzupełnieniem będą również dane dotyczące procedury „Niebieska Karta” oraz 

liczba rodzin dotkniętych przemocą, ponieważ liczba osób, które otrzymują pomoc z tego 

tytułu, nie odwzorowuje skali zjawiska w gminie. 

Rozważając zakres oddziaływania konkretnego problemu społecznego na terenie Kalet 

należy mieć na uwadze pokoleniowość, konserwatywność w sposobie przekazywania 

wartości i zasad funkcjonowania w rodzinie, co bardzo często skutkuje skrywaniem lub 

niedostrzeżeniem problemu swojej rodziny. Ponadto, najbliższe środowisko otaczające 

rodziny zmagające się z problemami społecznymi przyjmuje zazwyczaj postawę 

niewrażliwości, a także milczenia. Należy jednak mieć na uwadze, iż prawidłowe 

funkcjonowanie zarówno rodziny, jak i lokalnego społeczeństwa uniemożliwia wystąpienie 

jakiegokolwiek problemu społecznego. Co więcej cała struktura problemów społecznych 

wzajemnie generuje się, a przede wszystkim jest ze sobą ściśle skorelowana. Dalsza analiza 

oscylować będzie wokół najczęstszych powodów przyznawania pomocy. Problemy 

zdiagnozowane podczas spotkań lokalnych pokrywają się z tymi, które zostały 

przedstawione w Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Kalety na lata 

2017 – 2027. Koncentrują się one w następujących obszarach: 

 obszar bezrobocia i ubóstwa, 

 obszar niepełnosprawności, długotrwałej lub ciężkiej choroby, 

 obszar potrzeby ochrony macierzyństwa, 

 obszar bezradności w sprawach opiekuńczo – wychowawczych i prowadzenia 

gospodarstwa domowego, 

 obszar alkoholizmu, 

 obszar przemocy w rodzinie. 
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Rynek pracy  

W Kaletach na 1000 mieszkańców pracuje 86 osób1. Jest to znacznie mniej od wartości dla 

województwa śląskiego oraz znacznie mniej od wartości dla Polski. 46,4% wszystkich 

pracujących ogółem stanowią kobiety, a 53,6% mężczyźni. 

Wykres 8. Pracujący na 1000 ludności.  

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS.  

Bezrobocie rejestrowane w Kaletach wynosiło w 2016 roku 9,6% (11,3% wśród kobiet i 8,1% 

wśród mężczyzn). Jest to znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla 

województwa śląskiego oraz znacznie więcej od stopy bezrobocia rejestrowanego dla całej 

Polski. 

Wykres 9. Szacunkowa stopa bezrobocia rejestrowanego. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS.  

                                                

1
 Bez pracujących w jednostkach budżetowych działających w zakresie obrony narodowej i 

bezpieczeństwa publicznego, osób pracujących w gospodarstwach indywidualnych w rolnictwie, 
duchownych oraz pracujących w organizacjach, fundacjach i związkach; bez podmiotów 
gospodarczych o liczbie pracujących do 9 osób, wg faktycznego miejsca pracy i rodzaju działalności. 
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Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w Kaletach wynosi 3 745,06 PLN, co 

odpowiada 87.30% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w Polsce. Wśród 

aktywnych zawodowo mieszkańców Kalet 1 065 osób wyjeżdża do pracy do innych miast,  

a 140 pracujących przyjeżdża do pracy spoza gminy - tak więc saldo przyjazdów i wyjazdów 

do pracy wynosi -925. 6,5% aktywnych zawodowo mieszkańców Kalet pracuje w sektorze 

rolniczym (rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo), 33,1% w przemyśle i budownictwie, a 

 28,5% w sektorze usługowym (handel, naprawa pojazdów, transport, zakwaterowanie i 

gastronomia, informacja i komunikacja) oraz 2,2% pracuje w sektorze finansowym 

(działalność finansowa i ubezpieczeniowa, obsługa rynku nieruchomości). 

Wykres 10. Liczba pracujących według sektorów ekonomicznych w Kaletach w latach 2010-

2015. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS.  
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Wykres 11. Liczba pracujących według płci w Kaletach w latach 2010-2016. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS.  

 

Bezpieczeństwo publiczne 

W 2016 roku w Kaletach stwierdzono szacunkowo 157 przestępstw. Oznacza to, że na 

każdych 1000 mieszkańców odnotowano 18,22 przestępstw. Jest to wartość znacznie 

mniejsza od wartości dla województwa śląskiego oraz mniejsza od średniej dla całej Polski. 

Wskaźnik wykrywalności sprawców przestępstw dla wszystkich przestępstw ogółem w 

Kaletach wynosi 69,30% i jest porównywalny do wskaźnika wykrywalności dla województwa 

śląskiego oraz nieznacznie większy od wskaźnika dla całej Polski. W przeliczeniu na 1000 

mieszkańców Kalet najwięcej stwierdzono przestępstw o charakterze kryminalnym - 11,78 

(wykrywalność 60%) oraz przeciwko mieniu - 7,89 (wykrywalność 40%). W dalszej kolejności 

odnotowano przestępstwa o charakterze gospodarczym - 3,63 (78%), drogowe - 1,92 (97%) 

oraz przeciwko życiu i zdrowiu - 0,43 (81%). 
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Wykres 12. Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w  Kaletach w latach 2012 – 2016. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS.  

 

Aktywność społeczna i obywatelska mieszkańców 

Aktywność mieszkańców przede wszystkim przejawia się poprzez liczbę działających 

organizacji pozarządowych. Na terenie Kalet funkcjonuje 16 organizacji pozarządowych. 

Stanowią one bazę dla rozwoju lokalnej społeczności w obszarach takich jak: polityka 

społeczna, działalność kulturalna, środowisko, turystyka, sport, itp. Do organizacji 

działających na rzecz społeczności lokalnej w Kaletach należą:  

 Stowarzyszenie Rekreacyjno-Ekologiczne Użytkowników Ośrodka Wypoczynkowego 

w Kaletach Zielonej "EKO ZIELONA", 

 Kaletańskie Stowarzyszenie Rodzin Abstynenckich "TWOJA SZANSA", 

 Stowarzyszenie Społeczno- Kulturalne,  

 Stowarzyszenie "NASZE KALETY", 

 Ochotnicza Straż Pożarna w Kaletach, 

 KS Unia Kalety, 

 LKS Małapanew Kuczów, 

0

50

100

150

200

250

300

2012 2013 2014 2015 2016

Przestępstwa stwierdzone (oszacowanie) w  
Kaletach w latach 2012 - 2016 

Ogółem Kryminalne

Przeciwko mieniu Gospodarcze

Drogowe Przeciwko życiu i zdrowiu



25 

 

 Polski Związek Hodowców Gołębi Pocztowych Oddział Kalety, 

 Koło Polskiego Związku Wędkarskiego w Kaletach, 

 PZSkat Sekcja Kalety, 

 Miejska Orkiestra Dęta w Kaletach, 

 Mażoretki, 

 Chór SONATA, 

 Grupa Plastyczna INSPIRACJE, 

 Grupa Taneczna ROCK TIME, 

 Koło Emerytów i Rencistów. 

Większość samorządów lokalnych w Polsce zmaga się obecnie z ograniczeniami 

ekonomicznymi (zmniejszenie budżetów publicznych w dobie kryzysu), ale także  

koniecznością skonstruowania innych modeli planowania strategicznego, niż realizowane do 

tej pory. Przestają działać tradycyjne schematy polityki społecznej, gdzie w nieskończoność 

samorządy subsydiowały pewne obszary czy niesamodzielne grupy społeczne. Potrzebne są 

inne modele współpracy ze społeczeństwem, które doprowadzą do tego, że same 

społeczności (a także rodziny) staną się bardziej przedsiębiorcze, samodzielne, 

samosterowne, innowacyjne. Jest to możliwe, jeśli samorząd dostrzeże wiedzę i 

pomysłowość rodzin, jeśli nauczy się czerpać od nich inspiracje. Potraktuje jak partnerów. 

Dzięki nauczeniu się korzystania z partycypacji, obywatele mogą stać się dla samorządu 

wsparciem, a nawet źródłem najlepszych pomysłów. 

 

Kultura, sport, rekreacja 

Koordynacją życia kulturalnego w Kaletach zajmuje się przede wszystkim Miejski Dom 

Kultury, który jest instytucją odpowiedzialną za organizację działalności kulturalnej na terenie 

miasta Kalety. Działalność ta realizowana jest  między innymi poprzez kluby i sekcje 

wchodzące w jego strukturę m.in. poprzez Filię Miejskiego Domu Kultury w Kaletach - Klub w 

Drutarni oraz Klub Seniora.  

Sekcje wchodzące w skład Miejskiego Domu Kultury w Kaletach to:  

 Miejska Orkiestra Dęta, 

 Chór SONATA, 

 Mażoretki INEZ, 

 Grupa taneczna Rock Time, 

 Szachy, 
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 Grupa plastyczna INSPIRACJE, 

 PZW Koło Kalety, 

 PZHGP Kalety, 

 PZSkat sekcja Kalety, 

 Grupa wokalna, 

 Aerobik, 

 Taniec nowoczesny. 

MDK jest organizatorem Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz wielu spotkań 

poetyckich, wernisaży, koncertów i występów zespołów muzycznych. Działalność Klubu 

Seniora, skupia życie mieszkańców Kuczowa, Miotka, Mokrusa oraz Zielonej. Głównym 

celem klubu jest integracja osób starszych i samotnych, aktywne i twórcze spędzanie 

wolnego czasu, wzmacnianie kontaktów towarzyskich oraz podtrzymywanie znajomości i 

przyjaźni. Spotkania w ramach Klubu Seniora są organizowane cyklicznie, co dwa tygodnie, 

we wtorkowe popołudnia. Program działalności klubu uwzględnia imprezy okolicznościowe 

oraz kulturalne, wycieczki turystyczno – krajoznawcze, wyjazdy do teatru, kina itp., spotkania 

z ważnymi i ciekawymi ludźmi, zajęcia komputerowe oraz na sali gimnastycznej, wypady 

rowerowe i bazuje na pomysłach, sugestiach oraz potrzebach samych uczestników. W 

czasie dwuletniej działalności seniorzy spotykali się z różnymi gośćmi, dzięki którym nie tylko 

miło i aktywnie spędzali czas, ale mieli też możliwość wzbogacić wiedzę i poznać kogoś 

ciekawego. W budynku MDK znajduje się także Kino oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. 

prof. Henryka Borka. Działa także filia MBP znajdująca się w Miotku. Biblioteka i jej zbiory 

służą zachowaniu dziedzictwa narodowego, rozwijaniu i zaspokajaniu potrzeb oświatowych, 

informacyjnych i kulturowych ogółu społeczeństwa oraz uczestniczy w upowszechnianiu 

wiedzy i kultury.  

W zakresie działalności sportowej na ternie Kalet działają kluby, stowarzyszenia i sekcje 

sportowe. Do prężnie działających klubów należy wskazać Klub Sportowy Unia Kalety, który 

został założony w roku 1921 i od tego czasu kształci kolejne pokolenia młodych piłkarzy. 

Działa także Ludowy Klub Sportowy MAŁAPANEW Kuczów  obejmujący sekcję siatkarską. 

W Kaletach działa także tor speedrowerowy oraz Drużyna Speedrowerowa TPD Kalety a 

także sekcja tenisa stołowego w strukturze organizacyjnej K.S „Unia”. Na terenie miasta 

działa Polski Związek Wędkarski Koło Kalety.  

Do obiektów sportowo-rekreacyjnych oraz kulturalnych na terenie Miasta Kalety należy 

wskazać:  

 KS Unia Kalety – stadion miejski (boisko piłkarskie, wielofunkcyjne i bieżnia), 
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  LKS Małapanew Kuczów (boisko piłkarskie, wielofunkcyjne), 

 Miejski Dom Kultury w Kaletach,  

 Park miejski w Jędrysku (siłownia zewnętrzna), 

 zbiorniki wodne w Kaletach zielonej (wypożyczalnie sprzętu wodnego, rowerów 

trekkingowych, siłownia zewnętrzna). 

W Kaletach działa Przychodnia Lekarza Rodzinnego oraz stacja pogotowia ratunkowego.  
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2.2 Strefa gospodarcza 

Lokalną gospodarkę na terenie Kalet reprezentują małe, rodzinne firmy. Kilka z nich znalazło 

swoją siedzibę na terenie zlikwidowanych Kaletańskich Zakładów Celulozowo –

Papierniczych. Większość działalności gospodarczych stanowią podmioty handlowe (dział G) 

małe biznesy rodzinne z branży usługowej i niewielkiej produkcji. 

 

Wykres 13. Nowo zarejestrowane w rejestrze REGON  podmioty gospodarki narodowej. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS.  

Na podstawie powyższego wykresu zauważa się, iż liczba nowo zarejestrowanych  

w rejestrze REGON podmiotów gospodarczych w Kaletach zwiększała się do roku 2015.  

W roku 2016 liczba ta w porównaniu z rokiem poprzednim była mniejsza.  
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Poziom przedsiębiorczości mierzony jest liczbą podniotów wpisanych do rejestru REGON na 

10 tys. ludności. Jak widać na podsatwie poniższego wykresu wskaźnik przedsiebiorczość w 

Kaletach w latach 2012 – 2016 kształtował się na niższym poziomie niż powiecie 

tarnogórskim oraz województwie śląskim. Jednak jest zauważalny wzrost w zakresie jego 

dynamiki.  

Wykres 14. Wskaźnik przedsiębiorczości Kalet na tle powiatu i województwa. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS.  

Tabela 6. Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON według formy prawnej. 

Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON według formy prawnej 

Rodzaj 2012 2013 2014 2015 2016 

Przedsiębiorstwa państwowe 1 1 1 1 1 

Spółdzielnie ogółem 2 2 2 2 2 

Spółki handlowe 29 38 39 39 44 

Spółki cywilne 37 36 35 36 35 

Osoby fizyczne prowadzące działalność 

gospodarczą 
525 523 536 545 552 

Stowarzyszenia i podobne organizacje 

społeczne 
13 13 13 13 13 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS.  

Na podstawie powyższej tabeli zauważa się, iż liczba podmiotów gospodarczych 

prowadzona przez osoby fizyczne oraz jako spółki handlowe w Kaletach zwiększa się na 

przestrzeni analizowanych lat.  
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Tabela 7. Podmioty wg klas wielkości.  

Podmioty wg klas wielkości 

Rodzaj 2012 2013 2014 2015 2016 

0 – 9  631 636 657 667 678 

10 - 49 25 30 31 32 33 

50 – 249  3 3 2 2 3 

Ogółem 659 669 690 701 714 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z GUS.  

W Kaletach dominują podmioty gospodarcze zatrudniające do 9 osób. Na przestrzeni 

analizowanych lat liczba podmiotów gospodarczych  w Kaletach zatrudniająca do 9 osób 

oraz zatrudniająca od 10 do 49 osób zwiększa się.  
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2.3 Sfera przestrzenno-funkcjonalna 

Kalety to miasto położone w województwie śląskim, w północnej części powiatu 

tarnogórskiego około 30 km od Częstochowy. Jest usytuowane w dolinie rzeki Mała Panew 

w sąsiedztwie rozległych obszarów leśnych. Ponad 80% powierzchni miasta zajmują lasy, 

które są głównym wyróżnikiem miasta Kalety oraz były jego czynnikiem miastotwórczym 

(branża przemysłu drzewnego).  

Mapa 1. Położenie Miasta Klety na tle województwa śląskiego.  

 

 

Źródło: Opracowanie własne.  

 



 

Gmina Kalety składa się z Centrum oraz dzielnicy Drutarnia, Jędrysek, Kuczów,  Lubocz, Miotek, Mokrus, Truszczyca, Zielona. Kalety graniczą 

z Koszęcinem, Woźnikami, Krupskim Młynem i Miasteczkiem Śląskim. Kalety obejmują powierzchnię 76,68 km2.  

Mapa 2. Miasto Kalety.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Folder informacyjny Miasta Kalety.  



 

Kalety są gminą bardzo malowniczo położoną dzięki bezpośredniemu sąsiedztwu lasów, 

Doliny Małej Panwi oraz cieków dopływających. Miasto Kalety rozciąga się na terenach o 

łącznej powierzchni 7668 ha. Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione ogółem obejmują 

powierzchnię 6303 ha, co stanowi 82,2% powierzchni miasta. Kalety posiadają atrakcyjne 

położenie dzięki czemu są tutaj dobre warunki do kształtowania funkcji rekreacyjnych i 

wypoczynkowych. W obszarze dzielnicy Zielona znajdują się dwa zbiorniki wodne, przy 

których można wędkować. Została również utworzona ścieżka przyrodniczo-dydaktyczna 

oraz Ichtiopark. Na terenie miasta znajduje się wiele ścieżek rowerowych oraz dróg leśnych, 

które pozwalają na organizację wycieczek rowerowych.  

Tabela 8. Powierzchnia gruntów na terenie Miasta Kalety.  

Rodzaj użytkowania Powierzchnia gruntu (ha) 

Powierzchnie zabudowane 613 

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione 6303 

Pola i nieużytki 713 

Grunty pozostałe 39 

Razem 7668 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Miasta Kalety.  

Wskazana wyżej lesistość gminy jest najwyższa w całym Województwie Śląskim. W 

otaczających Gminę lasach dominują zbiorowiska borowe takie jak:  

 suboceaniczny bór sosnowy świeży (dominuje w nim sosna pospolita),  

 bagienny bór trzcinnikowy (z dominacją sosny pospolitej, świerka pospolitego, brzozy 

brodawkowatej, topoli, osiki, dębu szypułkowego, jarzębiny pospolitej),  

 śródlądowy bór wilgotny (sosna zwyczajna, brzoza omszona).  

W dolinie Małej Panwi można spotkać fragmenty łęgu topolowo – wierzbowego, olsu i łęgu 

podgórskiego. Znajduje się tu 12 pomników przyrody, w tym:  

 największy i najstarszy w Europie cis pospolity o obwodzie 214 cm i wysokości 16 m,  

 aleja dębów szypułkowych – tworzy ją 38 drzew o obwodach od 3 do 7 m i wysokości 

od 19 do 32 m,  

 grupa 6 drzew o obwodach od 3,5 do 4,8 i wysokości od 14 do 28 m,  

 7 pojedynczych dębów w Truszczycy oraz 2 dęby znajdujące się przy drodze 

biegnącej od Lubocza w kierunku północno – zachodnim,  

 sosna zwyczajna - 3 drzewa w wieku ok. 300 lat, o obwodzie od 1,7 do 2,6 m oraz 

wysokości od 24 do 26 m,  

 wierzba krucha przy ul. Dworcowej, 
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 lipa o obwodzie 3,5 przy ul. 3 Maja.  

Na terenie Kalet znajduje się obiekt wpisany do rejestru zabytków – pałac myśliwski 

Donnersmarcków, który obecnie jest własnością prywatną. Do obiektów wpisanych  do 

rejestru zabytków należy także wskazać budynki mieszkalne z pocz. XIX w. znajdujące się 

przy ul. ks. Pawła Drozdka 1. Ciekawym obiektem jest także neoromański kościół pw. św. 

Józefa w Jędrysku z 1900 r., neobarokowy kościół pw. św. Franciszka z Asyżu z 1928 r. w 

Miotku oraz  kapliczka pw. NMP z 1887 r. przy ul. Dębowej w Truszczycy. Na terenie Kalet 

znajduje się także pomnik przyrody nieożywionej: dwa głazy narzutowe o obwodzie 5,3 oraz 

7 m. Kompleks lasów oraz Dolina Małej Panwi i cieków dopływających stanowią swoiste 

walory krajobrazowe Kalet. Możemy tutaj także wskazać kotlinki i wąwozy, które również 

odznaczają się wysoką wartością przyrodniczą. Zróżnicowany oraz często pierwotny 

charakter przyrody skłania do tworzenia na terenie Kalet kolejnych form ochrony przyrody. 

Zabudowę mieszkaniową na terenie Kalet stanowi:  

o Zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna stanowiąca własność osób prywatnych  

Zgodnie z danymi GUS w roku 2014 liczba budynków z sektora mieszkaniowego – będących 

w zarządzie osób prywatnych - na terenie Gminy Kalety wynosi 1930 budynki. Łączna 

powierzchnia użytkowa budynków mieszkalnych wynosi 26 1353,00 m 2.  

o Zabudowa mieszkaniowa komunalna (socjalna)  

Zgodnie z informacją uzyskaną z Urzędu Miasta w Kaletach na terenie Gminy występują 

budynki mieszkaniowe komunalne (socjalne) zlokalizowane przy ul. 1 – go Maja 74 – 76, 1- 

go Maja 82 – 84, 1 – go Maja 90-94 A, ul. Fabrycznej 9.  

o Zabudowa wspólnot mieszkaniowych. 
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2.4 Sfera techniczna 

Infrastruktura drogowa i komunikacja  

Przez miasto Kalety przechodzą 2 drogi publiczne zaliczane do kategorii wojewódzkiej lub 

wyższej. Poniżej znajduje się lista dróg wraz z ich typem i kompletnym przebiegiem (spisem 

miejscowości, przez które przechodzi dana trasa). 

 DW 789 - droga wojewódzka - Brusiek - Kalety - Sośnica - Woźniki - Gniazdów - 

Koziegłowy - Ligota Górna - Myszków - Żarki - Niegowa - Tomiszowice – Lelów.  

 DW 908 - droga wojewódzka - Częstochowa - Wygoda - Wąsosz - Łaziec - 

Rększowice - Hutki - Starcza - Kamienica - Lubsza - Piasek - Sośnica - Kalety - 

Miasteczko Śląskie - Tarnowskie Góry. 

Na terenie Kalet dostępna jest również infrastruktura drogowa w postaci dróg powiatowych i 

dróg gminnych, których charakterystyka została przedstawiona w poniższych tabelach.  

Tabela 9. Zestawienie dróg powiatowych na terenie Miasta Kalety.  

Nr ewidencyjny drogi  Nr ewidencyjny drogi  

2335S Skrzyżowanie z DW 908 – Kalety skrzyżowanie z ul. Owocową 

2352S Kalety skrzyżowanie ul. 1-go Maja – granica pow. lublinieckiego 

3248S Kalety ul. Lubliniecka – Kalety skrzyżowanie z DW 908 

3250S Kalety skrzyżowanie z DW 907 – Kalety skrzyżowanie z DW 789 

3311S Kalety skrzyżowanie z DW 789 – Kalety skrzyżowanie z ul. Lubliniecką 

3312S Kalety skrzyżowanie z DW 789 – Kalety skrzyżowanie z ul. Fabryczną 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Miasta Kalety.  

Tabela 10. Długość i powierzchnia dróg na terenie Kalet  według rodzaju nawierzchni.  

Rodzaj nawierzchni Długość  

Twarda ulepszona bitumiczna 13,4 km 

Gruntowa ulepszona betonowa 0,6 km 

Gruntowa ulepszona kostka 7,1 km 

Twarda nieulepszona tłuczniowa 17,7 km 

Gruntowa wzmocniona żwirem żużlem 3,3 km 

Gruntowa naturalna (z gruntu rodzimego) 24,9 km 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Miasta Kalety.  

Według danych Urzędu Miasta w Kaletach łączna długość dróg gminnych wynosi 67 km, w 

tym 38,8 km stanowią drogi gminne utwardzone, a 28,2 km drogi gminne gruntowe. 

Transport drogowy uzupełniają połączenia kolejowe. Przez Miasto Kalety przechodzą 4 linie 
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kolejowe wykorzystywane do ruchu pasażerskiego lub towarowego. Poniżej znajduje się lista 

linii wraz z ich przebiegiem. 

 Linia kolejowa nr 129: Tarnowskie Góry – Kalety, 

 Linia kolejowa nr 130: Tarnowskie Góry – Kalety, 

 Linia kolejowa nr 143: Lubliniec–Katowice, 

 Linia kolejowa nr 180: Kalety-Herby Nowe. 

Kalety są bardzo dobrze skomunikowane zarówno z miastami Aglomeracji Śląskiej, jak i 

ościennymi miastami województwa. Miasto jest również dobrze skomunikowane z autostradą 

A1. Podstawową formą komunikacji w Kaletach jest komunikacja samochodowa. Kalety 

posiadają też komunikację zbiorową poprzez dostęp do linii autobusowych łączących Kalety 

m.in. z Tarnowskimi Górami. Przewoźnicy na terenie Kalet obejmują:  

 P.P.H.U. UNI-METAL Joanna Michalska, 

 Firma Usługowo Handlowa Trelek Bartłomiej Macioł, 

 PKS Lubliniec. 

Kalety posiadają także ścieżki rowerowe, które uzupełniają możliwości komunikacyjne w 

mieście.  

 

Sieci  

Dystrybucją energii elektrycznej na terenie Gminy Kalety zajmuje się TAURON Dystrybucja 

S.A. oddział w Częstochowie. Stan techniczny urządzeń energoelektrycznych spółka ocenia 

jako dobry, a bezpieczeństwo dostaw energii dla Miasta Kalety, na dzień dzisiejszy nie jest 

zagrożone. Na terenie Gminy Kalety brak jest gazowej infrastruktury sieciowej. Knalizacja 

sanitarna obejmuje dzielnice Centrum, Drutarnia, Jędrysek i Kuczów, które były objęte 

Aglomeracją i zostały zrealizowane do końca 2015 roku zgodnie z dyrektywami UE i KPOŚK. 

Pozostałe dzielnice tj. Miotek, Mokrus, Zielona, Truszczyca i Lubocz na dzień dzisiejszy nie 

posiadają kanalizacji sanitarnej, głównie dlatego, iż nie były ujęte w aglomeracji przez co nie  

spełniały podstawowych wymagań w ramach inwestycji. W trakcie realizacji jest kanalizacja 

dla dzielnicy Kalety Miotek – rozpoczęta budowa w 2017 roku z terminem zakończenia na 

koniec 2019 roku. W ramach tej inwestycji planuje się podłączyć 252 budynki. Dla dzielnic 

Mokrus, Zielona i Truszczyca przygotowana jest dokumentacja techniczna wraz z 

pozwoleniami na budowę, jednak realizacja inwestycji uzależniona jest od 

posiadanych/pozyskanych środkach finansowych na ten cel. Dzielnica Lubocz składa się z 3 
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budynków – Leśnictwo i dwa budynki mieszkalne, które posiadają swoje ekologiczne 

oczyszczalnie. 

2.5 Sfera środowiskowa 

Stan powietrza w Kaletach  

Najbliżej Gminy Kalety usytuowana jest manualna stacja monitoringu powietrza 

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Katowicach zlokalizowana w 

Tarnowskich Górach przy ul. Litewskiej. W Tarnowskich Górach wystąpiły średnioroczne 

przekroczenia emisji substancji szkodliwych do atmosfery. Przekroczenia głównie dotyczyły 

Benzo(a)pirenu oraz pyłu zawieszonego PM 2,5 – dla tych substancji odnotowano 100% 

przekroczenie normy, dla pyłu zawieszonego PM10 występuje przekroczenie stanowiące 

75% dopuszczalnej normy, a dla Kadmu (Cd) w PM 10 przekroczenie średnioroczne w 2014 

roku wyniosło 50% normy. Biorąc pod uwagę odległość obu miejscowości (blisko 30 km) 

oraz strukturę powierzchni Kalet (najwyższa lesistość spośród gmin w całym województwie 

śląskim) należy wnioskować, iż ww. wartości stężeń będą nieznacznie niższe.  Źródłami 

zanieczyszczenia powietrza odpowiedzialnymi za powyższe przekroczenia substancji 

szkodliwych jest:  

 stosowanie do celów grzewczych przestarzałych źródeł ciepła bazujących na 

paliwach stałych, 

 spalanie odpadów w piecach indywidualnych gospodarstw domowych, 

 zanieczyszczenia komunikacyjne. 

Wszystkie wymienione wyżej czynniki potencjalnie występują na terenie Kalet. Ze względu 

na brak infrastruktury sieciowej gazowej oraz miejskiej sieci ciepłowniczej, najczęstszym 

paliwem stosowanym do celów grzewczych jest węgiel kamienny (przekroczenia dotyczące 

pyłu zawieszonego (PM 10) występują głównie za sprawą emisji z indywidualnych źródeł 

ciepła). Stężenie zanieczyszczeń substancji szkodliwych zależy również od pory roku – 

sezon zimowy charakteryzuje się zwiększonym zanieczyszczeniem atmosfery, głównie za 

sprawą niskich źródeł emisji. 

Występowanie instalacji OZE 

W Kaletach coraz więcej pojawia się budynków wyposażonych w instalację urządzeń 

odnawialnych źródeł energii. Dotychczas można wskazać budynki użyteczności publicznej 

wyposażone w solary, obejmujące:  
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 Urząd Miejski, 

 budynek Publicznej Szkoły Podstawowej nr 1, 

 budynek Miejskiego Przedszkola, 

 budynek LKS Małapanew Kuczów, 

 budynek KS Unia Kalety, 

 budynek Zespołu Szkól i Przedszkola w Kaletach Miotku. 

oraz wyposażone w instalacje fotowoltaiczne obejmujące: 

 Urząd Miejski, 

 oczyszczalnię ścieków. 

W ramach instalacji odnawialnych źródeł energii w obrębie budynków prywatnych w trakcie 

realizacji jest instalacja urządzeń fotowoltaicznych na 210 budynkach prywatnych oraz 

urządzeń solarnych na 179 budynkach prywatnych.   
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3 METODYKA DELIMITACJI OBSZARU  
ZDEGRADOWANEGO I OBSZARU 

REWITALIZACJI ORAZ OPRACOWANIA 
PROGRAMU REWITALIZACJI 

Diagnoza obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego w Kaletach, przygotowana została w 

oparciu o wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z 

dnia 2 sierpnia 2016 roku, wydane przez Ministra Rozwoju. Nie zastosowano ustawy z dnia 9 

października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U.  z 2015 r. poz. 1777 z późn. zm.) na podstawie 

artykułu 52. Zastosowano również wytyczne wynikające z dokumentu: „Zasady wsparcia 

rewitalizacji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na 

lata 2014-2020” ze stycznia 2017 roku.  

Celem diagnozy jest ustalenie, które części Miasta Kalety powinny zostać zakwalifikowane 

jako obszary zdegradowane lub w stanie kryzysowym, jak również wytypowanie obszarów 

do rewitalizacji. Stan kryzysowy obszaru oznacza, że na określonym terenie występuje 

koncentracja negatywnych zjawisk społecznych (w szczególności bezrobocia, ubóstwa, 

przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, niewystarczającego 

poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i kulturalnym) w powiązaniu z negatywnymi 

zjawiskami w przynajmniej jednej z następujących sfer: gospodarczej, środowiskowej, 

przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej. 

Za obszar rewitalizowany w diagnozie uznano część obszaru zdegradowanego, cechującą 

się szczególną koncentracją negatywnych zjawisk (przede wszystkim społecznych; 

z uwzględnieniem pozostałych problemów: gospodarczych, środowiskowych, 

przestrzennych). Jest to obszar, na którym − z uwagi na istotne znaczenie dla rozwoju 

lokalnego − miasto zamierza prowadzić rewitalizację. Przyjęto, że zarówno obszar 

zdegradowany, jak też obszar rewitalizacji może być podzielony na podobszary, w tym 

podobszary nieposiadające ze sobą wspólnych granic, przy czym obszar rewitalizowany 

może obejmować łącznie terenów o powierzchni nie większej niż 20% powierzchni miasta 

oraz być zamieszkały przez nie więcej niż 30% mieszkańców miasta. 

W procesie wyznaczania obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego jako szczególnie 

istotne uwzględniono następujące czynniki: 

a) koncentracja negatywnych zjawisk mierzona liczbą wskaźników odnoszących się do 

zidentyfikowanych czynników ocenionych negatywnie (pod uwagę brano przede 
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wszystkim zjawiska społeczne, a w dalszej kolejności problemy gospodarcze, 

funkcjonalno–przestrzenne, techniczne i środowiskowe); 

b) znaczenie danego obszaru dla rozwoju lokalnego. 

Proces diagnozy podzielono na dwa etapy: 

a) wyznaczenie obszaru zdegradowanego, za który uznano te obszary miasta, gdzie 

występuje wysoka koncentracja problemów społecznych, takich jak np. poziom 

alkoholizmu, dożywianie oraz współwystępujących z nimi innych problemów: 

gospodarczych, środowiskowych, techniczno- infrastrukturalnych itp.;   

b) wyznaczenie obszaru rewitalizowanego, za który uznano te obszary miasta, gdzie 

koncentracja powyższych problemów jest najwyższa, przy założeniu,  

że obszar rewitalizowany to nie więcej niż 20% powierzchni gminy, zamieszkały przez 

nie więcej niż 30% mieszkańców gminy. 

W procesie diagnozy wykorzystano następujące źródła danych:  

a) dane ilościowe uzyskane od poszczególnych jednostek organizacyjnych Miasta 

Kalety, jak również zaczerpnięte z ogólnodostępnych źródeł, 

b) wnioski ze spacerów badawczych oraz inwentaryzacji tkanki miejskiej, 

c) wnioski z 5 spotkań z interesariuszami, służących wyznaczeniu mapy problemów  

i potencjałów, 

d) wnioski z 5 spotkań z interesariuszami, służących wyznaczeniu granic obszaru 

zdegradowanego i obszaru do rewitalizacji, 

e) wnioski ze spotkań z seniorami oraz przedstawicielami podmiotów kształtujących 

politykę rodzinną w Kaletach, 

f) indywidualne opinie lokalnych liderów oraz mieszkańców, 

g) wnioski ze spotkań z radnymi, 

h) wnioski z dodatkowego działania partycypacyjnego – warsztatów z młodzieżą, 

i) wnioski z dodatkowego działania partycypacyjnego – warsztatów architektoniczo-

urbanistycznych,  

j) wnioski ze spotkań Zespołu Projektowego z udziałem ekspertów zewnętrznych. 

W ujęciu przestrzennym analizę prowadzono jednopoziomowo:  

a) dokonano agregacji uzyskanych danych, przyjmując podział administracyjny miasta 

na 15 obszarów przyjmujących granice zgodne z granicami okręgów wyborczych 

występujących w mieście. Następnie dzięki analizie ilościowej zebranych danych 

wyłoniono obszary, na których dochodzi do kumulacji problemów społecznych, jak 
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również innych powiązanych z nimi problemów tj. gospodarczych, środowiskowych 

i przestrzennych. W  wyniku tej analizy zdefiniowano obszar zdegradowany. 

 

b) W ramach drugiego etapu diagnozy wykorzystano zbliżony poziom agregacji danych 

w oparciu o wyznaczone wcześniej granice obszarów zbliżonych do granic okręgów 

wyborczych. Dążono do wyznaczenia tych obszarów, gdzie występuje najwyższa 

koncentracja analizowanych problemów. W oparciu o  analizę ilościową 

występujących na obszarze zdegradowanym problemów społecznych w powiązaniu 

z problemami gospodarczymi, środowiskowymi i przestrzennymi wyznaczono 

proponowany obszar rewitalizowany nieprzekraczający 20% powierzchni gminy 

i zamieszkały przez nie więcej niż 30% mieszkańców gminy. 

 

W procesie wyznaczania obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego analizowano czynniki 

(wskaźniki) społeczne wymienione w tabeli 11 w powiązaniu z innymi czynnikami 

wymienionymi w tabelach 12 i 13. 

Tabela 11. Wykaz czynników (wskaźników) społecznych analizowanych w procesie diagnozy 

na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego na terenie Miasta 

Kalety. 

CZYNNIKI SPOŁECZNE 

1) Liczba osób bezrobotnych ogółem w 2016 roku w przeliczeniu na 100 mieszkańców, 

2) Liczba dzieci objętych dożywianiem z uwagi na niskie dochody w 2016 roku w przeliczeniu na 

100 mieszkańców, 

3) Liczba osób skierowanych o zobowiązanie leczenia z uwagi na uzależnienie w 2016 roku w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców, 

4) Liczba przestępstw przeciwko rodzinie w 2016 roku w przeliczeniu na 100 mieszkańców, 

5) Liczba aktów wandalizmu w 2016 w przeliczeniu na 100 mieszkańców, 

6) Liczba osób uzależnionych od alkoholu i/lub objętych wsparciem z tego tytułu w 2016 roku w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców, 

7) Liczba przestępstw przeciwko mieniu w 2016 na 100 mieszkańców, 

8) Liczba wydanych niebieskich kart w 2016 roku w przeliczeniu na 100 mieszkańców,  

9) Liczba beneficjentów świadczeń pomocy społecznej - świadczenia rzeczowe w 2016 roku w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców, 

10) Liczba beneficjentów świadczeń pomocy społecznej - zasiłek stały w 2016 roku w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców, 

11) Liczba beneficjentów świadczeń pomocy społecznej - zasiłek okresowy w 2016 roku w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców, 

12) Liczba beneficjentów świadczeń pomocy społecznej - zasiłek celowy w 2016 roku w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców, 

13) Liczba beneficjentów świadczeń pomocy społecznej - zasiłek na dożywianie w 2016 roku w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców, 

14) Pomoc społeczna przyznawana ze względu na niepełnosprawność w 2016 roku w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców, 

15) Pomoc społeczna przyznawana ze względu na uzależnienia w 2016 roku w przeliczeniu na 
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100 mieszkańców, 

16) Pomoc społeczna ze względu na długotrwałą chorobę w 2016 roku w przeliczeniu na 100 

mieszkańców, 

17) Pomoc społeczna ze względu na niezaradność opiekuńczo-wychowawcza w 2016 roku w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców, 

18) Asystent rodziny w 2016 roku w przeliczeniu na 100 mieszkańców, 

19) Liczba organizacji pozarządowych w 2017 w 2016 roku w przeliczeniu na 100 mieszkańców, 

20) Pomoc społeczna ze względu na ubóstwo w 2016 roku w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 12. Wykaz czynników (wskaźników) gospodarczych i funkcjonalno–przestrzennych 

analizowanych w procesie diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i 

rewitalizowanego na terenie Miasta Kalety. 

CZYNNIKI GOSPODARCZE
2
  

1) Liczba zawieszonych działalności gospodarczych w przeliczeniu na 100 osób, 

2) Liczba aktywnych podmiotów gospodarczych w przeliczeniu na 100 osób, 

3) Liczba nowo utworzonych działalności gospodarczych w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 

CZYNNIKI FUNKCJONALNO-PRZESTRZENNE
3
 

1) Liczba obiektów kulturalno- sportowych w przeliczeniu na 100 mieszkańców, 

2) Liczba kolizji drogowych i wypadków komunikacyjnych  w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Tabela 13. Wykaz czynników (wskaźników) technicznych i środowiskowych analizowanych  

w procesie diagnozy na potrzeby wyznaczenia obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego na 

terenie Miasta Kalety. 

CZYNNIKI TECHNICZNE
4
  

1) Podłączenie do sieci kanalizacyjnej , 

2) Poziom degradacji infrastruktury drogowej. 

 

CZYNNIKI ŚRODOWISKOWE
5
 

1) Występowanie instalacji OZE w przeliczeniu na 100 mieszkańców, 

2) Liczba budynków pokrytych azbestem w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 

                                                

2
 Dane na dzień 31.08.2017 r. 

3
 Dane na rok 2017 

4
 Dane na rok 2017 

5
 Dane na rok 2017 
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Źródło: Opracowanie własne. 

Dla uzyskania skali porównawczej wszystkie czynniki analizowano w przeliczeniu na 

wskaźniki odnoszące się do 100 mieszkańców, porównując je następnie z przeciętną 

wartością danego wskaźnika na poziomie gminy. W ocenie czynników zastosowano 

następujące miary: 

 powyżej średniej w gminie; 

 na poziomie średniej w gminie; 

 poniżej średniej w gminie. 

Na etapie opracowywania diagnozy obszaru zdegradowanego i rewitalizowanego 

prowadzone były działania partycypacyjne i konsultacje społeczne mające na celu włączenie 

jak najszerszego grona mieszkańców w prace nad diagnozą oraz doprecyzowanie granic 

obszaru rewitalizowanego. Działania te pozwoliły w sposób racjonalny  i spójny wyłonić 

obszar zdegradowany i obszar rewitalizowany na terenie Miasta Kalety, jak też opracować 

jego pogłębioną diagnozę.  

Rysunek 1. Główne elementy Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 

Analiza problemów i potencjałów obszaru rewitalizacji stanowi podstawę przyjętych celów 

rewitalizacji, które pokrywają się w zaproponowanych projektach i przedsięwzięciach 

rewitalizacyjnych.  

Projekty zakwalifikowane do programu rewitalizacji zostały podzielone na: 
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a) projekty podstawowe o wysokim stopniu gotowości do realizacji, a zarazem  

o kluczowym znaczeniu dla powodzenia procesów rewitalizacyjnych;  

b) projekty uzupełniające o charakterze wspierającym, oddziałujące pośrednio na 

rozwiązanie problemów społecznych na obszarze rewitalizowanym lub oddziałujące 

bezpośrednio na ten obszar pod względem społecznym, jednakże jeszcze nie 

uszczegółowione pod względem wykonalności organizacyjnej, technicznej  

i finansowej.  

