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1. Charakterystyka miejscowości. 

 

1.1.  Rys historyczny. 

 

 
Historia: Okoliczne dobra były w XVI – XVII wieku własnością Dłużewskich, w XVIII 

wieku – Rudzińskich, a w połowie XIX wieku przeszły na własność Czarnieckich, którzy wznieśli tu 

dwór. Obiekt istniejący do dziś został znacznie zmieniony w wyniku modernizacji i przebudowy. Po 

wojnie dwór został przejęty przez skarb państwa. Początkowo umieszczono w nim dom starców, 

później mieściła się tu izba porodowa, a od 1975 roku do dzisiaj znajduje się Dom Pomocy 

Społecznej.  

Według wpisu w Krajowym Rejestrze Zabytków: „zespół dworski, ob. dom pomocy 

społecznej, 2 poł. XIX, nr rej.: 419 z 14.04.1993: dwór, park”.  

Styl architektoniczny: Dwór został wybudowany z cegły na zaprawie wapiennej, 

wzniesiony z kilku złączonych ze sobą prostokątów. Korpus gmachu prostopadłościenny, z 

użytkowym poddaszem, podpiwniczony. Skrzydło wschodnie dwukondygnacyjne, nakryte 

czterospadowym dachem. Elementem dominującym parku jest układ wodny. Prawie całą 

powierzchnię parku zajmuje bardzo duży staw o nieregularnych brzegach wraz z podmokłym 

lasem olchowym.  

Usamodzielnienie wsi zwiększyło jeszcze bardziej aktywność mieszkańców. W dniu 

20 kwietnia 1998 r. powstała drużyna piłkarska KKS Kąty, której szeregi uzupełniali chłopcy 

uczęszczający do szkoły podstawowej. KKS Kąty prowadził rozgrywki rywalizując z 

drużynami z okolicznych miejscowości. Stanowiło to element wspólnej integracji młodzieży 

jak i zabawy z której czerpano niesamowitą radość i doświadczenie w dziedzinie sportu jaką 

jest piłka nożna.  

 W ostatnich latach dokonano wyasfaltowania drogi przebiegającej przez wieś. 

   



 4 

 

 

 

 

 

1.2. Klimat. 

 
Wieś Kąty leży na pograniczu środkowej i podlaskiej dzielnicy klimatycznej. Znajduje 

się w strefie klimatu umiarkowanego chłodnego. Zasadniczą cechą tego klimatu jest jego 

zmienność, z charakterystycznymi kontrastami pogody w ciągu roku, ze zmianami 

krótkookresowymi wynikającymi z przechodzeniem układów barycznych i związanych z nimi 

frontami atmosferycznymi oraz ze zmianami dobowymi rzutującymi na charakter pogody. 

Obszar wsi jest obszarem o jednym z najniższych opadów rocznych w Polsce (poniżej 

550mmm). Średnia ilość dni z burzami w ciągu roku wynosi 19,9. Statystycznie najczęściej 

występują one w lipcu i sierpniu (powyżej 5 dni w każdym z tych miesięcy). Średnia roczna 

liczba dni z mgłą wynosi około 60. Największa ilość dni z mgłą występuje w październiku, 

listopadzie, grudniu i styczniu (od 5 do 11). Częstość opadu gradowego jest mała. Miesiącami 

z największą ilością dni z opadami są lipiec (średnio 11,7 dni), październik (średnio 14,8 dni), 

listopad (średnio 15,2 dni), marzec (średnio 14,2 dni). Natomiast miesiącami o najmniejszej 

ilości dni z opadami są kwiecień (średnio 6,9 dni), maj (średnio 5,8 dni) i czerwiec (średnio 

4,5 dni). Średnia liczba dni z pokrywą śnieżną waha się w przedziale od 38 do 60 w ciągu 

roku. 

 Przeważającymi kierunkami wiatrów są wiatry zachodnie (stanowią 17,7% wszystkich 

wiatrów). Najrzadziej zdarzają się wiatry z kierunku północno-wschodniego. Częste są wiatry 

północno-wschodnie oraz południowo-zachodnie. Średnia prędkość wiatru wynosi 3,0m/s. 

Cisza i bardzo słabe wiatry o prędkości do 2m/s stanowią 35% wszystkich przypadków. 

