
Boisko Sportowe RUDA w Wiśniewie 

 

W miejscu, gdzie obecnie znajduje się boisko sportowe, znajdował się „Poligon Sportowo-

Pożarniczy RUDA”, którego właścicielem była Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśniewie. 

Obiekt po konsultacjach w sprawie budowy boiska, które przeprowadzone były z 

nauczycielami wychowania fizycznego, gminnym animatorem sportu, przedstawicielami 

drużyny seniorskiej UKS Wiśniew, OSP Wiśniew oraz z Okręgowym Związkiem Piłki 

Nożnej w Siedlcach, został przekazany Gminie Wiśniew. Zainteresowani budową boiska 

wyrazili opinię, że budowa takiego obiektu sportowego na terenie gminy Wiśniew jest 

niezbędna oraz że wzrośnie rozwój działalności sportowej. Podjęto decyzję o konieczności 

budowy obiektu sportowego, który będzie w stanie zaspokoić potrzeby wszystkich 

mieszkańców gminy.  

Podstawowym celem wybudowania pełnowymiarowego boiska piłkarskiego było: 

- poprawa warunków zajęć wychowania fizycznego dzieci w Zespole Oświatowym oraz 

Szkołach Podstawowych z terenu gminy, 

- wzrost atrakcyjności gminy Wiśniew poprzez poprawę jakości infrastruktury społecznej, 

- poprawa jakości życia na terenie gminy spowodowana stworzeniem nowego obiektu 

sportowo-rekreacyjnego, 

- poprawa stanu zdrowia mieszkańców, 

- aktywizacja i integracja społeczności lokalnej, jak również aktywizacja i integracja osób 

niepełnosprawnych ze społecznością lokalną, 

- zainteresowanie młodzieży i dorosłych aktywnym wypoczynkiem i szeroko pojętą rekreacją. 

 

Wybudowanie boiska umożliwia: 

- organizację turniejów piłki nożnej dla dzieci i młodzieży w ramach rozgrywek gminnych, 

- prowadzenie treningów dla dzieci i młodzieży, 

- prowadzenie treningów drużyny Amazonka Wiśniew, 

- rozgrywanie meczy ligowych i towarzyskich, 

- organizowanie zawodów sportowo-pożarniczych, 

 - powstanie nowych sekcji sportowych. 

 

Inwestycja stanowi istotną bazę przy organizowaniu wydarzeń kulturalnych i sportowych 

międzygminnych i międzyszkolnych. Celem strategicznym projektu było wyrównanie szans 

w dostępie do edukacji sportu pomiędzy uczniami z terenu obszarów wiejskich i miejskich 

oraz umożliwienie wszystkim mieszkańcom, zarówno dzieciom i młodzieży uczącej się, a 

także osobom dorosłym dostępu do odpowiedniej infrastruktury sportowej na terenie ich 

miejsca zamieszkania i nauki, co umożliwi im rozwój zainteresowań sportowych. 

 

Nazwa obiektu sportowego – RUDA – to tradycyjna nazwa przekazywana przez pokolenia. 

Według historycznych przekazów, zapisanych w monografii „WIŚNIEW miejscowość - 

gmina w latach 1418-2013”, przygotowanej pod redakcją dr. Wiesława Charczuka, 

wydobywano tu darniową rudę żelazną, z której wytapiano żelazo. Nie wiemy od kiedy tę 

rudę wydobywano, lecz na fragmencie mapy dóbr królewskich z 1565 r. widnieje „Ruda 

Wiszniowska”. Nawiązując do tej historii chcieliśmy zachować przyjętą zwyczajowo nazwę 

tego miejsca -  RUDA, aby następnym pokoleniom również przekazać naszą tożsamość 

historyczną.  