Na podstawie decyzji Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach  

nr WOOŚ.410.22.2018.PB z dnia 24.01.2018 r. odstąpiono od przygotowania 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla Lokalnego Programu 

Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023.  
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4 WYZNACZENIE OBSZARU 
ZDEGRADOWANEGO NA TERENIE 

MIASTA KALETY 

Ten etap diagnozy zmierzał do wyznaczenia obszaru zdegradowanego na terenie Miasta 

Kalety poprzez zidentyfikowanie obszarów, na których występują problemy społeczne (np. 

problem dożywiania, zasiłków, rynek pracy), w powiązaniu z problemami środowiskowymi 

oraz gospodarczymi (np. poziom przedsiębiorczości lokalnej) i techniczno-

infrastrukturalnymi. Analizę przeprowadzono w ujęciu przestrzennym, dokonując agregacji 

danych oraz przyjmując podział gminy na 15 jednorodnych obszarów, których granice są 

zbliżone do granic okręgów wyborczych wyznaczonych w Kaletach. Poniżej zaprezentowano 

mapę, która prezentuje podział miasta na 15 obszarów.  

Tabela 14. Liczba mieszkańców w analizowanych jednostkach przestrzennych Miasta Kalety 

oraz powierzchnia obszarów.  

Obszar Liczba mieszkańców Powierzchnia (ha) 

1 546 0,15 

2 523 0,80 

3 508 2,20 

4 495 5,50 

5 518 5,70 

6 412 19,40 

7 539 1,10 

8 574 2,90 

9 550 3,40 

10 675 6,20 

11 537 2,20 

12 707 28,5 

13 785 6,90 

14 791 8,90 

15 503 30,80 

Źródło: Opracowanie własne.  

 

 



 

Mapa 3. Podział Miasta Kalety na 15 obszarów analitycznych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne.  
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Występowanie zjawisk kryzysowych − głównie w sferze społecznej, jak również w sferach 

przestrzeni, gospodarki i środowiska − stanowi podstawę dla delimitacji obszarów 

zdegradowanych w mieście. Miejsca szczególnej koncentracji wyżej wymienionych zjawisk 

determinują z kolei potrzeby rewitalizacyjne,  a tym samym są bazą dla delimitacji obszaru 

rewitalizowanego. To na tym obszarze konieczne jest podjęcie skoncentrowanych 

i wycelowanych działań, które przyczynią się do rozwiązania stwierdzonych problemów, 

wpłyną korzystnie na poprawę jakości życia mieszkańców. Poniżej przedstawiono wybrane 

problemy społeczne oraz pozostałe problemy zidentyfikowane na terenie Miasta Kalety. 

Wszystkie analizowane czynniki ujęto w tabelach.  
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4.1 Sfera społeczna 

W polityce rewitalizacyjnej miast i gmin mocno akcentowane jest ukierunkowanie na 

wszelakie zjawiska i problemy społeczne mieszkańców. Ze względu na kompleksowość 

procesów rewitalizacyjnych głównie dąży się do odnowienia społecznego potencjału osiedli, 

dzielnic i sąsiedztwa, przez co miejscowe społeczności mają szanse na integrację 

z szerszym środowiskiem. Dlatego bardzo ważne jest zidentyfikowanie problemów w sferze 

społecznej, które dotykają określone społeczności lokalne oraz różne grupy interesariuszy 

mieszkańców lub użytkowników danego obszaru. To właśnie społeczność jest fundamentem 

zmian i najważniejszym czynnikiem sukcesu w procesie rewitalizacji, stąd jej problemy 

i potrzeby w obszarze jakości życia − są kluczowe. 
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4.1.1 Pomoc społeczna 

Tabela 15. Czynniki społeczne służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego – pomoc społeczna.  

 

 

Obszar 

Liczba dzieci objętych 

dożywianiem z uwagi 

na niskie dochody w 

2016 roku w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

Liczba osób 

skierowanych o 

zobowiązanie 

leczenia z uwagi na 

uzależnienie w 2016 

roku w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców 

Liczba osób 

uzależnionych od 

alkoholu i/lub objętych 

wsparciem z tego 

tytułu w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców 

Liczba 

wydanych 

niebieskich 

kart w 

przeliczeniu na 

100 

mieszkańców 

Liczba beneficjentów 

świadczeń pomocy 

społecznej - 

świadczenia 

rzeczowe w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

Liczba 

beneficjentów 

świadczeń pomocy 

społecznej - 

zasiłek stały w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

Liczba 

beneficjentów 

świadczeń pomocy 

społecznej - zasiłek 

okresowy w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

Liczba 

beneficjentów 

świadczeń pomocy 

społecznej - 

zasiłek celowy w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

1 3,85 0,00 0,92 0,18 0,73 1,10 1,10 3,66 

2 2,68 0,00 0,57 0,19 0,38 0,76 0,96 3,06 

3 1,97 0,00 0,39 0,00 0,20 0,59 0,59 0,39 

4 1,01 0,00 0,00 0,20 0,40 0,61 0,20 1,01 

5 2,32 0,00 0,77 0,00 0,77 0,97 0,58 2,70 

6 2,43 0,00 0,73 0,49 0,49 1,21 0,00 0,97 

7 0,37 0,00 0,37 0,00 0,19 0,37 0,00 1,11 

8 1,39 0,35 0,87 0,17 0,35 0,35 0,35 2,09 

9 1,27 0,00 0,36 0,18 0,00 0,36 0,00 1,27 

10 0,74 0,00 0,59 0,15 0,15 0,30 0,15 0,89 

11 0,74 0,00 0,37 0,00 0,56 0,93 0,56 1,30 

12 1,13 0,14 0,57 0,00 0,14 0,28 0,00 0,71 

13 0,25 0,00 0,13 0,00 0,13 0,13 0,00 0,64 

14 1,77 0,00 0,38 0,13 0,13 0,25 0,00 1,14 

15 0,00 0,00 0,20 0,00 0,00 0,20 0,00 0,20 

Średnia  1,41 0,03 0,47 0,10 0,29 0,52 0,28 1,37 

Źródło. Opracowanie własne na podstawie danych z MOPS. 
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Dwa wskaźniki brane pod uwagę w powyższej analizie dotyczą liczby osób skierowanych o 

zobowiązanie leczenia z uwagi na uzależnienie oraz liczby osób uzależnionych od alkoholu 

i/lub objętych wsparciem z tego tytułu w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Definicja 

uzależnienia wg klasyfikacji ICD 10 brzmi: „uzależnieniem nazywamy kompleks zjawisk 

fizjologicznych, behawioralnych i poznawczych, wśród których przyjmowanie substancji lub 

grupy substancji dominuje nad innymi zachowaniami, które miały poprzednio dla pacjenta 

większą wartość”. Najbardziej popularnym uzależnieniem jest uzależnienie od alkoholu i 

narkotyków. Nadużywanie alkoholu w Polsce jest ogromnym problemem społecznym. W 

badaniach CBOS 78% badanych przyznaje się do tego, że pije alkohol co najmniej raz w 

miesiącu, przy czym aż 7% przyznaje się do codziennego spożywania. Alkohol znajduje się 

na trzecim miejscu wśród czynników ryzyka dla zdrowia populacji, a ponad 60 rodzajów 

chorób i urazków ma związek z alkoholem. Dane Światowej Organizacji Zdrowia wskazują, 

że konsumpcja alkoholu w Regionie Europejskim jest najwyższa w porównaniu z innymi 

regionami świata. W Polsce nadużywa alkoholu około 16% społeczeństwa. Alkoholizm jest 

częstą przyczyną rozluźnienia więzi rodzinnych, a w konsekwencji rozpadu rodziny. 

Uzależnienie od alkoholu jest również przyczyną sieroctwa dzieci oraz przestępstw 

przeciwko członkom rodziny. W sprawozdaniach MPiPS liczba rodzin pobierających 

świadczenia z tytułu uzależnienia od alkoholu lub narkotyków w latach 2013 – 2016 

utrzymuje się na stałym poziomie (4 - 2 rodziny). Jednakże taki stan rzeczy nie oddaje 

rzeczywistej skali problemu uzależnień. Należy zaznaczyć, że osoby znajdujące się w takich 

rodzinach bardzo rzadko zgłaszają się po pomoc do odpowiednich instytucji. Bardzo często 

pozostają po prostu bierne i poddają się danej sytuacji nie wierząc, że może ona ulec 

zmianie. Należy również wspomnieć, że bardzo często wraz z uzależnieniem od alkoholu 

występuje zjawisko przemocy wobec domowników. 

Problematyką uzależnienia od alkoholu w gminie zajmuje się Gminna Komisja 

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odpowiadająca za działalność profilaktyczną, 

finansowanie kosztów terapii uzależnienia od alkoholu oraz udzielanie pomocy rodzinom z 

problemem alkoholowym, ponadto do zadań Komisji należy: wzywanie na posiedzenia 

GKRPA osób, co do których wpłynęło zgłoszenie o nadużywaniu napojów alkoholowych i 

przeprowadzanie rozmów motywujących do podjęcia leczenia odwykowego (terapii).  

Nieznaczne wahania liczby osób uzależnionych od alkoholu nie mają dużego wpływu na 

sytuację w Kaletach. Chociaż pozornie liczba posiedzeń maleje, liczba wezwań waha się i 

nie ma jednej tendencji, podobnie jak liczba osób biorących udział w zajęciach ze specjalistą 

psychoterapii uzależnień. Warto zaznaczyć, że Gminna Komisja ds. Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych przyłączyła się do programu „Bezpiecznie – chce się żyć” 

realizowanego przez Krajowe Centrum Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego wraz z Komendą 

Powiatową Policji w Katowicach. 
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Tabela 16. Czynniki społeczne służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego – pomoc społeczna.  

 

 

Obszar 

Liczba beneficjentów 

świadczeń pomocy 

społecznej - zasiłek na 

dożywianie w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

Pomoc społeczna 

przyznawana ze 

względu na 

niepełnosprawność 

w przeliczeniu na 

100 mieszkańców 

Pomoc społeczna 

przyznawana ze 

względu na 

uzależnienia w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

Pomoc społeczna ze 

względu na 

długotrwałą chorobę 

w przeliczeniu na 

100 mieszkańców 

Niezaradność 

opiekuńczo-

wychowawcza w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

 

Asystent rodziny w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

Ubóstwo w 

przeliczeniu na 

100 mieszkańców 

1 2,01 3,11 1,47 3,30 2,38 0,18 3,48 

2 1,53 1,53 1,15 2,49 1,15 0,19 2,10 

3 0,39 0,98 0,79 1,57 0,39 0,00 1,38 

4 0,61 0,61 0,61 1,21 0,81 0,00 2,02 

5 0,97 2,32 1,16 2,12 1,35 0,19 2,12 

6 0,97 1,94 1,21 1,46 0,73 0,00 1,94 

7 0,00 0,56 0,19 0,74 0,37 0,00 0,74 

8 0,17 1,92 0,70 2,26 1,22 0,35 1,39 

9 0,00 1,09 0,55 1,09 0,36 0,00 0,73 

10 0,30 0,74 0,15 0,44 0,30 0,15 0,59 

11 0,56 1,49 0,37 1,30 0,19 0,00 0,93 

12 0,42 0,85 0,57 0,85 0,71 0,14 1,27 

13 0,13 0,51 0,13 0,51 0,13 0,13 0,51 

14 0,25 0,63 0,25 0,76 0,63 0,13 0,63 

15 0,00 0,20 0,00 0,60 0,00 0,00 0,20 

Średnia  0,52 1,18 0,58 1,32 0,69 0,10 1,27 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych  z MOPS w Kaletach.  
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Jednym z analizowanych powyżej wskaźników jest liczba osób pobierających wsparcie 

Ośrodka z uwagi na ubóstwo w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Negatywne tendencje w 

obszarze tego wskaźnika odnotowuje się na obszarach o numerach: 1, 2, 3, 4, 5, 6 i 8. 

Ubóstwo, to pojęcie, które z jednej strony określa warunki życia jednostki, a z drugiej strony 

wskazuje na nierówności i sprzeczności występujące w społeczeństwie. Chociaż nikt nie 

kwestionuje faktu, że ubóstwo jest zjawiskiem wielowymiarowym, to dla polityki społecznej 

podstawowe znaczenie ciągle mają informacje dotyczące zasięgu ubóstwa ekonomicznego. 

Aby skutecznie zapobiegać oraz walczyć ze skutkami ubóstwa niezbędne jest 

zidentyfikowanie grup ludności najbardziej na nie narażonych. Czynnikiem istotnie 

decydującym o sytuacji materialnej jednostki i jej rodziny, jest miejsce zajmowane na rynku 

pracy. Ubóstwem zagrożone są przede wszystkim osoby niewykształcone, bezrobotne i 

rodziny osób bezrobotnych, a także rodziny, w których obecna jest osoba niepełnosprawna 

lub w podeszłym wieku. Ubóstwo określa się jako stan, w którym jednostce czy grupie 

społecznej brakuje środków na zaspokojenie podstawowych potrzeb, uznawanych w danej 

społeczności za niezbędne. Pod pojęciem "podstawowe potrzeby" kryją się poza 

wyżywieniem takie potrzeby jak: ubranie, opłaty mieszkaniowe, leczenie, uzyskanie 

wykształcenia. Pierwszą przesłanką, która uprawnia do ubiegania się o świadczenia z 

pomocy społecznej jest ubóstwo. Zjawisko to ma wiele przyczyn, które nie zawsze da się 

jasno wyodrębnić. Może ono być wywołane bezrobociem czy niepełnosprawnością, ale także 

biernością życiową i brakiem odpowiedzialności za siebie i własną rodzinę. Wczesna 

detekcja tzw. szybkie wykrywanie i docieranie do rodziny czy osób znajdujących się na 

skraju ubóstwa, a później intensywna praca socjalna przyczynia się do niwelowania zjawiska 

ubóstwa. Rodziny z powodu braku wystarczających środków finansowych do życia w 2016 

roku stanowiły 15,92% ogólnej liczby beneficjentów. Sytuacja materialna mieszkańców nie 

należy do stabilnych, co szczególnie widoczne jest poprzez skoki zarówno w liczbie rodzin 

otrzymujących pomoc, jak i liczbie osób w tych rodzinach. Mając na uwadze fakt, że 

struktura rodzin wciąż ulega zmianom, skala ubóstwa zwiększa się. Ubóstwo rodzin dotyka 

najbardziej dzieci. Przejawem tego jest niedożywienie dzieci i młodzieży. Dlatego też 

Ośrodek koordynuje dożywianie na terenie gminy realizowane przez szkoły.  

Wskaźnik określający liczbę osób pobierających pomoc społeczną z uwagi na 

niepełnosprawność w przeliczeniu na 100 mieszkańców informuje, że negatywne tendencje 

występują na obszarach o numerach 1, 2, 5, 6, 8 i 11. Niepełnosprawnymi są osoby, których 

stan fizyczny, psychiczny lub umysłowy trwale lub okresowo utrudnia, ogranicza bądź 

uniemożliwia wypełnianie ról społecznych, a w szczególności ogranicza zdolności do 

wykonywania pracy zawodowej. Pojawienie się grupy osób z dysfunkcjami zdrowotnymi 

powodującymi w konsekwencji niepełny udział w życiu społecznym dało przyczynę do 
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zastanowienia się nad zagadnieniem niepełnosprawności. W każdym społeczeństwie istnieje 

pewien procent osób, które z przyczyn dziedzicznych, wrodzonych, w wyniku chorób, 

wypadków czy też  nieprawidłowych warunków życia nie mają pełnej sprawności fizycznej 

lub psychicznej. We współczesnym świecie niepełnosprawność człowieka uważana jest za 

szczególnie istotny problem społeczny. Znaczenie tego problemu wynika z rozmiarów i 

powszechności występowania niepełnosprawności w populacji, a także z konsekwencji, jakie 

wywołuje w sensie indywidualnym i społecznym. Niepełnosprawność uderza najbardziej w 

finansową i emocjonalną stronę rodziny. Rodzina w takiej sytuacji wymaga zwłaszcza 

nieinstytucjonalnych form pomocy, maksymalnie zindywidualizowanych i dostosowanych do 

jej potrzeb. Obserwacje pracowników Ośrodka pozwalają stwierdzić, że sytuacja tej grupy 

osób jest bardzo trudna. Problemy osób niepełnosprawnych wiążą się głównie z 

ograniczonymi możliwościami oprotezowania i zakupu sprzętu umożliwiającego 

komunikowanie się i samoobsługę, kosztowną i trudno dostępną rehabilitację. Dużym 

problemem są także problemy architektoniczne w miejscu zamieszkania osoby 

niepełnosprawnej jak i w budynkach użyteczności publicznej. Bariery te nie tylko utrudniają, 

ale niekiedy wręcz uniemożliwiają uczestnictwo w normalnym życiu. Nie bez znaczenia jest 

również problematyka edukacji osób niepełnosprawnych od chwili urodzenia do ukończenia 

nauki w ramach posiadanych predyspozycji i możliwości. 

Kolejnym problemem społecznym jest długotrwała lub ciężka choroba, która według liczby 

udzielanego wsparcia ze strony Ośrodka jest jedną z najczęstszych przyczyn trudnej sytuacji 

wśród mieszkańców. W przyjętej analizie informuje nas o tym wskaźnik liczby osób 

otrzymujących pomoc z uwagi na długotrwałą chorobę w przeliczeniu na 100 mieszkańców. 

Negatywne zjawiska w tej sferze odnotowuje się na obszarach o numerach 1,2, 3, 5, 6 oraz 

8. Jako osobę długotrwało lub ciężko chorą należy uznać osobę, która ze względu na stan 

zdrowia psychicznego lub fizycznego w czasie określonym lub na stałe bez pomocy osób 

trzecich nie potrafiącą samodzielnie funkcjonować w społeczeństwie lub wypełnić czynności 

codziennego życia. Problemy osób chorych dotyczą m.in. płynnego dostępu do 

specjalistycznych usług medycznych, wysokich kosztów leczenia, podjęcia stałego 

zatrudnienia, a w skrajnych przypadkach hospitalizacji. Zgodnie z ustawą o pomocy 

społecznej osobom zwalczającym trudności niesione przez długotrwałą lub ciężką chorobę 

przysługuje im pomoc między innymi w formie: zasiłku okresowego, usług opiekuńczych lub 

specjalistycznych usług opiekuńczych, posiłku, pobytu w mieszkaniu chronionym lub w 

mieszkaniu w domu pomocy społecznej. 

Kolejną przesłanką, która dominuje wśród problemów pomocy społecznej jest bezradność w 

sprawach opiekuńczo - wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego. Wskaźnik 

dotyczący liczby osób pobierających pomoc z uwagi na niezaradność opiekuńczo-
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wychowawczą informuje o problemach występujących głównie w obszarach o numerach 1, 

2, 4, 5, 6, 8 oraz 12. Część osób korzystających z pomocy Ośrodka to osoby, które cechuje 

niezaradność w opiece i wychowaniu dzieci oraz w prowadzeniu gospodarstwa domowego, 

w tym nieracjonalne dysponowanie budżetem domowym. Dysfunkcjami współistniejącymi w 

bezradności są: problemy w pełnieniu ról rodzicielskich, małżeńskich, niedojrzałość 

emocjonalna rodziców, problemy wychowawcze w środowisku rodzinnym ujawniające się w 

postaci zachowań agresywnych, buntowniczych przejawiająca się łamaniem przez dzieci i 

młodzież panujących obyczajów i norm. Środowisko rodzinne jest pierwszym środowiskiem 

wychowawczym w życiu dziecka, w którym nawiązuje ono pierwsze kontakty z innymi ludźmi 

i zdobywa pierwsze doświadczenia z dziedziny współżycia społecznego. Na środowisko 

rodzinne składają się: struktura rodziny, atmosfera wychowawcza w domu, warunki 

materialne i zdrowotne, stopień wykształcenia rodziców i ogólna struktura środowiska. 

Zaburzona struktura rodziny, często spotykana wśród świadczeniobiorców ośrodka, 

niekorzystnie wpływa na sytuację dziecka, na jego więź z rodziną. Rodziny klientów ośrodka 

odznaczają się często zaburzoną strukturą w postaci nieustabilizowanych formalnie i 

społecznie związków, rozkładem pożycia małżeńskiego, częstymi zmianami partnerów, 

występuje w nich przemoc skierowana na partnera lub dzieci. W rodzinach zaburzonych 

rodzicom brakuje umiejętności tworzenia właściwego klimatu życia rodzinnego, 

rozładowywania napięć powstałych poza domem, właściwych wzorców komunikacji i 

dawania rodzinie poczucia bezpieczeństwa, obdarzania dzieci uwagą. Rodziny te często żyją 

w takich społecznościach, które nie chcą ingerować w życie innych lub nie potrafią pomóc, 

gdyż same nie posiadają właściwych wzorców. W wielu sytuacjach dzieci pochodzące z tych 

rodzin pozostawione są "same sobie", większość wolnego czasu spędzają wśród 

rówieśników na podwórku, częściej pojawiają się u nich problemy szkolne. Dzieci odrzucone 

przez środowisko rodzinne szukają akceptacji wśród rówieśników, łączą się w grupy 

subkulturowe, zaczynają wagarować, uciekać z domu i popadać w konflikt z prawem. Liczba 

rodzin objętych pomocą społeczną z powodu bezradności w sprawach opiekuńczo - 

wychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego na przestrzeni lat 2013 - 2016 

wynosi odpowiednio: w 2013 roku – 16,79% wszystkich rodzin objętych pomocą, w 2014 

roku – 14,46%, w 2015 roku 15,78%, natomiast w ostatnim roku analizy widoczny jest 

ponowny spadek w liczbie rodzin do 27, które odpowiadały już 13,43% wszystkich rodzin, 

którym przyznano świadczenia. 
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4.1.2 Przestępczość 

Tabela 17. Czynniki społeczne służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego – 

przestępczość. 

 

 

Obszar 

Liczba przestępstw przeciwko 

rodzinie w 2016 roku w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

Liczba aktów wandalizmu w 

2016 w przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

Liczba przestępstw przeciwko 

mieniu w 2016 na 100 

mieszkańców 

1 0,18 0,00 0,73 

2 0,19 0,00 0,38 

3 0,00 0,00 0,00 

4 0,20 0,40 0,40 

5 0,00 0,19 0,19 

6 0,73 0,00 0,73 

7 0,56 0,00 0,19 

8 0,00 0,00 0,00 

9 0,36 0,00 0,18 

10 0,00 0,00 0,30 

11 0,19 0,19 0,56 

12 0,14 0,00 0,00 

13 0,00 0,00 0,13 

14 0,00 0,00 0,00 

15 0,00 0,00 0,20 

Średnia  0,15 0,05 0,24 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Komisariatu Policji w Kaletach.  

Wielokrotnie wraz z uzależnieniem alkoholowym pojawia się problem przemocy domowej. 

Przemoc domowa może być generowana nie tylko ze strony alkoholizmu lecz także poprzez 

niezaradność życiową, poczucie bezsilności, prawa. Jako przemoc domową należy rozumieć 

jednorazowe lub powtarzające się świadome, celowe działania wystosowane przeciwko co 

najmniej jednej osobie z rodziny lub osobie pozostającej we wspólnym gospodarstwie 

domowym, w sposób narażający te osoby na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia 

naruszając nietykalność osobistą, godność, cielesność (w tym także seksualną) tym samym 

powodując szkody na ich zdrowiu fizycznym lub psychicznym, a także wywołując cierpienia i 

krzywdy moralne u osób dotkniętych przemocą. Dla zmniejszenia występowania zjawiska 

przemocy domowej został stworzony Krajowym Programem Przeciwdziałania Przemocy w 

Rodzinie zgodny z zapisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, w którym 

zostają określone działania mające na celu pomoc zarówno osobom stosującym przemoc w 

rodzinie, jak i dla ofiar przemocy domowej. W celu skuteczniejszego diagnozowania, 

zapobiegania i rozwiązania problemów związanych z przemocą domową gminna jest 
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zobowiązana do prowadzenia działań w zakresie Gminnej Komisji Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych, we współpracy z Zespołem Interdyscyplinarnym oraz na poziomie 

wsparcia ze strony Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Skala zjawiska przemocy w 

rodzinie jest niezwykle trudna do oszacowania. W dużej mierze wynika to z niechęci ofiar do 

poszukiwania pomocy, wiary w zmianę sytuacji i przede wszystkim problemów, efektywne 

podejmowanie działań interwencyjnych i pomocowych w momencie zaistniałego problemu 

oraz współdziałanie z innymi podmiotami przy rozwiązywaniu problemu i przeciwdziałaniu 

patologiom, przemocy w rodzinie. W 2014 roku Komisariat Policji w Kaletach odnotował 92 

interwencje domowe, sporządzono 18 formularzy Niebieskiej Karty oraz wszczęto 4 

postępowania z art. 207 Kodeksu Karnego. W roku następnym liczba interwencji domowych 

zmniejszyła się do 66, sporządzono 20 formularzy oraz wszczęto 5 postępowań. Natomiast 

w 2016 roku pojawia się wzrost liczby interwencji do 74, sporządzono 19 formularzy 

Niebieskiej Karty i wszczęto 6 postępowań. Tak różne dane, zarówno te z Ośrodka, jak i z 

Policji, ukazują, że w Kaletach zjawisko przemocy w rodzinie ma miejsce i chociaż nie jest 

sygnalizowane, stanowi problem społeczny. Pozytywnym zjawiskiem jest fakt, że tendencja 

wzrostowa wynika z realizacji lokalnych programów osłonowych. Problem przemocy wzrasta 

i zostaje z roku na rok dostrzegany przez Zespół Interdyscyplinarny.  

Na podstawie zgromadzonych danych zostały obliczone poszczególne wskaźniki obrazujące 

sytuację społeczną związaną z przestępczością dla poszczególnych obszarów ujętych w 

tabeli powyżej. Zjawiska te zostały przedstawione za pomocą wskaźników obejmujących 

liczbę przestępstw przeciwko rodzinie w 2016 roku w przeliczeniu na 100 mieszkańców, 

liczbę aktów wandalizmu w 2016 w przeliczeniu na 100 mieszkańców oraz liczbę 

przestępstw przeciwko mieniu w 2016 na 100 mieszkańców. Typowanie jednostek, na 

podstawie których wyznacza się  obszar z najwyższą koncentracją zjawisk problemowych 

związanych z przestępczością, zostało przeprowadzone na podstawie analizy wszystkich 

wymienionych powyżej wskaźników. W związku z powyższym szczególne negatywne 

tendencje odnotowuje się na obszarze jednostek o numerach: 1, 2, 4, 6 oraz 11.  
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4.1.3 Rynek pracy 

Tabela 18. Czynniki społeczne służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego – rynek pracy. 

 

Obszar 
Liczba osób bezrobotnych ogółem w przeliczeniu na  

100 mieszkańców 

1 8,61 

2 9,75 

3 8,46 

4 8,48 

5 6,56 

6 9,47 

7 6,49 

8 6,10 

9 8,18 

10 7,70 

11 5,59 

12 7,50 

13 5,48 

14 6,57 

15 4,77 

Średnia  7,21 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy.  

Bezrobocie w gminie Kalety jest zjawiskiem, które dotyka szerokiej grupy społecznej. Straty i 

skutki społeczne, które powoduje są trudne do oszacowania. Pojawia się na niepokojącą 

skalę degradacja nie tylko bezrobotnych, ale także ich rodzin. Strata pracy, przejście na 

zasiłek, z kolei jego utrata i potrzeba korzystania z pomocy społecznej prowadzi do ubóstwa 

ze wszystkimi tego konsekwencjami. Bezrobocie burzy klimat życia rodzinnego. Wpływa 

destrukcyjnie na pełnienie przez rodzinę jej podstawowych funkcji, na realizację określonych 

zamierzeń, zadań i planów życiowych. Najbardziej bolesnym aspektem bezrobocia jest 

zagrożenie bezpiecznej egzystencji własnej rodziny. Brak pracy ma nie tylko negatywny 

wpływ na ekonomiczną funkcję rodziny, ale też na sferę psychiki. Powoduje jej szybką 

degradację, potęguje biedę i rozszerza sferę ubóstwa. Trudna sytuacja finansowa 

gospodarstw domowych dotkniętych bezrobociem wymusza także ograniczanie wydatków 

związanych z kształceniem dzieci. Bezrobocie naraża rodzinę na szereg niedogodności, 

sublimację wielu ważnych potrzeb, niewłaściwe kształtowanie osobowości jej członków. 

Praca zawodowa wyznacza bowiem postawy i zachowania dzieci, system stosowanych 

przez nie ocen, kontakty ze środowiskiem rówieśniczym, uznawane przez nie wartości czy 
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preferowane cele. Dążenie dzieci i młodzieży są silnie związane z pozycją zawodową 

rodziców, a otaczająca rzeczywistość postrzegana jest przez pryzmat ich pracy zawodowej. 

Zmiany w statusie zawodowym choćby jednego z rodziców nie pozostają więc bez wpływu 

na dokonywaną przez młodych ludzi ocenę rzeczywistości oraz ich własnej pozycji. 

Bezrobocie jest często w rodzinie czynnikiem konfliktogennym i nasilającym patologie 

społeczne takie jak nadużywanie alkoholu, zdobywanie środków pieniężnych nielegalnymi 

sposobami, przemoc w rodzinie. Głębokość zmian w rodzinie spowodowanych bezrobociem 

zależy w dużej mierze od struktury rodziny, jej fazy rozwoju, statusu społecznego, stanu 

zagospodarowania materialnego, kondycji zdrowotnej członków rodziny oraz środowiska 

lokalnego. Bezrobocie rodziców dla dzieci i młodzieży kończącej pewien etap edukacji 

niejednokrotnie oznacza zmianę i ograniczenie planów dalszego kształcenia, obniżanie ich 

aspiracji edukacyjnych, zahamowanie rozwijania ich uzdolnień w drodze dalszej nauki czy 

zajęć dodatkowych. Z powodu trudnej sytuacji materialnej rodziny, dzieci popadają w 

sytuacje konfliktowe w szkole z wychowawcami i nauczycielami. Odbija się to wszystko 

bardzo silnie na postawach dzieci i młodzieży, na ich zachowaniu oraz wartościowaniu 

zjawisk i osób. Udział rodzin zmagających się z bezrobociem w stosunku do ogólnej liczby 

rodzin objętych pomocą Ośrodka maleje. W 2013 roku rodziny zmagające się z bezrobociem 

odpowiadały 49,23% wszystkich rodzin oraz 1,49% całej populacji gminy. W roku następnym 

odnotowano spadek w liczbie rodzin pobierających świadczenia do 49,17% (spadek o 0,06 

p.p.) oraz 1,37% wszystkich mieszkańców. W 2015 roku liczba rodzin uległa zwiększeniu do 

50% wszystkich świadczeniobiorców oraz 1,31% w skali całej gminy. Powołując się na 

powyższe dane należy pamiętać, że nie obrazują one rzeczywistej skali zjawiska bezrobocia, 

kreślą wyłącznie oficjalny obraz bezrobocia rejestrowanego, nie oddając rozmiarów tzw. 

bezrobocia ukrytego. Warto mieć na uwadze fakt, że osoby bezrobotne mają małe 

możliwości podjęcia pracy na terenie Kalet. Bezrobotni mieszkańcy w większości znajdują 

zatrudnienie w branży handlowo - usługowej, budownictwie, leśnictwie oraz szukają pracy w 

pobliskich miastach powiatowych. Dodatkowo, znaczny procent ludności pracuje w „szarej 

strefie”, a osoby młode wyjeżdżają po uzyskaniu kwalifikacji za granicę, do Niemiec, Anglii i 

Holandii. 
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4.1.4  Aktywność społeczna  

Tabela 19. Czynniki społeczne służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego – aktywność 

społeczna. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Kaletach.  

W celu zobrazowania występowania zjawisk problemowych na obszarze Kalet w sferze 

aktywności społecznej dokonano analizy danych związanych z liczbą organizacji 

pozarządowych działających na danym obszarze w 2017 roku w przeliczeniu na 100 

mieszkańców. Działania związane z aktywnością społeczną w organizacjach pozarządowych 

nie tylko rozwijają mieszkańców tworzących tym samym kapitał kreatywny miasta, ale przede 

wszystkich pobudzają do szerokiej aktywności w życiu kulturalnym i społecznym. Dzięki 

uczestnictwu z wydarzeniach społecznych, kulturalnych i sportowych nie tylko wzrasta 

poczucie integracji społecznej, ale także umacnia się tożsamość społeczna mieszkańców i 

następuje wymiana wiedzy, np. międzypokoleniowej. Bardzo niska aktywność społeczna lub 

jej całkowity brak odnotowano w tym zakresie na obszarze o numerach: 1, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 

13 oraz 14. 

 

 

 

Obszar 
Liczba organizacji pozarządowych w 2017 w przeliczeniu  

na 100 mieszkańców 

1 0,00 

2 0,19 

3 0,00 

4 0,20 

5 1,54 

6 0,24 

7 0,00 

8 0,00 

9 0,18 

10 0,00 

11 0,00 

12 0,14 

13 0,13 

14 0,00 

15 0,20 

Średnia  0,17 
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4.2 Sfera gospodarcza 

W celu zobrazowania występowania zjawisk problemowych na obszarze Kalet w sferze 

gospodarczej dokonano analizy danych związanych z liczbą zawieszonych działalności 

gospodarczych w przeliczeniu na 100 osób, liczbą aktywnych podmiotów gospodarczych w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców oraz liczbą nowo utworzonych działalności gospodarczych 

w przeliczeniu na 100 mieszkańców, co pokazuje poniższa tabela. Przedstawione w tabeli 

dane stanowią wartości poszczególnych wskaźników dla odpowiadających im jednostek 

przestrzennych tj. 15 obszarów analitycznych.  

Tabela 20. Czynniki gospodarcze służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego. 

 

 

Obszar 

Liczba zawieszonych 

działalności gospodarczych w 

przeliczeniu na 100 osób 

Liczba aktywnych podmiotów 

gospodarczych w przeliczeniu na 

100 osób 

Liczba nowo utworzonych 

działalności gospodarczych w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

1 0,55 4,95 0,37 

2 1,53 20,27 0,76 

3 2,17 9,84 0,20 

4 1,21 10,71 0,20 

5 1,16 11,00 0,77 

6 0,73 13,11 0,24 

7 1,11 5,01 0,19 

8 1,05 5,92 0,17 

9 0,55 4,36 0,18 

10 1,19 7,85 0,30 

11 0,74 10,61 0,56 

12 0,85 5,80 0,85 

13 0,64 5,48 0,25 

14 0,00 5,82 0,38 

15 0,60 6,56 0,40 

Średnia  0,90 8,14 0,39 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Statystycznego w Katowicach.  

Najbardziej niekorzystna sytuacja gospodarcza występuje na obszarach o numerach: 7, 8 i 

10, gdzie odnotowano najwyższy niekorzystny poziom wskaźników we wszystkich badanych 

zakresach sfery gospodarczej. Najbardziej korzystna sytuacja gospodarcza występuje 

natomiast na obszarach o numerach: 6 oraz 11.  
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4.3 Sfera funkcjonalno-przestrzenna 

W celu zobrazowania występowania zjawisk problemowych na obszarze Kalet w sferze 

funkcjonalno-przestrzennej dokonano analizy danych związanych z liczbą obiektów 

kulturalno-sportowych występująca na danym obszarze w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

oraz liczbą kolizji drogowych i wypadków komunikacyjnych występujących na danym 

obszarze w przeliczeniu na 100 mieszkańców. Dogłębna analiza sfery funkcjonalno-

przestrzennej jest niezwykle istotna z uwagi na potencjalne możliwości typowania 

konkretnych działań rewitalizacyjnych w przestrzeni miasta.  

Tabela 21. Czynniki funkcjonalno-przestrzenne służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego. 

 

Obszar 
Liczba obiektów kulturalno-sportowych w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców 

Liczba kolizji drogowych i wypadków 

komunikacyjnych  w przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

1 0,00 0,55 

2 0,00 0,38 

3 0,00 0,00 

4 0,00 0,40 

5 0,19 0,39 

6 0,24 1,21 

7 0,00 0,00 

8 0,00 0,52 

9 0,00 0,00 

10 0,15 0,44 

11 0,19 0,37 

12 0,00 2,55 

13 0,13 0,51 

14 0,00 2,65 

15 0,20 0,40 

Średnia  0,07 0,77 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Kaletach. 

Jednostki przestrzenne, które charakteryzują się koncentracją problemów o charakterze 

przestrzenno-funkcjonalnym, to obszary o numerach: 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 12 oraz 14.  



62 

 

4.4 Sfera techniczna 

W celu zobrazowania występowania zjawisk problemowych na obszarze Kalet w sferze 

technicznej dokonano analizy danych związanych z występowaniem podłączeń gospodarstw 

domowych do sieci kanalizacyjnej oraz poziomem degradacji infrastruktury drogowej na 

poszczególnych obszarach, co pokazuje poniższa tabela.  

Tabela 22. Czynniki techniczne służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego. 

 

Obszar Podłączenie do sieci kanalizacyjnej Poziom degradacji infrastruktury drogowej 

1 Występuje dobry 

2 Występuje dobry 

3 Występuje przeciętny 

4 Występuje przeciętny 

5 Występuje zły 

6 Występuje przeciętny 

7 Występuje przeciętny 

8 Występuje przeciętny 

9 BRAK zły 

10 BRAK przeciętny 

11 Występuje przeciętny 

12 Występuje przeciętny 

13 BRAK dobry 

14 BRAK zły 

15 BRAK zły 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Kaletach.  

Ocena ilościowa i jakościowa wymienionych wyżej kluczowych czynników pozwoliła na 

zdiagnozowanie obszaru o  największej koncentracji problemów o charakterze technicznym. 

Poziom natężenia poszczególnych czynników przedstawia tabela powyżej. Do jednostek 

przestrzennych, charakteryzujących się  największą koncentracją problemów o charakterze 

technicznym, zaliczyć trzeba obszary o numerach: 9, 14 oraz 15.  
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4.5 Sfera środowiskowa 

W celu zobrazowania rozkładu zjawisk problemowych na obszarze Kalet w sferze 

środowiskowej dokonano analizy danych związanych z występowaniem instalacji OZE w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców oraz liczbą budynków pokrytych azbestem w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców − co pokazuje poniższa tabela. Przedstawione w niej dane stanowią 

wartości poszczególnych wskaźników dla odpowiadających im jednostek przestrzennych.   

Tabela 23. Czynniki środowiskowe służące wyznaczeniu obszaru zdegradowanego. 

 

Obszar 
Występowanie instalacji OZE w przeliczeniu na 

100 mieszkańców 

Liczba budynków pokrytych azbestem w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców 

1 0,00 0,00 

2 0,00 0,20 

3 0,00 0,19 

4 0,49 0,00 

5 0,00 0,19 

6 0,00 0,17 

7 0,00 0,00 

8 0,00 0,00 

9 0,00 0,00 

10 0,00 0,00 

11 0,13 0,25 

12 0,25 0,13 

13 0,00 0,00 

14 0,00 0,00 

15 0,00 0,20 

Średnia 0,08 0,08 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Kaletach. 

Ocena ilościowa wymienionych wyżej kluczowych czynników pozwoliła na zdiagnozowanie 

obszaru o  największej koncentracji problemów środowiskowych. Poziom natężenia 

poszczególnych czynników określa powyżej. Dane zostały przedstawione w postaci tabeli, 

dzięki oznaczeniom kolorystycznym i symbolicznym. Do jednostek przestrzennych, 

charakteryzujących się najwyższą koncentracją problemów o charakterze środowiskowym, 

zaliczyć należy obszary o numerach: 2, 3, 5 oraz 6.  
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5 WYBÓR OBSZARU 
ZDEGRADOWANEGO 

W celu wyłonienia obszaru zdegradowanego w pierwszej kolejności dokonano analizy 

koncentracji problemów społecznych w odniesieniu do całego obszaru Miasta Kalety. Analiza 

problemów społecznych obejmowała diagnozę ilościową w obszarze dwudziestu różnych 

czynników społecznych odnoszących się do polityki społecznej, przestępczości, rynku pracy 

oraz aktywności społecznej mieszkańców. Dodatkowo diagnozę ilościową pogłębiono 

o analizę czynników gospodarczych, technicznych, środowiskowych i funkcjonalno-

przestrzennych. 

W celu zobrazowania całościowej sytuacji Miasta Kalety dokonano zestawienia wszystkich 

czynników analizowanych w gminie, co przedstawia tabela 24.  

Na podstawie danych zawartych w tabeli 24 dotyczącej skali zjawisk kryzysowych 

stwierdza się, iż najwięcej zjawisk kryzysowych występuje na terenie obszarów o 

numerach: 1, 2, 3, 4, 5, 6 oraz 8.  

W celu zoptymalizowania wyboru obszarów kwalifikujących się jako obszary zdegradowane 

zastosowano metody statystyczne oparte na wyznaczeniu mediany6 oraz dominanty7 zbioru 

wartości liczbowych występujących w poszczególnych obszarach jako negatywne zjawiska 

kryzysowe ogółem. W celu zobrazowania całościowej sytuacji Miasta Kalety dokonano 

zestawienia wszystkich czynników analizowanych w gminie, co przedstawia tabela 24.  

Dane8 rosnąco: 4, 6, 8, 10, 10, 11, 11,  11, 12, 17, 17, 18, 19, 20, 23.  

Liczba danych: n = 15   

Mediana = 11          

Dominanta (moda) = 11 

Jako obszar zdegradowany wyznacza się zatem obszary o liczbie zjawisk 

kryzysowych powyżej mediany (11) oraz dominanty (11) tj. obszary numerach: 1, 2, 3, 

4, 5, 6 oraz 8.   