 Średnia temperatura roczna wynosi 6,9-7,1
o
C. Średnia temperatura miesiąca 

najcieplejszego - lipca  wynosi 17,6-18
o
C. Średnia temperatura miesiąca najchłodniejszego - 

lutego wynosi 4,1-4,8
o
C. Okres wegetacyjny trwa od 200 do 220 dni. 

 

  

1.3. Strefa społeczna. 

 
1.3.1.  Ludność. 
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Liczba mieszkańców według stanu na dzień 21.10.2010 r. przedstawiona jest poniżej 

w Tabeli. 

 

Sołectwo Liczba mieszkańców 

Kąty 171 

1.3.2.  Oświata. 
 

Na terenie sołectwa nie funkcjonuje żadna szkoła.  Dzieci, które uczęszczają do klas 

od 1 do 6, a także do gimnazjum muszą dojeżdżać do Zespołu Szkół im. Zawiszy Czarnego w 

Żakowie.  

 

1.3.3.  Służba zdrowia. 
 

Na terenie sołectwa nie mieści się żaden Ośrodek Zdrowia. Mieszkańcy korzystają z 

usług Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej znajdującego się w Siennicy.   

 

1.4. Infrastruktura techniczna. 

 
1.4.1.  Zaopatrzenie w wodę. 
 

Na terenie Katów funkcjonuje wodociąg ze stacji uzdatniania wody w Nowym 

Zglechowie i w Siennicy.  

 

Długość sieci rozdzielczej Ilość podłączonych posesji  

1,6 km 36 

 
 

1.4.2.  Utylizacja odpadów stałych. 
 

Odpady komunalne z obszaru Sołectwa Kąty są wywożone przez firmę wyłonioną w 

przetargu przez Gminę Siennica. 

1.4.3.  Energetyka. 
 

Wieś Kąty obsługiwana jest przez Zakład Energetyczny  

 

1.4.4.  Telekomunikacja. 
 
 Wieś obsługiwana jest przez Telekomunikację Polską SA z siedzibą w Warszawie. 



 6 

 

 
 
 
 
1.4.5.   Komunikacja. 
 
Drogi. 
 

 Przez teren wsi przebiega wyremontowana droga, która  zapewnia łączność z 

Żakowem i Siennicą, a także umożliwia połączenia lokalne pomiędzy sąsiednimi sołectwami. 

Na terenie wsi znajdują się również  następujące drogi gminne: 

 

 

1.5. Strefa gospodarcza. 
 

1.5.1.  Rolnictwo. 
 

 Wielu mieszkańców wsi Kąty prowadzi własną działalność rolniczą, co pod tym 

względem wyróżnia wieś na tle innych sołectw. Rolnicy korzystają z unowocześnionych 

sprzętów i maszyn rolniczych co pozwala na przede wszystkim bezpieczne i sprawne 

prowadzenie prac. Wzajemna współpraca odzwierciedla wyjątkowy charakter ludzi.  

 
 

Siedliska leśne 

 

Charakterystyczną cechą tego obszaru jest dość duża jego lesistość. Ponadto 

występuje tu dużo łąk, gęsta sieć rzeczek i strumyków, bogata szata roślinna w stanie 

naturalnym (lasy mieszane, torfowiska, mchy) oraz liczna grupa zwierząt prawnie 

chronionych i zagrożonych wyginięciem. 

 

2. Ocena mocnych i słabych stron miejscowości. 
 

 

2.1. Silne strony: 

• Walory krajobrazowo – turystyczne ( lasy, czyste powietrze ), 

• Wieś jest zwodociągowana,  
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• Aktywne grupy społeczne ( Rada Sołecka, ) 

• Obiekt po szkole podstawowej, 

• Zachowywanie tradycji ( dożynki, festyny ), 

 

2.2. Słabe strony: 

• Brak kanalizacji, 

• Brak chodników wzdłuż nowo wyremontowanej drogi  

• Brak miejsc spotkań  dla młodzieży  i dzieci ( plac zabaw, boisko ), jak i dla 

osób starszych. 

 

2.3. Szanse: 

• Tworzenie ścieżek rowerowych, 

• Pozyskiwanie inwestorów i kapitału, 

• Możliwość korzystania ze środków pomocy pochodzących z Unii Europejskiej, 

• Współpraca z działającymi już w sołectwie grupami społecznymi  ( Rada 

Sołecka ). 

  

2.4. Zagrożenia: 

• Brak pracy i konieczność wyjazdu za granicę,  

• Brak środków finansowych.  

 

 

 
  

  

 



3. Inwentaryzacja zasobów sołectwa służących odnowie miejscowości. 

 

Kluczowe obszary 
problemowe 

rozwoju 

Analiza Diagnoza Plan Programy Projekty 

Co jest? Jak jest? Jaki ma być? 
Co jest?  

W jaki sposób? Kiedy? 
Co konkretnie? 

1. Co wyróżnia? 

Wieś otwarta, 

przyjazna, 

zapewniająca 

wypoczynek. 

 

Wieś otoczona 

lasami, mało 

wykorzystana 

atrakcyjność 
położenia. Nasza 

wieś jest ostoją 
spokoju i aktywnego 

wypoczynku każdego 

z pokoleń. 

Utworzenie miejsca 

na spotkania dla 

młodzieży i dzieci 

„Plac zabaw” 

  

Zagospodarowanie 

terenu przy dawnym 

dworku 

Postawienie placu 

zabaw dla dzieci  

2. 
Jakie pełni 

funkcje? 

Wieś zamieszkują…. 

osoby.  

Sołectwo pełni 

funkcję  prawidłowo.  

Zamierzeniem jest 

stworzenie centrum 

wychowania 

kulturalnego i 

sportowego  

Stworzenie centrum 

wsi 

Miejsce spotkań i 
wypoczynku dla dzieci 

i dorosłych. 
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3. 
Kim są 

mieszkańcy? 

Mieszkańcy w 

większości to ludność 
rolnicza 

Duża część 
mieszkańców ( 

młodych) uczy 

się/studiuje i pracuje. 

Jednak 

społeczeństwo z roku 

na rok ubożeje. 

Sytuacja zmusza ich 

do wyjazdów za 

pracą poza granice 

kraju. Mała 

integracja organizacji 

wiejskich 

Zacieśnianie więzi 

międzyludzkich, 

umiejętność 
samoorganizowania 

się, silne poczucie 

przynależności do 

wspólnoty. 

Podnoszenie poziomu 

wykształcenia, 

podtrzymywanie 

kontaktów sąsiedzkich. 

Organizowanie imprez 

kulturowych, szkoleń, 
kursów. 

4. 
Co daje 

utrzymanie? 

Świadczenia 

emerytalno-rentowe, 

praca zarobkowa w 

kraju i zagranicą, 
prywatni 

przedsiębiorcy, zasiłki 

dla bezrobotnych.  

 

Dużo osób korzysta z 

zasiłków emerytalno-

rentowych. Młodzież 
wyjeżdża do pracy za 

granicę. 

Mieszkańcy powinni 

mieć zapewnione 

godziwe warunki 

pracy i 

wynagrodzenie na 

terenie gminny.  
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5. 
Jak jest 

zorganizowana? 

- Rada Sołecka, 

 

Rozszerzenie 

aktywności w 

działaniach na rzecz 

wsi. 

Integracja organizacji 

działających we wsi.  

Zachowanie tradycji: 

- Dożynki, 

- Festyny, 

- Wigilia, 

Angażowanie ludzi 

młodych w sprawy 

odnowy wsi. 

Pozyskiwanie środków 

na odnowę wsi. 

Udział w szkoleniach i 

kursach dotyczących 

pomocy z  UE. 

6. 

Co proponuje 

dzieciom i 

młodzieży? 

Niewykorzystany plac 

znajduje się przy 

dworku  

Brak świetlicy i 

miejsca spotkań dla 

dzieci i młodzieży. 

Zagospodarowanie 

terenu dworku. 

Zagospodarowanie 

terenu dworku. 

Zagospodarowanie 

terenu dworku. 

7.  

Z kim 

rozwiązuje 

problemy? 

Rada Sołecka 

Sołtys 

„Koalicja” 

organizacji i 

instytucji na rzecz 

odnowy wsi. 

Należy zainteresować 
wszystkie organizacje 

działające we wsi do 

wspólnego działania 

na rzecz odnowy wsi. 

Utworzenie grup 

działania dla 

rozwiązywania 

poszczególnych 

problemów. 