                                                

6
 W statystyce jest to wartość cechy w szeregu uporządkowanym, powyżej i poniżej której znajduje się jednakowa 

liczba obserwacji. Wyznaczenie mediany z jakiegoś zbioru liczb, polega na wypisaniu tych liczb w kolejności 
niemalejącej, a następnie wybraniu liczby środkowej (w przypadku gdy występuje nieparzysta liczba liczb w 
zbiorze). Jeżeli występuje parzysta liczba liczb w zbiorze, to mediana jest równa średniej arytmetycznej dwóch 
środkowych liczb. 
7
 Jest to wartość modalna, lub też wartość najczęstsza. Jest to jedna z miar tendencji centralnej, statystyka dla 

zmiennych o rozkładzie dyskretnym, wskazująca na wartość o największym prawdopodobieństwie wystąpienia, 
lub wartość najczęściej występująca w próbie. Dla zmiennej losowej o rozkładzie ciągłym jest to wartość, dla 
której funkcja gęstości prawdopodobieństwa ma wartość największą. Dominanta jest także najczęściej 
występującą wartością liczbową w danym zbiorze.  
8
 Wartości liczbowe występujące w poszczególnych obszarach jako negatywne zjawiska kryzysowe ogółem.  



65 

 

Tabela 24. Syntetyczne zestawienie liczby wskaźników obrazujących zjawiska kryzysowe, służących wyznaczeniu obszaru zdegradowanego. 

Obszar 
LICZBA NEGATYWNYCH 

ZJAWISK 
SPOŁECZNYCH 

LICZBA NEGATYWNYCH 
ZJAWISK 

GOSPODARCZYCH 

LICZBA NEGATYWNYCH 
ZJAWISK 

FUNKCJONALNO-
PRZESTRZENNYCH 

LICZBA 
NEGATYWNYCH 

ZJAWISK 
TECHNICZNYCH 

LICZBA NEGATYWNYCH 
ZJAWISK 

ŚRODOWISKOWYCH 

LICZBA NEGATYWNYCH 
ZJAWISK KRYZYSOWYCH 

OGÓŁEM 

1 18 2 1 0 2 23 

2 17 1 1 0 1 20 

3 8 2 1 0 1 12 

4 11 2 2 0 2 17 

5 14 1 0 1 2 18 

6 14 1 2 0 0 17 

7 2 3 1 0 2 8 

8 13 3 1 0 2 19 

9 3 2 2 2 1 10 

10 6 3 0 1 1 11 

11 9 0 0 0 1 10 

12 7 1 2 0 1 11 

13 2 2 0 1 1 6 

14 4 2 2 2 1 11 

15 0 1 0 2 1 4 

Źródło: Opracowanie własne. 

 



66 

 

Mapa 4. Obszar zdegradowany w ujęciu przestrzennym Miasta Kalety. 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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6 WYZNACZENIE OBSZARU 
REWITALIZOWANEGO NA TERENIE 

MIASTA KALETY 

6.1 Analiza danych na potrzeby wyznaczenia obszaru 

rewitalizowanego 

Wszelkie dane pozyskane w celu dokonania diagnoz ilościowych i jakościowych zostały 

przedstawione w zestawieniach tabelarycznych.  

W celu wyznaczenia obszaru rewitalizowanego dokonano pogłębionej analizy problemów 

społecznych, gospodarczych, funkcjonalno–przestrzennych, technicznych oraz 

środowiskowych występujących na obszarze zdegradowanym − wykorzystując dane 

ilościowe. 

Wykaz jednostek na obszarze zdegradowanym wraz z liczbą ich mieszkańców oraz 

powierzchnią danego obszaru przedstawiono w tabeli nr 25. 

Tabela 25. Jednostki administracyjne zaliczone do obszaru zdegradowanego. 

Obszar Liczba mieszkańców Powierzchnia (ha) 

1 546 0,15 

2 523 0,8 

3 508 2,2 

4 495 5,5 

5 518 5,7 

6 412 19,4 

8 574 2,9 

SUMA 3 576 36,65 

Źródło: Opracowanie własne. 
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6.2 Sfera społeczna 

6.2.1 Pomoc społeczna 

Na podstawie danych z MOPS w Kaletach przedstawiono poszczególne wskaźniki obrazujące sytuację społeczną na obszarze 

zdegradowanym. Zjawiska społeczne związane bezpośrednio ze sferą pomocy społecznej zostały przedstawione za pomocą wskaźników 

ujętych w tabeli poniżej. 

Tabela 26. Czynniki społeczne służące wyznaczeniu obszaru rewitalizowanego – pomoc społeczna.  

 

 

Obszar 

Liczba dzieci objętych 

dożywianiem z uwagi 

na niskie dochody w 

2016 roku w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

Liczba osób 

skierowanych o 

zobowiązanie 

leczenia z uwagi na 

uzależnienie w 2016 

roku w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców 

Liczba osób 

uzależnionych od 

alkoholu i/lub objętych 

wsparciem z tego 

tytułu w przeliczeniu 

na 100 mieszkańców 

Liczba 

wydanych 

niebieskich 

kart w 

przeliczeniu na 

100 

mieszkańców 

Liczba beneficjentów 

świadczeń pomocy 

społecznej - 

świadczenia 

rzeczowe w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

Liczba 

beneficjentów 

świadczeń pomocy 

społecznej - 

zasiłek stały w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

Liczba 

beneficjentów 

świadczeń pomocy 

społecznej - zasiłek 

okresowy w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

Liczba 

beneficjentów 

świadczeń pomocy 

społecznej - 

zasiłek celowy w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

1 3,85 0,00 0,92 0,18 0,73 1,10 1,10 3,66 

2 2,68 0,00 0,57 0,19 0,38 0,76 0,96 3,06 

3 1,97 0,00 0,39 0,00 0,20 0,59 0,59 0,39 

4 1,01 0,00 0,00 0,20 0,40 0,61 0,20 1,01 

5 2,32 0,00 0,77 0,00 0,77 0,97 0,58 2,70 

6 2,43 0,00 0,73 0,49 0,49 1,21 0,00 0,97 

8 1,39 0,35 0,87 0,17 0,35 0,35 0,35 2,09 

Średnia  2,24 0,06 0,62 0,17 0,48 0,78 0,56 2,04 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych  z MOPS w Kaletach.  
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Tabela 27. Czynniki społeczne służące wyznaczeniu obszaru rewitalizowanego – pomoc społeczna.  

 

 

Obszar 

Liczba beneficjentów 

świadczeń pomocy 

społecznej - zasiłek na 

dożywianie w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

Pomoc społeczna 

przyznawana ze 

względu na 

niepełnosprawność 

w przeliczeniu na 

100 mieszkańców 

Pomoc społeczna 

przyznawana ze 

względu na 

uzależnienia w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

Pomoc społeczna ze 

względu na 

długotrwałą chorobę 

w przeliczeniu na 

100 mieszkańców 

Niezaradność 

opiekuńczo-

wychowawcza w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

 

Asystent rodziny w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

Ubóstwo w 

przeliczeniu na 

100 mieszkańców 

1 2,01 3,11 1,47 3,30 2,38 0,18 3,48 

2 1,53 1,53 1,15 2,49 1,15 0,19 2,10 

3 0,39 0,79 0,79 1,57 0,39 0,00 1,38 

4 0,61 0,61 0,61 1,21 0,81 0,00 2,02 

5 0,97 2,32 1,16 2,12 1,35 0,19 2,12 

6 0,97 1,94 1,21 1,46 0,73 0,00 1,94 

8 0,17 1,92 0,70 2,26 1,22 0,35 1,39 

Średnia  0,95 1,76 1,01 2,10 1,17 0,14 2,07 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych  z MOPS w Kaletach.  

 

Sumaryczne zestawienie negatywnych zjawisk w sferze wszystkich wymienionych powyżej wskaźników odnotowuje się na obszarze jednostek  

o numerach: 1, 2, 5, 6 oraz 8. 

 

 

 

 



70 

 

6.2.2 Przestępczość 

Przedstawiając sytuacje obejmującą sferę społeczną na terenie obszaru zdegradowanego,  

należy uwzględnić zjawiska związane z przestępczością. Zjawiska te zostały przedstawione 

za pomocą danych dotyczących: liczby przestępstw przeciwko mieniu w przeliczeniu na 100 

mieszkańców, występowania aktów wandalizmu w przeliczeniu na 100 mieszkańców oraz 

liczbie przestępstw przeciwko rodzinie w przeliczeniu na 100 mieszkańców. W poniższej 

tabeli przedstawione zostały wartości poszczególnych wskaźników odpowiadające 

poszczególnym jednostkom przestrzennym obszaru zdegradowanego.  

Tabela 28. Czynniki społeczne służące wyznaczeniu obszaru rewitalizowanego – 

przestępczość. 

 

Obszar 

Liczba przestępstw przeciwko 

rodzinie w 2016 roku w 

przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

Liczba aktów wandalizmu w 

2016 w przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

Liczba przestępstw przeciwko 

mieniu w 2016 na 100 mieszkańców 

1 0,18 0,00 0,73 

2 0,19 0,00 0,38 

3 0,00 0,00 0,00 

4 0,20 0,40 0,40 

5 0,00 0,19 0,19 

6 0,73 0,00 0,73 

8 0,00 0,00 0,00 

Średnia  0,17 0,08 0,34 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Komisariatu Policji w Kaletach.  

Wysoki wskaźnik liczby przestępstw przeciwko mieniu występuje na obszarach o numerach: 

1, 2, 4 oraz 6. Wysoki wskaźnik występowania liczby aktów wandalizmu występuje na 

obszarach o numerach 4 i 5. Natomiast wysoki wskaźnik liczby przestępstw przeciwko 

rodzinie występuje na obszarach o numerach 1, 2, 4 oraz 6.  
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6.2.3 Rynek pracy 

Analiza rynku pracy została przeprowadzona na podstawie danych dotyczących liczby osób 

bezrobotnych ogółem w przeliczeniu na 100 mieszkańców. W poniższej tabeli przedstawione 

zostały wartości poszczególnych wskaźników odpowiadające poszczególnym jednostkom 

przestrzennym obszaru zdegradowanego.  

Tabela 29.  Czynniki społeczne służące wyznaczeniu obszaru rewitalizowanego – rynek pracy. 

 

Obszar 
Liczba osób bezrobotnych ogółem w przeliczeniu na 100 

mieszkańców 

1 8,61 

2 9,75 

3 8,46 

4 8,48 

5 6,56 

6 9,47 

8 6,10 

Średnia  8,14 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Powiatowego Urzędu Pracy.  

Wysoki wskaźnik liczby osób bezrobotnych występuje na obszarach o numerach: 1, 2, 3, 4 

oraz 6. Najwyższe natężenie negatywnych zjawisk w sferze rynku pracy odnotowuje się na 

obszarze jednostek o numerach: 2 oraz 6. 
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6.2.4 Aktywność społeczna  

W celu zobrazowania występowania negatywnych zjawisk na obszarze zdegradowanym w 

sferze aktywności społecznej dokonano analizy danych związanych z liczbą organizacji 

pozarządowych działających na poszczególnych obszarach w roku 2017. W poniższej tabeli 

przedstawione zostały wartości poszczególnych wskaźników odpowiadające jednostkom 

przestrzennym obszaru zdegradowanego.  

Tabela 30. Czynniki społeczne służące wyznaczeniu obszaru rewitalizowanego – aktywność 

społeczna. 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Kaletach.  

Jedynym obszarem, na którym występuje wysoki poziom wskaźnika jest obszar numer 5. 

Pozostałe obszary cechują się niską aktywnością społeczną.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obszar 
Liczba organizacji pozarządowych w 2017 w przeliczeniu  

na 100 mieszkańców 

1 0,00 

2 0,19 

3 0,00 

4 0,20 

5 1,54 

6 0,24 

8 0,00 

Średnia  0,31 
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6.3 Sfera gospodarcza 

Oceniając występowanie negatywnych zjawisk w sferze gospodarczej na obszarze 

zdegradowanym, dokonano analizy danych ilościowych związanych z liczbą zawieszonych 

działalności gospodarczych, liczbą aktywnych podmiotów gospodarczych oraz liczbą nowo 

utworzonych działalności gospodarczych. W poniższej tabeli przedstawione zostały wartości 

wskaźników odpowiadające poszczególnym jednostkom przestrzennym obszaru 

zdegradowanego.  

Tabela 31. Czynniki gospodarcze służące wyznaczeniu obszaru rewitalizowanego. 

 

 

Obszar 

Liczba zawieszonych 

działalności 

gospodarczych w 

przeliczeniu na 100 osób 

Liczba aktywnych podmiotów 

gospodarczych w 

przeliczeniu na 100 osób 

Liczba nowo utworzonych 

działalności gospodarczych w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców 

1 0,55 4,95 0,37 

2 1,53 20,27 0,76 

3 2,17 9,84 0,20 

4 1,21 10,71 0,20 

5 1,16 11,00 0,77 

6 0,73 13,11 0,24 

8 1,05 5,92 0,17 

Średnia  1,20 10,65 0,39 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Statystycznego w Katowicach.  

Wysoki wskaźnik liczby zawieszonych działalności gospodarczych występuje na obszarach o 

numerach: 2, 3 oraz 4. Niski wskaźnik liczby aktywnych podmiotów gospodarczych przejawia 

się na obszarach o numerach: 1, 3 oraz 8. Negatywna sytuacja związana z niskim poziomem 

liczby nowo utworzonych działalności gospodarczych występuje na obszarach: 1, 3, 4, 6 oraz 

8. Najwyższe natężenie negatywnych zjawisk dotyczące wszystkich wymienionych powyżej 

wskaźników odnotowuje się na obszarze jednostek o numerach: 1, 3, 4 oraz 8.  
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6.4 Sfera funkcjonalno-przestrzenna 

Dla oceny sytuacji występowania negatywnych zjawisk na obszarze zdegradowanym w 

sferze funkcjonalno-przestrzennej dokonano analizy danych ilościowych związanych z liczbą 

obiektów kulturalno-sportowych występujących na poszczególnych obszarach oraz liczbą 

kolizji drogowych i wypadków komunikacyjnych. W poniższej tabeli przedstawione zostały 

wartości poszczególnych wskaźników odpowiadające poszczególnym jednostkom 

przestrzennym obszaru zdegradowanego.  

Tabela 32. Czynniki funkcjonalno-przestrzenne służące wyznaczeniu obszaru 

rewitalizowanego. 

 

Obszar 
Liczba obiektów kulturalno-sportowych w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców 

Liczba kolizji drogowych i wypadków komunikacyjnych  

w przeliczeniu na 100 mieszkańców 

1 0,00 0,55 

2 0,00 0,38 

3 0,00 0,00 

4 0,00 0,40 

5 0,19 0,39 

6 0,24 1,21 

8 0,00 0,52 

Średnia  0,06 0,48 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Kaletach. 

Niski wskaźnik liczby obiektów kulturalno-sportowych występuje na obszarach o numerach 1, 

2, 3, 4 oraz 8. Wysoki wskaźnik liczby kolizji drogowych i wypadków komunikacyjnych 

występuje na obszarach o numerach 1, 6 oraz 8.  Sumaryczne zestawienie negatywnych 

zjawisk w sferze wszystkich wymienionych powyżej wskaźników odnotowuje się na obszarze 

jednostek o numerach: 1 oraz 8.  
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6.5 Sfera techniczna 

W sferze technicznej dokonano analizy danych ilościowych związanych z podłączeniem 

gospodarstw domowych do sieci kanalizacyjnej oraz poziomem degradacji infrastruktury 

drogowej. W poniższej tabeli przedstawione zostały wartości poszczególnych wskaźników 

odpowiadające poszczególnym jednostkom przestrzennym obszaru zdegradowanego.  

Tabela 33. Czynniki techniczne służące wyznaczeniu obszaru rewitalizowanego. 

 

 

Obszar 

Podłączenie do sieci kanalizacyjnej 
Poziom degradacji infrastruktury 

drogowej 

1 Występuje dobry 

2 Występuje dobry 

3 Występuje przeciętny 

4 Występuje przeciętny 

5 Występuje zły 

6 Występuje przeciętny 

8 Występuje przeciętny 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Kaletach.  

W obszarze wszystkich analizowanych obszarów występuje podłączenie gospodarstw 

domowych do sieci kanalizacyjnej. Natomiast wysoki poziom degradacji infrastruktury 

drogowej występuje szczególnie w obszarze o numerze 5.  
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6.6 Sfera środowiskowa 

W sferze środowiskowej dokonano analizy danych ilościowych związanych z 

występowaniem instancji OZE oraz z liczbą budynków pokrytych azbestem. W poniższej 

tabeli przedstawione zostały wartości poszczególnych wskaźników odpowiadające 

poszczególnym jednostkom przestrzennym obszaru zdegradowanego.  

Tabela 34. Czynniki środowiskowe służące wyznaczeniu obszaru rewitalizowanego. 

 

Obszar 
Występowanie instalacji OZE w przeliczeniu na 

100 mieszkańców 

Liczba budynków pokrytych azbestem w 

przeliczeniu na 100 mieszkańców 

1 0,00 0,00 

2 0,38 0,00 

3 0,00 0,00 

4 0,00 0,20 

5 0,00 0,19 

6 0,49 0,00 

8 0,00 0,17 

Średnia 0,11 0,08 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Kaletach. 

 

Niski wskaźnik występowania instalacji OZE występuje na obszarach o numerach: 1, 3, 4, 5 

oraz 8. Natomiast wysoki wskaźnik liczby budynków pokrytych azbestem występuje 

szczególnie w obszarach o numerach: 4, 5 oraz 8.  Sumaryczne zestawienie najwyższego 

natężenia występowania negatywnych zjawisk w sferze wszystkich wymienionych powyżej 

wskaźników odnotowuje się na obszarze jednostek o numerach: 4, 5, oraz 8. 
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6.7 Podsumowanie analizy danych na potrzeby wyznaczenia obszaru rewitalizowanego 

W celu wyznaczenia obszaru rewitalizacji dokonano analizy czynników w sferze społecznej, gospodarczej, funkcjonalno-przestrzennej, 

technicznej i środowiskowej. Wartości wskaźników, które wskazywały na występowanie zjawiska problemowego w danym obszarze, zostały 

sumarycznie zestawione w poniższej tabeli.  

Tabela 35. Syntetyczne zestawienie liczby wskaźników obrazujących zjawiska kryzysowe, służących wyznaczeniu obszaru rewitalizowanego. 

Obszar 

LICZBA 

NEGATYWNYCH 

ZJAWISK 

SPOŁECZNYCH 

LICZBA 

NEGATYWNYCH 

ZJAWISK 

GOSPODARCZYCH 

LICZBA 

NEGATYWNYCH 

ZJAWISK 

FUNKCJONALNO-

PRZESTRZENNYCH 

LICZBA 

NEGATYWNYCH 

ZJAWISK 

TECHNICZNYCH 

LICZBA 

NEGATYWNYCH 

ZJAWISK 

ŚRODOWISKOWYCH 

LICZBA  

NEGATYWNYCH 

ZJAWISK 

KRYZYSOWYCH 

OGÓŁEM 

1 18 2 2 0 2 24 

2 13 1 1 0 1 16 

3 3 3 1 0 1 8 

4 6 2 2 0 2 12 

5 14 0 0 1 2 17 

6 12 1 2 0 0 15 

8 9 2 2 0 2 15 

Źródło: Opracowanie własne.  

W celu wyznaczenia obszaru rewitalizowanego wykonano syntetyczne zestawienie wskaźników ilustrujących natężenie i koncentrację 

problemów na obszarze zdegradowanym, w podziale na poszczególne jednostki funkcjonalne.  



 

6.8 Wyznaczenie obszaru rewitalizowanego 

Mając na uwadze założenie, iż zgodnie z przepisami prawa, rewitalizacją można objąć 

obszar co najwyżej 20% powierzchni gminy, zamieszkiwany maksymalnie przez 30% 

ludności, wyznaczono obszar rewitalizowany jako teren, na którym występuje najwyższa 

koncentracja problemów społecznych, gospodarczych, techniczno-strukturalnych 

i środowiskowych, z uwzględnieniem jego istotnego znaczenia dla rozwoju miasta. 

W ramach diagnozy wyznaczono obszar rewitalizowany obejmujący jednostki analityczne o 

numerach 1, 2, 5, 6 oraz 8, dla którego podstawowe dane przedstawione zostały w tabeli 

poniżej. 

Tabela 36. Jednostki analityczne zaliczone do obszaru rewitalizowanego. 

Obszar Liczba mieszk. Powierzchnia (ha) 

1 546 0,15 

2 523 0,8 

5 518 5,5 

6 412 5,7 

8 574 2,9 

Miasto Kalety  8 663 128,15 

% Przypadający na  

obszar rewitalizowany 
30% 12% 

Źródło: Opracowanie własne.  

 

Obszar rewitalizowany obejmuje powierzchnię 15,05 ha, a zatem spełniony będzie 

wymóg, aby wielkość obszaru rewitalizowanego nie przekraczała 20% powierzchni 

gminy. Szacuje się, że obszar wskazany do rewitalizacji zamieszkuje 2573 osoby, co 

stanowi 30% populacji gminy. Spełniony jest więc warunek, aby populacja obszaru 

rewitalizowanego nie przekraczała 30% ogółu mieszkańców gminy. 
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Mapa 5. Obszar rewitalizowany na terenie Miasta Kalety. 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne.  
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7 POGŁĘBIONA ANALIZA PROBLEMÓW  
I POTENCJAŁÓW 

7.1 Charakterystyka obszaru do rewitalizacji 

Obszar do rewitalizacji ma powierzchnię 15,05 ha i zamieszkują go łącznie 2573 osoby. 

Obejmuje centrum Kalet, część Jędryska oraz Truszczycę. W obszarze do rewitalizacji 

znajdują się następujące ulice: 1 Maja, Dworcowa, Gawlika, Harcerska,  Krasickiego, 

Lubliniecka,  Miarki, Powstańców Śląskich, Brzechwy,  Bukowa, Dębowa, Fabryczna, 

Kilińskiego, Konopnickiej, Lompy, Pstrowskiego, Chmielna, Czarneckiego, Damrota, 

Dąbrowskiego 1-8, Długosza, Drzymały, Głowackiego 1-9, Jaśminowa, Księżycowa, 

Młodzieżowa, Polarna, Twardowskiego, Wodna, Wolności, Wrzosowa, Zagłoby, 

Żeromskiego. 

W obszarze do rewitalizacji znajduje się dużą część jednostek organizacyjnych miasta i 

innych instytucji m.in. Urząd Miejski w Kaletach, Miejski Dom Kultury, Miejska Biblioteka 

Publiczna, przedszkole, szkoła podstawowa, a także Komenda Policji. W obszarze do 

rewitalizacji koncentrują się głównie funkcje mieszkalne, usługowe i handlowe. Podobszar do 

rewitalizacji nr 1 obejmuje głównie zabudowę wielorodzinną - bloki mieszkalne. Na 

podobszarze tym znajduje się świetlica środowiskowa oraz plac zabaw. Znajdują się tutaj 

także pojedyncze punkty handlowe. Podobszar do rewitalizacji nr 2 obejmuje głównie 

zabudowę jednorodzinną biegnącą wzdłuż ulicy 1 Maja, przy której znajdują się również 

główne punkty handlowo-usługowe w Kaletach. Podobszar nr 5 obejmuje zabudowę domków 

jednorodzinnych oraz zabudowę wielorodzinnych budynków mieszkalnych o znacznej 

wartości historycznej (głównie ul. Gawlika, ul. Lubliniecka, ul. Dworcowa). Na podobszarze 

tym znajduje się dworzec kolejowy, Miejski Dom Kultury oraz Miejska Biblioteka Publiczna. 

Na podobszarze tym znajdują się także częściowo tereny po byłych Kaletańskich Zakładach 

Celulozowo Papierniczych, które w większości stanowią własność prywatną, w tym w dużej 

części obszar funkcjonującego zakładu zajmującego się skupem i przetwórstwem metali 

kolorowych i kabli pn. „Hemarpol”. Podobszar numer 6 rozciąga się wzdłuż ulicy Dębowej, 

która jest równoległa do koryta rzeki Małej Panwi. Obszar ten również częściowo obejmuje 

tereny byłych KZCP oraz tereny zakładu „Hemarpol”. Na podobszarze tym występuje 

zabudowa jednorodzinna, tak samo jak na podobszarze numer 8.  

Poniżej zamieszczono tabelę zawierającą dane demograficzne w odniesieniu do 

poszczególnych podobszarów do rewitalizacji.  
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Tabela 37. Liczba urodzeń oraz liczba zgonów w poszczególnych podobszarach do rewitalizacji 

na przestrzeni lat 2015 -2016. 

Demografia   
Obszar 

nr 1 

Obszar 

nr 2 

Obszar 

nr 5  

Obszar 

nr 6 

Obszar 

nr 8  
Razem  

Liczba urodzeń 2015  7 4 3 7 4 25 

Liczba zgonów 2015 9 7 9 6 5 36 

Przyrost naturalny 2015 -2 -3 -6 +1 -1 -11 

Liczba urodzeń 2016  5 4 3 1 2 15 

Liczba zgonów  2016 8 8 6 2 7 31 

Przyrost naturalny 2016 -3 -4 -3 -1 -5 -16 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Kaletach.   

Na podstawie danych zawartych w tabeli odnotowuje się ujemny przyrost naturalny na 

obszarze do rewitalizacji. Poniżej przedstawiono także szczegółową statystykę ludności w 

poszczególnych podobszarach do rewitalizacji.  

Tabela 38. Statystyka ludności w poszczególnych podobszarach do rewitalizacji na rok 2017.  

Statystyka ludności 

(dane na rok 2017) 

Obszar 

nr 1 

Obszar 

nr 2 

Obszar 

nr 5  

Obszar 

nr 6 

Obszar 

nr 8  
Razem  

Kobiety 0 - 24 71 39 67 63 51 291 

Mężczyźni 0 - 24 48 52 77 47 60 284 

Razem  
Kobiety i mężczyźni  
0 – 24 

119 91 144 110 111 484 

Kobiety 25 – 60 144 102 111 75 126 91 

Mężczyźni 25 – 65 131 98 117 77 128 558 

Razem  
Kobiety 25 – 60  
Mężczyźni 25 – 65 

275 200 228 152 254 551 

Kobiety 60 – więcej 87 117 85 81 115 1109 

Mężczyźni 65 – więcej  65 115 61 69 94 485 

Razem  
Kobiety 60 – więcej  
Mężczyźni 65 – więcej  

152 232 146 150 209 404 

Razem ludność  546 523 518 412 574 889 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miejskiego w Kaletach.   

W obszarze do rewitalizacji zauważa się tendencje starzenia się społeczeństwa. Do 

najważniejszych cech starzenia się należy zaliczyć: wzrost liczby osób najstarszych (80+),  

singielizację starości  (samotność), feminizację starości (przewaga kobiet), wysoki stopień 

bezradności technologicznej, posiadanie stałego źródła dochodów (emerytura, renta), 
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pauperyzacja starości (wzrost liczby osób bez uprawnień do świadczeń emerytalnych), 

wzrost aspiracji seniorów/ek (są coraz lepiej wykształceni). W trakcie spotkań warsztatowych 

z seniorami w Kaletach w obszarze zdrowia i profilaktyki zdrowotnej zostały zgłoszone 

następujące potrzeby mieszkańców: 

 zapewnienie dostępności do budynków, punktów usługowych i instytucji polegająca 

na likwidacji barier architektonicznych. Konieczność zainstalowania windy w Domu 

Kultury w Kaletach, 

 zapewnienie komunikacji miejskiej, której brak pogarsza komfort życia, a w 

szczególności dostęp do służby zdrowia, instytucji publicznych i placówek kultury. 

W obszarze aktywności i integracji zasygnalizowano następujące problemy seniorów: 

 brak Rady Seniorów/ek, 

 brak lokalnego medium prasowego (portal, gazeta) z wydzieloną przestrzenią do 

zadawania pytań, interpelacji, informacji o działaniach na temat „srebrnej gospodarki” 

i problemów starzejącego się społeczeństwa, 

 oferta aktywności powinna być dostosowana do wieku i możliwości seniorów/ek, 

 brak wystarczającej infrastruktury  (zaplecza socjalnego) do organizacji spotkań 

seniorów, 

 brak wymiany edukacyjno-kulturalnej z seniorami z miast partnerskich (Vitkov, 

Ustroń). 

Niezbędna jest zatem m.in. międzypokoleniowa współpraca z najmłodszym pokoleniem - 

uczniami szkoły podstawowej, wychowankami Miejskiego Domu Kultury w Kaletach oraz 

Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego w Kaletach. Potrzebna jest w ramach integracji 

środowiska seniorów/ek organizacja spotkań oraz corocznych „Senioraliów”, która zwiększy 

zainteresowanie problematyką osób starszych, zapewni udział osób starszych w życiu 

lokalnej społeczności oraz poprawi dostępność informacji o systemie wsparcia seniorów/ek 

w mieście. Możliwym wsparciem dla seniorów w obszarze do rewitalizacji jest także 

powołanie grupy samopomocowej (pomaganie chorym, wykupowanie recept, załatwianie 

drobnych spraw). Taka działalność może odbywać się na przykład na podstawie umów 

wolontariatu zawieranych np. z MOPS. 

Analiza wskaźnikowa wskazała, że obszar rewitalizacji charakteryzuje się najwyższą liczbą 

zjawisk kryzysowych w tym przede wszystkim zjawisk kryzysowych występujących w sferze 

społecznej. Na terenie do rewitalizacji zamieszkuje 206 osób bezrobotnych. Najwięcej osób 

bezrobotnych zamieszkuje obszar o numerze 1 (47 osób) oraz obszar o numerze 2 (51 

osób). Osoby bezrobotne stanowią w dużej mierze osoby bez kwalifikacji zawodowych oraz 
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bez doświadczenia zawodowego. 31% osób bezrobotnych w Kaletach stanowią osoby do 30 

roku życia. Ważną kwestią jest również to, że niemal połowa osób to bezrobotni 

długookresowo. Problem utraty pracy jest jednym z głównych problemów społecznych na 

obszarze do rewitalizacji z jakim borykają się mieszkańcy. Wynika on głównie z przemian w 

strukturze społeczno-gospodarczej jakie nastąpiły po zamknięciu Kaletańskich Zakładów 

Celulozowo Papierniczych. Należy zatem podjąć działania zmierzające do zaktywizowania 

tej grupy społecznej oraz wprowadzić odpowiednie warunki gwarantujące możliwość wzrostu 

zatrudnienia w obszarze rewitalizowanym. 65 osób na obszarze rewitalizowanym jest 

beneficjentem zasiłku na dożywianie dzieci. Stanowi to 53 % wszystkich mieszkańców Kalet 

korzystających z tej formy wsparcia. 22 osoby na obszarze rewitalizowanym pobiera zasiłek 

stały, 16 osób pobiera zasiłek okresowy, a 66 osób zasiłek celowy. 29 osób zamieszkujących 

obszar rewitalizowany pobiera zasiłek na dożywianie. Głównymi przyczynami korzystania z 

pomocy społecznej jest niepełnosprawność (56 osób), ubóstwo (57 osób) oraz długotrwała 

choroba (61 osób). Na obszarze do rewitalizacji odnotowano łącznie 10 przestępstw 

przeciwko mieniu oraz 5 przestępstw przeciwko rodzinie.  

Przeprowadzone warsztaty diagnostyczne wskazują, że na obszarze do rewitalizacji 

występuje problem związany z niskim stopniem uczestnictwa mieszkańców w życiu 

społecznym i kulturalnym. Mieszkańcy obszaru do rewitalizacji nie angażują się w sprawy 

lokalne. Jedną z barier, które uniemożliwiają rozwój społeczeństwa obywatelskiego na 

obszarze do rewitalizacji jest niewystarczająca infrastruktura społeczna. Ważnym problemem 

społecznym jest także brak integracji pomiędzy mieszkańcami obszaru do rewitalizacji. 

Problemem jest także brak ruchu na świeżym powietrzu wśród dzieci i młodzieży, spędzanie 

większości czasu przed telewizorem i komputerem, a co za tym idzie, niska sprawność 

ruchowa, mała odporność na choroby oraz problemy z nadwagą.  

Na obszarze do rewitalizacji zauważa się także niski poziom przedsiębiorczości lokalnej oraz 

niski stopień wykorzystania lokalnych potencjałów i nowych możliwości gospodarczych w 

rozwoju biznesu. Zdiagnozowano także problemem jakim jest słaby rozwój 

przedsiębiorczości spowodowany między innymi brakiem współpracy podmiotów 

gospodarczych oraz niską świadomością przedsiębiorców w zakresie możliwości podjęcia 

dodatkowych działań usprawniających ich funkcjonowanie oraz przede wszystkim 

nieumiejętność wprowadzania nowych rozwiązań w zakresie rozwoju działalności. Wynika to 

również z braku wsparcia prawnego oraz braku możliwości otrzymania fachowego doradztwa 

w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, a także braku wsparcia np. w wypełnianiu 

wniosków o dotacje. 

Na obszarze do rewitalizacji występuje niski poziom funkcjonalności przestrzeni publicznej. 

Obszar ten obejmuje tereny poprzemysłowe po byłych Kaletańskich Zakładach Celulozowo 

Papierniczych, które w większości stanowią własność prywatną. Obszar zdegradowanej 
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infrastruktury częściowo obejmują także tereny należące do miasta Kalety. Jest to 

niewykorzystany, zaniedbany obszar, nieuporządkowany pod względem przestrzennym jak i 

funkcjonalnym. Miejsca te posiadają spory potencjał do ponownego zagospodarowania i 

przekształcenia terenu w multifunkcyjną przestrzeń dostępną dla mieszkańców i innych 

użytkowników miasta.  

Na obszarze do rewitalizacji znajdują się także niezagospodarowane przestrzenie publiczne, 

które nie pełnią żadnych funkcji społecznych, przestrzennych czy środowiskowych. Są to 

często tereny zaniedbane, pozbawione ładu przestrzennego, estetyki i funkcjonalności. W 

procesie rewitalizacji w Kaletach bardzo istotne jest wprowadzenie nowych funkcji w 

obszarze do rewitalizacji, które mogą przyczynić się do utworzenia tym samym motorów 

rozwoju całego miasta. Likwidacja zakładów przemysłowych znacząco odbiła się poziomie 

jakości życia mieszkańców obszaru do rewitalizacji, przez co należy poszukiwać możliwości 

rozwoju poprzez eksponowanie innych cennych walorów miasta oraz tworzyć miejsca 

multifunkcyjne sprzyjające rozwojowi funkcji społecznych, gospodarczych oraz przestrzenno-

funkcjonalnych. Jednym z ważnych elementów, który również należy wprowadzić w tym 

procesie jest wzrost poziomu lokalnej tożsamości poprzez ochronę dziedzictwa kulturowego i 

historycznego oraz odkrywanie i ochronę miejsc związanych z przeszłością miasta. 

Mieszkańcom obszaru do rewitalizacji brakuje miejsc służących integracji społecznej oraz 

spędzania czasu wolnego w sposób atrakcyjny dla wszystkich grup wiekowych. Z uwagi na 

brak miejsc służących celom społecznym zauważa się także brak współpracy pomiędzy 

podmiotami zaangażowanymi w rozwiązywanie problemów społecznych oraz niską 

aktywność mieszkańców i brak współpracy na rzecz inicjatyw lokalnych. W obszarze do 

rewitalizacji należy zatem prowadzić działania zmierzające do wykorzystania potencjału 

przestrzeni publicznych, terenów zielonych oraz budynków i lokali komunalnych na cele 

społeczne. Zmiany w przestrzeni mogą także przyciągnąć na obszar rewitalizacji innych 

mieszkańców korzystających z oferty tego miejsca, co wzmocni jego oddziaływanie na cały 

obszar, wygeneruje nowy popyt na rozwijające się w pobliżu usługi i handel, a przede 

wszystkim przyczyni się do ożywienia tego miejsca i całego obszaru rewitalizacji. Ważne jest 

także by w procesie rewitalizacji prowadzić działania związane z ochroną środowiska. 

Wszelkie zmiany powinny być prowadzone w oparciu o zasady zrównoważonego rozwoju.  

W obszarze do rewitalizacji zauważono potrzebę modernizacji dróg i chodników (m.in. ul. 

Gawlika). Należy także zwrócić uwagę na możliwość poprawy dostępności komunikacyjnej w 

obszarze rewitalizowanym uwzględniając wprowadzenie nowych ścieżek rowerowych, jako 

elementu wspierającego alternatywną komunikację w mieście, dzięki czemu podniesie się 

jakość życia mieszkańców z obszaru do rewitalizacji.  

Istotnym problemem w sferze technicznej jest zlikwidowanie przeprawy mostowej łączącej 

Truszczycę z Kuczowem spowodowało to znaczne ograniczenie dla społeczności 
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zamieszkującej dzielnicę Truszczyca (podobszar nr 6). Lokalne przedsiębiorstwa działające 

na tym terenie odnotowały spore straty wynikające z ograniczenia liczby 

klientów/pracowników, którzy zostali tym samym zmuszeni do nadkładania drogi ok. 10 km. 

w celu objazdu niefunkcjonującego mostu. Koszty dojazdów pracowników podskoczyły tym 

samym do granicy nieopłacalności i zmusiły niektórych do szukania nowego miejsca pracy. 

Dodatkowo brak oświetlenia poważnie utrudnia poruszanie się tą drogą ze względu na jej 

niewielką szerokość oraz występowanie zwierzyny leśnej. Brak kładki pieszo-rowerowej 

utrudnia mieszkańcom obszaru do rewitalizacji dotarcie do przystanku np. komunikacji 

publicznej.  
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7.2 Analiza SWOT obszaru rewitalizacji 

Szeroko zakrojone działania partycypacyjne prowadzone w czasie trwania opracowania 

programu rewitalizacji, w  tym m.in. spotkania konsultacyjne i spacery badawcze z udziałem 

przedstawicieli interesariuszy procesu rewitalizacji, jak również przeprowadzone warsztaty 

diagnostyczne, dostarczyły wniosków pozwalających sformułować kompleksową analizę 

SWOT9 dla całego obszaru do rewitalizacji oraz zidentyfikować główne zjawiska kryzysowe 

i problemy na tym obszarze wraz z potencjałami lokalnymi sprzyjającymi ich rozwiązaniu. W 

poniższej tabeli przedstawiono analizę SWOT obrazującą sytuację na obszarze rewitalizacji. 

Tabela 39. Analiza SWOT obszaru rewitalizacji. 

Numer Mocne strony obszaru rewitalizacji Numer Słabe strony obszaru rewitalizacji 

1. 
Działalność organizacji 

pozarządowych 
1. Bezrobocie i ubóstwo socjalne 

2. 
Wysoki poziom tożsamości 

regionalnej i kulturowej 
2. Starzejące się społeczeństwo  

3. 

Atrakcyjne położenie i 

występowanie walorów 

przyrodniczo-krajobrazowych 

3. 

Brak miejsc integracji społecznej 

oraz spędzania wolnego czasu w 

sposób aktywny  

4. 
Dostępność komunikacyjna w tym 

komunikacji publicznej  
4. 

Niewystarczający poziom 

wyposażenia w infrastrukturę 

rekreacyjną oraz aktywne formy 

wypoczynku  

5. 
Potencjał do rozwoju funkcji 

centrotwórczych  
5. 

Niewykorzystany potencjał 

przestrzeni publicznej i terenów 

zielonych  

6. 
Potencjał do rozwoju usług 

turystycznych i okołoturystycznych  
6. 

Brak współpracy pomiędzy 

podmiotami zaangażowanymi w 

rozwiązywanie problemów 

społecznych (np. organizacje 

pozarządowe, kluby sportowe itp.) 

7. 

Zasób infrastruktury, w oparciu o 

którą możliwy jest rozwój oferty 

spędzania czasu wolnego 

7. 

Niska mobilność zawodowa i 

niewystarczające kompetencje 

zawodowe mieszkańców 

8. 

Wysoka aktywność lokalnego 

samorządu w rozwiązywaniu 

problemów społecznych 

8. 

Niska aktywność mieszkańców w 

obszarze działań i współpracy na 

rzecz inicjatyw lokalnych 

  9. Relatywnie duże zapotrzebowanie 

                                                

9
Technika analityczna pozwalająca na porządkowanie danych, dotyczących problemu w czterech kategoriach czynników 

strategicznych: S (Strengths) – mocne strony, w (Weaknesses) – słabe strony, o (Opportunities) – szanse, T (Threats) – 

zagrożenia.  
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na dodatkowe zajęcia kulturalne i 

sportowe, przekraczające obecne 

możliwości finansowe miasta 

 

 

 

 

 

  

Numer 
Szanse występujące dla obszaru 

rewitalizacji 
Numer 

Zagrożenia występujące dla obszaru 

rewitalizacji 

1. 
Zwiększenie świadomości 

ekologicznej mieszkańców 
1. 

Spadek liczby urodzeń i proces 

starzenia się społeczeństwa 

2. 

Wzrost znaczenia idei 

społeczeństwa obywatelskiego i 

partycypacji społecznej  

2. 

Zwiększenie liczby osób 

korzystających z pomocy 

społecznej  

3. 
Dostępność funduszy zewnętrznych 

na działania rewitalizacyjne  
3. 

Zmniejszenie zainteresowania 

życiem publicznym  

4. 

Dostępność terenów i obiektów 

możliwych do zagospodarowania 

na cele społeczne 

4. 
Brak terenów komunalnych pod 

rozwój inwestycji  

5. 
Rozwój partnerstwa publiczno-

prywatnego 
5. 

Migracja ludzi młodych do 

większych ośrodków miejskich 

6. 

Możliwość wykorzystania walorów 

przyrodniczo-krajobrazowych 

obszaru 

6. 

Rosnąca bezradność i bierność 

rodzin w rozwiązywaniu problemów 

życiowych 

7. Kontakty z miastami partnerskimi 7. 

Rywalizacja z innymi miastami o 

pozyskanie inwestorów, turystów 

oraz nowych mieszkańców 

Źródło: Opracowanie własne. 

 

W nawiązaniu do powyższej analizy oraz przeprowadzonej wcześniej pogłębionej diagnozy 

obszaru rewitalizacji – poniżej przedstawiono kluczowe problemy i potencjały występujące na 

tym obszarze.  
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7.2.1 Pogłębiona diagnoza problemów i potencjałów w obszarze rewitalizacji w formie tabelarycznej 

Pogłębioną diagnozę problemów i potencjałów w obszarze rewitalizacji przedstawiono w poniższej tabeli nr 40. 

Tabela 40. Pogłębiona diagnoza problemów i potencjałów obszaru rewitalizacji. 

Kluczowe problemy 
Wskaźnik obrazujący 

zjawisko kryzysowe 
  Kluczowe potencjały 

Nr Opis problemu   Opis potencjału 

P1 

Niska aktywność obywatelska mieszkańców  oraz niski 

poziom integracji społeczności lokalnej. 

Problem zdiagnozowano na podobszarze o numerze: 1, 

2, 5, 6 oraz 8. 

Stopień 

zaangażowania 

mieszkańców  

w sprawy lokalne
10

 

 

 

 

Funkcjonujące organizacje pozarządowe, 

angażujące społeczeństwo oraz Miejski Ośrodek 

Pomocy Społecznej realizujący różnorodne projekty 

i działania na rzecz społeczności. Na obszarze do 

rewitalizacji znajduje się także świetlica 

środowiskowa. Rozpoczęto także działania na 

rzecz Seniorów – Klub Seniora oraz Uniwersytet 

Trzeciego Wieku. 

P2 

Wysoka liczba osób korzystających z pomocy społecznej 

oraz występujące patologie społeczne i dysfunkcje 

rodziny.  

Problem zdiagnozowano na podobszarze o numerze: 1, 

2, 5, 6 oraz 8. 

Liczba osób objętych 

wsparciem MOPS w 

Kaletach
11

 

P3 

Starzejące się społeczeństwo – brak opieki nad seniorami 

i migracje młodych osób do większych ośrodków 

miejskich. 

Problem zdiagnozowano na podobszarze o numerze: 1, 

Liczba nowych ofert 

wsparcia dla osób 

zagrożonych 

wykluczeniem 

                                                

10
 Wartość bazową wskaźnika w roku 2017 określono na poziomie niskim. 

11
 Wartość bazową wskaźnika w stosunku do całej populacji obszaru do rewitalizacji za rok 2016 określono na poziomie 385 osób (dane MOPS Kalety). 
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2, 6 oraz 8. społecznym  oraz dla 

ich otoczenia
12

 

P4 

Niezadowalająca oferta spędzania czasu wolnego i zajęć 

dodatkowych dla różnych grup wiekowych w tym przede 

wszystkim dla dzieci i młodzieży. 

Problem zdiagnozowano na podobszarze o numerze: 1, 

2, 5, 6 oraz 8. 

Liczba 

zmodernizowanych 

obiektów 

infrastruktury na cele 

rozwoju oferty 

spędzania  czasu 

wolnego
13

 

P5 

Wysoki poziom bezrobocia – nieumiejętność poradzenia 

sobie na aktualnym rynku pracy. 

Problem zdiagnozowano na podobszarze o numerze: 1, 2 

oraz 6. 

Liczba osób 

bezrobotnych na 

obszarze do 

rewitalizacji
14

 

 

 

Tworzenie nowych zachęt do rozwoju 

przedsiębiorczości. Na rynku szkoleniowo-

doradczym w woj. śląskim znacząco rozszerza się 

obecnie dostępność usług podnoszących 

kwalifikacje pracowników, dofinansowanych ze 

środków unijnych np. Baza Usług Rozwojowych, 

które umożliwiają  podnoszenie kwalifikacji 

mieszkańców obszaru do rewitalizacji w 

porozumieniu z ich pracodawcami. 

P6 

Niska przedsiębiorczość lokalna – brak współpracy 

przedsiębiorców.  

Problem zdiagnozowano na podobszarze o numerze: 1, 

2, 5 oraz 6. 

Poziom rozwoju 

przedsiębiorczości 

lokalnej
15

 

                                                

12
 Wartość bazową wskaźnika w roku 2017 określono jako 0. 

13
 Wartość bazową wskaźnika w roku 2017 określono jako 0. 

14
 Wartość bazową wskaźnika w roku 2016 określono o jako 206 osób (dane PUP Tarnowskie Góry) 

15
 Wartość bazową wskaźnika w roku 2017 określono na poziomie niskim.  
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P7 

Niewystarczająca dostępność oraz  jakość infrastruktury 

edukacyjnej co wiąże się z wysokim zapotrzebowaniem 

na dodatkowe zajęcia edukacyjne w przedszkolach i 

szkołach. 

Problem zdiagnozowano na podobszarze o numerze: 1, 2 

oraz 5. 

Liczba 

zmodernizowanych 

obiektów 

infrastruktury 

edukacyjnej
16

 

 

 

 

Wielość funkcji i budynków użyteczności publicznej 

(MDK, Biblioteka, szkoły, Ichtiopark, boiska, place 

zabaw) Obszar do rewitalizacji pełni szereg 

istotnych funkcji usługowych oraz główną funkcję 

usługowo-handlową w mieście. Na obszarze tym 

realizowane są wydarzenia  i inicjatywy sportowo-

kulturalne m.in. Leśno Rajza. Na obszarze 

rewitalizowanym i w jego bezpośrednim sąsiedztwie 

dostępna jest infrastruktura przeznaczona na 

spędzanie czasu wolnego, jednakże jest ona dość 

mocno zdegradowana i  wymaga modernizacji oraz 

doposażenia. Podejmowane są działania 

zmierzające do pozyskania środków na ten cel. 

P8 

Niezagospodarowane i nieuporządkowane  przestrzenie 

wspólne – brak nowych funkcji w przestrzeni publicznej 

np. obszar Małego Rynku. 

Problem zdiagnozowano na podobszarze o numerze: 1, 

2, 5 oraz 6. 

Poziom estetyki i 

funkcjonalności 

przestrzeni 

publicznej
17

 

P9 

Brak zaplecza sportowego, które mogłoby pozwolić na 

pełne korzystanie z potencjału zajęć sportowych zimową 

porą. 

Problem zdiagnozowano na podobszarze o numerze: 1, 2 

oraz 5. 

Jakość infrastruktury 

sportowej
18

 

P10 

Brak miejsc dla mieszkańców, gdzie mogliby się oni 

spotykać i realizować ważne dla siebie inicjatywy. 

Problem zdiagnozowano na podobszarze o numerze: 1, 

Liczba 

zmodernizowanych 

obiektów na rzecz 

infrastruktury 

społecznej
19

 

                                                

16
 Wartość bazową wskaźnika w roku 2017 określono jako 0. 

17 Wartość bazową wskaźnika w roku 2017 określono na poziomie przeciętnym.  
18 Wartość bazową wskaźnika w roku 2017 określono na poziomie przeciętnym.  
19

 Wartość bazową wskaźnika w roku 2017 określono jako 0. 
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2, 5, 6 oraz 8. 

P11 

Zły stan techniczny niektórych dróg, brak chodników i 

ścieżek rowerowych. 

 

Problem zdiagnozowano na podobszarze o numerze: 5 

oraz 6. 

Jakość infrastruktury 

komunikacyjnej
20

 
 

 

Wysoki poziom akceptacji społecznej dla działań 

zmierzających do zmiany stanu technicznego 

infrastruktury drogowej oraz komunalnej. 

Usprawnienie komunikacji publicznej zachęci 

mieszkańców do korzystania z alternatywnych 

środków transportu  oraz kreowania nawyków 

dbania o środowisko i zdrowy styl życia.  

P12 

Wysoki poziom degradacji infrastruktury komunalnej. 

Problem zdiagnozowano na podobszarze o numerze: 1, 

2, 5 oraz 6. 

Jakość infrastruktury 

komunalnej
21

 

P13 

Brak wystarczającej aktywności mieszkańców w zakresie 

ochrony środowiska i  zwalczania tzw. niskiej emisji oraz 

zły stan budynków mieszkalnych (nieekologiczne źródła 

ciepła). 

Problem zdiagnozowano na podobszarze o numerze: 1, 

2, 5, 6 oraz 8. 

Poziom  

zaangażowania 

mieszkańców w 

zakresie ochrony 

środowiska; przede 

wszystkim − 

zwalczania tzw. 

niskiej emisji
22

 

 

Liczba inicjatyw 

podmiotów 

publicznych na rzecz 

zwalczania tzw. 

 

Rozwój zachęt finansowych do inwestycji 

proekologicznych dla mieszkańców. Rozpoczęto 

realizację projektów służących zwalczaniu niskiej 

emisji (wprowadzenie OZE). Przygotowane zostały 

projekty, na które pozyskano już środki i aktualnie 

trwa ich wdrażanie. 

                                                

20
 Wartość bazową wskaźnika w roku 2017 określono na poziomie przeciętnym. 

21
 Wartość bazową wskaźnika w roku 2017 określono na poziomie niskim.  

22
 Wartość bazową wskaźnika w roku 2017 określono na poziomie niskim. 
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niskiej emisji
23

 

Źródło: Opracowanie własne.

                                                

23
 Wartość bazową wskaźnika w roku 2017 określono na poziomie przeciętnym.  
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8 ZGODNOŚĆ PROGRAMU 
REWITALIZACJI Z DOKUMENTAMI 

STRATEGICZNYMI 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kalety jest dokumentem, który integruje różne sfery 

działań: sferę społeczną, gospodarczą, infrastrukturalną, funkcjonalno-przestrzenną 

i środowiskową, aby podnieść jakość życia mieszkańców obszaru do rewitalizacji i 

wyprowadzić go z kryzysu. Jedną z cech charakteryzujących programy rewitalizacji jest ich 

zgodność  oraz komplementarność z programami strategicznymi i planistycznymi na 

poziomie lokalnym, ale i na szczeblu regionalnym czy krajowym – co stanowi warunek 

konieczny do ich skutecznej realizacji. Poniżej przedstawiono najważniejsze założenia 

poszczególnych dokumentów programowych oraz planistycznych, z którymi spójne są 

założenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023.   

8.1 Dokumenty na szczeblu ponadkrajowym 

8.1.1 Strategia „Europa 2020” 

Strategię „Europa 2020” zapoczątkowano w roku 2010 w celu „stworzenia warunków dla 

inteligentnego i zrównoważonego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu 

społecznemu”. Dokument ten został opracowany przez Komisję Europejska oraz kraje 

członkowskie. W strategii podkreślono potrzebę wspólnego działania państw członkowskich 

na rzecz wychodzenia z kryzysu oraz wdrażania reform umożliwiających stawienie czoła 

wyzwaniom związanym z globalizacją, starzeniem się społeczeństw czy rosnącą potrzebą 

racjonalnego wykorzystywania zasobów.  

W Strategii „Europa 2020” zawarto trzy wzajemnie wzmacniające się priorytety w celu 

osiągnięcia postawionych założeń: 

a) wzrost inteligentny (smart growth), czyli rozwój oparty na wiedzy i innowacjach; 

b) wzrost zrównoważony (sustainable growth), czyli transformacja w kierunku 

gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie korzystającej z zasobów i konkurencyjnej; 

c) wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu (inclusive growth), czyli wspieranie 

gospodarki charakteryzującej się wysokim poziomem zatrudnienia i zapewniającej 

spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną. 
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Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kalety zakłada poprawę stanu środowiska naturalnego 

oraz lepsze wykorzystanie potencjału krajobrazowego obszaru rewitalizowanego na potrzeby 

społeczne i gospodarcze. Program ma wspierać również rozwój systemu wsparcia 

społecznego dla mieszkańców, przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu i integrować 

społeczność, a zatem wpisuje się w założenia ww strategii ”Europa 2020”. 

8.2 Dokumenty na szczeblu krajowym 

8.2.1 Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 

Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego stanowi odpowiedź na konieczność podniesienia 

jakości życia w Polsce w perspektywie do roku 2020. Główny celem opracowania jest 

rozwijanie kapitału ludzkiego poprzez wydobywanie potencjałów osób w taki sposób, by 

mogły w pełni uczestniczyć w życiu społecznym, politycznym i ekonomicznym na wszystkich 

etapach życia. Poza celem głównym wyznaczone zostały cele szczegółowe: 

 wzrost zatrudnienia; 

 wydłużenie aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania 

osób starszych; 

 poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym; 

 poprawa zdrowia obywateli oraz podniesienie efektywności opieki zdrowotnej; 

 podniesienie poziomu kompetencji i kwalifikacji obywateli. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kalety wpisuje się zarówno w cel główny, jak i w wyżej 

wymienione cele szczegółowe Strategii Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020.  

8.2.2 Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary wiejskie, 

przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 roku, określa cele i sposób działania podmiotów 

publicznych, a w szczególności rządu i samorządów województw, w odniesieniu do polskiej 

przestrzeni dla osiągnięcia strategicznych celów rozwoju kraju. Strategia ta wyznacza cele 

polityki rozwoju regionalnego, w tym wobec obszarów wiejskich i miejskich, oraz definiuje ich 

relacje w odniesieniu do innej polityki publicznej o wyraźnym terytorialnym ukierunkowaniu. 
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Strategicznym celem określonym w Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego jest efektywne 

wykorzystywanie specyficznych regionalnych oraz terytorialnych potencjałów rozwojowych 

dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia i spójności w horyzoncie 

długookresowym. 

Ponadto, dokument ten zawiera trzy cele szczegółowe polityki regionalnej do 2020 roku: 

 wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów; 

 budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na 

obszarach problemowych; 

 tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań 

rozwojowych ukierunkowanych terytorialnie. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kalety wpisuje się w realizację KSRR poprzez 

działania mające na celu wzrost jego konkurencyjności, budowanie spójności społecznej 

i terytorialnej oraz tworzenie warunków dla efektywnej i partnerskiej realizacji przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. 

 

8.2.3 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 jest najważniejszym krajowym 

dokumentem strategicznym dotyczącym zagospodarowania przestrzennego kraju. Została 

opracowana zgodnie z zapisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 

27 marca 2003 roku (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 717). W oparciu o ustawowe wymogi określono 

cele i kierunki polityki przestrzennego zagospodarowania kraju wskazano zasady, według 

których powinna być realizowana działalność człowieka w przestrzeni.  

Dokument zwraca uwagę na potrzeby w sześciu obszarach tematycznych: 

 poprawy konkurencyjności największych miast i powiązań między nimi; 

 tworzenia warunków równomiernego rozwoju poza dużymi miastami; 

 rozwoju infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej (np. sieci 

szerokopasmowe); 

 poszanowania środowiska naturalnego i walorów krajobrazowych, a także 

kulturowych; 
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 wzmacniania odporności Polski na zagrożenia związane z bezpieczeństwem 

energetycznym (np. poprzez budowanie połączeń energetycznych z sąsiednimi 

państwami) czy ekstremalnymi zjawiskami naturalnymi (np. powodziami); 

 systematycznej budowy i utrzymania skutecznego systemu planowania 

przestrzennego (np. eliminowania chaotycznego sposobu zabudowy przedmieść). 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kalety poprzez kompleksowe działania rewitalizacyjne 

sprzyjające rozwojowi wpisuje się w realizację Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania 

Kraju.  

 

8.2.4 Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu 
Społecznemu 2020 

Krajowy Program Przeciwdziałania Ubóstwu i Wykluczeniu Społecznemu 2020. Nowy 

wymiar aktywnej integracji jest programem rozwoju, w rozumieniu art. 15, ust. 4 pkt 2 ustawy 

z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju  (Dz. U. z 2009 r. Nr 84, 

poz. 712 z późn. zm. 1) i stanowi załącznik do Uchwały  Rady  Ministrów.  Jest  dokumentem  

o  charakterze  operacyjno-wdrożeniowym, ustanowiony w celu realizacji średniookresowej 

strategii rozwoju kraju – Strategii Rozwoju Kraju 2020 oraz Strategii Rozwoju Kapitału 

Społecznego, Strategii  Rozwoju  Kapitału  Ludzkiego, Krajowej Strategii Rozwoju 

Regionalnego oraz innych strategii rozwoju.   

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kalety wpisuje się w realizację celu głównego Strategii, 

którym jest zmniejszenie liczby osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym 

oraz wzrost spójności społecznej.   

 

8.2.5 Krajowa Polityka Miejska 2023 

Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju Krajowa 

Polityka Miejska (KPM) jest dokumentem określającym planowane działania administracji 

rządowej dotyczące polityki miejskiej, uwzględniającym cele i kierunki określone 

w średniookresowej strategii rozwoju kraju oraz krajowej strategii rozwoju regionalnego (art. 

21b). Służy ona celowemu, ukierunkowanemu terytorialnie działaniu państwa na rzecz 

zrównoważonego rozwoju miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz wykorzystaniu ich 

potencjałów w procesach rozwoju kraju. 
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Krajowej  Polityce  Miejskiej  przyświeca  kilka  istotnych  założeń  mających  wpływ na  

kształt  tego dokumentu i na sposób jego wdrażania, m.in. adresowana jest do wszystkich 

polskich miast (niezależnie od ich wielkości czy położenia) oraz ich obszarów 

funkcjonalnych, przy czym ze szczególną uwagą  podchodzi  do  problematyki rozwoju 

małych i średnich miast; podkreśla konieczność  indywidualnego  dobrania  instrumentów  

rozwoju  do  własnej  ścieżki rozwoju  przez  każde z miast, nie przyporządkowując danych  

zagadnień i rozwiązań tylko miastom określonego typu; proponuje i postuluje szeroką paletę 

różnorodnych rozwiązań, narzędzi i instrumentów, które w sposób elastyczny mogą być 

wykorzystane przez miasta różnej wielkości i położenia. 

Strategicznym celem polityki miejskiej jest wzmocnienie zdolności miast i obszarów 

zurbanizowanych do zrównoważonego rozwoju i tworzenia miejsc pracy oraz poprawa 

jakości życia mieszkańców.  

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kalety wpisuje się w cel strategiczny Krajowej Polityki 

Miejskiej do roku 2023, zgodnie z którym dążeniem wszystkich aktorów dokumentu musi być 

stworzenie miasta sprawnego i zrównoważonego oraz spójnego, a w efekcie również 

konkurencyjnego. 

8.3 Dokumenty na szczeblu ponadregionalnym  

8.3.1 Strategia dla Rozwoju Polski Południowej w obszarze 
województwa małopolskiego i śląskiego do roku 2020 

Strategia dla Rozwoju Polski Południowej dotyczy obszaru województwa małopolskiego i 

śląskiego. Jest to dokument wywodzący się z opracowanej i przyjętej przez samorządy 

obydwóch województw ich wspólnej strategii rozwoju. Zawiera zasady zrównoważonego 

rozwoju miast, a także obszarów wiejskich. Dzięki temu dokumentowi potencjał obu 

regionów ma być lepiej wykorzystywany, a wspólne projekty, w tym unijne, skuteczniej 

realizowane. Naczelną zasadą  przyświecającą  Strategii  było  partnerstwo,  rozumiane  nie  

tylko  jako ścisła współpraca oraz wzajemna odpowiedzialność obu regionów, ale również  

mobilizowanie podmiotów reprezentujących różnorodne środowiska oraz instytucje do 

podejmowania wspólnego wysiłku na rzecz rozwoju makroregionu. Współpraca 

ukierunkowała się na wszechstronne podwyższanie atrakcyjności makroregionu dla 

mieszkańców. Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kalety jest spójny z celem głównym 

strategii, którym jest: Polska Południowa nowoczesnym i atrakcyjnym regionem Europy. 

Zgodność dokumentów występuje również na poziomie celów strategicznych: 
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 Cel strategiczny II: Polska południowa przestrzenią partnerskiej współpracy na rzecz 

efektywnego wykorzystania możliwości rozwojowych; 

 Cel strategiczny III: Polska południowa miejscem przyciągającym ludzi, podmioty i 

inicjatywy wzmacniające potencjały makroregionu. 

8.4 Dokumenty na szczeblu regionalnym  

8.4.1 Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2020+” 

Strategia Rozwoju Województwa Śląskiego „ŚLĄSKIE 2020+” to najważniejszy strategiczny 

dokument, opisującym potrzeby i kierunki pożądanych zmian województwa śląskiego. 

Dokument ten wyznacza  zakres  działań podejmowanych  przez  władze  regionu,  a  także  

stanowi  punkt  odniesienia  dla  inicjatyw  oraz dokumentów  o  charakterze  planistycznym,  

przestrzennym  i  programowym,  podejmowanych i tworzonych na poziomie regionalnym, 

lokalnym, a także przez środowiska branżowe. Strategia „ŚLĄSKIE 2020+” dąży do 

zrównoważonego i trwałego rozwoju regionu, który będzie stwarzał mieszkańcom korzystne 

warunki życia w oparciu o dostęp do usług publicznych o wysokim standardzie, oraz posiadał 

będzie nowoczesną i zaawansowaną technologicznie gospodarkę, stając się tym samym 

ważnym partnerem w   procesie rozwoju Europy. Rozwój województwa opiera się na jego 

relacjach z otoczeniem oraz budowaniu jego pozycji w układzie europejskim. Lokalny 

Program Rewitalizacji Miasta Kalety jest spójny z następującymi wymienionymi obszarami 

integracji działań w Strategii Rozwoju Województwa Śląskiego: 

 Priorytet B: Województwo  śląskie  regionem  o  powszechnej  dostępności  do 

regionalnych  usług  publicznych  o  wysokim  standardzie: 

- B.1: Zdrowy i bezpieczny mieszkaniec województwa;  

- B.2: Wysoka jakość środowiska naturalnego; 

- B.3:  Atrakcyjne  warunki  zamieszkania  i  wysoka  jakość przestrzeni. 

 Priorytet C: Województwo  śląskie  znaczącym  partnerem  kreacji  kultury,  nauki  

i przestrzeni  europejskiej: 

- C.1: Duże znaczenie metropolii, miast i regionu w przestrzeni europejskiej; 

- C.2: Wysoka pozycja regionu w procesie kreowania rozwoju Europy; 

- C.3: Silny ośrodek nauki i kultury. 
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8.4.2 Strategia Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 

Strategia Rozwoju Powiatu Tarnogórskiego do roku 2022 jest zapisem świadomych wyborów 

społeczności  lokalnej i obrazuje długofalową koncepcję rozwoju, zorientowaną na 

rozwiązywanie kluczowych problemów i wykorzystywanie pojawiających się szans. Ustalone 

kierunki działania pozwolą na efektywne wykorzystanie zidentyfikowanych zasobów i 

lokalnych potencjałów, do realizacji wyznaczonych celów strategicznych a także pozwolą 

właściwie gospodarować środkami, które trzeba zaangażować podejmując się realizacji 

przedsięwzięć priorytetowych. Strategia jest dokumentem zawierającym zbiór 

zdefiniowanych priorytetów rozwoju, wyzwań i celów strategicznych, kierunków działań i 

priorytetowych przedsięwzięć. Zapisy Strategii stanowią o wyznaczonych kierunkach rozwoju 

w odniesieniu do określonej wizji rozwoju oraz zdefiniowanej misji strategicznej. 

Wykorzystując badania sytuacji Powiatu Tarnogórskiego i jej przewidywalnych zmian oraz 

wizję i misję rozwoju Powiatu, w ramach Strategii wyznaczono cztery priorytety rozwoju. 

Priorytety te są odpowiedzią na zidentyfikowane wyzwania strategiczne i przedstawiają się 

następująco:  

1. Gospodarka – priorytet odpowiadający na wyzwanie strategiczne: Zróżnicować strukturę i 

wzmocnić konkurencyjność;  

2. Usługi społeczne - priorytet odpowiadający na wyzwanie strategiczne: Racjonalnie 

zaspokajać rosnące potrzeby;  

3. Komunikacja - priorytet odpowiadający na wyzwanie strategiczne: Poprawić 

funkcjonalność;  

4. Turystyka i rekreacja - priorytet odpowiadający na wyzwanie strategiczne: Zdobyć 

znaczącą pozycję ponadregionalną. 

Zapisu Lokalnego Programu Rewitalizacji korespondują z ww priorytetami rozwoju Powiatu 

Tarnogórskiego.  

8.5 Dokumenty na szczeblu lokalnym  

8.5.1 Strategia Rozwoju Miasta Kalety do roku 2025 

Głównym celem tworzenia Strategii Rozwoju Miasta Kalety do roku 2025 była koniczność 

wyznaczenia nowych funkcji miasta w warunkach stagnacji jego gospodarki. W strategii 

wskazano, iż większość obszarów miasta wymaga bardziej energicznych działań, 
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związanych z potrzebą kształtowania nowych wartości oraz warunków wykorzystania 

przestrzeni miasta i jego zasobów. Założenia określone w dokumencie strategii określają 

możliwości i bariery, jakie trzeba uwzględnić planując rozwój społeczno-gospodarczy miasta. 

W działaniach należy uwzględnić przekształcanie realiów miejskich oraz dokonanie tym 

samym zmiany wizerunku miasta. Wizja rozwoju miasta zawarta w dokumencie brzmi: 

„Kalety będą miastem, które buduje nowy wizerunek i pozycję konkurencyjną w oparciu o 

zalety mieszkania w spokojnej przestrzeni suburbiów Aglomeracji Górnośląskiej, dobrze 

rozpoznawalne atrakcje turystyczne oraz działalność nowoczesnych przedsiębiorstw.”. Lista 

celów strategicznych rozwoju Kalet na lata 2012 – 2025 obejmuje:  

 Utrzymanie walorów zasobów środowiska naturalnego, 

 Przeprowadzenie skutecznej rewitalizacji miasta, 

 Wspieranie procesu budowy nowoczesnego społeczeństwa miejskiego, 

 Wspieranie rozwoju działalności turystycznych, 

 Budowa nowego profilu gospodarczego miasta, 

 Stworzenie nowego wizerunku miasta w regionie.  

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023 koresponduje z w/w celami 

strategicznymi. Działania rewitalizacyjne ukierunkowane są na tworzenie kapitału ludzkiego 

oraz kapitału społecznego a także nawiązywaniu partnerstw i współpracy mieszkańców 

miasta w celu dokonania skutecznej rewitalizacji. Działania rewitalizacyjne odnoszą się 

również do sfery środowiskowej, gospodarczej oraz przestrzenno-funkcjonalnej. Dzięki temu 

możliwe jest wprowadzenie nowych funkcji w obszarze miasta oraz osiągnięcie efektu  

synergii w obszarze do rewitalizacji wpływając tym samym na rozwój społeczno-gospodarczy 

całego miasta. Zapisy Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety są zatem spójne z 

założeniami w dokumencie strategii rozwoju miasta.  

8.5.2 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie 
Kalety na lata 2017 – 2027 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych to dokument zwierający diagnozę sytuacji 

społecznej i prognozę zmian problemów społecznych w perspektywie do roku 2027. 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych to dokument uporządkowany, 

długoterminowy i przyszłościowy. Strategia to przede wszystkim koncepcja polityki 

społecznej, której celem jest wsparcie osób dotkniętych izolacją, zagrożonych wykluczeniem 

społecznym oraz wykluczonych społecznie, a także stworzenie optymalnych warunków do 

funkcjonowania całej lokalnej społeczności. Istotnym elementem Strategii jest wyrównywanie 

szans społecznych mieszkańców Kalet poprzez współpracę wszystkich instytucji 
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odpowiadających za realizację polityki społecznej. Celem głównym Strategii Rozwiązywania 

Problemów Społecznych dla Gminy Kalety jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez 

zapewnienie bezpieczeństwa socjalnego, dążenie do integracji społecznej oraz tworzenie 

równych szans rozwoju społecznego wszystkim mieszkańcom. Cel ten jest spójny z zapisami 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety. 

8.5.3 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania 
Przestrzennego Miasta Kalety 

Obowiązek opracowania Studium  Uwarunkowań  i  Kierunków Zagospodarowania  

Przestrzennego  wynika  z  ustawy  o  zagospodarowaniu przestrzennym z 7 lipca 1994 roku. 

Dokument ten jest opracowaniem stanowiącym akt kierownictwa wewnętrznego Władz 

Samorządowych, jest opracowaniem strategicznym, zobowiązującym władze do 

prowadzenia polityki w zakresie gospodarki przestrzennej  określonej  w  studium. 

Opracowane studium stanowi dla miasta całościowy dokument formalny i merytoryczny 

określający zasady i kierunki przestrzennego rozwoju miasta. Wizja rozwoju 

zagospodarowania przestrzennego Miasta Kalety obejmuje: „Kalety Gminą atrakcyjną dla 

mieszkańców i inwestorów oraz turystów, zapewniającą mieszkańcom możliwość pracy na 

własnym terenie, czerpiącą korzyści z położenia w sąsiedztwie dużych ośrodków miejskich 

oraz lotniska, dbającą o poprawę jakości środowiska przyrodniczego oraz zachowanie 

walorów kulturowych”. Przedstawiona wizja rozwoju wpisuje się w założenia programowe 

Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023.  

 

8.5.4 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Kalety  

Istotą Planu jest zapewnienie korzyści ekonomicznych, społecznych i środowiskowych, 

zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, płynących z działań zmniejszających emisje 

gazów cieplarnianych na terenie Gminy. Plan Gospodarki Niskoemisyjnej jest dokumentem 

strategicznym, obejmującym swym zakresem cały obszar administracyjny Gminy Kalety. 

Długoterminowy cel główny/strategiczny, PGN dla Gminy Kalety brzmi: Poprawa stanu 

powietrza atmosferycznego osiągnięta poprzez wsparcie gospodarki niskoemisyjnej przy 

jednoczesnym zrównoważonym i efektywnym wykorzystaniu nośników energii na terenie 

Gminy Kalety. Bardzo duże znaczenie z punktu widzenia realizacji długoterminowego celu 

strategicznego mają długofalowe procesy w zakresie m.in.:  

 monitoringu energetycznego,  
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 szeroko pojętej edukacji ekologicznej mieszkańców Gminy oraz pracowników Urzędu 

Miejskiego i podległych mu jednostek,  

 działania horyzontalne wpływające na efektywność energetyczną dostaw,  

 działania inwestycyjne w obszarze zużycia energii w transporcie. 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023 przewiduje realizację zadań w 

obszarze ochrony środowiska naturalnego oraz efektywności energetycznej wpisując się tym 

samym w ww cel strategiczny PGN dla Gminy Kalety.  
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9 ZAŁOŻENIA REALIZACJI LOKALNEGO 
PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA 

KALETY DO ROKU 2023 

9.1 Wizja 

 

Obszar po rewitalizacji to miejsce, które rozwija się w sposób zrównoważony. 

Charakteryzuje się przyjaznymi i atrakcyjnymi przestrzeniami publicznymi  

oraz obiektami, które służą mieszkańcom w rozwoju społecznym, gospodarczym 

 i współpracy międzysektorowej. Teren ten daje możliwość do aktywnego życia 

społecznego, integracji, nauki, pracy oraz atrakcyjnego spędzania czasu wolnego.  

 

 

W proces rewitalizacji zaangażowane zostaną wszystkie lokalne zasoby i potencjały, przede 

wszystkim te, które znajdują się bezpośrednio na obszarze do rewitalizacji. Obok 

mieszkańców, wspólnot lokalnych i grup nieformalnych istotne zadania rewitalizacyjne 

przypisane zostały organizacjom pozarządowym oraz przedsiębiorcom, którzy wspólnie z 

lokalnym samorządem będą kreować korzystne zmiany i zwalczać zjawiska kryzysowe.  

Proces rewitalizacyjny będzie postępował w sposób zapewniający zrównoważoną odnowę 

zdegradowanej infrastruktury, jak też poprawę jakości życia i wzrost kapitału społecznego, 

przy zachowaniu zasady zrównoważonego rozwoju, partnerstwa i równości szans.  

Kluczowe wyzwania dotyczące obszaru do rewitalizacji koncentrują się na kwestiach 

intensyfikacji wsparcia społecznego, integracji i aktywizacji społecznej wszystkich grup 

użytkowników tej przestrzeni,  m.in. seniorów, stworzenia mieszkańcom dogodnych 

warunków do korzystania z edukacji, jak też spędzania czasu wolnego w czystym 

środowisku. Ważnym obszarem działań będzie także sfera przeobrażeń przestrzennych i 

modernizacji obiektów publicznych.  

W wyniku  procesów rewitalizacyjnych objęty nimi obszar stanie się strefą dynamicznych 

działań społecznych, gospodarczych i przestrzennych, a efektem rewitalizacji będzie 
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odbudowa więzi sąsiedzkich i międzypokoleniowych oraz wzmocnienie wspólnoty lokalnej i 

wzrost poczucia tożsamości lokalnej.  

Wszelkie działania rewitalizacyjne realizowane będą przez mieszkańców i dla mieszkańców, 

dzięki wdrożonym na szeroką skalę narzędziom partycypacji społecznej i współdecydowania 

o dalszym rozwoju obszaru rewitalizowanego przez jego użytkowników.   

Społeczność lokalna poczuje się silnie zintegrowana wokół wspólnych wartości, które 

związane są z obszarem do rewitalizacji. Ograniczone zostanie wykluczenie społeczne oraz 

ubóstwo. Nastąpi to dzięki aktywizacji mieszkańców oraz rozszerzonej ofercie wsparcia dla 

osób i grup defaworyzowanych. Wzrośnie także liczba inicjatyw lokalnych i partycypacja 

społeczna w sprawach publicznych. Mieszkańcy obszaru rewitalizowanego będą zadowoleni 

z oferty spędzania wolnego czasu, atrakcyjnej przestrzeni publicznej, nowych miejsc 

spotkań, odpoczynku i rekreacji oraz możliwości szerokiego zaspokojenia potrzeb  wspólnoty 

lokalnej. 

Zakłada się, iż w wyniku wdrożenia Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety nastąpi 

poprawa wskaźników dotyczących sfery społecznej, gospodarczej, przestrzenno-

funkcjonalnej, technicznej i środowiskowej, które zdefiniowano poniżej jako wskaźniki objęte 

monitoringiem i ewaluacją. 
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9.2 Cel strategiczny i cele operacyjne 

Wielowątkowy proces rewitalizacji wymaga zdefiniowania nadrzędnego celu 

strategicznego oraz podlegających mu celów operacyjnych, odnoszących się do kluczowych 

obszarów problemowych w sferze społecznej, przestrzenno-technicznej  i środowiskowej. Na 

podstawie celów operacyjnych utworzone zostały kierunki przyszłych działań. Cele i kierunki 

działań określono na podstawie szczegółowych analiz i diagnozy obszarów kryzysowych, 

w oparciu o doświadczenie i wiedzę specjalistyczną z uwzględnieniem wyników  konsultacji 

społecznych.  

Mając na uwadze powyższe, cel strategiczny został sformułowany w następujący 

sposób: 

 

Cel strategiczny:  

 

Rozwój społeczny i gospodarczy obszaru do rewitalizacji przy współpracy lokalnej 

społeczności i wykorzystaniu potencjałów lokalnych prowadzący do minimalizowania 

zjawisk kryzysowych oraz zapewniający wysoką jakość przestrzeni i środowiska 

naturalnego. 
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Cele operacyjne i kierunki działań Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety, 

odnoszące się do sfer: społecznej, gospodarczej, przestrzenno-funkcjonalnej i technicznej, 

a także środowiskowej przedstawiono w poniższych tabelach.  

Tabela 41. Cel operacyjny i kierunki działań społecznych. 

Numer i nazwa celu 

operacyjnego 
Numery i nazwy kierunków działań 

Zgodność  z problemami 

rewitalizacyjnymi P (zgodnie  

z oznaczeniami z tabeli nr 40) 

CO1. Rozwój 

oferty społecznej 

oraz aktywizacja 

mieszkańców i 

umocnienie więzi 

społecznych. 

KD1. Rozwój systemu wsparcia 

społecznego, reintegracja i aktywizacja 

mieszkańców oraz grup zagrożonych 

wykluczeniem. 

P2, P3, P4, 

KD2. Rozwój oferty społeczno-kulturalnej i 

organizowanie czasu wolnego mieszkańców 

na rzecz ich rozwoju osobistego. 

P4, P9, P10  

KD3. Integracja społeczna mieszkańców 

oraz zwiększanie współpracy 

międzysektorowej. 

P10, P1, P8 

KD4. Działania ukierunkowane na 

popularyzację tradycji i lokalnej kultury 

służące integracji społecznej oraz poprawie 

poczucia tożsamości lokalnej wśród 

mieszkańców obszarów do rewitalziacji.  

P1, P3,  

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 42. Cel operacyjny oraz kierunki działań gospodarczych. 

Numer i nazwa celu 

operacyjnego 
Numery i nazwy kierunków działań 

Zgodność  z problemami  

rewitalizacyjnymi P (zgodnie  

z oznaczeniami z tabeli nr 40) 

CO2. 

Wzmacnianie 

potencjału 

gospodarczego 

obszaru do 

rewitalizacji. 

KD5. Utworzenie nowych funkcji obszaru 

rewitalizacji i współpraca na rzecz rozwoju 

gospodarczego. 

P6, P8,  

KD6. Poprawa mobilności zawodowej 

mieszkańców oraz promocja 

samozatrudnienia i edukacji przez całe 

życie. 

P5, P6, 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 43. Cel operacyjny oraz kierunki działań przestrzenno-funkcjonalnych i technicznych. 

Numer i nazwa celu 

operacyjnego 
Numery i nazwy kierunków działań 

Zgodność  z problemami 

rewitalizacyjnymi P (zgodnie  

z oznaczeniami z tabeli nr 40) 

CO3. Poprawa 

jakości 

przestrzeni 

publicznych. 

KD7. Poprawa spójności komunikacyjnej i 

wzmocnienie poczucia bezpieczeństwa 

mieszkańców. 

P11, P12,  

KD8. Zwiększanie atrakcyjności i 

funkcjonalności terenów zielonych i 

przestrzeni publicznych. 

P8, P9,  

KD9. Wzmocnienie funkcji społecznych 

przestrzeni publicznych i obiektów 

infrastruktury komunalnej. 

P7, P12, P8, P9,  

Źródło: Opracowanie własne. 

Tabela 44. Cel operacyjny oraz kierunki działań środowiskowych. 

Numer i nazwa celu 

operacyjnego 
Numery i nazwy kierunków działań 

Zgodność  z problemami 

rewitalizacyjnymi P (zgodnie  

z oznaczeniami z tabeli nr 40) 

CO4. Wzrost 

świadomości 

ekologicznej i poprawa 

jakości środowiska oraz  

wykorzystanie 

potencjału 

krajobrazowego 

obszaru do rewitalizacji. 

KD10. Zmniejszanie zanieczyszczeń 

środowiska poprzez rozwój 

infrastruktury technicznej oraz edukacja 

ekologiczna mieszkańców. 

P13, P12, 

KD11. Wzmocnienie potencjału 

krajobrazowego obszaru 

rewitalizowanego. 

P13, P8,  

Źródło: Opracowanie własne. 

Dokonując wyboru zarówno celów, jak też kierunków działań, kierowano się przede 

wszystkim zdiagnozowanymi potrzebami obszaru rewitalizowanego, w kontekście 

problemów i potencjałów, które tam występują. Pod uwagę wzięto również propozycje 

działań dotyczących zmian na obszarze rewitalizowanym, zgłaszane przez interesariuszy 

wydarzeń partycypacyjnych m.in. podczas spacerów badawczych, warsztatów, konsultacji 

społecznych, itp. Kluczową rolę w procesach rewitalizacji odegrają działania dotyczące sfery 

społecznej, związane z rozwojem usług społecznych, aktywizacją społeczno-zawodową oraz 

integracją mieszkańców. Priorytetowy charakter tych działań wynika ze zubożenia 

społecznego, rosnącej liczby seniorów, a także pilnej potrzeby rozszerzenia zasobu 
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przestrzeni na cele społeczne i związane z ofertą spędzania czasu wolnego przede 

wszystkim ukierunkowanej na dzieci i młodzież. Działania w obszarze rewitalizowanym w 

Kaletach powinny być ukierunkowane na rzecz integracji społecznej, aktywizacji  

mieszkańców oraz wzrostu ich zaangażowania w sprawy lokalne, kulturę, sport i rekreację. 

Ważną rolę odegrają działania przyczyniające się do ożywienia i wzmocnienia lokalnej  

przedsiębiorczości, która negatywnie odczuła efekty procesów restrukturyzacyjnych w 

minionych latach. Ważnym elementem będzie tutaj tworzenie możliwości partnerskiej 

współpracy, działania dotyczące kształcenia przez całe życie oraz poprawy mobilności 

zawodowej mieszkańców i promocja samozatrudnienia.  