Stworzenie miejsca 

spotkań wszystkich 

grup działających we 

wsi. 

8. 

Jakie obyczaje i 

tradycje 

pielęgnuje i 

rozwija? 

Zachowanie tradycji: 

- Dożynki 

wiejskie,  

- Festyny, 

- Dzień Matki i 

Ojca, 

- Dzień Dziecka, 

- Wigilia,  

Brak festynów 

zorganizowanych 

przez wszystkie 

grupy działające we 

wsi. 

Kultywowanie 

obchodzonych 

uroczystości i świąt. 
Organizowanie 

festynów rodzinnych i 

imprez 

okolicznościowych. 

Organizowanie imprez 

okolicznościowych 

oraz festynów z okazji 

różnych rocznic 

lokalnych i świąt 
Kościelnych. 

1. Festyn z okazji 

Dnia Dziecka. 

2. Festyn 

Odpustowy. 

3. Dożynki 

wiejskie.  

4. Zabawa 

karnawałowa 
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9. 
Jaki ma 

wygląd? 

Z roku na rok wygląd 

wsi poprawia się. 

Wioska mała, 

obejścia domów są 
uporządkowane.  

Wieś zadbana, czysta. 

Więcej zieleni wokół 

posesji. 

Współpraca z 

instytucjami w celu 

pozyskania drzewek i 

krzewów ozdobnych.  

1. Organizowanie 

konkursów na 

„ najładniejszą 
posesję ”,            

„ ogródek ”. 

 

10. 
Jakie są domy i 

obejścia? 

Większość domostw 

jest zadbana, 

mieszkańcy dbają o 

swoje posesje. Wieś 
podłączono do 

wodociągu gminnego.  

Wygląd domostw i 

gospodarstw jest 

zadbany, coraz 

większe 

zaangażowanie 

mieszkańców w 

poprawę estetyki 

posesji. Brak 

chodników oraz 

systemu kanalizacji 

sanitarnej.  

Dbałość o własne 

domostwa, 

upiększanie ich w 

zieleń, odnowa 

niektórych 

budynków. 

 

Przeprowadzenie 

remontów budynków, 

uregulowanie 

gospodarki ściekowej,  

1. Pomoc grup 

działających 

we wsi w 

upiększaniu 

naszej wioski.  
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11.  

Jaki jest stan 

otoczenia i 

środowiska 

naturalnego? 

Oaza spokoju, czyste 

powietrze, wioska w 

pobliżu lasów  

Spora ilość lasów 

sprzyja jakości i 

czystości powietrza. 

Brak większych 

źródeł 

zanieczyszczeń 
powodujących 

skażenie środowiska. 

Brak 

zorganizowanego 

systemu 

oczyszczania i 

odprowadzania 

ścieków  

Należy w pełni 

wykorzystać potencjał 

ekonomiczny i 

turystyczny otoczenia 

wsi. Konieczne jest, 

aby jak najszybciej 

wioska została 

skanalizowana. 

 

Kanalizacja wsi będzie 

bardzo ważna dla 

utrzymania dobrego 

stanu środowiska 

naturalnego w gminie. 

1. Podłączenie do 

sieci 

kanalizacyjnej, 

które pozwoli 

na 

odprowadzanie 

ścieków z wsi 

do 

oczyszczalni  

2. Prowadzenie 

częstych akcji 

typu                  

„ Sprzątanie 

świata ”. 

12. 
Jakie jest 

rolnictwo? 
Rozwija się 

 Obecne także słabe 

gleby nie pozwalają 
na specjalistyczną i 
wydajną uprawę, 
dużo pastwisk. 

Stymulowanie 

działalności dających 

dodatkowe dochody 

gospodarstwom 

rolnym. 

Szkolenie rolników w 

zakresie przyszłości 

rolnictwa w Unii 

Europejskiej. 

1. Organizowanie 

kursów i 

szkoleń dla 

rolników  

13. 

Jakie są 

powiązania 

komunikacyjne? 

Złe połączenia 

komunikacyjne z 

okolicznymi 

miejscowościami. 

Istnieje przystanek 

PKS, brak budki 

telefonicznej. 

Mieszkańcy posiadają 
telefony stacjonarne.  

 
Ulepszenie 

nawierzchni dróg.  

Modernizacja dróg, 

promowanie zdrowego 

stylu życia. 

1. Modernizacja 

dróg. 

2. Budowa ścieżek 

rowerowych. 

3. Budowa i 

przebudowa dróg 

gminnych. 
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4. Priorytety i cele realizowanych projektów. 
  

 
Priorytet 1. 

 

1. Budowa chodnika przy nowo wyremontowanej drodze asfaltowej – główne  zadanie 

 

Priorytet 2. 

 

1. Organizacja festynu wiejskiego. 

 

 

Cele: 

1. Wspieranie imprez kultywujących tradycje naszej społeczności. 

2. Organizowanie imprez promujących wieś i integrujących jej mieszkańców. 

 

Priorytet 3. 

 

„Koalicja” organizacji i instytucji na rzecz odnowy wsi. 

 

Cele: 

1. Stymulowanie działalności integrujących społeczność lokalną. 
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• wyznaczeniu terenu pod ognisko / grill, 

• przygotowanie miejsc do siedzenia / wspólnego biesiadowania. 

Odbiorcami projektu będą w szczególności dzieci i młodzież sołectwa Kąty oraz lokalna społeczność. 

 

 

 

 

 

 

 

5.   Opis planowanych zadań inwestycyjnych i przedsięwzięć  

   aktywizujących z podaniem szacunkowych kosztów. 

 

 
Priorytet 1. Budowa chodnika przy nowo wyremontowanej drodze asfaltowej 
 

1.1. Koszt: 150.000 zł 

         1.2.   Termin realizacji: maj – lipiec 2012r. 

 

Priorytet 2. Organizacja festynu wiejskiego 
 

Kultywowanie tradycji społeczności lokalnych. 
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            2.1. Wspieranie imprez kultywujących tradycje naszej społeczności – 12 000 zł. 

         Czas realizacji: 2011r. – 2015r. 

2.2. Organizowanie imprez promujących wieś i integrujących jej mieszkańców  

– 17 000 zł. 

  Czas realizacji: 2011r. – 2018r. 

 

Priorytet 3. 
 

„Koalicja” organizacji i instytucji na rzecz odnowy wsi. 

            3.1. Stymulowanie działalności integrujących społeczność lokalną.– 2,5 000 zł. 

 

 

6.   Opis i charakterystyka obszarów o szczególnym znaczeniu dla zaspokojenia potrzeb mieszkańców 

sprzyjających nawiązaniu kontaktów społecznych. 

 

 

6.1. Kapliczka 
 
 Lokalna kapliczka jest miejscem w którym mieszkańcy mogą gromadzić się w celu uczestniczenia w nabożeństwach, różańcu itp. Jest to 

ważny element w budowaniu wartości religijnych i chrześcijańskich do których nawiązuje Kościół. 
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6.2. Droga przez wieś 

 
 Przechodząca droga przez wieś, stanowi nieodzowny i konieczny element w celu zapewnienia komunikacji pomiędzy pobliskimi 

miejscowościami. Jest połączona z drogą powiatową. Ponadto, nowo wyremontowaną drogą dzieci mogą dojeżdżać do szkoły mieszczącej się w 

Żakowie. 

 

6.3. DPS 

 Celem Domu jest zapewnienie mieszkańcom całodobowej opieki poprzez świadczenie usług opiekuńczych, bytowych, wspomagających i 

edukacyjnych.  

Usługi opiekuńcze świadczone przez Dom obejmują: pomoc w podstawowych czynnościach życia codziennego, pielęgnację, w tym pielęgnację 

w czasie choroby, opiekę higieniczną, niezbędną pomoc w załatwianiu spraw osobistych, kontakty z otoczeniem, edukację, rehabilitację, 

organizację czasu wolnego, rozrywkę i pomoc w korzystaniu ze świadczeń zdrowotnych.  

 

6.4. Park i ogród przy DPS 

Duży park i ogród stwarzają dogodne warunki do realizacji rehabilitacyjnych założeń placówki. 

 

6.5. Droga powiatowa i droga w II linii 

 Droga w II linii przebiega wzdłuż gospodarstw mieszczących się w drugiej części wsi. Stanowi ona połączenie z pierwszą częścią wsi i drogą 

powiatową. 

 