Poprawa jakości przestrzeni publicznych, wprowadzenie nowych funkcji społecznych oraz 

utworzenie kreatywnych przestrzeni sprzyjających integracji będzie możliwe dzięki 

działaniom ukierunkowanym na poprawę estetyki i funkcjonalności przestrzeni, 

przeciwdziałanie degradacji infrastruktury komunalnej oraz poprawie bezpieczeństwa 

publicznego.  

Istotnym elementem będzie także wykorzystanie potencjału krajobrazowego obszaru 

rewitalizowanego, budowa świadomości ekologicznej mieszkańców oraz modernizacja 

infrastruktury technicznej co przyczyni się do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i 

osiągnięcia wysokiej jakości życia w czystym środowisku.  
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9.3 WYBÓR PROJEKTÓW REWITALIZACYJNYCH 

Wszystkie przyjęte do realizacji projekty wynikają z celu strategicznego oraz celów 

operacyjnych i kierunków działań przyjętych w ramach programu rewitalizacji. Oddziaływanie 

tych projektów ma przyczynić się do realizacji wymienionych powyżej celów i redukcji 

problemów, które zostały zdiagnozowane i opisane w ramach programu. Przedsięwzięcia te 

zostały zgłoszone do programu rewitalizacji przez interesariuszy rewitalizacji − lokalny 

samorząd, mieszkańców, organizacje pozarządowe, przedsiębiorców i inne podmioty.  

Zadania wytypowane do programu wykorzystują lokalne potencjały i możliwości 

poszczególnych obszarów do rewitalizacji, które wzmacniają efekty rewitalizacyjne. 

Poniżej przedstawiono listę projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta 

Kalety, wraz z odniesieniem do problemów, które rozwiązują oraz właściwych celów 

operacyjnych. Po skonstruowaniu strategicznej wizji rozwoju obszarów do rewitalizacji  oraz 

identyfikacji celów procesu rewitalizacji przystąpiono do wyznaczenia sposobów na ich 

spełnienie. Przedsięwzięcia te charakteryzują się czytelnym, realnym i mierzalnym celem, 

określonym terminem realizacji, zapewnionym źródłem finansowania oraz wyznaczonymi 

podmiotami odpowiedzialnymi za realizację danego działania. 

Projekty stanowią najważniejszy element każdego programu rewitalizacji. Mają one służyć 

wyprowadzeniu obszaru rewitalizowanego ze stanu kryzysowego. Na stronie internetowej 

Miasta Kalety udostępniony został wzór karty projektu, na której można było opisać 

propozycję przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. Wstępne propozycje projektów można było 

składać w terminie od 9 listopada do 1 grudnia 2017 roku w następujący sposób: 

 w postaci wydrukowanej w siedzibie Urzędu Miasta Kalety w godzinach pracy urzędu; 

 w postaci zeskanowanej na adres e-mail. 

Wymaganiem stawianym wobec każdej składanej karty projektu było jej czytelne podpisanie 

przez mieszkańca lub reprezentanta podmiotu, który dokonywał zgłoszenia (np. 

przedsiębiorstwo, organizacja pozarządowa itp.) oraz zamieszczenie danych kontaktowych. 

Nadesłane karty projektów były następnie konsultowane i omawiane w celu dokładnego 

przystosowania ich do występujących problemów i wykorzystania podczas ich realizacji 

lokalnych potencjałów.  
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9.4 POWIĄZANIA PROJEKTÓW 

REWITALIZACYJNYCH Z PROBLEMAMI 

ZIDENTYFIKOWANYMI NA OBSZARZE 

REWITALIZOWANYM, CELAMI REWITALIZACJI 

ORAZ KIERUNKAMI DZIAŁAŃ 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023 ujmuje działania w sposób 

kompleksowy oraz prezentuje wszystkie istotne parametry poszczególnych projektów: 

 numer projektu, tytuł, zakres i lokalizację; planowane produkty i rezultaty; zgodność z 

problemami rewitalizacyjnymi; zgodność z celami rewitalizacyjnymi; zgodność z 

kierunkami działań rewitalizacyjnych; 

 harmonogram wdrażania projektów (tabela 68); 

 zakres zaangażowania poszczególnych grup interesariuszy rewitalizacji w realizację 

projektów; okres realizacji; montaż finansowy   (tabela 69). 
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9.4.1 Projekty podstawowe 

Program Rewitalizacji ujmuje działania w sposób kompleksowy. Pozwala przy tym na 

współfinansowanie projektów rewitalizacyjnych ze środków publicznych i prywatnych. 

Podczas opracowywania i wdrażania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety do 

roku 2023 nie dopuszcza się możliwości realizacji wyłącznie wybiórczych inwestycji, 

nastawionych na szybki efekt poprawy estetyki przestrzeni lub skupionych jedynie na 

działaniach remontowych, czy też modernizacyjnych. Wynika to z faktu,  

iż działania takie same w sobie nie skutkują zmianami strukturalnymi na obszarze 

rewitalizacji. W związku z powyższym, w programie rewitalizacji uwzględniono również 

wykaz wskaźników, które określają oczekiwany postęp w  procesie rewitalizacji, z 

odniesieniem do problemów i celów rewitalizacji, a tym samym do efektów wdrażanych 

przedsięwzięć. Poniżej zamieszczono wykaz projektów ocenionych jako podstawowe. 

 



 

 

Wykaz projektów podstawowych ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Kalety 

wraz z odniesieniem do problemów i celów rewitalizacji oraz rezultatów planowanych 

działań. 

Tabela 45. Projekt podstawowy nr 1. 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 1 

Tytuł:  Utworzenie punktu konsultacyjnego dla przedsiębiorców 

Zakres: 

Projekt stanowi odpowiedź na zdiagnozowany problemem jakim jest słaby 

rozwój przedsiębiorczości spowodowany między innymi brakiem współpracy 

podmiotów gospodarczych oraz niską świadomością przedsiębiorców w 

zakresie możliwości podjęcia dodatkowych działań usprawniających ich 

funkcjonowanie oraz przede wszystkim nieumiejętność wprowadzania 

nowych rozwiązań w zakresie rozwoju działalności. Słaby rozwój podmiotów 

gospodarczych głównie w obszarze do rewitalizacji wynika również ze 

względu na brak wsparcia prawnego oraz brak możliwości otrzymania 

fachowego doradztwa w zakresie pozyskiwania funduszy unijnych, a także 

brak wsparcia w wypełnianiu wniosków o dotacje. W ramach projektu 

przewiduje się przede wszystkim pozyskanie dofinansowania na utworzenie 

Punktu Konsultacyjnego dla przedsiębiorców, udostępnienie pomieszczenia 

w Urzędzie Miejskim w Kaletach pod biuro Punktu Konsultacyjnego oraz 

zakup niezbędnego sprzętu i wyposażenia do biura. W ramach projektu 

przewiduje się także zatrudnienie konsultanta, który będzie realizował 

szereg zadań związanych z działaniem punktu doradztwa. W Punkcie 

Konsultacyjnym w wybranych dniach będzie można uzyskać nieodpłatną 

poradę eksperta z ZUS, prawnika, eksperta z Urzędu Skarbowego. 

Utworzenie Punktu Konsultacyjnego dla przedsiębiorców przyczyni się do 

rozwoju przedsiębiorczości na obszarze do rewitalizacji, a co za tym idzie, 

powstania nowych stanowisk pracy.  

Lokalizacja: Urząd Miasta Kalety (ul. Żwirki i Wigury 2, Kalety)  

Grupa docelowa: Przedsiębiorcy z obszaru do rewitalizacji oraz obszaru zdegradowanego  

Realizator Zaangażowane podmioty 

Miasto Kalety  

Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 

2018-2019 50 000,00 zł 

Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie 

protokołów zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny 

jakościowej np. ankiety od mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – 

dane z Urzędu Miasta Kalety lub od partnerów Programu: 

1. Liczba godzin udzielonych porad specjalistycznych (A) 
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2. Liczba osób korzystających z porad (A) 

Zgodność z problemami rewitalizacyjnymi P (zgodnie z oznaczeniami z tabeli nr 40) 

 P6 

Zgodność z celami operacyjnymi rewitalizacji  

CO (zgodnie z oznaczeniami z tabelach nr 41, 

42, 43, 44) 

Zgodność z kierunkami działań 

rewitalizacyjnych  KD (zgodnie z 

oznaczeniami z tabelach nr 41, 42, 43, 44) 

CO2 KD5, KD6 

Wpływ projektu na poszczególne sfery 

Sfera społeczna 
Sfera 

gospodarcza 

Sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Sfera 

środowiskowa 
Sfera techniczna 

 x    

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu 

rewitalizacji. 
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Tabela 46. Projekt podstawowy 2. 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 2 

Tytuł:  
Program działań społecznych umacniających tradycje i tożsamość 

lokalną – szlak zakładów papierniczych na obszarze rewitalizowanym 

Zakres: 

Na terenie przyległym do byłych Kaletańskich Zakładów Celulozowo-

Papierniczych planuje się utworzenie infrastruktury związanej ze 120 letnim 

funkcjonowaniem zakładu na potrzeby utworzenia szlaku zakładów 

papierniczych. W ramach projektu zakłada się wykorzystanie istniejącej 

infrastruktury oraz przeprowadzenie prac modernizacyjnych na potrzeby 

utworzenia miejsca prezentującego historię KZCP. Projekt zakłada także 

organizację warsztatów etnograficzno-historycznych dotyczących tradycji 

związanych z produkcją papieru oraz prezentację historii działalności KZCP 

na szlaku poprzemysłowego dziedzictwa oraz upowszechnienie wiedzy na 

temat papiernictwa, np. warsztaty z czerpania papieru. Projekt zakłada 

także zakup urządzeń (w tym multimediów) pomagających zrozumieć 

dawne techniki pracy oraz możliwość przeprowadzenia gry miejskiej o 

tematyce papiernictwa. Celem projektu jest działanie na rzecz wzmocnienia 

tożsamości lokalnej i edukacja w zakresie ochrony środowiska głównie 

mieszkańców z obszaru do rewitalizacji.   Projekt może przyczynić się do 

rozwoju gospodarczego z uwagi na przyjazdy wycieczek oraz turystów 

zainteresowanych historią jednego z niewielu zakładów papierniczych w 

naszym kraju. Element ten wpłynie na rozwój przedsiębiorczości lokalnej na 

obszarze do rewitalizacji.  

Lokalizacja: 
Obszar do rewitalizacji (ul. Lubliniecka, ul. Powstańców Śląskich,  

ul. Fabryczna) 

Grupa docelowa: Mieszkańcy obszaru do rewitalizacji  

Realizator Zaangażowane podmioty 

Miasto Kalety / Stowarzyszenie Nasze 

Kalety 
Mieszkańcy miasta 

Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 

2018-2021 1 200 000,00 zł 

Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie 

protokołów zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny 

jakościowej np. ankiety od mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – 

dane z Urzędu Miasta Kalety lub od partnerów Programu: 

1. Wzrost liczby osób biorących udział w warsztatach (A) 

2. Wzrost liczby osób zwiedzających (A) 

3. Wzrost dostępności oferty czasu wolnego dla mieszkańców obszaru rewitalizowanego (B) 

4. Zwiększenie zmodernizowanej powierzchni (A) 
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5. Wzrost dostępności usług społecznych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji (B) 

6. Poprawa warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości (B) 

7. Aktywizacja przedsiębiorczości lokalnej (B) 

Zgodność z problemami rewitalizacyjnymi P (zgodnie z oznaczeniami z tabeli nr 40) 

 P1, P8, P6, 

Zgodność z celami operacyjnymi rewitalizacji  

CO (zgodnie z oznaczeniami z tabelach nr 41, 

42, 43, 44) 

Zgodność z kierunkami działań 

rewitalizacyjnych  KD (zgodnie z 

oznaczeniami z tabelach nr 41, 42, 43, 44) 

CO1, CO3, CO2 KD4, KD8, KD9, KD5,  

Wpływ projektu na poszczególne sfery 

Sfera społeczna 
Sfera 

gospodarcza 

Sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Sfera 

środowiskowa 
Sfera techniczna 

x x x x  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu 

rewitalizacji. 
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Tabela 47. Projekt podstawowy nr 3.  

PROJEKT PODSTAWOWY NR 3 

Tytuł:  
Rodzinne Grzybobranie - działanie integrujące lokalną społeczność 

oraz promujące edukację ekologiczną i przyrodniczą  

Zakres: 

Kaletańskie lasy corocznie odwiedza spora liczba grzybiarzy, którzy po 

pierwsze niszczą grzyby, których nie znają, po drugie pozostawiają sporą 

ilość śmieci oraz głośno się zachowują. Wynika to z niskiej świadomości 

ekologicznej a także ograniczonej wiedzy na temat grzybów. Edukacja 

ekologiczna i przyrodnicza są bardzo rzadko podejmowanymi tematami, 

których znajomość nieustannie trzeba wdrażać, popularyzować oraz 

podtrzymywać wśród społeczności lokalnych. Ważnym problemem 

społecznym jest także brak integracji pomiędzy mieszkańcami obszaru do 

rewitalziacji. W ramach zadania planuje się prowadzić działania promocyjne 

wśród mieszkańców, przygotowanie konkursów tematycznych i nagród, 

przygotowanie scenariusza wydarzenia plenerowego, koordynacja działań 

poszczególnych punktów, nawiązywanie kontaktu z profesjonalistami 

specjalizującymi się w takich umiejętnościach jak : wikliniarze, łucznicy, 

leśnicy czy przyrodnicy. Przygotowanie dla nich stanowisk niezbędnych do 

przeprowadzenia warsztatów, pokazów, prelekcji, itp. Efektem działania 

będzie przede wszystkim zaktywizowanie mieszkańców do działań 

edukacyjno-ekologicznych, promocja zachowań proekologicznych, 

profilaktyka zatruć grzybami, promocja współpracy mieszkańców 

zrzeszonych w Stowarzyszeniu z niezrzeszonymi. Działanie obejmuje także 

promocję działań wolontariackich oraz współpracę z samorządem. Zadanie 

przyczyni się do zachęcenia mieszkańców obszaru do rewitalizacji do 

spędzania wolnego czasu na łonie natury oraz pozwoli zaznajomić się z 

ginącymi zawodami takimi jak wikliniarstwo czy kowalstwo. Zadanie 

obejmuje także szereg działań międzypokoleniowych zwłaszcza 

angażujących najmłodszych do nawiązywania kontaktu z seniorami, dzięki 

czemu następuje swoista wymiana doświadczeń. Realizacja zadania 

przyczynia się do trwałego zaszczepienia w społeczności lokalnej szacunku 

do bogactwa przyrodniczego gminy Kalety oraz daje możliwość skutecznej 

integracji poprzez stworzenie płaszczyzny spotkań i dialogu pomiędzy 

mieszkańcami. Zachowując rotacyjne miejsce grzybobrania pozwoli to 

skupić uwagę na tym właśnie problemie.  

Lokalizacja: Obszar do rewitalizacji oraz lasy wokół obszaru 

Grupa docelowa: Głównie mieszkańcy obszaru do rewitalizacji  

Realizator Zaangażowane podmioty 

Stowarzyszenie Nasze Kalety   
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Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 

2018-2023 75 000,00 zł 

Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie 

protokołów zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny 

jakościowej np. ankiety od mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – 

dane z Urzędu Miasta Kalety lub od partnerów Programu: 

1. Liczba osób biorąca udział w wydarzeniu (A) 

2. Liczba warsztatów, spotkań i prelekcji (A) 

3. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców (B) 

4. Wzrost aktywności i integracji mieszkańców z obszaru do rewitalizacji (B) 

Zgodność z problemami rewitalizacyjnymi P (zgodnie z oznaczeniami z tabeli nr 40) 

 P1, P4, P13 

Zgodność z celami operacyjnymi rewitalizacji  

CO (zgodnie z oznaczeniami z tabelach nr 41, 

42, 43, 44) 

Zgodność z kierunkami działań 

rewitalizacyjnych  KD (zgodnie z 

oznaczeniami z tabelach nr 41, 42, 43, 44) 

CO1, CO4 KD2, KD3, KD4, KD11 

Wpływ projektu na poszczególne sfery 

Sfera społeczna 
Sfera 

gospodarcza 

Sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Sfera 

środowiskowa 
Sfera techniczna 

x x x x  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu 

rewitalizacji. 
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Tabela 48. Projekt podstawowy nr 4. 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 4 

Tytuł:  

Modernizacja budynku przedszkola wraz z rozwojem infrastruktury 

kształcenia przedszkolnego - program nowoczesnych form edukacji 

przedszkolnej 

Zakres: 

Projekt dotyczy przeprowadzenia remontu sal dydaktycznych oraz  

modernizacji oświetlenia w oraz przy budynku przedszkola. Projekt zakłada 

zwiększenie stopnia upowszechnienia i dostępności edukacji przedszkolnej 

w obszarze do rewitalizacji. Przedszkole zyska dodatkowe wysokiej jakości 

sale dydaktyczne do prowadzenia zajęć, zakupione zostanie również 

wyposażenie umożliwiające prowadzenie zajęć dodatkowych. Celem 

projektu jest podniesienie jakości edukacji przedszkolnej poprzez 

doposażenie placówki oraz rozszerzenie oferty przedszkola o dodatkowe 

zajęcia ukierunkowane na rozwój kompetencji kluczowych. Dodatkowo 

problemem dzieci jest brak ruchu na świeżym powietrzu, spędzanie 

większości czasu przed telewizorem i komputerem, a co za tym idzie, niska 

sprawność ruchowa, mała odporność na choroby oraz problemy z nadwagą. 

Dlatego ważne jest wpajanie dzieciom już od najmłodszych lat, czyli wieku 

przedszkolnego – zamiłowania do sportu i aktywnego spędzania czasu 

wolnego. W projekcie planuje się utworzenie mini boiska sportowego w 

ramach modernizacji niezagospodarowanej przestrzeni ogrodu 

przedszkolnego na potrzeby najmłodszych dzieci, w pierwszym okresie 

edukacji umożliwi dzieciom prawidłowy rozwój fizyczny i ruchowy oraz 

wykształci w nich zdrowe nawyki do uprawiania sportu, co przyczyni się do 

ich zdrowego trybu życia w przyszłości. Dotychczasowy plac zabaw 

znajdujący się przy przedszkolu jest już wyposażony w urządzenia typu 

huśtawki, zjeżdżalnie i piaskownice. Dzieci nie mają jednak możliwości 

rozwijania podstawowych umiejętności w grach sportowych. 

Niezagospodarowane miejsce przy przedszkolu dobrze nadaje się do 

wprowadzeni tam mini boiska z bezpieczną nawierzchnia do piłki nożnej, 

koszykówki oraz zajęć ogólnorozwojowych dla najmłodszych dzieci. W 

najbliższej okolicy nie ma podobnej przestrzeni dla dzieci w wieku 3-6 lat. 

Inwestycja będzie służyć kolejnym pokoleniom przedszkolaków. Dzięki 

realizacji zadania dzieci zdobędą wiedzę i podstawowe umiejętności z 

zakresu wybranych dyscyplin sportowych, rozwiną swoją sprawność 

motoryczną, umiejętności współpracy w grupie, nauczą się zdrowego 

współzawodnictwa, umiejętności wygrywania, ale też i przegrywania. 

Nabędą świadomości na temat możliwości i sposobów spędzania wolnego 

czasu, co przyniesie korzyść w przyszłości.  Zintegrują się z 



119 

 

przedszkolakami uczęszczającymi do innych przedszkoli poprzez udział we 

wspólnych zawodach sportowych i mini olimpiadach.  

Lokalizacja: Przedszkole Miejskie, ul. Brzechwy 2 – obszar do rewitalizacji 

Grupa docelowa: 
Dzieci w wieku 3-6 lat głównie z obszaru do rewitalizacji i obszaru 

zdegradowanego 

Realizator Zaangażowane podmioty 

Przedszkole nr 1, Rada Rodziców przy 

Miejskim Przedszkolu nr 1, Miasto 

Kalety 

 

Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 

2018-2019 300 000,00 

Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie 

protokołów zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny 

jakościowej np. ankiety od mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – 

dane z Urzędu Miasta Kalety lub od partnerów Programu: 

1. Zmodernizowana powierzchnia wokół przedszkola (A) 

2. Zmodernizowane pomieszczenia (A) 

3. Liczba godzin przeprowadzonych zajęć sportowych (A) 

4. Liczba godzin przeprowadzonych zajęć w ramach oferty dodatkowej (A)  

Zgodność z problemami rewitalizacyjnymi P (zgodnie z oznaczeniami z tabeli nr 40) 

 P4, P7, P9 

Zgodność z celami operacyjnymi rewitalizacji  

CO (zgodnie z oznaczeniami z tabelach nr 41, 

42, 43, 44) 

Zgodność z kierunkami działań 

rewitalizacyjnych  KD (zgodnie z 

oznaczeniami z tabelach nr 41, 42, 43, 44) 

CO1, CO3 KD1, KD2, KD8, KD9 

Wpływ projektu na poszczególne sfery 

Sfera społeczna 
Sfera 

gospodarcza 

Sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Sfera 

środowiskowa 
Sfera techniczna 

x  x   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu 

rewitalizacji. 
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Tabela 49. Projekt podstawowy nr 5. 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 5 

Tytuł:  

Zagospodarowanie brzegów rzeki Małej Panwi na odcinku od Drutarni 

do Zielonej wraz z rozwojem nowo zagospodarowanego obszaru przy 

ul. 1 Maja 

Zakres: 

Projekt obejmuje działania na rzecz wzmocnienia ochrony cennych 

przyrodniczo walorów środowiskowych występujących na terenie Kalet w 

powiązaniu ze wzrostem uczestnictwa mieszkańców z korzystania z tych 

walorów w sposób zrównoważony.  

W zakresie projektu uwzględnia się intensywne działania wzmacniające 

świadomość mieszkańców Kalet w tym obszaru rewitalizowanego w 

zakresie sposobów korzystania z walorów przyrodniczych. Zaplanowano 

realizację działań warsztatowych oraz wydarzeń o charakterze 

ekologicznym, które zostanie zlokalizowane na obszarze rewitalizowanym w 

ramach nowej koncepcji zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. 1 

Maja. W ramach projektu zaplanowano też rozwój ścieżki dydaktycznej 

(pieszo-rowerowej, elementów małej architektury, oświetlenia), co poprawi 

ofertę spędzania czasu wolnego dla mieszkańców obszaru 

rewitalizowanego wzdłuż rzeki Małej Panwi. W ramach projektu przewiduje 

się także możliwość utworzenia m.in. sekcji ekologiczno-środowiskowych w 

szkole, które wpłyną na rozwój edukacji ekologicznej. W zakresie projektu 

uwzględnia się intensywne działania wzmacniające świadomość 

mieszkańców Kalet w tym obszaru rewitalizowanego w zakresie sposobów 

korzystania z walorów przyrodniczych. Dodatkowo projekt zakłada 

utworzenie aplikacji edukacyjnej ze wskazaniem ścieżki i jej elementów. 

Aplikacja będzie mogła służyć także do rozwoju wydarzenia Leśno Rajza 

dając tym samym możliwość uatrakcyjnienia i usprawnienia prowadzenia 

wydarzenia oraz inteligentnego rozwoju użytkowników i operatorów 

aplikacji. Działaniem uzupełniającym będzie kampania społeczna, której 

celem jest między innymi doprowadzenie do ograniczenia tzw. niskiej emisji 

na obszarze rewitalizowanym, wzmocnienie ochrony cennych przyrodniczo 

walorów środowiskowych występujących na terenie Kalet i  uczestnictwa 

mieszkańców Kalet w tym z obszaru do rewitalizacji z korzystania z tych 

walorów w sposób zrównoważony.  

Lokalizacja: Obszar do rewitalizacji (brzegi rzeki Małej Panwi) 

Grupa docelowa: 

Projekt dedykowany jest przede wszystkim mieszkańcom obszaru 

rewitalizacji, jeśli chodzi o edukację ekologiczną, zwalczanie tzw. niskiej 

emisji i efektywne gospodarowanie odpadami, jak również rozwój oferty 

spędzania czasu wolnego (ścieżka dydaktyczna nad Małą Panwią) 
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Realizator Zaangażowane podmioty 

Miasto Kalety  Nadleśnictwo Koszęcin, Nadleśnictwo Świerklaniec  

Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 

2018-2021 3 500 000,00 

Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie 

protokołów zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny 

jakościowej np. ankiety od mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – 

dane z Urzędu Miasta Kalety lub od partnerów Programu: 

1. Efekt ekologiczny (A) 

2. Wzrost liczby odbiorców kampanii społecznej (A) 

3. Poprawa jakości środowiska i ochrona cennych siedlisk przyrodniczych oraz gatunków (B)    

Zgodność z problemami rewitalizacyjnymi P (zgodnie z oznaczeniami z tabeli nr 40) 

 P13 

Zgodność z celami operacyjnymi rewitalizacji  

CO (zgodnie z oznaczeniami z tabelach nr 41, 

42, 43, 44) 

Zgodność z kierunkami działań 

rewitalizacyjnych  KD (zgodnie z 

oznaczeniami z tabelach nr 41, 42, 43, 44) 

CO4 KD10, KD11 

Wpływ projektu na poszczególne sfery 

Sfera społeczna 
Sfera 

gospodarcza 

Sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Sfera 

środowiskowa 
Sfera techniczna 

x  x x  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu 

rewitalizacji. 
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Tabela 50. Projekt podstawowy nr 6. 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 6 

Tytuł:  Rozbudowa placu zabaw w Truszczycy  

Zakres: 

Obecny plac zabaw w Truszczycy (obszar do rewitalizacji) zawiera jedynie 

zjeżdżalnię i jedną platformę, co w znacznym stopniu ogranicza jego 

funkcjonalność. Dodatkowo przez powstające ze złego odwodnienia terenu 

kałuże korzystanie z tego obszaru jest częściowo niemożliwie w okresie 

deszczowym. Rozbudowa placu zabaw w Truszczycy z doposażeniem o 

dodatkowe atrakcje, wiatę przystankową dla przyjeżdzających, stojak na 

rowery oraz elementy siłowni zewnętrznej i bezpiecznego podłoża dla dzieci 

a także dodatkowego oświetlenia poprawi znacznie funkcjonalność placu 

zabaw. Wskazany plac zabaw jest jednym miejscem z możliwością 

spędzania czasu wolnego na świeżym powietrzu w tej części miasta. 

Poprawa jego funkcjonalności oraz dodanie dodatkowych elementów 

znacznie poprawi, jakość życia mieszkańców obszaru rewitalizowanego 

oraz zachęci ich do aktywnego spędzania wolnego czasu. Działanie to 

umożliwi podejmowanie aktywności na świeżym powietrzy dla dzieci i 

młodzieży oraz będzie stanowić miejsce do działań międzypokoleniowych, 

gdyż z nowo powstałej siłowni zewnętrznej będą mogli korzystać także 

seniorzy. Dzięki temu nastąpi ożywienie najbliższego otoczenia poprzez 

jego uatrakcyjnienie i wprowadzenie nowych funkcji społecznych.  

Lokalizacja: Plac zabaw w Truszczycy – obszar do rewitalizacji (ul. Dębowa)  

Grupa docelowa: Mieszkańcy obszaru do rewitalizacji  

Realizator Zaangażowane podmioty 

Miasto Kalety  

Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 

2018-2019 500 000,00 zł 

Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie 

protokołów zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny 

jakościowej np. ankiety od mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – 

dane z Urzędu Miasta Kalety lub od partnerów Programu: 

1. Liczba nowych elementów małej architektury (A) 

2. Zmodernizowana powierzchnia placu zabaw (A) 

3. Liczba osób korzystających z placu zabaw (B) 

Zgodność z problemami rewitalizacyjnymi P (zgodnie z oznaczeniami z tabeli nr 40) 

P4, P8 

Zgodność z celami operacyjnymi rewitalizacji  

CO (zgodnie z oznaczeniami z tabelach nr 41, 

42, 43, 44) 

Zgodność z kierunkami działań 

rewitalizacyjnych  KD (zgodnie z 

oznaczeniami z tabelach nr 41, 42, 43, 44) 
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CO1, CO3 KD2, KD3, KD8, KD9 

Wpływ projektu na poszczególne sfery 

Sfera społeczna 
Sfera 

gospodarcza 

Sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Sfera 

środowiskowa 
Sfera techniczna 

x  x   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu 

rewitalizacji. 
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Tabela 51. Projekt podstawowy nr 7. 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 7 

Tytuł:  Centrum Organizacji Pozarządowych  

Zakres: 

Obecnie organizacje i stowarzyszenia działające w Kaletach nie posiadają 

przyjaznej przestrzeni do działań poza zapleczem swoich prywatnych 

domów i mieszkań oraz skromnej liczby lokali gastronomicznych. W wyniku 

diagnozy wskazano, że organizacje społeczne potrzebują wspólnego 

miejsca do działań, w którym będą mogli realizować swoje zadania  a także 

nawiązywać partnerską współpracę. Projekt jest odpowiedzią w zakresie 

utworzenia Centrum Organizacji Pozarządowych, którego celem będzie 

inkubowanie, aktywizowanie i wsparcie merytoryczne oraz zapewnienie 

dostępu do infrastruktury miasta organizacjom pozarządowym i innym 

podmiotom ze sfery pożytku publicznego. Centrum Organizacji 

Pozarządowych będzie pozyskiwać i dystrybuować informacje, prowadzić 

doradztwo w zakresie sektora pozarządowego oraz inne działania 

promujące III sektor, które pomogą organizacjom rozwinąć się, realizować 

cele statutowe i umocnić swoją pozycję w działaniu na rzecz mieszkańców 

obszaru rewitalizowanego.  

Lokalizacja: 
Obszar do rewitalizacji (ul. 1 Maja - Budynek Harcówki, Szkoła Podstawowa 

nr 1 – obszar do rewitalizacji) 

Grupa docelowa: Organizacje pozarządowe 

Realizator Zaangażowane podmioty 

Miasto Kalety Organizacje pozarządowe  

Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 

2019-2023 100 000,00 zł 

Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie 

protokołów zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny 

jakościowej np. ankiety od mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – 

dane z Urzędu Miasta Kalety lub od partnerów Programu: 

1. Liczba organizacji pozarządowych korzystających z COP (A) 

2. Liczba projektów prowadzonych w ramach przestrzeni COP (A) 

3. Liczba partnerstw podjętych w ramach działania COP (B) 

Zgodność z problemami rewitalizacyjnymi P (zgodnie z oznaczeniami z tabeli nr 40) 

 P1, P10 

Zgodność z celami operacyjnymi rewitalizacji  

CO (zgodnie z oznaczeniami z tabelach nr 41, 

42, 43, 44) 

Zgodność z kierunkami działań 

rewitalizacyjnych  KD (zgodnie z 

oznaczeniami z tabelach nr 41, 42, 43, 44) 

CO1 KD3, KD2, 

Wpływ projektu na poszczególne sfery 
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Sfera społeczna 
Sfera 

gospodarcza 

Sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Sfera 

środowiskowa 
Sfera techniczna 

x     

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu 

rewitalizacji. 
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Tabela 52. Projekt podstawowy nr 8. 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 8 

Tytuł:  Akademia Liderów Lokalnych  

Zakres: 

Projekt jest odpowiedzią na potrzeby społeczności lokalnych w zakresie 

niskiego poziomu aktywności społecznej. Wiele osób w obszarze 

rewitalizacji chciałoby podjąć działania społeczne jednak nie jest w stanie 

samodzielnie rozpocząć działań związanych z prowadzeniem lub 

uczestniczeniem w inicjatywach lokalnych czy projektach społecznych. 

Akademia Liderów Lokalnych byłaby cyklem 5 - dwudniowych warsztatów, 

dla grupy osób tj. przedstawicieli liderów lokalnych, podmiotów społecznych, 

jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, a także 

przedstawicieli nauki i biznesu, którzy angażują się w rozwój społeczny oraz 

rozwój najbliższego otoczenia. Celem Akademii Liderów jest wyposażenie 

uczestników w kompetencje niezbędne do prowadzenia projektów i 

procesów z zakresu lokalnych inicjatyw (kompetencje interpersonalne, 

umiejętności prowadzenia diagnozy lokalnej, planowania strategicznego i 

operacjonalizacji planów oraz prowadzenia konsultacji i współtworzenia 

dokumentów strategicznych). Udział w Akademii Liderów Lokalnych 

zakończy się zaprezentowaniem konkretnego działania w praktyce, we 

własnym lokalnym środowisku. Każdy uczestnik przygotuje projekt 

społeczny, który będzie musiał zaprezentować na ostatnich warsztatach. 

Dzięki realizacji projektu uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu metod i 

technik diagnozowania potrzeb społeczności lokalnej, metod włączania 

społeczności lokalnej, aktualnie obowiązujących przepisów prawnych dot. 

partnerstw lokalnych, rewitalizacji, konsultacji społecznych, a także 

planowania i wdrażania procesów partycypacji. Uczestnicy podniosą swoje 

umiejętności w zakresie identyfikacji kluczowych etapów organizowania i 

prowadzenia procesów partycypacyjnych oraz angażowania liderów 

lokalnych do współpracy. Projekt skierowany jest do osób pełnoletnich, 

którzy chcą podjąć działania rewitalizacyjne na obszarze do rewitalizacji lub 

obszarze zdegradowanym. 

Lokalizacja: 
Obszar do rewitalizacji (ul. 1 Maja - Budynek Harcówki, Szkoła Podstawowa 

nr 1 – obszar do rewitalizacji) 

Grupa docelowa: Mieszkańcy i użytkownicy obszaru do rewitalizacji  

Realizator Zaangażowane podmioty 

Miasto Kalety  

Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 

2018-2019 450 000,00 zł 

Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie 
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protokołów zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny 

jakościowej np. ankiety od mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – 

dane z Urzędu Miasta Kalety lub od partnerów Programu: 

1. Liczba uczestników akademii (A) 

2. Liczba absolwentów akademii (A) 

3. Liczba podjętych inicjatyw (A) 

4. Wzrost zaangażowania mieszkańców w sprawy społeczne (B) 

Zgodność z problemami rewitalizacyjnymi P (zgodnie z oznaczeniami z tabeli nr 40) 

 P1, P4 

Zgodność z celami operacyjnymi rewitalizacji  

CO (zgodnie z oznaczeniami z tabelach nr 41, 

42, 43, 44) 

Zgodność z kierunkami działań 

rewitalizacyjnych  KD (zgodnie z 

oznaczeniami z tabelach nr 41, 42, 43, 44) 

CO1 KD3, KD2, 

Wpływ projektu na poszczególne sfery 

Sfera społeczna 
Sfera 

gospodarcza 

Sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Sfera 

środowiskowa 
Sfera techniczna 

x x x   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu 

rewitalizacji. 
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Tabela 53. Projekt podstawowy nr 9. 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 9 

Tytuł:  Świetlica środowiskowa  

Zakres: 

Zadanie obejmuje doposażenie świetlicy środowiskowej oraz wprowadzenie 

nowych elementów w ofercie. Świetlica będzie służyła dzieciom i dorosłym. 

Będzie można z niej skorzystać w zakresie porad psychologa, zajęć 

socjoterapeutycznych a także:  

- pomoc w odrabianiu zadań domowych;  

- zajęcia korekcyjno-kompensacyjne; 

- zajęcia profilaktyczno-wychowawcze; 

- muzykoterapia oraz arteterapia (zajęcia plastyczne, plastyczno-techniczne, 

zajęcia z wykorzystaniem muzyki) 

- warsztaty z języka angielskiego.  

W ramach działalności świetlicy środowiskowej będzie można także 

organizować wycieczki oraz wymiany międzyszkolne z gminami 

partnerskimi. W świetlicy środowiskowej będzie także można organizować 

spotkania otwarte z ciekawymi ludźmi, którzy o powiedzą o swoich 

doświadczeniach oraz zachęcą do aktywnego i świadomego spędzania 

czasu wolnego. Dzięki realizacji zadania nastąpi poprawa jakości życia osób 

dotkniętych dysfunkcjami rodziny i patologiami społecznymi. 

Lokalizacja: Obszar do rewitalizacji (ul. 1 Maja 74) 

Grupa docelowa: Mieszkańcy obszaru do rewitalizacji  

Realizator Zaangażowane podmioty 

MOPS Kalety  

Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 

2020-2021 250 000,00 zł 

Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie 

protokołów zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny 

jakościowej np. ankiety od mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – 

dane z Urzędu Miasta Kalety lub od partnerów Programu: 

1. Liczba osób korzystająca ze świetlicy (A) 

2. Liczba zajęć zorganizowanych w świetlicy (A) 

Zgodność z problemami rewitalizacyjnymi P (zgodnie z oznaczeniami z tabeli nr 40) 

 P2, P3, P4,  

Zgodność z celami operacyjnymi rewitalizacji  

CO (zgodnie z oznaczeniami z tabelach nr 41, 

42, 43, 44) 

Zgodność z kierunkami działań 

rewitalizacyjnych  KD (zgodnie z 

oznaczeniami z tabelach nr 41, 42, 43, 44) 

CO1 KD1, KD2 

Wpływ projektu na poszczególne sfery 
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Sfera społeczna 
Sfera 

gospodarcza 

Sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Sfera 

środowiskowa 
Sfera techniczna 

x     

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu 

rewitalizacji. 
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Tabela 54. Projekt podstawowy nr 10. 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 10 

Tytuł:  
Koncepcja nowego zagospodarowania przestrzeni publicznej przy ul. 1 

Maja - na cele społeczne wraz z programem działań rekreacyjnych 

Zakres: 

Przestrzeń, w której powstaną nowe funkcje społeczne dotychczas nie była 

wykorzystywana na jakiekolwiek cele mieszkańców obszaru rewitalizacji. 

Nowe funkcje, jakie zostaną jej nadane znacząco poprawią możliwości 

spędzania czasu wolnego przez mieszkańców obszaru rewitalizacji (m.in. 

dzieci i młodzież uczęszczające do szkół podstawowych na obszarze 

rewitalizacji, nieformalne grupy młodzieży i dorosłych spędzające czas 

wolny w sposób aktywny, seniorzy korzystający z oferty rekreacyjnej, itp.). 

Zmiany w przestrzeni przyciągną również na obszar rewitalizacji innych 

mieszkańców korzystających z oferty tego miejsca, co wzmocni jego 

oddziaływanie na cały obszar, wygeneruje nowy popyt na rozwijające się w 

pobliżu usługi i handel, a przede wszystkim przyczyni się do ożywienia tego 

miejsca i całego obszaru rewitalizacji. Obszar będzie wykorzystywany na 

potrzeby zajęć rekreacyjnych i warsztatów edukacyjnych a także 

środowiskowych tzw. „Leśna Klasa” organizowanych dla mieszkańców 

obszaru Kalet (w tym głównie dla mieszkańców obszaru rewitalizowanego) 

oraz organizacji wydarzeń sportowych, ukierunkowanych na rozwój oferty 

czasu wolnego dla mieszkańców obszaru rewitalizacji.  

Lokalizacja: Lasek miejski przy ul. 1 Maja – obszar do rewitalizacji  

Grupa docelowa: Przede wszystkim mieszkańcy obszaru do rewitalizacji  

Realizator Zaangażowane podmioty 

Miasto Kalety  

Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 

2018-2020 3 000 000,00 zł 

Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie 

protokołów zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny 

jakościowej np. ankiety od mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – 

dane z Urzędu Miasta Kalety lub od partnerów Programu: 

1. Wzrost liczby uczestników zajęć edukacyjnych (A) 

2. Zwiększenie powierzchni zmodernizowanej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej (A) 

Zgodność z problemami rewitalizacyjnymi P (zgodnie z oznaczeniami z tabeli nr 40) 

 P4, P7, P8, P9, P10 

Zgodność z celami operacyjnymi rewitalizacji  

CO (zgodnie z oznaczeniami z tabelach nr 41, 

42, 43, 44) 

Zgodność z kierunkami działań 

rewitalizacyjnych  KD (zgodnie z 

oznaczeniami z tabelach nr 41, 42, 43, 44) 

CO1, CO3 KD2, KD8, KD9 
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Wpływ projektu na poszczególne sfery 

Sfera społeczna 
Sfera 

gospodarcza 

Sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Sfera 

środowiskowa 
Sfera techniczna 

x  x x  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu 

rewitalizacji. 
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Tabela 55. Projekt podstawowy nr 11. 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 11 

Tytuł:  Aktywny Senior  

Zakres: 

W ramach działań rewitalizacyjnych zauważono potrzebę realizacji działań 

związanych z aktywizacją i przede wszystkim integracją osób starszych z 

obszarów do rewitalizacji. W ramach projektu planuje się utworzenie 

miejsca dla Seniorów w budynku MDK, w którym będą mogły być 

przeprowadzane:  

- zabiegi rehabilitacyjne, masaże;  

- zajęcia nordic waling,  

- warsztaty zdrowia – zdrowe odżywianie;  

- kółko szachowe/warcabowe; 

- warsztaty tańca dla seniorów; 

- wyjazdy integracyjne; 

- organizacja Senioraliów; 

- prowadzenie zielnika; 

- warsztaty rękodzielnicze, itp.  

Projekt zakłada zatrudnienie instruktorów, organizację wycieczek i 

rehabilitacji, zakup sprzętu oraz cateringu. Działania w ramach Aktywnego 

Seniora będą mogły odbywać się w odnowionej przestrzeni budynku MDK. 

Projekt przyczyni się do pobudzenia aktywności społecznej, fizycznej i 

kulturalnej osób starszych. W ramach działań związanych z seniorami w 

Kaletach planuje się także utworzenie Rady Seniorów, która będzie 

organem doradczym w zakresie realizowanych działań rewitalizacyjnych 

oraz polityki rozwoju miasta. Zadanie obejmuje także przygotowanie 

produktu jakim jest „Tytka dla Seniora”, czyli pakietu zniżek, informacji oraz 

drobnych upominków wręczanych seniorom od lokalnych przedsiębiorców, 

organizacji społecznych oraz Miasta Kalety raz na pół roku. W ramach 

projektu planuje się także kontynuować współpracę z młodzieżą oraz 

rozwijać wolontariat młodzieżowo-senioralny.  

Lokalizacja: Budynek MDK w Kaletach – obszar do rewitalizacji (ul. Lubliniecka 2) 

Grupa docelowa: Seniorzy z obszaru do rewitalizacji  

Realizator Zaangażowane podmioty 

Miasto Kalety  

Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 

2021- 2023 200 000,00 zł 

Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie 

protokołów zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny 

jakościowej np. ankiety od mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – 
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dane z Urzędu Miasta Kalety lub od partnerów Programu: 

1. Liczba uczestników warsztatów (A) 

2. Liczba zajęć i warsztatów przeprowadzanych w ramach projektu (A) 

3. Liczba godzin przeprowadzonych warsztatów (A) 

Zgodność z problemami rewitalizacyjnymi P (zgodnie z oznaczeniami z tabeli nr 40) 

 P1, P3, P4 

Zgodność z celami operacyjnymi rewitalizacji  

CO (zgodnie z oznaczeniami z tabelach nr 41, 

42, 43, 44) 

Zgodność z kierunkami działań 

rewitalizacyjnych  KD (zgodnie z 

oznaczeniami z tabelach nr 41, 42, 43, 44) 

CO1 KD1, KD2, KD3 

Wpływ projektu na poszczególne sfery 

Sfera społeczna 
Sfera 

gospodarcza 

Sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Sfera 

środowiskowa 
Sfera techniczna 

x  x   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu 

rewitalizacji. 
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Tabela 56. Projekt podstawowy nr 12. 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 12 

Tytuł:  Młodzi Aktywni! 

Zakres: 

W ramach projektu planuje się prowadzenie warsztatów, spotkań i wydarzeń 

wzbogacających wiedzę i zdolności uczniów. W ramach zajęć przewiduje 

się między innymi zajęcia muzyczno-taneczne, kółko gier planszowych, 

zabawy na wolnym powietrzu, gimnastyka korekcyjna oraz zajęcia 

plastyczne. Dodatkowo przewiduje się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze 

rozwijające wśród uczniów kompetencje kluczowe mi.in. matematyczno- 

przyrodnicze, informatyczne, czy też  w zakresie języków obcych. W ramach 

zadania przewiduje się także tworzenie kółek zainteresowań, warsztatów 

oraz laboratoriów, w których będzie mogła uczestniczyć młodzież z obszaru 

do rewitalizacji. Projekt ma na celu wyrównywanie szans dzieci i młodzieży 

w zakresie – zajęć wyrównawczych oraz lekcji rozwijających zdolności 

uczniów. Zadanie przewiduje zatrudnienie prowadzących warsztaty, zakup 

materiałów oraz niezbędnego sprzętu do zajęć. Zaplanowane działania 

będą mogły odbywać się w budynku Szkoły Podstawowej nr 1, czy też w 

zmodernizowanej przestrzeni harcówki w obszarze rewitalizowanym.  

Projekt zakłada także organizację wycieczek i wymian międzyszkolnych 

działających w miastach partnerskich. W ramach projektu przewiduje się 

wsparcie młodych osób z obszaru do rewitalizacji. Projekt przyczyni się do 

wyrównania szans wśród dzieci i młodzieży oraz rozwoju zainteresowań 

poprzez udział w kółkach zainteresowań. 

Lokalizacja: 
ul. 1 Maja - Budynek Harcówki, Szkoła Podstawowa nr 1 – obszar do 

rewitalizacji 

Grupa docelowa: Dzieci i młodzież z obszaru do rewitalizacji  

Realizator Zaangażowane podmioty 

Miasto Kalety   

Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 

2020-2022 250 000,00 zł 

Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie 

protokołów zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny 

jakościowej np. ankiety od mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – 

dane z Urzędu Miasta Kalety lub od partnerów Programu: 

1. Liczba godzin przeprowadzonych warsztatów (A) 

2. Liczba osób uczestnicząca w projekcie (A) 

Zgodność z problemami rewitalizacyjnymi P (zgodnie z oznaczeniami z tabeli nr 40) 

 P1, P3, P4,  

Zgodność z celami operacyjnymi rewitalizacji  Zgodność z kierunkami działań 
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CO (zgodnie z oznaczeniami z tabelach nr 41, 

42, 43, 44 

rewitalizacyjnych  KD (zgodnie z 

oznaczeniami z tabelach nr 41, 42, 43, 44) 

CO1,  KD1, KD2, KD3 

Wpływ projektu na poszczególne sfery 

Sfera społeczna 
Sfera 

gospodarcza 

Sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Sfera 

środowiskowa 
Sfera techniczna 

x  x   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu 

rewitalizacji. 
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Tabela 57. Projekt podstawowy nr 13. 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 13 

Tytuł:  Klub Rodzica 

Zakres: 

Projekt zakłada utworzenie Klubu Rodzica w zmodernizowanej przestrzeni 

budynku MDK lub innej na obszarze rewitalizowanym. W ramach Klubu 

Rodzica będą odbywały się cykliczne spotkania dla rodziców, rodziców z 

dziećmi, dziadków z wnukami. Uczestnictwo i spotkania w Klubie Rodzica 

będą bezpłatne. W ramach Klubu Rodzica będą organizowane m.in.:  

• rozmowy, spotkania ze specjalistami z dziedziny rozwoju, wychowania i 

żywienia dziecka, alergologii, fizykoterapii, 

• spotkania klubowe rodziców, pozwalające na wymianę doświadczeń i 

przeżyć, 

• towarzyskie rozmowy i dyskusje na tematy ważne, proponowane przez 

zainteresowanych, 

• wspólne zajęcia z edukacji kulturalnej i estetycznej, 

• warsztaty plastyczne, 

• ciekawe i różnorodne propozycje rodzinnego spędzania czasu wolnego, 

• wspólne gry i turnieje gier planszowych, 

• spotkania wielopokoleniowe, 

• interesujący księgozbiór dla rodziców, 

• tematyczne zestawienia bibliograficzne dotyczące rozwoju, wychowania, 

zdrowia, zainteresowań i spędzania czasu wolnego,  

• wykazy polecanych stron internetowych oraz portali społecznościowych 

adresowanych do rodziców i dzieci.  

Lokalizacja: Budynek MDK – ul. Lubliniecka 2 - obszar do rewitalizacji  

Grupa docelowa: Przede wszystkim mieszkańcy z obszaru do rewitalizacji  

Realizator Zaangażowane podmioty 

MOPS Kalety  

Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 

2020-2023 75 000,00 zł 

Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie 

protokołów zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny 

jakościowej np. ankiety od mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – 

dane z Urzędu Miasta Kalety lub od partnerów Programu: 

1. Liczba uczestników Klubu Rodzica (A) 

2. Liczba warsztatów, spotkań i innych działań w ramach Klubu Rodzica (A) 

Zgodność z problemami rewitalizacyjnymi P (zgodnie z oznaczeniami z tabeli nr 40) 

 P1, P2, P4, P8 

Zgodność z celami operacyjnymi rewitalizacji  Zgodność z kierunkami działań 
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CO (zgodnie z oznaczeniami z tabelach nr 41, 

42, 43, 44) 

rewitalizacyjnych  KD (zgodnie z 

oznaczeniami z tabelach nr 41, 42, 43, 44) 

CO1, CO3 KD1, KD2, KD9 

Wpływ projektu na poszczególne sfery 

Sfera społeczna 
Sfera 

gospodarcza 

Sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Sfera 

środowiskowa 
Sfera techniczna 

x     

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu 

rewitalizacji. 
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Tabela 58. Projekt podstawowy nr 14. 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 14 

Tytuł:  Modernizacja zabytkowego budynku przy ul. 1 Maja 4 

Zakres: 

Budynek szkolny w Kaletach posiada sporą powierzchnię możliwą do 

wykorzystania na cele społeczne po przeprowadzeniu prac remontowych i 

adaptacyjnych. Jest to miejsce o ogromnym potencjale społecznym, 

kulturalnym oraz gospodarczym. Mieszkańcy podczas diagnozy wskazali, iż 

brakuje miejsca w Kaletach gdzie można spędzić ciekawie wolny czas – 

szczególnie dotyczy to grupy dzieci i młodzieży. Dzięki zagospodarowaniu i 

przeznaczeniu budynku harcówki oraz części sal dydaktycznych budynku 

na cele społeczne może stać się miejscem spotkań młodzieży oraz ich 

centrum aktywności lokalnej.  

Zadanie składać się będzie z następujących elementów:  

1. Prace remontowe i modernizacyjne przystosowujące budynek harcówki 

oraz sale dydaktyczne w budynku szkolnym do realizacji warsztatów. 

2. Zagospodarowanie przestrzeni wokół budynku, utworzenie zielonych stref 

wypoczynku wraz z ławeczkami, utworzenie stojaków na rowery oraz stacji 

naprawczej. Utworzenie ogrodu społecznego.  

3. Wyposażenie budynku niezbędne do realizacji zadań.  

Miejsce to może stać się przestrzenią współpracy młodych ludzi z lokalnymi 

przedsiębiorcami z Kalet.  

Realizacja projektu przyczyni się do wielu korzyści wśród społeczności 

lokalnej, gdyż nowa infrastruktura będzie odpowiedzią na wiele potrzeb 

mieszkańców obszaru rewitalizowanego mi.in. w zakresie braku miejsca 

spotkań dla młodzieży. Dzięki realizacji projektu poprawi się jakość życia 

mieszkańców, poprzez zwiększenie oferty spędzania wolnego czasu w 

sposób atrakcyjny i wzmacniający potencjał społeczny wśród młodych 

mieszkańców obszaru rewitalizowanego. Nastąpi trwała odnowa obszaru 

rewitalizacji w tym także zwiększenie szans na rozwój osobisty i zawodowy.  

Realizacja projektu będzie planowana w sposób jak najbardziej angażujący 

lokalną społeczność poprzez współpracę mieszkańców w ramach prac 

związanych z remontem czy zagospodarowaniem przestrzeni wokół 

budynku. Dzięki temu wzrośnie poczucie odpowiedzialności za dobro 

wspólne wśród mieszkańców oraz będzie mogło to przyczynić się do 

pobudzenia aktywności wśród mieszkańców do realizacji samodzielnych 

inicjatyw sąsiedzkich. Dodatkowo w ramach nowej infrastruktury będzie 

można utworzyć nowe miejsca pracy oraz zatrudnić osoby bezrobotne z 

obszaru do rewitalizacji.  

Lokalizacja: Budynek szkolny oraz budynek harcówki – ul. 1 Maja 4 – obszar do 
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rewitalizacji  

Grupa docelowa: Dzieci i młodzież głównie z obszaru do rewitalizacji  

Realizator Zaangażowane podmioty 

Miasto Kalety   

Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 

2018-2020 2 000 000,00 zł 

Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie 

protokołów zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny 

jakościowej np. ankiety od mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – 

dane z Urzędu Miasta Kalety lub od partnerów Programu: 

1. Zmodernizowana powierzchnia budynku (A) 

2. Nowo zagospodarowana powierzchnia terenu wokół budynku (A) 

3. Liczba obiektów małej architektury (A) 

4. Liczba osób korzystających z budynku (B) 

5. Liczba warsztatów, spotkań i innych wydarzeń organizowanych w budynku (B) 

Zgodność z problemami rewitalizacyjnymi P (zgodnie z oznaczeniami z tabeli nr 40) 

 P7, P8, P10, P12 

Zgodność z celami operacyjnymi rewitalizacji  

CO (zgodnie z oznaczeniami z tabelach nr 41, 

42, 43, 44) 

Zgodność z kierunkami działań 

rewitalizacyjnych  KD (zgodnie z 

oznaczeniami z tabelach nr 41, 42, 43, 44) 

CO3, CO2, CO1 KD5, KD7, KD2, KD9 

Wpływ projektu na poszczególne sfery 

Sfera społeczna 
Sfera 

gospodarcza 

Sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Sfera 

środowiskowa 
Sfera techniczna 

x  x x x 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu 

rewitalizacji. 
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Tabela 59. Projekt podstawowy nr 15. 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 15 

Tytuł:  Aktywna Integracja 

Zakres: 

Projekt przewiduje działania na rzecz rozwoju środowiskowych form usług 

społecznych wspierających proces integracji społecznej, zawodowej osób 

zagrożonych ubóstwem lub wykluczonych społecznie, w tym m.in. usługi 

wsparcia rodziny, poradnictwo specjalistyczne, (psychologiczne, 

terapeutyczne, prawne) tworzenie grup samopomocowych, wolontariat, 

usługi opiekuńcze i asystentura rodzinna. Celem jest zwiększenie szans na 

zatrudnienie osób i rodzin objętych projektem. Działania obejmować będą 

integrację osób, rodzin, grup wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem 

społecznym z zastosowaniem instrumentów aktywnej integracji 

(edukacyjnych, społecznych, zawodowych) ukierunkowane na aktywizację 

społeczno-zawodową np. poprzez organizację kursów zawodowych i 

doszkalających, czy też spotkań z mentorami, itp. Dzięki realizacji projektu 

nastąpi wzrost zdolności do zatrudnienia i samozatrudnienia osób 

zagrożonych wykluczeniem społecznym, wzmocnienie aktywności 

społecznej i zawodowej mieszkańców z obszaru do rewitalizacji oraz 

podniosą się ich kwalifikacje i umiejętności.  

Lokalizacja: Obszar do rewitalizacji – MOPS, ul. Żwirki i Wigury 2 

Grupa docelowa: Mieszkańcy obszaru do rewitalizacji  

Realizator Zaangażowane podmioty 

MOPS Kalety  

Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 

2020-2022 300 000,00 zł 

Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie 

protokołów zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny 

jakościowej np. ankiety od mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – 

dane z Urzędu Miasta Kalety lub od partnerów Programu: 

1. Liczba osób objętych wsparciem (A) 

2. Liczba osób uczestniczących w zajęciach (A) 

3. Liczba podejmowanych aktywności spotkań, warsztatów, pogadanek (A) 

Zgodność z problemami rewitalizacyjnymi P (zgodnie z oznaczeniami z tabeli nr 40) 

 P1, P2, P3 

Zgodność z celami operacyjnymi rewitalizacji  

CO (zgodnie z oznaczeniami z tabelach nr 41, 

42, 43, 44) 

Zgodność z kierunkami działań 

rewitalizacyjnych  KD (zgodnie z 

oznaczeniami z tabelach nr 41, 42, 43, 44) 

CO1,  KD1, KD3 

Wpływ projektu na poszczególne sfery 
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Sfera społeczna 
Sfera 

gospodarcza 

Sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Sfera 

środowiskowa 
Sfera techniczna 

x     

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu 

rewitalizacji. 
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Tabela 60. Projekt podstawowy nr 16. 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 16 

Tytuł:  Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Kaletach  

Zakres: 

Zadanie dotyczy modernizacji infrastruktury Miejskiego Domu Kultury w 

Kaletach oraz doposażenia obiektu w sprzęt multimedialny, oświetleniowy  

i sceniczny, w celu lepszego przystosowania do realizacji różnego typu 

zajęć kulturalnych, integracyjnych, artystycznych i społecznych. Wdrożenie 

projektu będzie sprzyjać integracji społecznej oraz wzmocni ofertę 

spędzania czasu wolnego na obszarze do rewitalizacji. Dodatkowo zakłada 

się instalację windy, która usprawni korzystanie z oferty budynku osobom 

starszym oraz niepełnosprawnym.   

Lokalizacja: MDK Kalety, ul. Lubliniecka 2 – obszar do rewitalizacji  

Grupa docelowa: 
Mieszkańcy – w tym przede wszystkim mieszkańcy obszaru do rewitalizacji i 

obszaru zdegradowanego 

Realizator Zaangażowane podmioty 

MDK Kalety  

Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 

2018-2022 1 200 000,00 zł 

Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie 

protokołów zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny 

jakościowej np. ankiety od mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – 

dane z Urzędu Miasta Kalety lub od partnerów Programu: 

1. Powierzchnia przebudowana  (B) 

2. Poprawa estetyki budynku (B) 

3. Wzrost dostępności usług kulturalnych (B) 

Zgodność z problemami rewitalizacyjnymi P (zgodnie z oznaczeniami z tabeli nr 40) 

 P7, P8,  

Zgodność z celami operacyjnymi rewitalizacji  

CO (zgodnie z oznaczeniami z tabelach nr 41, 

42, 43, 44) 

Zgodność z kierunkami działań 

rewitalizacyjnych  KD (zgodnie z 

oznaczeniami z tabelach nr 41, 42, 43, 44) 

CO3,  KD8, KD9 

Wpływ projektu na poszczególne sfery 

Sfera społeczna 
Sfera 

gospodarcza 

Sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Sfera 

środowiskowa 
Sfera techniczna 

x  x   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu 

rewitalizacji. 
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Tabela 61. Projekt podstawowy nr 17.  

PROJEKT PODSTAWOWY NR 17 

Tytuł:  Centrum Aktywności Lokalnej  

Zakres: 

W ramach projektu planuje się prowadzenie usług społecznych 

świadczonych w lokalnej społeczności, tj. opiekuńczych i asystenckich, 

usług wsparcia rodziny i pieczy zastępczej oraz usług mieszkalnictwa 

chronionego. Celem projektu jest realizacja zadań odpowiadających na 

problemy społeczne występujące na obszarze rewitalizacji t. j. wysoka 

liczba osób korzystających z pomocy społecznej, niedobór miejsc 

posiadających ofertę sprzyjającą samorealizacji, niski poziom integracji 

działań organizacji pozarządowych, mieszkańców i przedsiębiorców, brak 

współpracy i aktywności mieszkańców oraz zły stan infrastruktury 

komunalnej. Dzięki realizacji projektu i utworzenia planowanych działań 

społecznych nastąpi wzrost integracji mieszkańców, zmniejszenie liczby 

osób korzystających z zasiłków, poprawa jakości życia mieszkańców 

obszaru rewitalizowanego zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz 

wzrost wiedzy i umiejętności na temat prowadzenia prawdziwego 

gospodarstwa domowego. Projekt zakłada także realizację warsztatów i 

działań integracyjno-aktywizacyjnych. Dzięki realizacji zadania nastąpi 

również poprawa wizerunku przestrzeni publicznej i jej funkcjonalności. 

Projekt odpowiada na potrzebę społeczności lokalnych zamieszkujących 

obszar rewitalizacji w zakresie niedoboru przestrzeni do samorealizacji i 

aktywizacji oraz integracji społecznej. 

Lokalizacja: Obszar do rewitalizacji - MOPS, ul. Żwirki i Wigury 2 

Grupa docelowa: Mieszkańcy z obszaru do rewitalizacji  

Realizator Zaangażowane podmioty 

MOPS Kalety  

Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 

2018-2020 3 000 000,00 zł 

Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie 

protokołów zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny 

jakościowej np. ankiety od mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – 

dane z Urzędu Miasta Kalety lub od partnerów Programu: 

1. Wzrost liczby osób objętych wsparciem (A)  

2. Poprawa dostępności usług społecznych na obszarze rewitalizowanym (B)    

Zgodność z problemami rewitalizacyjnymi P (zgodnie z oznaczeniami z tabeli nr 40) 

 P1, P2, P3, P4,  

Zgodność z celami operacyjnymi rewitalizacji  

CO (zgodnie z oznaczeniami z tabelach nr 41, 

Zgodność z kierunkami działań 

rewitalizacyjnych  KD (zgodnie z 
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42, 43, 44) oznaczeniami z tabelach nr 41, 42, 43, 44) 

CO1, KD1, KD2, KD3 

Wpływ projektu na poszczególne sfery 

Sfera społeczna 
Sfera 

gospodarcza 

Sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Sfera 

środowiskowa 
Sfera techniczna 

x  x   

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu 

rewitalizacji. 
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Tabela 62. Projekt podstawowy nr 18. 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 18 

Tytuł:  
Modernizacja zdegradowanej infrastruktury na potrzeby rozwoju usług 

rekreacyjno-społecznych  

Zakres: 

Obszar zdegradowanej infrastruktury obejmuje należący do miasta Kalety 

teren po byłych Kaletańskich Zakładach Celulozowo – Papierniczych. Jest 

to niewykorzystany, zaniedbany obszar, nieuporządkowany pod względem 

przestrzennym jak i funkcjonalnym. Jest to miejsce posiadające spory 

potencjał do ponownego zagospodarowania i przekształcenia tego terenu w 

multifunkcyjną przestrzeń dostępną dla mieszkańców. Na nieruchomości 

panuje nieład wizualny i nie służy ona obecnie w żaden sposób 

mieszkańcom, pogarszając jedynie ich poczucie bezpieczeństwa i jakość 

życia. Nieruchomość nie znalazła dotychczas nabywców i inwestorów, co 

powoduje, iż teren ten jest opuszczonym miejscem.  

W ramach projektu przewiduje się prace związane z poprawą wizerunku, 

utworzeniem terenu rekreacyjnego z aranżacją terenów zielonych wraz z 

wprowadzeniem elementów małej architektury nawiązujących do budynków 

zlikwidowanej fabryki papieru. Uzupełnione zostanie ogrodzenie i 

oświetlenie, powstaną miejsca gier rodzinnych, biblioteki wolnostojącej 

historycznej i ogólnej, tablic historyczno-informacyjnych oraz mały skansen 

maszyn i urządzeń poprzemysłowych nawiązujących do papiernictwa. Prace 

modernizacyjne pozwolą wprowadzić nowe funkcje społeczne i rekreacyjne 

służące przede wszystkim mieszkańcom z obszaru do rewitalizacji. Na 

terenie tym będą odbywać się organizowane przez Stowarzyszenie 

wydarzenia plenerowe, promocja aktywnego spędzania wolnego czasu, 

wydarzenia z odkrywaniem dziedzictwa kulturowo-historycznego miasta i 

okolic. Na terenie tym przewiduje się także rozszerzenie zakresu ścieżek 

dydaktyczno-przyrodniczych z Cisem Donnersmarcka lub Aleją Dębów. 

Celem tego działania będzie zachowanie dziedzictwa kulturowego 

związanego z nieistniejącym już Zakładem Celulozowo – Papierniczym, 

które będzie miejscem ogólnodostępnym dla mieszkańców.  

Projekt przyczyni się do wzrostu poczucia tożsamości lokalnej wśród 

mieszkańców obszaru do rewitalizacji, nastąpi przekazywanie młodym 

pokoleniom dziejów historycznych naszego miasta i regionu. Dzięki 

animowaniu mieszkańców poprzez działania społeczne organizowane na 

zmodernizowanym obszarze wzrośnie zaangażowanie mieszkańców do 

czynnego wypoczynku na wolnym powietrzu. Realizacja projektu przyczyni 

się do podniesienia atrakcyjności obszaru do rewitalizacji, wzmocni wartość 

historyczno-kulturalną tego miejsca oraz stanie się miejscem spędzania 
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wolnego czasu mieszkańców obszaru rewitalizacji jak i całego miasta. 

Utworzenie takiego miejsca wpłynie pozytywnie na integrację mieszkańców 

z poszczególnych dzielnic. Fabryka w Kaletach działała przez wiele lat i była 

głównym motorem lokalnej gospodarki, więc ważne jest aby przekazać 

przyszłym pokoleniom historię tego miejsca. Realizacja projektu wpłynie też 

pozytywnie na lokalną gospodarkę, gdyż może przyciągnąć nowych 

inwestorów w obrębie tego terenu, co będzie skutkowało powstaniem 

nowych miejsc pracy oraz będzie miejscem czynnego i plenerowego 

wypoczynku.   

Lokalizacja: Obszar do rewitalizacji - nieruchomości o nr 130/22, 131/22, 187/75, 191/11 

Grupa docelowa: Głównie mieszkańcy obszaru do rewitalizacji  

Realizator Zaangażowane podmioty 

Stowarzyszenie Nasze Kalety  

Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 

2018-2023 830 000,00 zł 

Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie 

protokołów zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny 

jakościowej np. ankiety od mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – 

dane z Urzędu Miasta Kalety lub od partnerów Programu: 

1. Zwiększenie wyremontowanej powierzchni (A) 

2. Wzrost dostępności oferty kulturalnej dla mieszkańców obszaru rewitalizacji (B) 

3. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej (B) 

4. Wzrost liczby miejsc pracy na obszarze rewitalizacji (A) 

5. Aktywizacja przedsiębiorczości lokalnej (B) 

6. Poprawa warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości (B) 

7. Wzrost liczby miejsc pracy na obszarze rewitalizacji (A) 

Zgodność z problemami rewitalizacyjnymi P (zgodnie z oznaczeniami z tabeli nr 40) 

P1, P4, P5, P7, P8, P12, P6 

Zgodność z celami operacyjnymi rewitalizacji  

CO (zgodnie z oznaczeniami z tabelach nr 41, 

42, 43, 44) 

Zgodność z kierunkami działań 

rewitalizacyjnych  KD (zgodnie z 

oznaczeniami z tabelach nr 41, 42, 43, 44) 

CO1, CO2, CO3 KD2, KD3, KD4, KD5, KD7, KD8, KD9, KD6 

Wpływ projektu na poszczególne sfery 

Sfera społeczna 
Sfera 

gospodarcza 

Sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Sfera 

środowiskowa 
Sfera techniczna 

x x x  x 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu 

rewitalizacji. 
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Tabela 63. Projekt podstawowy nr 19. 

PROJEKT PODSTAWOWY NR 19 

Tytuł:  

Modernizacja infrastruktury i zagospodarowanie przestrzeni publicznej 

wraz z działaniami na rzecz integracji i aktywizacji społecznej oraz 

prowadzenia działalności edukacyjnej, artystycznej i wystawienniczej, 

jako część ochrony dziedzictwa kulturowego i historycznego 

Zakres: 

Na obszarze miasta znajdują się niezagospodarowane przestrzenie 

publiczne, które nie pełnią żadnych funkcji społecznych, przestrzennych czy 

środowiskowych. Są to tereny zaniedbane, pozbawione ładu 

przestrzennego, estetyki i funkcjonalności. Obszar wokół zbiorników 

wodnych przy Ichtioparku stanowi miejsce, w którym rozwija się życie 

kulturalno-rekreacyjne, przez co planowane działania modernizacyjne 

dodatkowo znacznie zwiększą potencjał obszaru do rewitalizacji. W 

procesie rewitalizacji w Kaletach bardzo istotne jest wprowadzenie nowych 

funkcji w obszarze do rewitalizacji, które mogą przyczynić się do utworzenia 

tym samym motorów rozwoju całego miasta. Likwidacja zakładów 

przemysłowych znacząco odbiła się poziomie jakości życia mieszkańców 

obszaru do rewitalizacji, przez co należy poszukiwać możliwości rozwoju 

poprzez eksponowanie innych cennych walorów miasta oraz tworzyć 

miejsca multifunkcyjne sprzyjające rozwojowi funkcji społecznych, 

gospodarczych oraz przestrzenno-funkcjonalnych. Jednym z ważnych 

elementów, który również należy wprowadzić w tym procesie jest wzrost 

poziomu lokalnej tożsamości poprzez ochronę dziedzictwa kulturowego i 

historycznego oraz odkrywanie i ochronę miejsc związanych z przeszłością 

miasta. W ramach projektu przewiduje się modernizację infrastruktury, 

wybudowanie budynku (repliki kuźni, jedynej w Polsce zachowanej w 

pierwotnej postaci) oraz utworzenie elementów edukacyjnych 

przedstawiających m.in postać JFKoulhaasa (twórcy nowoczesnej 

technologii wytopu stali) oraz informacje dotyczące początków hutnictwa u 

zarania dziejów oraz historię miasta. Dodatkowo na terenie nowego 

budynku oraz zmodernizowanej przestrzeni będzie możliwość 

przeprowadzenia terenowych lekcji historycznych, konkursów tematycznych 

dla dzieci i młodzieży, warsztatów edukacyjnych oraz ciekawych wydarzeń.  

Działanie znacząco i skutecznie podniesie atrakcyjność i funkcjonalność 

obszaru do rewitalizacji. Przyczyni się do integracji lokalnej społeczności, 

powstania silnych lokalnych więzi ze swoją małą ojczyzną i poczucia dumy z 

bycia mieszańcem Kalet. Realizacja projektu wpłynie na popularyzację 

wiedzy historycznej a także podniesienie świadomości mieszkańców 

obszaru rewitalizowanego na temat kolebki śląskiego hutnictwa i ważnych 
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wydarzeń w tej dziedzinie. Watro tę wiedzę popularyzować, co czyni co roku 

burmistrz miasta Kalety, przyznając nagrodę imienia J.F.Koulhaasa liderom 

przedsiębiorczości na dorocznej Gali Przedsiębiorczości Miasta Kalety. 

Powstanie takiego obiektu przyczyni się do rozwoju przedsiębiorczości i 

nowych miejsc pracy, ponieważ wymagana będzie stała obecność kustosza 

do oprowadzania po obiekcie, a wokół inwestycji powstaną obiekty małej 

gastronomii. Będzie to także miejsce do spotkań i aktywności mieszkańców 

obszaru rewitalizacji, plenerów malarskich czy wystaw artystycznych.  

Lokalizacja: 
Obszar do rewitalizacji – okolice Ichtioparku lub inny teren przylegający do 

zbiorników wodnych 

Grupa docelowa: Głównie mieszkańcy obszaru do rewitalizacji  

Realizator Zaangażowane podmioty 

Stowarzyszenie Nasze Kalety  

Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 

2018-2023 532 700,00 

Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie 

protokołów zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny 

jakościowej np. ankiety od mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – 

dane z Urzędu Miasta Kalety lub od partnerów Programu: 

1. Zwiększenie zmodernizowanej powierzchni (A) 

2. Wzrost dostępności usług społecznych dla mieszkańców obszaru rewitalizacji (B) 

3. Integracja społeczna mieszkańców obszaru rewitalizacji (B) 

4. Poprawa estetyki przestrzeni publicznej (B) 

5. Poprawa warunków do rozwoju lokalnej przedsiębiorczości (B) 

6. Wzrost liczby miejsc pracy na obszarze rewitalizacji (A) 

7. Aktywizacja przedsiębiorczości lokalnej (B) 

Zgodność z problemami rewitalizacyjnymi P (zgodnie z oznaczeniami z tabeli nr 40) 

 P1, P4, P5, P7, P8, P12, P6 

Zgodność z celami operacyjnymi rewitalizacji  

CO (zgodnie z oznaczeniami z tabelach nr 41, 

42, 43, 44) 

Zgodność z kierunkami działań 

rewitalizacyjnych  KD (zgodnie z 

oznaczeniami z tabelach nr 41, 42, 43, 44) 

CO1, CO2, CO3 KD2, KD3, KD4, KD5, KD7, KD8, KD9  

Wpływ projektu na poszczególne sfery 

Sfera społeczna 
Sfera 

gospodarcza 

Sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Sfera 

środowiskowa 
Sfera techniczna 

x x x  x 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu 

rewitalizacji. 



 

 

9.4.2 Projekty uzupełniające  

Do projektów uzupełniających zostały zakwalifikowane przedsięwzięcia,  

które ze względu na mniejszą skalę oddziaływania trudno zidentyfikować indywidualnie. Są 

one jednak oczekiwane ze względu na realizację celów programu rewitalizacji. Projekty te są 

zróżnicowane pod względem tematycznym, jednak koncentrują się na kwestiach istotnych 

z punktu widzenia lokalnej społeczności. Zalicza się do nich działania ukierunkowane na 

poprawę jakości życia mieszkańców poprzez ochronę środowiska i rozwój infrastruktury 

technicznej. Wykaz projektów zamieszczono poniżej. 

 

Tabela 64. Projekt uzupełniający nr 1. 

PROJEKT UZUPEŁNIAJĄCY NR 1 

Tytuł:  

Koncepcja nowego zagospodarowania przestrzeni publicznej 

pomiędzy Szkołą Podstawową nr 1 a budynkiem byłego gimnazjum – 

budowa basenu miejskiego wraz z programem działań rekreacyjnych 

Zakres: 

Projekt dotyczy budowy infrastruktury basenu miejskiego w Kaletach. Obiekt 

będzie wykorzystywany na potrzeby zajęć rekreacyjno-sportowych 

organizowanych dla mieszkańców obszaru Kalet (w tym głównie dla 

mieszkańców obszaru rewitalizowanego) oraz organizacji wydarzeń 

sportowych, ukierunkowanych na rozwój oferty czasu wolnego dla 

mieszkańców obszaru rewitalizacji. Obiekt będzie mógł także służyć dla 

uczniów Szkół Podstawowych w Kaletach. Przestrzeń, w której powstanie 

obiekt dotychczas była słabo wykorzystywana na cele mieszkańców 

obszaru rewitalizacji, przede wszystkim z uwagi na wysoki stopień 

degradacji. Nowe funkcje, jakie zostaną jej nadane po budowie basenu 

znacząco poprawią możliwości spędzania czasu wolnego przez 

mieszkańców obszaru rewitalizacji (m.in. dzieci i młodzież uczęszczające do 

szkół podstawowych na obszarze rewitalizacji, nieformalne grupy młodzieży 

i dorosłych spędzające czas wolny w sposób aktywny, seniorzy itp.). Zmiany 

w przestrzeni przyciągną również na obszar rewitalizacji innych 

mieszkańców korzystających z oferty tego miejsca, co wzmocni jego 

oddziaływanie na cały obszar, wygeneruje nowy popyt na rozwijające się w 

pobliżu usługi i handel (Mały Rynek), a przede wszystkim przyczyni się do 

ożywienia tego miejsca i całego obszaru rewitalizacji. 

Lokalizacja: Obszar rewitalizacji – ul. 1 Maja  

Grupa docelowa: Mieszkańcy Kalet w tym głównie mieszkańcy obszaru do rewitalizacji  

Realizator Zaangażowane podmioty 

Miasto Kalety  

Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 



150 

 

2019-2022 Brak danych 

Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie 

protokołów zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny 

jakościowej np. ankiety od mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – 

dane z Urzędu Miasta Kalety lub od partnerów Programu: 

1. Wzrost liczby uczestników zajęć sportowych (A) 

2. Zwiększenie powierzchni sportowo-rekreacyjnej (A) 

Zgodność z problemami rewitalizacyjnymi P (zgodnie z oznaczeniami z tabeli nr 40) 

 P7, P8, P9, P12 

Zgodność z celami operacyjnymi rewitalizacji  

CO (zgodnie z oznaczeniami z tabelach nr 41, 

42, 43, 44) 

Zgodność z kierunkami działań 

rewitalizacyjnych  KD (zgodnie z 

oznaczeniami z tabelach nr 41, 42, 43, 44) 

CO3,  KD7, KD8, KD9 

Wpływ projektu na poszczególne sfery 

Sfera społeczna 
Sfera 

gospodarcza 

Sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Sfera 

środowiskowa 
Sfera techniczna 

x x x  x 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu 

rewitalizacji 
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Tabela 65. Projekt uzupełniający nr 2. 

PROJEKT UZUPEŁNIAJĄCY NR 2 

Tytuł:  Modernizacja dróg i chodników  

Zakres: 

W obszarze do rewitalizacji oraz w obszarze zdegradowanym zauważono 

potrzebę modernizacji dróg i chodników (m.in. ul. Gawlika). Niektóre z dróg 

są zniszczone i nierówne. Projekt zakłada poprawę dostępności 

komunikacyjnej w obszarze zdegradowanym. Obecny stan dróg i chodników 

stwarza bezpośrednie zagrożenie dla pieszych i rowerzystów, którzy z nich 

korzystają. Projekt zakłada poprawę stanu infrastruktury, dzięki czemu 

wzrośnie dostępność dojazdu mieszkańców do posesji oraz obiektów 

użyteczności publicznej. Dzięki realizacji projektu nastąpi wzrost poczucia 

bezpieczeństwa w ruchu komunikacyjnym, wzrost estetyki i funkcjonalności 

przestrzeni publicznej oraz poprawi się dostępność komunikacyjna na 

obszarze do rewitalizacji. W ramach projektu przewiduje się także 

możliwość wprowadzenia nowych ścieżek rowerowych, jako elementu 

wspierającego alternatywną komunikację w mieście, dzięki czemu podniesie 

się jakość życia mieszkańców z obszaru do rewitalizacji.  

Lokalizacja: Obszar do rewitalizacji – ul. Gawlika  

Grupa docelowa: Mieszkańcy obszaru do rewitalizacji 

Realizator Zaangażowane podmioty 

Miasto Kalety Nadleśnictwo Koszęcin, Nadleśnictwo Świerklaniec 

Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 

2018-2021 Brak danych 

Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie 

protokołów zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny 

jakościowej np. ankiety od mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – 

dane z Urzędu Miasta Kalety lub od partnerów Programu: 

1. Powierzchnia przebudowana (B) 

2. Poprawa dostępności komunikacyjnej na obszarze do rewitalizacji (B) 

3. Poprawa funkcjonalności przestrzeni (B) 

Zgodność z problemami rewitalizacyjnymi P (zgodnie z oznaczeniami z tabeli nr 40) 

 P12, P11,  

Zgodność z celami operacyjnymi rewitalizacji  

CO (zgodnie z oznaczeniami z tabelach nr 41, 

42, 43, 44) 

Zgodność z kierunkami działań 

rewitalizacyjnych  KD (zgodnie z 

oznaczeniami z tabelach nr 41, 42, 43, 44) 

CO3 KD7,  

Wpływ projektu na poszczególne sfery 
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Sfera społeczna 
Sfera 

gospodarcza 

Sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Sfera 

środowiskowa 
Sfera techniczna 

  x  x 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu 

rewitalizacji. 
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Tabela 66. Projekt uzupełniający nr 3. 

PROJEKT UZUPEŁNIAJĄCY NR 3 

Tytuł:  Przebudowa mostu łączącego dzielnicę Truszczyca z Kuczowem 

Zakres: 

Zadanie obejmuje przebudowę mostu łączącego dzielnicę Truszczyca z 

Kuczowem (obszar do rewitalziacji). Zlikwidowanie przeprawy mostowej 

łączącej Truszczycę z Kuczowem spowodowało znaczne ograniczenie dla 

społeczności zamieszkującej dzielnicę Truszczyca. Lokalne 

przedsiębiorstwa działające na tym terenie odnotowały spore straty 

wynikające z ograniczenia liczby klientów/pracowników, którzy zostali tym 

samym zmuszeni do nadkładania drogi ok. 10 km. w celu objazdu 

niefunkcjonującego mostu. Koszty dojazdów pracowników podskoczyły tym 

samym do granicy nieopłacalności i zmusiły niektórych do szukania nowego 

miejsca pracy. Dodatkowo brak oświetlenia poważnie utrudnia poruszanie 

się tą drogą ze względu na jej niewielką szerokość oraz występowanie 

zwierzyny leśnej. Brak kładki pieszo-rowerowej utrudnia mieszkańcom 

obszaru do rewitalizacji dotarcie do przystanku np. komunikacji publicznej. 

W ramach zadania przewiduje się wykonanie kładki asfaltowej łączącej 

Truszczycę z Kuczowem, wprowadzenie oświetlenia (od ul. Brzechwy do ul. 

Dębowej) oraz budowę kładki pieszo-rowerowej łączącej ul. Dębową z ul. 

Paderewskiego. Dzięki realizacji prac remontowych na wskazanym moście 

znacznie poprawi się bezpieczeństwo i mobilność mieszkańców Truszczycy. 

Poprawi się także poziom przedsiębiorczości i możliwości rozwojowe 

lokalnych firm poprzez ułatwienie dostępu do usług. Zadanie przyczyni się 

do poprawy jakości życia społeczności z obszaru rewitalizacji oraz 

przedsiębiorców działających na tym obszarze a także wpłynie na poprawę 

estetyki i funkcjonalności przestrzeni. Daje to możliwość i szanse rozwoju 

społeczno-gospodarczego w tym wyjścia ze stanu kryzysowego. Działania 

także przyczyniają się do uporządkowania zdegradowanej przestrzeni 

publicznej i ożywienia najbliższego otoczenia.  

Lokalizacja: 
ul. Brzechwy, most na obszarze do rewitalizacji, ul. Dębowa, ul. 

Paderewskiego 

Grupa docelowa: 
Mieszkańcy obszaru do rewitalizacji, przedsiębiorcy z obszaru do 

rewitalizacji  

Realizator Zaangażowane podmioty 

Miasto Kalety   

Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 

2018-2021 Brak danych 

Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie 

protokołów zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny 



154 

 

jakościowej np. ankiety od mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – 

dane z Urzędu Miasta Kalety lub od partnerów Programu: 

1. Powierzchnia przebudowana (B) 

2. Poprawa dostępności komunikacyjnej na obszarze do rewitalizacji (B) 

3. Poprawa funkcjonalności przestrzeni (B) 

Zgodność z problemami rewitalizacyjnymi P (zgodnie z oznaczeniami z tabeli nr 40) 

 P11, P12 

Zgodność z celami operacyjnymi rewitalizacji  

CO (zgodnie z oznaczeniami z tabelach nr 41, 

42, 43, 44) 

Zgodność z kierunkami działań 

rewitalizacyjnych  KD (zgodnie z 

oznaczeniami z tabelach nr 41, 42, 43, 44) 

CO3,  KD7 

Wpływ projektu na poszczególne sfery 

Sfera społeczna 
Sfera 

gospodarcza 

Sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Sfera 

środowiskowa 
Sfera techniczna 

x x x  x 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu 

rewitalizacji. 
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Tabela 67. Projekt uzupełniający nr 4. 

PROJEKT UZUPEŁNIAJĄCY NR 4 

Tytuł:  Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej 

Zakres: 

W obszarze do rewitalizacji oraz w obszarze zdegradowanym w wielu 

miejscach występują braki w oświetleniu powodujące brak poczucia 

bezpieczeństwa wśród przechodniów i rowerzystów korzystających z dróg. 

Dostępne obecnie technologie pozwalają na realizację powyższego zadania 

w sposób energooszczędny i zdecydowanie bardziej efektywny i wydajny, 

co pozwala także na pokrycie dobrym oświetleniem większego obszaru, co 

dla użytkowników w/w przestrzeni daje poczucie bezpieczeństwa i komfortu 

po zmroku. Dzięki realizacji projektu nastąpi zwiększenie poczucia 

bezpieczeństwa wśród osób spacerujących i poruszających się na rowerze. 

Realizacja zadania przyczyni się także do optymalizacji kosztów oświetlenia 

gminy, poprawi skuteczność oraz ograniczy zanieczyszczenia środowiska 

związane z obniżeniem energochłonności źródeł światła.  Projekt ten 

zakłada modernizację oświetlenia, jako działania w celu wzmocnienia 

bezpieczeństwa w przestrzeni publicznej oraz ograniczenia niskiej emisji i 

kosztów zużycia energii w budynkach użyteczności publicznej np. MDK, 

szkoły itp. Modernizacja zakłada wymianę przestarzałego, niejednorodnego, 

będącego w złym stanie technicznym, systemu opartego na lampach 

sodowych i rtęciowych − na lampy energooszczędne. Projekt − z uwagi na 

swoją sieciowość z punktu widzenia rozłożenia układów zasilania na terenie 

całego miasta powinien obejmować działaniem również tereny poza 

obszarem rewitalizacji. Oczekiwane rezultaty projektu będą widoczne 

jedynie w wtedy, jeśli zadanie będzie obejmować teren położony także w 

sąsiedztwie obszaru rewitalizacji (głównie na obszarze zdegradowanym). 

Efekty związane z oszczędnością w zużyciu energii oraz z ograniczeniem 

niskiej emisji i poprawą warunków życia- to efekty złożone, które powinny 

dotyczyć większości obszaru miasta i jego mieszkańców, gdyż jest to 

podstawowy element mogący polepszyć zarówno kwestie środowiskowe 

czy ekonomiczne, jak i − przede wszystkim − poczucie bezpieczeństwa.  

Lokalizacja: 

Projekt o charakterze sieciowym - ze względu na specyfikę projektu, nie 

można ograniczyć go terytorialnie (do granic obszaru rewitalizacji). Z uwagi 

na jego sieciowy charakter wykracza poza obszar rewitalizacji. Lokalizacja 

działań obejmuje głównie obszar do rewitalizacji oraz tereny sąsiadujące 

wokół obszaru do rewitalizacji. 

Grupa docelowa: Mieszkańcy obszaru do rewitalizacji  

Realizator Zaangażowane podmioty 

Miasto Kalety, prywatny przedsiębiorca  
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Lata realizacji projektu Szacunkowa wartość projektu 

2018-2019 Brak danych 

Planowane produkty i rezultaty projektu monitorowane w ramach Programu: (A) na podstawie 

protokołów zdawczo-odbiorczych prac, list obecności itp.; (B) na podstawie oceny 

jakościowej np. ankiety od mieszkańców, ocena grupy eksperckiej lub oceny ilościowej – 

dane z Urzędu Miasta Kalety lub od partnerów Programu: 

1. Liczba zmodernizowanych lamp ulicznych (A) 

2. Zmniejszenie zużycia energii (B) 

3. Zmniejszenie kosztów eksploatacji sieci oświetlenia (B) 

4. Ograniczenie niskiej misji (B) 

5. Wzrost bezpieczeństwa dzięki większemu natężeniu światła i lepiej doświetlonym obszarom 

(B) 

Zgodność z problemami rewitalizacyjnymi P (zgodnie z oznaczeniami z tabeli nr 40) 

 P12, P13  

Zgodność z celami operacyjnymi rewitalizacji  

CO (zgodnie z oznaczeniami z tabelach nr 41, 

42, 43, 44) 

Zgodność z kierunkami działań 

rewitalizacyjnych  KD (zgodnie z 

oznaczeniami z tabelach nr 41, 42, 43, 44) 

CO3, CO4 KD11, KD7 

Wpływ projektu na poszczególne sfery 

Sfera społeczna 
Sfera 

gospodarcza 

Sfera 

przestrzenno-

funkcjonalna 

Sfera 

środowiskowa 
Sfera techniczna 

x x x  x 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu 

rewitalizacji. 



 

 

Tabela 68 Harmonogram wdrażania projektów. 

Lp. Nazwa projektu  2018 2019 2020 2021 2022 

 

2023 

 

Szacowany koszt  

Proponowane 

źródło 

finansowania 

 Projekty podstawowe  

1. 
Utworzenie punktu konsultacyjnego dla 

przedsiębiorców 
     

 

50 000,00 zł 

Budżet gminy, 

budżet państwa, 

Dotacja UE 

2. 

Program działań społecznych umacniających 

tradycje i tożsamość lokalną – szlak zakładów 

papierniczych na obszarze rewitalizowanym 

     

 

1 200 000,00 zł 

Budżet gminy, 

budżet państwa, 

Dotacja UE, 

granty 

3. 

Rodzinne Grzybobranie - działanie integrujące 

lokalną społeczność oraz promujące edukację 

ekologiczną i przyrodniczą 

     

 

75 000,00 zł 

Budżet gminy, 

budżet państwa, 

granty, LGD 

Leśna Kraina 

Górnego Śląska 

4. 

Modernizacja budynku przedszkola wraz z 

rozwojem infrastruktury kształcenia 

przedszkolnego - program nowoczesnych form 

edukacji przedszkolnej 

     

 

300 000,00 zł 

Budżet gminy, 

budżet państwa,  

5. 
Zagospodarowanie brzegów rzeki Małej Panwi 

na odcinku od Drutarni do Zielonej wraz z 
     

 

3 500 000,00 zł 
Budżet gminy, 

budżet państwa, 
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rozwojem nowo zagospodarowanego obszaru 

przy ul. 1 Maja 

RPO WSL 

EFRR24
 

6. Rozbudowa placu zabaw w Truszczycy      

 

500 000,00 zł 

Budżet gminy, 

budżet państwa, 

granty, LGD 

Leśna Kraina 

Górnego Śląska 

7. Centrum Organizacji Pozarządowych      

 

100 000,00 zł 

Budżet gminy, 

budżet państwa, 

granty, LGD 

Leśna Kraina 

Górnego Śląska 

8. Akademia Liderów Lokalnych      

 

450 000,00 zł 

Budżet gminy, 

budżet państwa, 

RPO WSL EFS25
 

9. Świetlica środowiskowa      

 

250 000,00 zł 

Budżet gminy, 

budżet państwa, 

RPO WSL EFS26
 

                                                

24 RPO WSL (EFRR) działanie Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej / Poddziałanie 5.4.3 Ochrona różnorodności biologicznej. 
25 RPO WSL (EFS) działanie Działanie 9.1 Aktywna integracja / Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych. 
26

 RPO WSL (EFS) działanie Działanie 9.2 Dostępne i efektywne usługi społeczne i zdrowotne / Poddziałanie 9.2.1 Rozwój usług społecznych i zdrowotnych. 
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10. 

Koncepcja nowego zagospodarowania 

przestrzeni publicznej przy ul. 1 Maja - na cele 

społeczne wraz z programem działań 

rekreacyjnych 

     

 

3 000 000,00 zł 

Budżet gminy, 

budżet państwa, 

granty, LGD 

Leśna Kraina 

Górnego Śląska, 

WFOŚiGW 

11. Aktywny Senior      

 

200 000,00 zł 

Budżet gminy, 

budżet państwa, 

granty 

12. Młodzi Aktywni!      

 

250 000,00 zł 

Budżet gminy, 

budżet państwa, 

granty 

13. Klub Rodzica      

 

75 000,00 zł 

Budżet gminy, 

budżet państwa, 

granty 

14. 
Modernizacja zabytkowego budynku  

przy ul. 1 Maja 4 
     

 

2 000 000,00 zł 

Budżet gminy, 

budżet państwa, 

RPO WSL 

EFRR27
 

                                                

27
 RPO WSL (EFRR) działanie Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych / Poddziałanie 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 
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15. Aktywna Integracja      

 

300 000,00 zł 

Budżet gminy, 

budżet państwa, 

RPO WSL EFS28
 

16. 
Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w 

Kaletach 
     

 

1 200 000,00 zł 

Budżet gminy, 

budżet państwa, 

RPO WSL 

EFRR29
 

17. Centrum Aktywności Lokalnej      

 

3 000 000,00 zł 

Budżet gminy, 

budżet państwa, 

RPO WSL EFS30
 

18. 

Modernizacja zdegradowanej infrastruktury na 

potrzeby rozwoju usług rekreacyjno-

społecznych 

     

 

830 000,00 zł 

Budżet gminy, 

budżet państwa, 

Dotacja UE, 

granty, 

WFOŚiGW 

19. 

Modernizacja infrastruktury i 

zagospodarowanie przestrzeni publicznej wraz 

z działaniami na rzecz integracji i aktywizacji 

społecznej oraz prowadzenia działalności 

edukacyjnej, artystycznej i wystawienniczej, 

     

 

532 700,00 

Budżet gminy, 

budżet państwa, 

Dotacja UE, 

granty, 

WFOŚiGW 

                                                

28 RPO WSL (EFS) działanie Działanie 9.1 Aktywna integracja / Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych. 
29

 RPO WSL (EFRR) działanie Działanie 10.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych / Poddziałanie 10.3.3 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych. 
30 RPO WSL (EFS) działanie Działanie 9.1 Aktywna integracja / Poddziałanie 9.1.1 Wzmacnianie potencjału społeczno-zawodowego społeczności lokalnych. 
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jako część ochrony dziedzictwa kulturowego i 

historycznego 

SUMA   17 812 700,00 zł 

 Projekty uzupełniające   

1. 

Koncepcja nowego zagospodarowania 

przestrzeni publicznej pomiędzy Szkołą 

Podstawową nr 1 a budynkiem byłego 

gimnazjum – budowa basenu miejskiego wraz z 

programem działań rekreacyjnych 

     

 

Brak danych 

Budżet gminy, 

budżet państwa 

2. Modernizacja dróg i chodników      

 

Brak danych 
Budżet gminy, 

budżet państwa,  

3. 
Przebudowa mostu łączącego dzielnicę 

Truszczyca z Kuczowem 
     

 

Brak danych 
Budżet gminy, 

budżet państwa,  

4. Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej      

 

Brak danych 

Budżet gminy, 

budżet państwa, 

RPO WSL31, Dotacja 

UE 

SUMA  Brak danych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu rewitalizacji.

                                                

31
 RPO WSL (EFRR) działanie Działanie 4.5 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie / Poddziałanie 4.5.3 Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie. 



162 

 

10 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA I HARMONOGRAM REALIZACJI 
PROJEKTÓW 

W poniższej tabeli zaprezentowano projekty podstawowe oraz pozostałe rodzaje przedsięwzięć rewitalizacyjnych zawarte w Lokalnym 

Programie Rewitalizacji Miasta Kalety wraz z opisem ich montażu finansowego.  

Tabela 69. Wykaz projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Kalety wraz z odniesieniem do kosztów, źródeł finansowania oraz 

okresu realizacji. 

Projekty podstawowe 

Numer 

projektu 
Tytuł projektu Realizator projektu  

Lata 

realizacji 

projektu 

Indykatywne środki finansowe w ramach programu rewitalizacji z podziałem na źródła 

finansowania [w zł] 

Pochodzące ze 

źródeł krajowych 

publicznych 

Pochodzące ze 

źródeł 

prywatnych 

Pochodzące 

z funduszy 

UE: EFRR, 

EFS, EFS 

Pochodzące 

z innych 

źródeł 

Suma  

1. 

Utworzenie punktu 

konsultacyjnego dla 

przedsiębiorców 

Miasto Kalety 2018-2019 20 000,00 - - 30 000,00 50 000,00 zł 
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2. 

Program działań 

społecznych 

umacniających 

tradycje i tożsamość 

lokalną – szlak 

zakładów 

papierniczych na 

obszarze 

rewitalizowanym 

Miasto Kalety 2018-2021 720 000,00 - - 480 000,00 

1 200 000,00 

zł 

3. 

Rodzinne 

Grzybobranie - 

działanie integrujące 

lokalną społeczność 

oraz promujące 

edukację 

ekologiczną i 

przyrodniczą 

Stowarzyszenie 
Nasze Kalety 

2018-2023 7 500,00 - 63 750,00 3 750,00 75 000,00 zł 

4. 

Modernizacja 

budynku przedszkola 

wraz z rozwojem 

infrastruktury 

kształcenia 

przedszkolnego - 

program 

nowoczesnych form 

Przedszkole nr 1, 
Rada Rodziców 
przy Miejskim 
Przedszkolu nr 1, 
Miasto Kalety 

2018-2019 
180 000,00 

 - - 120 000,00 300 000,00 zł 
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edukacji 

przedszkolnej 

5. 

Zagospodarowanie 

brzegów rzeki Małej 

Panwi na odcinku od 

Drutarni do Zielonej 

wraz z rozwojem 

nowo 

zagospodarowanego 

obszaru przy ul. 1 

Maja 

Miasto Kalety 2018-2021 350 000,00 - 2 800 000,00 350 000,00 

3 500 000,00 

zł 

6. 
Rozbudowa placu 

zabaw w Truszczycy 
Miasto Kalety 2018-2019 50 000,00 - 425 000,00 25 000,00 500 000,00 zł 

7. 
Centrum Organizacji 

Pozarządowych 
Miasto Kalety 2019-2023 10 000,00 - 80 000,00 10 000,00 100 000,00 zł 

8. 
Akademia Liderów 

Lokalnych 
Miasto Kalety 2018-2019 45 000,00 - 360 000,00 45 000,00 450 000,00 zł 

9. 
Świetlica 

środowiskowa 
MOPS Kalety 2020-2021 25 000,00 - 200 000,00 25 000,00 250 000,00 zł 



165 

 

10. 

Koncepcja nowego 

zagospodarowania 

przestrzeni 

publicznej przy ul. 1 

Maja - na cele 

społeczne wraz z 

programem działań 

rekreacyjnych 

Miasto Kalety 2018-2020 2 100 000,00 - - 900 000,00 

3 000 000,00 

zł 

11. Aktywny Senior Miasto Kalety 2021-2023 120 000,00 - - 80 000,00 200 000,00 zł 

12. Młodzi Aktywni! Miasto Kalety 2020-2022 175 000,00 - - 75 000,00 250 000,00 zł 

13. Klub Rodzica MOPS Kalety 2020-2023 45 000,00 - - 30 000,00 75 000,00 zł 

14. 

Modernizacja 

zabytkowego 

budynku  

przy ul. 1 Maja 4 

Miasto Kalety 2018-2020 200 000,00 - 1 700 000,00 100 000,00 

2 000 000,00 

zł 
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15. Aktywna Integracja MOPS Kalety 2020-2022 30 000,00 - 255 000,00 15 000,00 300 000,00 zł 

16. 

Modernizacja 

Miejskiego Domu 

Kultury w Kaletach 

MDK Kalety 2018-2022 120 000,00 - 1 020 000,00 60 000,00 

1 200 000,00 

zł 

17. 
Centrum Aktywności 

Lokalnej 
MOPS Kalety 2018-2020 300 000,00 - 2 550 000,00 150 000,00 

3 000 000,00 

zł 

18. 

Modernizacja 

zdegradowanej 

infrastruktury na 

potrzeby rozwoju 

usług rekreacyjno-

społecznych 

Stowarzyszenie 
Nasze Kalety 

2018-2023 681 000,00 50 000,00 - 99 000,00 830 000,00 zł 

19. 

Modernizacja 

infrastruktury i 

zagospodarowanie 

przestrzeni 

publicznej wraz z 

działaniami na rzecz 

integracji i 

aktywizacji 

społecznej oraz 

Stowarzyszenie 
Nasze Kalety 

2018-2023 422 400,00 50 000,00 - 60 300,00 532 700,00 zł 
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prowadzenia 

działalności 

edukacyjnej, 

artystycznej i 

wystawienniczej, 

jako część ochrony 

dziedzictwa 

kulturowego i 

historycznego 

SUMA 2 143 400,00 100 000,00 9 708 750,00 2 553 050,00 

17 812 700,00 

zł 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji zebranych w ramach opracowywania programu rewitalizacji. 
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11 ZAPEWNIENIE KOMPLEMENTARNOŚCI 
DZIAŁAŃ 

Komplementarność jest jednym z ważnych aspektów budowania dokumentów strategicznych 

zwłaszcza o charakterze rewitalizacyjnym. Zapewnienie powiązań pomiędzy poszczególnymi 

projektami wpływa na efektywność, skuteczność i trwałość wykorzystania środków 

finansowych przeznaczonych na rewitalizację. 

Dotychczasowe projekty wdrażane przez Miasto Kalety realizowane były z różnych źródeł, 

m.in. z funduszy własnych, programów Unii Europejskiej (np. Regionalny Program 

Operacyjny Województwa Śląskiego – realna odpowiedź na realne potrzeby, Program 

Uczenie się przez całe życie). Podejmowane  działania dotyczyły sfery społecznej i 

gospodarczej oraz wpływały także na zagadnienia związane  

z obszarem przestrzenno-funkcjonalnym oraz środowiskowym i technicznym. Poniżej w 

tabeli nr 70 wyszczególnione zostały projekty Miasta Kalety, które zostały już zakończone lub 

są w trakcie realizacji.  

Projekty, które zostały przedstawione w tabeli poniżej są komplementarne do przedsięwzięć 

ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023. Zadania 

rewitalizacyjne oddziałują na siebie wzajemnie i generują efekt synergii w odniesieniu do 

wcześniej podejmowanych działań. 
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Tabela 70. Wykaz projektów komplementarnych do projektów ujętych w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023. 

Nr Tytuł projektu 
Zaangażowane 

podmioty 
Lata Wartość 

Źródło 

finansowania 
Opis projektu 

1. 

Termomoder-

nizacja budynków 

użyteczności 

publicznej w 

Mieście Kalety 

Miasto Kalety  
2007-

2013 

4 127 

245,69 
RPO WŚL 

Projekt obejmował termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Kaletach, w 

tym prace dociepleniowe budynku: ocielenie i wykonanie izolacji ścian, stropu nad ostatnią 

kondygnacją oraz izolacje p. wilgociowe i termiczne ścian fundamentowych oraz: 

- modernizację instalacji centralnego ogrzewania i kotłowni, 

- dostawę i montaż instalacji solarnej, w tym montaż kolektorów słonecznych na potrzeby 

ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz dostosowania instalacji c.w.u. do instalacji solarnej, 

- wykonanie zadaszenia nad wejściem głównym do budynku, 

- wymianę pokrycia dachu oraz wymiana obróbek blacharskich rynien i rur spustowych, 

- przemurowanie kominów w części wystającej ponad dach, 

- wykonanie wejścia zewnętrznego do kotłowni, 

- remont schodów i podestów wejściowych do budynku wraz z okładzinami antypoślizgowymi, 

- wykonanie kompletnych instalacji odgromowych, 

- wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z rynien budynku do kanalizacji deszczowej.  

Termomodernizację budynków Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach-Miotku, w tym 

- prace dociepleniowe budynków: ocielenie i wykonanie izolacji ścian, dachów-stropów nad 

ostatnią kondygnacją, na budynku przedszkola docieplenie dachu lub przestrzeni pod dachem 

oraz izolacje p. wilgociowe i termiczne ścian fundamentowych, 

- wymianę instalacji centralnego ogrzewania oraz modernizacja kotłowni na paliwo stałe 

znajdującej się w budynku głównym Szkoły, 

- dostawę i montaż instalacji solarnej, w tym montaż kolektorów słonecznych na potrzeby 

ogrzewania ciepłej wody użytkowej oraz dostosowania instalacji c.w.u. do instalacji solarnej, 

- wymianę pokrycia dachów oraz wymiana rynien i rur spustowych oraz obróbek blacharskich, 

- wykonanie kompletnych instalacji odgromowych, 

- przemurowanie kominów w części wystającej ponad dach, 
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- remonty schodów i podestów wejściowych do budynków wraz z okładzinami, 

- wykonanie odprowadzenia wód deszczowych z rynien budynków do kanalizacji deszczowej. 

2. 

Budowa 

infrastruktury 

informatycznej 

niezbędnej do 

funkcjonowania e-

Urzędu w gminach 

ziemi lublinieckiej 

Porozumienie 

gmin: Boronów, 

Ciasna, Herby, 

Kalety, 

Kochanowice, 

Koszęcin, 

Pawonków i 

Woźniki. 

2007-

2013 
145 305,41 

Program 

Rozwoju 

Subregionu 

Zachodniego 

RPO WSL  

Niniejszy projekt miał na celu rozbudowę infrastruktury informatycznej, która ma służyć 

wzrostowi dostępności elektronicznych usług publicznych w gminach ziemi lublinieckiej dla 

mieszkańców i turystów, przedsiębiorców, inwestorów oraz innych podmiotów. Projekt ten 

będzie polegać na modernizacji infrastruktury informatycznej poszczególnych urzędów gmin i 

miast, które wnioskują o dotację jako porozumienie pod przewodnictwem lidera. W 

szczególności inwestycja będzie obejmować dostosowanie sieci i urządzeń sieciowych do 

funkcjonowania e-Urzędu, doposażenie urzędów w sprzęt komputerowy i oprogramowanie, 

wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów oraz e-podpisu, a także rozwój funkcjonalności 

stron internetowych niezbędnych do profesjonalnego świadczenia usług publicznych drogą 

elektroniczną. 

3. 

Przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

cyfrowemu oraz 

wyrównywanie 

szans 

mieszkańców 

miasta Kalety 

Miasto Kalety 
2007-

2013 
556 002, 00 

Program 

Operacyjny 

Innowacyjna 

Gospodarka 

 

W ramach projektu zakupiono 30 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i 

dostępem do Internetu, które  przekazane zostały 30 gospodarstwom domowym o najniższych 

dochodach oraz osobom niepełnosprawnym z terenu miasta Kalety. W ramach projektu 10 

zestawów komputerowych trafiło do Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaletach przy ul. 

Lublinieckiej 2 oraz jej fili w Miotku przy ul. Orzeszkowej 10, gdzie bezpłatnie mieszkańcy 

mogą korzystać z dostępu do Internetu. 

Dla beneficjentów zorganizowane zostały również szkolenia z obsługi komputera. W 

następnych lata odbędą się również kolejne szkolenia. 

Celem projektu jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego dla os. zagrożonych 

wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności na 

terenie Miasta Kalety poprzez zapewnienie dostępu do usług nieodpłatnego Internetu. 
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4. 

Przeciwdziałanie 

wykluczeniu 

cyfrowemu oraz 

wyrównywanie 

szans 

mieszkańców 

miasta Kalety - 

Etap 2 

Miasto Kalety 
2007-

2013 
499.070,00  

Europejskiego 

Funduszu 

Rozwoju 

Regionalnego 

Program 

Operacyjny 

Innowacyjna 

Gospodarka 

W ramach projektu zakupiono 40 zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem i 

dostępem do Internetu, które  przekazane zostały 40 gospodarstwom domowym o najniższych 

dochodach oraz osobom niepełnosprawnym z terenu miasta Kalety. W ramach projektu 24 

zestawy komputerowe trafiło do Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Kaletach, Publicznego 

Gimnazjum w Kaletach, Zespołu Szkół i Przedszkola w Kaletach Miotku oraz Klubu w Drutarni. 

Dla beneficjentów zorganizowane zostały również szkolenia z obsługi komputera. W 

następnych lata odbędą się również szkolenia cykliczne. 

Celem projektu jest zmniejszenie zjawiska wykluczenia cyfrowego dla os. zagrożonych 

wykluczeniem cyfrowym z powodu trudnej sytuacji materialnej lub niepełnosprawności na 

terenie Miasta Kalety poprzez zapewnienie dostępu do usług nieodpłatnego Internetu. 

5. 

Poprawa jakości 

infrastruktury 

sportowo - 

rekreacyjnej na 

cele imprez 

kulturalno – 

sportowych 

poprzez 

modernizację i 

zakup 

wyposażenia 

stadionu w 

mieście Kalety – 

Leśnym Zakątku 

Śląska 

Miasto Kalety 
2007-

2013 
580 147,69  RPO WŚL 

Przedmiotem projektu była modernizacja stadionu miejskiego w Kaletach wraz zakupem 

wyposażenia, co służyć będzie organizacji event-ów o charakterze kulturalno - sportowym. 

Zakres inwestycji sprowadzał się do realizacji następujących zadań: 

Wykonanie studium wykonalności, wykonanie prac inwestycyjnych, zakup segmentu trybun, 

prace związane z usadowieniem trybun, prace związane z utwardzeniem terenu, zakup i 

montaż lamp solarnych, zakup i montaż układu solarnego, zakup i montażu barierek 

ochronnych, wykonanie zasilania, wykonanie nasadzeń. 

Wyposażenie budynku:  zakup rzutnika, zakup ekranu ramowego mobilnego, zakup 

nagłośnienia, zakup i montaż mobilnej sceny, zakup pojemników na śmieci, zakup i montaż 

ławek). Wykonanie promocji. 

Projekt przyczynił się również do wygenerowania nowych produktów turystyki kulturowej i 

miejskiej, w tym imprez: 

- Letni przegląd twórczości niszowej/amatorskiej/archiwalnej/filmów klasycznych/reportażów w 

Kaletach-Leśnym Zakątku Śląska; 

- Dzień z Latawcem; 

- Święto Grzyba w Kaletach; 

Projekt umożliwił uruchomić ponadto tzw. Kino letnie. 

 

 



172 

 

6. 

Projekt Opiekun 

osób starszych – 

wsparcie dla 

mieszkańców 

gminy Kalety 

Miasto Kalety  2012 41 980,00  PO KL  

Celem ogólnym projektu jest:  

Wzrost aktywizacji społecznej i zawodowej 10 mieszkańców gminy Kalety, pozostających bez 

zatrudnienia, zagrożonych wykluczeniem społecznym i zawodowym – do 30.11.2012 r. 

Cele szczegółowe: 

1. do 30.11.2012 r. poprawa umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych oraz 

podniesienie poziomu samooceny, świadomości o własnym potencjale uczestników projektu. 

2. do 30.11.2012 r. wzrost umiejętności i wiedzy uczestników projektu, potrzebnej do 

aktywnego poszukiwania pracy 

3. do 30.11.2012 r. nabycie uprawnień zawodowych opiekuna osób starszych przez 

uczestników projektu 

4. do 30.11.2012 r. poszerzenie wiedzy uczestników projektu na temat udzielania pierwszej 

pomocy oraz reagowania w przypadku powodzi, huraganów itp. 

W ramach projektu pracownicy biorą udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu: 

szkoleniu „Opiekun osób starszych i niepełnosprawnych”, szkoleniu z zakresu  pierwszej 

pomocy przedmedycznej,  doradztwie zawodowym indywidualnym,-  doradztwie zawodowym 

grupowym,  warsztatach umiejętności interpersonalnych. 

7. 

Oswoić @ – 

wsparcie dla 

mieszkańców 

gminy Kalety 

Miasto Kalety  2012 43.915,00 PO KL 

Celem  ogólnym projektu jest: 

Wzrost aktywizacji społecznej i zawodowej 15 mieszkańców gminy Kalety, pozostających bez 

zatrudnienia, zagrożonych wykluczeniem społecznym i cyfrowym – do 30.11.2012 r. 

Cele szczegółowe: 

1. do 30.11.2012 r. poprawa umiejętności komunikacyjnych i interpersonalnych oraz 

podniesienie poziomu samooceny, świadomości o własnym potencjale uczestników projektu. 

2. do 30.11.2012 r. wzrost umiejętności i wiedzy uczestników projektu, potrzebnej do 

aktywnego poszukiwania pracy 

3. do 30.11.2012 r. nabycie umiejętności wykorzystania technologii ICT w poszukiwaniu pracy i 

życiu codziennym przez uczestników projektu 

4. do 30.11.2012 r. poszerzenie wiedzy uczestników projektu na temat udzielania pierwszej 

pomocy oraz reagowania w przypadku powodzi, huraganów itp. 

W ramach projektu pracownicy biorą udział w szkoleniach i warsztatach z zakresu: 

szkoleniu komputerowym,  szkoleniu  z zakresu  pierwszej pomocy przedmedycznej,-  

doradztwie zawodowym indywidualnym,  doradztwie zawodowym grupowym,  warsztatach 

umiejętności interpersonalnych. 
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8. 

Arts, music and 

dance in a 

teenagers life – 

Comenius REGIO 

Miasto Kalety, 

Mesto Vítkov 
2013 28300,00 

Programu 

Uczenie się 

przez całe życie 

Comenius 

REGIO 

Celem akcji Comenius Regio jest wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez 

promowanie współpracy między lokalnymi i regionalnymi władzami oświatowymi w Europie. 

Realizacja projektów w ramach akcji Comenius Regio pomaga lokalnym władzom oświatowym 

rozwiązywać problemy i poszerzać ofertę dotyczącą edukacji szkolnej. Partnerstwa w ramach 

programu Comenius Regio dają możliwość wzajemnego uczenia się, wymiany najlepszych 

praktyk oraz rozwijania struktur współpracy międzynarodowej. 

9. 

Polsko – czeskie 

spotkania 

europejskie w 

Kaletach 

Miasto Kalety, 

Mesto Vítkov 
2014 100.000. 00  

Programu 

Europa dla 

Obywateli 

Cele rozwoju: rozwijanie poczucia tożsamości europejskiej opartej na wspólnych wartościach, 

historii i kulturze, wzmacnianie poczucia odpowiedzialności za UE wśród jej obywateli, 

zwiększenie świadomości i zrozumienia dla europejskich wartości, praw i możliwości, które 

oferuje UE, zwiększenie aktywności obywateli na poziomie lokalnym. 

EFEKTY PROJEKTU: projekt przyczyni się do poprawy relacji i wzajemnego zrozumienia 

pomiędzy obywatelami Polski i Czech biorącymi udział w projekcie, projekt zachęci obywateli 

do większego zaangażowania na szczeblu europejskim, przyczyniając się do rozwoju 

aktywnego obywatelstwa europejskiego, projekt przyczyni się do umacniania wartości 

europejskich, w tym zwłaszcza wolności, demokracji i poszanowania praw człowieka, 

różnorodności kulturowej, tolerancji i solidarności. 
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10. 

Ichtiopark, czyli 

rybie atrakcje w 

Leśnym zakątku 

Śląska – 

utworzenie parku 

tematycznego w 

Kaletach 

Miasto Kalety  
2007-

2013 
524.418,79 RPO WŚL 

Przedmiotem projektu było zagospodarowanie terenu po Kaletańskich Zakładach Celulozowo-

Papierniczych w Kaletach. Realizacja projektu zakłada adaptację terenu na potrzeby 

utworzenia parku tematycznego, który pełnić będzie rolę rozpoznawalnego produktu 

turystycznego. Realizacja projektu zakłada: utworzenie ścieżki edukacyjnej wraz z tablicami 

edukacyjnymi oraz grą zręcznościową, wybrukowanie ścieżek oraz miejsca postojowego, 

zakup elementów małej architektury, zakup wyposażenia parku tematycznego, zakup i montaż 

pomostów pływających, wykonanie tarasu widokowego, zabezpieczenie terenu poprzez 

montaż ogrodzenia oraz zastosowanie systemu monitorującego, oświetlenie terenu, 

nasadzenie roślinności, wykonanie graffiti na murze u korony zbiornika, przeprowadzenie 

działań promujących projekt. 

W ramach realizacji projektu zakłada się: 

- utworzenie ścieżki edukacyjnej, wzdłuż której ustawione zostaną tablice edukacyjne oraz gra 

zręcznościowa, 

- wybrukowanie ścieżek oraz miejsca postojowego, 

- zakup elementów malej architektury (wiaty, pomieszczenie gospodarcze, ławeczki, kosze na 

śmieci), -zakup wyposażenia parku tematycznego (łódki,   zestawy wędkarskie, koła 

ratunkowe), 

- zakup i montaż pomostów pływających, 

- wykonanie tarasu widokowego, 

- zabezpieczenie terenu poprzez montaż ogrodzenia oraz zastosowanie systemu 

monitorującego, 

- oświetlenie terenu, 

- nasadzenie roślinności, 

- wykonanie graffiti na murze u korony zbiornika, 

- przeprowadzeni działań promujących projektu (zakup maskotek, „rybek", ulotek, nakręcenie 

filmu promującego, zakup i montaż tablic informacyjnych i pamiątkowych). 
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11. 

Budowa sieci 

kanalizacji 

sanitarnej w 

Kaletach Drutarni” 

Miasto Kalety 
2007-

2013 

5 870 

662,88 
RPO WŚL 

Projekt obejmuje budowę sieci kanalizacji sanitarnej dla ścieków komunalnych w miejscowości 

Kalety Drutarnia. Zakres projektu zakłada: prace budowlane, nadzór inwestorski i promocję 

projektu. Zostanie wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej (łącznie z przyłączami) o długości 

12,6725 km oraz 1 przepompownia ścieków. W wyniku realizacji projektu liczba gospodarstw 

domowych obsługiwanych przez system kanalizacji będącej przedmiotem wniosku wyniesie 

169 szt., a ilość odprowadzanych ścieków: 60,00 m3/dobę. 

Cel główny projektu: Poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez uporządkowanie 

gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Kalety. 

Cele szczegółowe: 

-    stworzenie efektywnego systemu kanalizacyjnego, 

-    poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 

-    poprawa dostępu do sieci kanalizacyjnej. 

Wskaźniki oddziaływania projektu: 

-    zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska naturalnego, 

-    powstanie nowych miejsc pracy na obszarze oddziaływania projektu, 

-    wzrost wartości nieruchomości na obszarze oddziaływania projektu, 

-    zwiększenie dostępności usług turystycznych, 

-    zmniejszenie ilości zachorowań w wyniku realizacji projektu. 

Rezultaty projektu: 

-    wzrost liczby gospodarstw domowych obsługiwanych przez system kanalizacji 

-    zwiększenie ilości ścieków odprowadzanych kanalizacją (przyrost w wys. 60,00 m3/doba, 

-    zwiększenie liczby zlikwidowanych zbiorników bezodpływowych. 

12. 

 

 

 

 

 

Przeciwdziałanie 

niskiej emisji 

poprzez montaż 

kolektorów 

słonecznych oraz 

Miasto Kalety  
2014 - 

2020 

5 386 

913,01 
RPO WŚL 

Zakres projektu obejmuje montaż układów solarnych oraz ogniw fotowoltaicznych na terenie 

Miasta Kalety w szczególności: 

- Instalacje kolektorów słonecznych z kolektorami cieczowymi płaskimi w 179 budynkach tj.: 

Zestaw A od 1 do 3 osób: min. 2 kolektory + zasobnik cwu 250 l 2W1 – 62 szt., Zestaw B od 4 

do 6 osób: min. 3 kolektory + zasobnik cwu 300 l 2W – 110 szt., Zestaw C od 7 do 9 osób: min. 

4 kolektory + zasobnik cwu 400 l 2W – 7 szt. 

- Instalacje fotowoltaiczne – łącznie 210 instalacji w obrębie budynków mieszkalnych oraz 2 

instalacje na obiektach komunalnych. Właścicielem powstałej w ramach projektu infrastruktury 

będzie gmina miejska Kalety. 
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ogniw 

fotowoltaicznych - 

w mieście Kalety 

Leśnym zakątku 

Śląska 

Inwestycja przyczyni się do poprawy poziomu życia mieszkańców Miasta. Wykorzystując 

nowoczesną technologię przyjazną środowisku wpłynie na poprawę stanu środowiska 

naturalnego dzięki ograniczeniu emisji CO2 w wielkościach wynikających z symulacji 

dobranych instalacji kolektorów oraz NOx, SOx, pyłów do atmosfery. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie informacji od interesariuszy rewitalizacji.  
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Komplementarność jest także ważnym aspektem programu rewitalizacji ze względu na chęć 

starania się o zdobycie środków finansowych pochodzących ze źródeł Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Działania 

ukierunkowane na źródło finansowania pochodzące ze środków Europejskiego Funduszu 

Rozwoju Regionalnego muszą zawierać kontynuację działań w obszarze zadań społecznych, 

które finansowane będą ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Zapewnienie 

komplementarności pomiędzy poszczególnymi projektami skutkować może lepszym i 

bardziej efektywnym wykorzystaniem środków finansowych przeznaczonych na rewitalizację. 

Poniżej zamieszczono tabelę zawierającą wykaz projektów, których źródłem finansowania 

jest EFRR oraz komplementarnych do danego projektu działań o charakterze społecznym, 

których źródłem finansowania jest Europejski Fundusz Społeczny.  

 

Realizacja projektów w ramach ww. typów projektów jest uzależniona od realizacji projektu z 

zakresu usług społecznych, finansowanych w ramach EFS, a dotyczących określonej grupy 

społecznej, dotkniętej wykluczeniem. Wsparcie inwestycyjne projektów z EFRR ma charakter 

uzupełniający (dodatkowy) i możliwe jest wyłącznie w powiązaniu z działaniami 

realizowanymi z EFS, które pełnią rolę wiodącą względem EFRR. Tak więc projekty muszą 

wykazywać charakter przedsięwzięć kompleksowych, koordynujących interwencję 

infrastrukturalną z wsparciem realizowanym w ramach EFS. 
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Tabela 71. Komplementarność projektów rewitalizacyjnych finansowanych w ramach 

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z projektami społecznymi w tym z projektami 

finansowanymi z Europejskiego Funduszu Społecznego. 

Lp.  
Tytuł projektu finansowanego z 

EFRR 

Projekt społeczny (w ramach powiązania 

działań realizowany z EFS)  

1. 

Modernizacja zabytkowego 

budynku przy ul. 1 Maja 4 (Projekt 

podstawowy nr 14) 

Świetlica środowiskowa (Projekt podstawowy nr 

9) 

Akademia Liderów Lokalnych (Projekt 

podstawowy nr 8) 

Młodzi Aktywni! (Projekt podstawowy nr 12) 

2. 

Modernizacja Miejskiego Domu 

Kultury w Kaletach (Projekt 

podstawowy nr 16) 

Aktywna Integracja (Projekt podstawowy nr 15) 

Klub Rodzica (Projekt podstawowy nr 13) 

Źródło: Opracowanie własne. 
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11.1 KOMPLEMENTARNOŚĆ PRZESTRZENNA 

Obszar zdegradowany i obszar do rewitalizacji w Kaletach został wyznaczony na podstawie 

wyników przeprowadzonej analizy wskaźnikowej, która dotyczyła badań ilościowych i 

jakościowych. Wyniki tych badań zostały wzbogacone także o opinie interesariuszy zebrane 

w ramach konsultacji społecznych. Dzięki tym działaniom trafność doboru projektów i innych 

przedsięwzięć na obszarze do rewitalizacji jest wysoka.  

Zawarte w programie rewitalizacji projekty skupiają się przede wszystkim na obszarze do 

rewitalizacji lub są z nim ściśle powiązane i oddziałują na  społeczność zamieszkującą ten 

teren. Komplementarność przestrzenna została zapewniona dzięki skupieniu projektów na 

różnorodnej tkance funkcyjnej przestrzeni obszaru do rewitalizacji, co stanowi odpowiedź na 

główne problemy społeczności zamieszkującej ten teren. Projekty rewitalizacyjne dotyczą 

m.in. obszarów zielonych, zagospodarowania obiektów infrastruktury komunalnej w których 

zaprogramowano aktywności dla lokalnych społeczności. Dzięki realizacji poszczególnych 

projektów w sposób włączający społeczność lokalną oraz integrujący potencjały znajdujące 

się na obszarze do rewitalizacji będzie można zauważyć pozytywne ich skutki w obszarze 

całego miasta. Realizacja działań rewitalizacyjnych będzie zapobiegać rozwojowi obecnych 

oraz przyszłych problemów występujących na obszarze do rewitalizacji.   

 

11.2 KOMPLEMENTARNOŚĆ PROBLEMOWA 

Komplementarność problemowa w Lokalnym Programie Rewitalizacji Miasta Kalety została 

zapewniona poprzez wzajemne powiązanie ze sobą przedsięwzięć rewitalizacyjnych oraz 

zaplanowanie ich w całym procesie rewitalizacji w sposób wzajemnego uzupełniania się 

dając tym samym efekt synergii. Projekty rewitalizacyjne odpowiadają na wszystkie 

zdiagnozowane w obszarze do rewitalizacji zjawiska kryzysowe oraz odnoszą się do 

wszystkich wymiarów odnowy przestrzeni miasta, tj. wymiaru społecznego, gospodarczego, 

przestrzenno-funkcjonalnego i techniczno-środowiskowego. Wybrane działania zawarte w 

programie uwzględniają w sposób ciągły zapewnienie procesów ponownego 

zagospodarowania wybranych obszarów oraz wdrożenie w ich obszarze działań społecznych 

i gospodarczych. Wszystkie zadania skupiają się na zapewnieniu kompleksowego 

przeciwdziałania zdiagnozowanym problemom społecznym. Projekty zawarte w programie 

dotyczą wszystkich grup społecznych w tym szczególnie dotyczą tych zagrożonych 

marginalizacją.  
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Tabela 72. Komplementarność problemowa przedsięwzięć rewitalizacyjnych.  

Nazwa projektu  

Cel operacyjny / Kierunki działań 

CO1 CO2 CO3 CO4 

KD1 KD2 KD3 KD4 KD5 KD6 KD7 KD8 KD9 KD10 KD11 

Projekty podstawowe 

PP NR 1: 

Utworzenie punktu konsultacyjnego dla 

przedsiębiorców 

    x x      

PP NR 2: 

Program działań społecznych umacniających tradycje i 

tożsamość lokalną – szlak zakładów papierniczych na 

obszarze rewitalizowanym 

   x x   x x   

PP NR 3: 

Rodzinne Grzybobranie - działanie integrujące lokalną 

społeczność oraz promujące edukację ekologiczną i 

przyrodniczą 

 x x x       x 

PP NR 4: 

Modernizacja budynku przedszkola wraz z rozwojem 

infrastruktury kształcenia przedszkolnego - program 

nowoczesnych form edukacji przedszkolnej 

 

 

x x      x x   
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PP NR 5: 

Zagospodarowanie brzegów rzeki Małej Panwi na 

odcinku od Drutarni do Zielonej wraz z rozwojem nowo 

zagospodarowanego obszaru przy ul. 1 Maja 

         x x 

PP NR 6: 

Rozbudowa placu zabaw w Truszczycy 
 x x     x x   

PP NR 7: 

Centrum Organizacji Pozarządowych 
 x x         

PP NR 8: 

Akademia Liderów Lokalnych 
 x x         

PP NR 9: 

Świetlica środowiskowa 
x x          

PP NR 10:  

Koncepcja nowego zagospodarowania przestrzeni 

publicznej przy ul. 1 Maja - na cele społeczne wraz z 

programem działań rekreacyjnych 

 x      x x   

PP NR 11: 

Aktywny Senior 
x x x         

PP NR 12: 

Młodzi Aktywni! 
x x x         

PP NR 13: 

Klub Rodzica 
x x       x   

PP NR 14: 

Modernizacja zabytkowego budynku  

przy ul. 1 Maja 4 

 x   x  x  x   
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PP NR 15: 

Aktywna Integracja 
x  x         

PP NR 16: 

Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Kaletach 
       x x   

PP NR 17: 

Centrum Aktywności Lokalnej 
x x x         

PP NR 18: 

Modernizacja zdegradowanej infrastruktury na 

potrzeby rozwoju usług rekreacyjno-społecznych 

 x x x x x x x x   

PP NR 19: 

Modernizacja infrastruktury i zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej wraz z działaniami na rzecz 

integracji i aktywizacji społecznej oraz prowadzenia 

działalności edukacyjnej, artystycznej i 

wystawienniczej, jako część ochrony dziedzictwa 

kulturowego i historycznego 

 x x x x  x x x   

Projekty uzupełniające 

PU NR 1: 

Koncepcja nowego zagospodarowania przestrzeni 

publicznej pomiędzy Szkołą Podstawową nr 1 a 

budynkiem byłego gimnazjum – budowa basenu 

miejskiego wraz z programem działań rekreacyjnych 

      x x x   

PU NR 2: 

Modernizacja dróg i chodników 

 

      x     
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Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PU NR 3: 

Przebudowa mostu łączącego dzielnicę Truszczyca z 

Kuczowem 

      x     

PU NR 4: 

Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej 
      x    x 
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Tabela 73. Komplementarność problemowa przedsięwzięć rewitalizacyjnych. 

Nazwa projektu  

KLUCZOWE PROBLEMY 

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 

Projekty podstawowe 

PP NR 1: 

Utworzenie punktu konsultacyjnego dla 

przedsiębiorców 

     x        

PP NR 2: 

Program działań społecznych umacniających tradycje i 

tożsamość lokalną – szlak zakładów papierniczych na 

obszarze rewitalizowanym 

x     x  x      

PP NR 3: 

Rodzinne Grzybobranie - działanie integrujące lokalną 

społeczność oraz promujące edukację ekologiczną i 

przyrodniczą 

x   x         x 

PP NR 4: 

Modernizacja budynku przedszkola wraz z rozwojem 

infrastruktury kształcenia przedszkolnego - program 

nowoczesnych form edukacji przedszkolnej 

   x   x  x     

PP NR 5: 

Zagospodarowanie brzegów rzeki Małej Panwi na 

odcinku od Drutarni do Zielonej wraz z rozwojem nowo 

            x 
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zagospodarowanego obszaru przy ul. 1 Maja 

 

PP NR 6: 

Rozbudowa placu zabaw w Truszczycy 
   x    x      

PP NR 7: 

Centrum Organizacji Pozarządowych 
x         x    

PP NR 8: 

Akademia Liderów Lokalnych 
x   x          

PP NR 9: 

Świetlica środowiskowa 
 x x x          

PP NR 10:  

Koncepcja nowego zagospodarowania przestrzeni 

publicznej przy ul. 1 Maja - na cele społeczne wraz z 

programem działań rekreacyjnych 

   x   x x x x    

PP NR 11: 

Aktywny Senior 
x  x x          

PP NR 12: 

Młodzi Aktywni! 
x  x x          

PP NR 13: 

Klub Rodzica 
x x  x    x      

PP NR 14: 

Modernizacja zabytkowego budynku  

przy ul. 1 Maja 4 

      x x  x  x  

PP NR 15: 

Aktywna Integracja 
x x x           
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PP NR 16: 

Modernizacja Miejskiego Domu Kultury w Kaletach 
      x x      

PP NR 17: 

Centrum Aktywności Lokalnej 
x x x x          

PP NR 18: 

Modernizacja zdegradowanej infrastruktury na 

potrzeby rozwoju usług rekreacyjno-społecznych 

x   x x x x x    x  

PP NR 19: 

Modernizacja infrastruktury i zagospodarowanie 

przestrzeni publicznej wraz z działaniami na rzecz 

integracji i aktywizacji społecznej oraz prowadzenia 

działalności edukacyjnej, artystycznej i 

wystawienniczej, jako część ochrony dziedzictwa 

kulturowego i historycznego 

x   x x x x x    x  

Projekty uzupełniające 

PU NR 1: 

Koncepcja nowego zagospodarowania przestrzeni 

publicznej pomiędzy Szkołą Podstawową nr 1 a 

budynkiem byłego gimnazjum – budowa basenu 

miejskiego wraz z programem działań rekreacyjnych 

      x x x   x  

PU NR 2: 

Modernizacja dróg i chodników 
          x x  

PU NR 3: 

Przebudowa mostu łączącego dzielnicę Truszczyca z 

Kuczowem 

          x x  
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Źródło: Opracowanie własne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PU NR 4: 

Modernizacja oświetlenia przestrzeni publicznej 
           x x 
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11.3 KOMPLEMENTARNOŚĆ PROCEDURALNO-

INSTYTUCJONALNA 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kalety zawiera komplementarność w wymiarze 

proceduralno-instytucjonalnym poprzez zapewnienie współpracy różnych podmiotów 

działających w obszarze rewitalizowanym m.in. mieszkańców, przedsiębiorców i organizacji 

społecznych na rzecz realizacji procesu rewitalizacji i niwelowania negatywnych zjawisk. 

Każdy interesariusz może stać się partnerem programu rewitalizacji, dlatego też na każdym 

etapie prac związanych z rewitalizacją w mieście zapewniono dostęp do danych  i informacji 

na temat realizacji założeń programu. Dzięki temu zainteresowane podmioty mają szansę 

uczestniczyć  w realizacji poszczególnych zadań oraz zgłaszać zadania usprawniające 

realizację procesu rewitalizacji.  

11.4 KOMPLEMENTARNOŚĆ MIĘDZYOKRESOWA 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kalety zapewnia zachowanie ciągłości programowej. 

Miasto Kalety w poprzednim okresie programowania w ramach polityki spójności 2007-2013 

prowadziło działania w obszarze wyznaczonym do rewitalizacji. Przedsięwzięcia 

podejmowane w poprzednich okresach programowych, będą kontynuowane i pogłębiane 

także w ramach obecnego dokumentu. Realizując obecny Lokalny program Rewitalizacji 

Miasto Kalety wykorzystywać będzie dotychczasowe bogate doświadczenie w ramach 

realizacji projektów. 

 

11.5 KOMPLEMENTARNOŚĆ ŹRÓDEŁ 

FINANSOWANIA 

Komplementarność źródeł finansowania Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety do 

roku 2023 została zapewniona w ramach poszczególnych projektów rewitalizacyjnych. 

Wykazano możliwe źródła finansowania oraz przewidziano wykorzystanie funduszy 

publicznych wspólnotowych (Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych), 

publicznych krajowych oraz prywatnych. Program rewitalizacji w pierwszej kolejności zakłada 

wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania, w tym funduszy europejskich 

dedykowanych rewitalizacji.  
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12 MECHANIZMY WŁĄCZENIA 
MIESZKAŃCÓW 

Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Kalety do roku 2023 został przygotowany w procesie 

szerokiej partycypacji społecznej. Mieszkańcy, przedsiębiorcy, liderzy lokalni, władze 

samorządowe oraz przedstawiciele organizacji społecznych zostali włączeni w proces 

przygotowywania programu na każdym jego etapie.  

Na etapie diagnostycznym interesariusze rewitalizacji zostali włączeni poprzez uczestnictwo 

w spotkaniach roboczych obejmujących doprecyzowanie granic obszaru do rewitalizacji oraz 

obszaru zdegradowanego, które odbyły się w dniach:  

- 20 października – spotkanie dla przedstawicieli Urzędu Miejskiego i radnych – Sala 

Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach, 

- 23 października – spotkanie dla mieszkańców – sala MDK w Kaletach, 

- 25 października – spotkanie dla przedstawicieli przedsiębiorców w Kaletach - Sala 

Posiedzeń Urzędu Miejskiego w Kaletach, 

- 25 października – spotkanie dla przedstawicieli organizacji społecznych - Sala Posiedzeń 

Urzędu Miejskiego w Kaletach, 

- 27 października – spotkanie otwarte dla wszystkich interesariuszy - sala MDK w Kaletach . 

Dodatkowo przeprowadzono pięć spotkań z interesariuszami rewitalizacji służących 

opracowaniu mapy problemów i potencjałów na obszarze do rewitalizacji, a także typowaniu 

przedsięwzięć rewitalizacyjnych. Przeprowadzono trzy spacery badawcze, które odbyły się w 

terminach 23 października 2017 r. , 27 października 2017 r. oraz 16 stycznia 2018 r. 

Przeprowadzono wywiady grupowe z seniorami, przedstawicielami polityki rodzinnej w 

Kaletach oraz z młodzieżą. Dodatkowym działaniem partycypacyjnym były warsztaty 

architektoniczno-urbanistyczne przeprowadzone z mieszkańcami obszaru rewitalizacji, które 

dotyczyły kształtowania i zagospodarowania przestrzeni publicznej na obszarze do 

rewitalizacji.   

W związku z opracowywaniem projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety do 

roku 2023, zgodnie z obowiązującymi wytycznymi w zakresie rewitalizacji w programach 

operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 roku, wydanymi przez Ministra 

Rozwoju oraz wytycznymi wynikającymi z dokumentu: „Zasady wsparcia rewitalizacji w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020” 
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ze stycznia 2017 roku - w terminie od 10 stycznia do 16 stycznia 2018 roku Burmistrz Miasta 

Kalety przeprowadził konsultacje społeczne projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji 

Miasta Kalety do roku 2023. 

Uwagi do projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety można było zgłaszać  

w formie elektronicznej, papierowej oraz ustnej.  Ponadto odbyły się 4 spotkania 

konsultacyjne z interesariuszami rewitalizacji Miasta Kalety oraz dodatkowy dyżur 

konsultacyjny.    

Liderzy społeczni oraz przedstawiciele środowiska gospodarczego i organizacji 

pozarządowych zostali zaproszeni do udziału w poszczególnych działaniach poprzez 

indywidualne zaproszenia, plakaty, informacje na stronie internetowej oraz portalu 

społecznościowym, a także poprzez informacje odczytywane w kościołach.  

Przez cały okres tworzenia programu rewitalizacji na stronie internetowej Urzędu Miasta 

zamieszczano najważniejsze informacje dotyczące postępu prac oraz możliwości włączenia 

się w proces rewitalizacji. 

Udział partnerów w realizacji programu jest warunkiem koniecznym dla sukcesu rewitalizacji, 

ale wpływa również pozytywnie na efektywność zaplanowanych działań oraz zwiększa 

skuteczność zaplanowanego procesu. Podczas spotkań z interesariuszami rewitalizacji 

doszło do wielu ciekawych dyskusji oraz pojawiły się interesujące dla miasta propozycje 

działań rewitalizacyjnych. Jednym z pozytywnych wyników takich obrad z grupą 

przedsiębiorców było zapoczątkowanie utworzenia stowarzyszenia zrzeszającego 

przedsiębiorców działających w Kaletach. Zaangażowanie partnerów w proces rewitalizacji 

miasta będzie czynnikiem sprzyjającym efektywnemu wykorzystaniu środków finansowych. 

Podstawowym elementem działań rewitalizacyjnych jest podejmowanie dialogu różnych grup 

społecznych w tym przede wszystkim na styku instytucji publicznych, przedsiębiorców, 

organizacji społecznych i mieszkańców miasta. Dzięki kreowaniu wspólnych wizji rozwoju 

oraz podejmowaniu współpracy może nastąpić poprawa warunków społeczno-

gospodarczych na obszarze do rewitalizacji w Kaletach. Partycypacja społeczna jest jedną 

z podstawowych zasad, w oparciu o którą stworzono niniejszy dokument. Tworzenie 

programu rewitalizacji zostało skoordynowane przez władze samorządowe i poddane 

konsultacjom w oparciu o diagnozę lokalnych problemów. 
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Partnerów instytucjonalnych, biorących udział w realizacji programu, można podzielić na trzy 

kluczowe grupy: 

1) instytucje publiczne − przede wszystkim władze samorządowe Kalet, powiatu 

tarnogórskiego, województwa śląskiego, agendy i agencje rządowe, gminne jednostki 

organizacyjne (np. instytucje kultury, jednostki pomocy społecznej), przedsiębiorstwa 

komunalne, itp.; 

2) przedsiębiorcy i instytucje otoczenia biznesu, tj. lokalne firmy, spółdzielnie 

mieszkaniowe, spółdzielnie socjalne i przedsiębiorstwa społeczne, banki 

spółdzielcze, izby gospodarcze, stowarzyszenia gospodarcze itp.; 

3) organizacje pozarządowe, tj. stowarzyszenia i fundacje, związki zawodowe, grupy 

nieformalne), społecznicy, przedstawiciele kościołów i zarejestrowanych związków 

wyznaniowych, organizacje charytatywne działające w strukturze kościołów. 

Każda z wymienionych wyżej grup partnerów może współuczestniczyć w procesie 

rewitalizacji w  zakresie:  

 dostarczania danych do monitoringu i ewaluacji stopnia realizacji celów programu 

rewitalizacji oraz stopnia wdrożenia poszczególnych przedsięwzięć rewitalizacyjnych 

(m.in. Powiatowy Urząd Pracy w Tarnowskich Górach, Miejski Ośrodek Pomocy 

Społecznej w Kaletach, Komenda Policji w Kaletach itp. oraz wszystkie podmioty 

wdrażające projekty rewitalizacyjne przedstawione w tabeli 69); 

 inicjowania i udziału we wdrażaniu przedsięwzięć rewitalizacyjnych przedstawionych 

w tabeli nr 69 (m.in. Miasto Kalety, przedsiębiorstwa, organizacje pozarządowe itp.). 

 

Zastosowanie zasady partnerstwa i partycypacji umożliwi osiągnięcie następujących 

korzyści: 

 zwiększenie jakości współpracy pomiędzy wszystkimi zidentyfikowanymi powyżej 

grupami interesariuszy; 

 zwiększenie koherencji działań instytucji, podmiotów oraz osób zaangażowanych 

w realizację określonych celów; 

 transparentność procesu decyzyjnego;  

 uproszczenie systemu zarządzania; 

 synergia wiedzy i doświadczenia partnerów;  

 wspólna realizacja przedsięwzięć; 

 łączenie kapitału finansowego i społecznego;  
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 zwiększenie stopnia zaangażowania społeczności lokalnej w proces 

podejmowania decyzji; 

 zwiększenie trafności, celowości i ukierunkowanie wykorzystania środków 

finansowych w ramach montażu wielu źródeł; 

 uzyskanie wysokiej jakości precyzyjnych i użytecznych informacji w zakresie 

diagnozy potrzeb oraz osiąganych rezultatów działań; 

 zwiększenie potencjału i zaangażowania osób, grup i podmiotów 

zaangażowanych w proces rewitalizacji. 

Rekomenduje się w pierwszej kolejności zainicjowanie międzysektorowych partnerstw 

rewitalizacyjnych pomiędzy Kaletami a podmiotami czynnie zaangażowanymi w projekty 

rewitalizacyjne. 
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13 PARTYCYPACJA I KOMUNIKACJA 
SPOŁECZNA 

Istotnym dla powodzenia procesu rewitalizacji zagadnieniem jest budowanie świadomości 

interesariuszy programu rewitalizacji poprzez działania w sferze komunikacji społecznej 

i public relations, w tym obszarze planuje się realizację następujących aktywności: 

 aktualizacja podstrony do strony Miasta Kalety dedykowanej rewitalizacji i wdrażaniu 

programu rewitalizacji, na której publikowane będą bieżące wiadomości o projektach 

i programie rewitalizacji; 

 wykorzystanie mediów społecznościowych w zakresie komunikowania o realizacji 

projektów, jak i bieżących wiadomości; 

 indywidualne konsultacje z interesariuszami rewitalizacji, związane z wdrażaniem 

programu rewitalizacji;   

 zachęcanie interesariuszy rewitalizacji do udziału w ocenie aktualności i stopnia 

realizacji programu rewitalizacji, zgodnie z systemem monitorowania i oceny 

określonym w tym dokumencie (m.in. udział w cyklicznym badaniu jakościowym);    

 publikacja artykułów prasowych w  lokalnych mediach; 

 montaż tablic informacyjnych po zakończeniu realizacji projektu, który jest 

przedsięwzięciem rewitalizacyjnym, wynikającym z wdrażania programu rewitalizacji 

i był wpisany do programu rewitalizacji.  

Za komunikację społeczną w ramach programu rewitalizacji odpowiedzialni będą pracownicy 

Wydziału Organizacji, Promocji i Pozyskiwania Środków w Urzędzie Miejskim w Kaletach, 

którzy będą podejmować działania w tym zakresie we współpracy z Burmistrzem, radnymi, 

pracownikami samorządowymi Urzędu Miejskiego w Kaletach i partnerami programu 

rewitalizacji. Należy zadbać o to, aby informacje przekazywane były w sposób zaplanowany 

i skoordynowany. Plany działań komunikacyjnych uwzględniane będą w budżecie miasta na 

kolejne lata.   
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Rysunek 2. Proces tworzenia przestrzeni wielofunkcyjnej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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14 SYSTEM ZARZĄDZANIA PROGRAMEM 

System zarządzania Lokalnym Programem Rewitalizacji Miasta Kalety  ulokowany zostanie 

w ogólnym systemie zarządzania Miasta Kalety, co umożliwi efektywne współdziałanie 

instytucji samorządowych na szczeblu miasta, powiatu oraz województwa, jak również 

wzajemne uzupełnianie się i spójność procedur z zapewnieniem nienaruszalności zasady 

subsydiarności. 

System zarządzania programem zaprojektowany został z uwzględnieniem istniejących 

rozwiązań organizacyjnych, które działają w Urzędzie Miasta Kalety, a ponadto zorientowano 

go na realizację zasad partycypacji, współdecydowania i partnerstwa.  

Strukturalnie za tematykę rewitalizacji odpowiedzialne będą następujące organy i jednostki:  

 Rada Miasta – zgodnie z przepisami ustaw ustrojowych regulujących zasady 

działania jednostek samorządu terytorialnego, uchwala ona program rewitalizacji, 

akceptuje jego zmiany, zatwierdza środki finansowe na przedsięwzięcia 

rewitalizacyjne w budżecie miasta; 

 Burmistrz Miasta Kalety – organ wykonawczy w mieście, odpowiedzialny za 

wdrażanie programu rewitalizacji, uwzględniający procesy rewitalizacji 

w projektowaniu budżetu gminy; 

 jednostki organizacyjne – jako aparat pomocniczy, za pomocą którego Burmistrz 

Miasta kalety wykonuje swoje zadania w sferze społecznej, gospodarczej, 

środowiskowej i infrastruktury przestrzennej. 

Osobą odpowiedzialną za funkcjonowanie tej struktury jest Burmistrz Miasta Kalety.  

 

Do zadań tych jednostek należeć będzie prowadzenie czynności operacyjnych związanych 

z wdrażaniem programu, a wśród nich: 

 prowadzenie i aktualizacja bazy projektów rewitalizacyjnych ujętych w programie 

rewitalizacji; 

 monitorowanie realizacji przedsięwzięć ujętych w programie rewitalizacji oraz ich 

wskaźników produktów i rezultatów; 

 koordynacja projektów rewitalizacyjnych realizowanych przez Miasto Kalety  

i jednostki organizacyjne pod względem zgodności z programem rewitalizacji; 

 gromadzenie i agregacja danych do monitorowania sytuacji społecznej, 

gospodarczej, środowiskowej, infrastrukturalnej, przestrzennej na terenie miasta pod 
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kątem okresowej oceny stopnia wdrożenia programu rewitalizacji oraz stopnia 

osiągnięcia założonych celów rewitalizacji; 

 coroczne wykonywanie raportu monitorującego stopień realizacji projektów 

uwzględnionych w programie rewitalizacji; 

 koordynowanie badania  ewaluacyjnego, wykonywanego na koniec okresu 

obowiązywania programu rewitalizacji, polegającego na ocenie aktualności i stopnia 

realizacji programu rewitalizacji, zgodnie z wykazem wskaźników przedstawionych 

w tabeli 73; 

 udział w konsultacjach społecznych i warsztatach, na rzecz modelowania procesów 

rewitalizacyjnych – o ile będzie to korzystne z punktu widzenia celów rewitalizacji 

w mieście;  

 prowadzenie działań informacyjnych związanych z rewitalizacją na terenie Miasta 

Kalety; 

 organizacja i prowadzenie działań partycypacyjnych związanych z rewitalizacją na 

terenie Miasta Kalety; 

 upowszechnianie wiedzy o istocie rewitalizacji wśród wszystkich interesariuszy 

procesów rewitalizacji w Kaletach, a szczególnie na obszarze rewitalizowanym; 

 prowadzenie dokumentacji i obsługi administracyjnej Komitetu Sterującego. 

Po uchwaleniu programu rewitalizacji powołany zostanie Komitet Sterujący, który stanowił 

będzie forum współpracy i dialogu interesariuszy z organami gminy w sprawach dotyczących 

przygotowania, prowadzenia i oceny rewitalizacji oraz pełnić będzie funkcję opiniodawczo-

doradczą Burmistrza. W skład Komitetu Sterującego zostaną włączeni 

członkowie/przedstawiciele następujących grup przedstawicielskich:  

 organizacji pozarządowych,  

 lokalnych liderów,  

 przedsiębiorców,  

 Młodzieżowej Rady Miasta, 

 Klubu Seniora, 

 mieszkańców obszaru do rewitalizacji.  

Zasady wyznaczania składu oraz zasady działania Komitetu Sterującego określi w drodze 

zarządzenia Burmistrz w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia uchwalenia programu  

rewitalizacji. Po wypełnieniu obowiązującej procedury powoływania Komitetu Sterującego, 

Burmistrz zwoła pierwsze posiedzenie Komitetu. Komitet Sterujący spotykał się będzie nie 

rzadziej niż raz na rok.  

Do szczególnych zadań Komitetu Sterującego należeć będzie: 
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 opiniowanie sporządzonej przez Burmistrza oceny aktualności i stopnia realizacji 

programu rewitalizacji, dokonywanej na koniec okresu obowiązywania programu;   

 inicjowanie aktualizacji programu rewitalizacji; 

 określenie warunków aktualizacji programu rewitalizacji, w tym m.in. ustalenie ram 

i zasad wprowadzania projektów do programu, stosownie do zidentyfikowanych 

potrzeb interesariuszy rewitalizacji; 

 zgłaszanie propozycji zadań w ramach procedury aktualizacji programu; 

 podejmowanie rozstrzygnięć dotyczących oceny propozycji projektów zgłaszanych 

w ramach procedury aktualizacji programu; 

 monitorowanie sytuacji społecznej, gospodarczej, środowiskowej oraz zmian 

w infrastrukturze i przestrzeni na terenie miasta (monitoring obszarów kryzysowych) − 

na podstawie danych dostarczonych przez Urząd Miasta Kalety; 

 udział w konsultacjach społecznych i warsztatach, na rzecz modelowania procesów 

rewitalizacyjnych, w tym opiniowanie aktualizacji programu; 

 tworzenie warunków dla aktywnej i sprawnej współpracy wszystkich interesariuszy 

programu rewitalizacji. 
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15 MONITORING I EWALUACJA 

Monitorowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Kalety polegać będzie na 

systematycznym gromadzeniu i analizowaniu wiarygodnych danych dotyczących 

wyznaczonych obszarów objętych działaniami rewitalizacyjnymi oraz formułowaniu na ich 

podstawie ocen skuteczności i efektywności tychże procesów. Prowadzone w ramach 

monitoringu czynności będą miały na celu przede wszystkim zapewnienie zgodności działań 

wynikających z programu rewitalizacji względem przyjętych założeń, na tle zdiagnozowanej 

sytuacji problemowej. Proces monitorowania odnosił się będzie zarówno do wskaźników, 

które pozwalają określić stan obszarów objętych rewitalizacją, tempo i kierunek 

zachodzących zmian w wymiarze ogólnym, jak również do wskaźników obrazujących postęp 

w zakresie wdrażania poszczególnych projektów rewitalizacyjnych.   

Ocena stopnia realizacji programu opierała się będzie na powiązanej ze sobą analizie 

i ocenie: 

 wskaźników wymienionych w tabeli 73, określających postęp w osiąganiu celów 

rewitalizacji, szczegółowo przedstawionych w tabelach nr 41, 42, 43, 44; 

 wskaźników określających produkty i rezultaty poszczególnych przedsięwzięć 

rewitalizacyjnych. 

Ustalanie wielkości bazowych wskaźników określonych w tabeli 73 dla poszczególnych 

projektów rewitalizacyjnych nastąpi przed ich realizacją, zaś ustalanie wartości osiągniętych 

wskaźników nastąpi po zakończeniu realizacji projektów rewitalizacyjnych.   

 

Poniżej przedstawiono wykaz wskaźników określających postęp w osiąganiu celów 

rewitalizacji wraz z odniesieniem do źródeł ich pomiaru. Wielkość bazowa wskaźników 

określających postęp w osiąganiu celów rewitalizacji, ujętych w  tabelach  41, 42, 43, 44, 

zostanie określona w momencie rozpoczęcia procesu rewitalizacji, czyli z chwilą rozpoczęcia 

realizacji przedsięwzięcia rewitalizacyjnego. Dla wskaźników nie wyznaczono wielkości 

docelowej, badana będzie ich zmiana w stosunku do wielkości początkowej (wzrost lub 

spadek). 
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Tabela 74. Charakterystyka wskaźników określających postęp w osiąganiu celów rewitalizacji w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta 

Kalety do roku 2023. 

Lp. Nazwa wskaźnika  

Oczekiwany kierunek zmian do 

roku 2023 / Wartość docelowa w 

2023 

Źródła danych do oceny 

wskaźnika 

Powiązanie 

z problemami 

rewitalizacji 

Powiązanie 

z celami 

operacyjnymi 

rewitalizacji 

Powiązanie z projektami 

rewitalizacyjnymi, które wpływają na 

osiągnięcie danego wskaźnika 

1 

Stopień zaangażowania 

mieszkańców  

w sprawy lokalne
32

  

Wzrost / Wartość docelową 

wskaźnika w stosunku do 

wartości bazowej określono na 

poziomie wysokim 

Badania jakościowe  P1, P10 CO1 

1) PROJEKT PODSTAWOWY NR 3 

- Rodzinne Grzybobranie - działanie 

integrujące lokalną społeczność oraz 

promujące edukację ekologiczną i 

przyrodniczą 

2) PROJEKT PODSTAWOWY NR 7 

- Centrum Organizacji 

Pozarządowych 

3) PROJEKT PODSTAWOWY NR 8 

- Akademia Liderów Lokalnych 

4) PROJEKT PODSTAWOWY NR 

11 - Aktywny Senior 

5) PROJEKT PODSTAWOWY NR 

15 - Aktywna Integracja 

6) PROJEKT PODSTAWOWY NR 

17 - Centrum Aktywności Lokalnej 

                                                

32 Wartość bazową wskaźnika w roku 2017 określono na poziomie niskim.  
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2 

Liczba osób objętych 

wsparciem MOPS w 

Kaletach
33

  

Spadek / Spadek o 5 % osób w 

stosunku do wartości bazowej 

Dane Miejskiego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kaletach 

P2 CO1 

1) PROJEKT PODSTAWOWY NR 9 

- Świetlica środowiskowa 

2) PROJEKT PODSTAWOWY NR 

13 - Klub Rodzica 

3) PROJEKT PODSTAWOWY NR 

15 - Aktywna Integracja 

4) PROJEKT PODSTAWOWY NR 

17 - Centrum Aktywności Lokalnej 

3 

Liczba nowych ofert 

wsparcia dla osób 

zagrożonych 

wykluczeniem społecznych 

oraz dla ich otoczenia
34

 

Wzrost / Wzrost o 7 w stosunku 

do wartości bazowej 

Dane Miejskiego 

Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Kaletach 

P3 CO1 

1) PROJEKT PODSTAWOWY NR 3 

- Rodzinne Grzybobranie - działanie 

integrujące lokalną społeczność oraz 

promujące edukację ekologiczną i 

przyrodniczą 

2) PROJEKT PODSTAWOWY NR 7 

- Centrum Organizacji 

Pozarządowych 

3) PROJEKT PODSTAWOWY NR 8 

- Akademia Liderów Lokalnych 

4) PROJEKT PODSTAWOWY NR 

11 - Aktywny Senior 

5) PROJEKT PODSTAWOWY NR 

15 - Aktywna Integracja 

6) PROJEKT PODSTAWOWY NR 

17 - Centrum Aktywności Lokalnej 

7) PROJEKT PODSTAWOWY NR 4 

                                                

33
 Wartość bazową wskaźnika w stosunku do całej populacji obszaru do rewitalizacji za rok 2017 określono na poziomie  385 osób (dane MOPS Kalety). 

34 Wartość bazową wskaźnika w roku 2017 określono jako 0.  
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- Modernizacja budynku przedszkola 

wraz z rozwojem infrastruktury 

kształcenia przedszkolnego - 

program nowoczesnych form 

edukacji przedszkolnej 

4 

Liczba zmodernizowanych 

obiektów infrastruktury na 

cele rozwoju oferty 

spędzania  czasu 

wolnego
35

    

Wzrost / Wzrost o 5 w stosunku 

do wartości bazowej  

Dane Urzędu 

Miejskiego w Kaletach 

oraz dane pozyskane 

od organizacji 

pozarządowych  

P4, P9 CO3 

1) PROJEKT PODSTAWOWY NR 4 

- Modernizacja budynku przedszkola 

wraz z rozwojem infrastruktury 

kształcenia przedszkolnego - 

program nowoczesnych form 

edukacji przedszkolnej 

2) PROJEKT PODSTAWOWY NR 6 

- Rozbudowa placu zabaw w 

Truszczycy 

3) PROJEKT PODSTAWOWY NR 

10 - Koncepcja nowego 

zagospodarowania przestrzeni 

publicznej przy ul. 1 Maja - na cele 

społeczne wraz z programem 

działań rekreacyjnych 

4) PROJEKT PODSTAWOWY NR 

14 - Modernizacja zabytkowego 

budynku przy ul. 1 Maja 4 

5) PROJEKT PODSTAWOWY NR 

16 - Modernizacja Miejskiego Domu 

Kultury w Kaletach 

                                                

35
 Wartość bazową wskaźnika w roku 2017 określono jako 0. 
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6) PROJEKT PODSTAWOWY NR 

18 - Modernizacja zdegradowanej 

infrastruktury na potrzeby rozwoju 

usług rekreacyjno-społecznych 

5 

Poziom rozwoju 

przedsiębiorczości 

lokalnej
36

 

Wzrost / Wartość docelową 

wskaźnika w stosunku do 

wartości bazowej określono na 

poziomie wysokim 

Badania jakościowe P6 CO2 

1) PROJEKT PODSTAWOWY NR 1 

- Utworzenie punktu konsultacyjnego 

dla przedsiębiorców 

2) PROJEKT PODSTAWOWY NR 2 

- Program działań społecznych 

umacniających tradycje i tożsamość 

lokalną – szlak zakładów 

papierniczych na obszarze 

rewitalizowanym 

3) PROJEKT PODSTAWOWY NR 

18 - Modernizacja zdegradowanej 

infrastruktury na potrzeby rozwoju 

usług rekreacyjno-społecznych 

4) PROJEKT PODSTAWOWY NR 

19 - Modernizacja infrastruktury i 

zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej wraz z działaniami na 

rzecz integracji i aktywizacji 

społecznej oraz prowadzenia 

działalności edukacyjnej, 

artystycznej i wystawienniczej, jako 

                                                

36 Wartość bazową wskaźnika w roku 2017 określono na poziomie niskim.   



203 

 

część ochrony dziedzictwa 

kulturowego i historycznego 

5) PROJEKT UZUPEŁNIAJĄCY NR 

3 - Przebudowa mostu łączącego 

dzielnicę Truszczyca z Kuczowem 

6 

Liczba osób bezrobotnych 

na obszarze do 

rewitalizacji
37

    

Spadek / Spadek o 3 % osób w 

stosunku do wartości bazowej 

Dane Urzędu 

Miejskiego w Kaletach 

pozyskane od 

Powiatowego Urzędu 

Pracy   

P5 CO2 

1) PROJEKT PODSTAWOWY NR 

18 - Modernizacja zdegradowanej 

infrastruktury na potrzeby rozwoju 

usług rekreacyjno-społecznych 

2) PROJEKT PODSTAWOWY NR 

19 - Modernizacja infrastruktury i 

zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej wraz z działaniami na 

rzecz integracji i aktywizacji 

społecznej oraz prowadzenia 

działalności edukacyjnej, 

artystycznej i wystawienniczej, jako 

część ochrony dziedzictwa 

kulturowego i historycznego 

3) PROJEKT PODSTAWOWY NR 8 

- Akademia Liderów Lokalnych 

4) PROJEKT PODSTAWOWY NR 

15 - Aktywna Integracja 

5) PROJEKT PODSTAWOWY NR 

17 - Centrum Aktywności Lokalnej 

7 Liczba przedsiębiorstw w Wzrost / Wartość docelową Dane z system REGON P6 CO2 1) PROJEKT PODSTAWOWY NR 1 

                                                

37
 Wartość bazową wskaźnika w roku 2017 określono jako 206 (dane PUP Tarnowskie Góry). 
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systemie REGON na 

obszarze do rewitalizacji
38

    

wskaźnika w stosunku do 

wartości bazowej określono na 

poziomie przeciętnym 

- Utworzenie punktu konsultacyjnego 

dla przedsiębiorców 

2) PROJEKT PODSTAWOWY NR 8 

- Akademia Liderów Lokalnych 

3) PROJEKT UZUPEŁNIAJĄCY NR 

3 - Przebudowa mostu łączącego 

dzielnicę Truszczyca z Kuczowem 

8 
Jakość infrastruktury 

komunalnej
39

 

Wzrost / Wartość docelową 

wskaźnika w stosunku do 

wartości bazowej określono na 

poziomie wysokim 

Badania jakościowe  
P7, P12, P8, 

P11 
CO3 

1) PROJEKT PODSTAWOWY NR 2 

- Program działań społecznych 

umacniających tradycje i tożsamość 

lokalną – szlak zakładów 

papierniczych na obszarze 

rewitalizowanym 

2) PROJEKT PODSTAWOWY NR 4 

- Modernizacja budynku przedszkola 

wraz z rozwojem infrastruktury 

kształcenia przedszkolnego - 

program nowoczesnych form 

edukacji przedszkolnej 

3) PROJEKT PODSTAWOWY NR 5 

- Zagospodarowanie brzegów rzeki 

Małej Panwi na odcinku od Drutarni 

do Zielonej wraz z rozwojem nowo 

zagospodarowanego obszaru przy 

ul. 1 Maja 

                                                

38
 Wartość bazową wskaźnika w roku 2017 określono na poziomie niskim.  

39 Wartość bazową wskaźnika w roku 2017 określono na poziomie niskim.  
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4) PROJEKT PODSTAWOWY NR 6 

- Rozbudowa placu zabaw w 

Truszczycy 

5) PROJEKT PODSTAWOWY NR 

10 - Koncepcja nowego 

zagospodarowania przestrzeni 

publicznej przy ul. 1 Maja - na cele 

społeczne wraz z programem 

działań rekreacyjnych 

6) PROJEKT PODSTAWOWY NR 

14 - Modernizacja zabytkowego 

budynku przy ul. 1 Maja 4 

7) PROJEKT PODSTAWOWY NR 

16 - Modernizacja Miejskiego Domu 

Kultury w Kaletach 

8) PROJEKT PODSTAWOWY NR 

18 - Modernizacja zdegradowanej 

infrastruktury na potrzeby rozwoju 

usług rekreacyjno-społecznych 

9) PROJEKT PODSTAWOWY NR 

19 - Modernizacja infrastruktury i 

zagospodarowanie przestrzeni 

publicznej wraz z działaniami na 

rzecz integracji i aktywizacji 

społecznej oraz prowadzenia 

działalności edukacyjnej, 

artystycznej i wystawienniczej, jako 

część ochrony dziedzictwa 

kulturowego i historycznego 
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10) PROJEKT UZUPEŁNIAJĄCY 

NR 1 - Koncepcja nowego 

zagospodarowania przestrzeni 

publicznej pomiędzy Szkołą 

Podstawową nr 1 a budynkiem 

byłego gimnazjum – budowa basenu 

miejskiego wraz z programem 

działań rekreacyjnych 

11) PROJEKT UZUPEŁNIAJĄCY 

NR 2 - Modernizacja dróg i 

chodników 

12) PROJEKT UZUPEŁNIAJĄCY 

NR 3 - Przebudowa mostu 

łączącego dzielnicę Truszczyca z 

Kuczowem 

9 

Poziom  zaangażowania 

mieszkańców w zakresie 

ochrony środowiska
40

    

Wzrost / Wartość docelową 

wskaźnika w stosunku do 

wartości bazowej określono na 

poziomie przeciętnym 

Badania jakościowe  P13 CO4 

1) PROJEKT PODSTAWOWY NR 3 

- Rodzinne Grzybobranie - działanie 

integrujące lokalną społeczność oraz 

promujące edukację ekologiczną i 

przyrodniczą 

2) PROJEKT PODSTAWOWY NR 2 

– Program działań społecznych 

umacniających tradycje i tożsamość 

lokalną – szlak zakładów 

papierniczych na obszarze 

rewitalizowanym 

                                                

40 Wartość bazową wskaźnika w roku 2017 określono na poziomie niskim. 
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3) PROJEKT PODSTAWOWY NR 5 

- Zagospodarowanie brzegów rzeki 

Małej Panwi na odcinku od Drutarni 

do Zielonej wraz z rozwojem nowo 

zagospodarowanego obszaru przy 

ul. 1 Maja 

10 

Liczba  inicjatyw 

podmiotów publicznych na 

rzecz zwalczania tzw. 

niskiej emisji
41

 

Wzrost / Wartość docelową 

wskaźnika w stosunku do 

wartości bazowej określono na 

poziomie wysokim 

Badania jakościowe  P13 CO4 

1) PROJEKT PODSTAWOWY NR 5 

- Zagospodarowanie brzegów rzeki 

Małej Panwi na odcinku od Drutarni 

do Zielonej wraz z rozwojem nowo 

zagospodarowanego obszaru przy 

ul. 1 Maja  

2) PROJEKT UZUPEŁNIAJĄCY NR 

4 - Modernizacja oświetlenia 

przestrzeni publicznej 

Źródło: Opracowanie własne.  

 

 

 

                                                

41 Wartość bazową wskaźnika w roku 2017 określono na poziomie niskim.  
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