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MAZOWIECKIE INNOWACJE 2 0  L AT  WO J E WÓ D Z T WA  •  3 0  L AT  S A M O R Z Ą D N O Ś C I

Gmina Wiśniew położona jest we wschod-
niej części województwa mazowieckie-

go, w powiecie siedleckim - na pograniczu 
Mazowsza i Podlasia. Zamieszkuje ją prawie 
6000 mieszkańców. Położenie przy drodze 
krajowej nr 63 stworzyło dogodne warunki do 
jej rozwoju. 

Zachowanie zrównoważonego rozwoju, 
inwestycje w oświatę i kulturę oraz ochrona 
wszystkich elementów środowiska są strate-
gicznymi zadaniami gminy od 30 lat. W tym 
czasie udało nam się:
• zwodociągować gminę prawie w 100%,
• przeprowadzić kapitalne remonty wszystkich 
szkół i wybudować nowe sale gimnastyczne,
• wyremontować istniejące, a także wybudo-
wać nowe, świetlice wiejskie,
• wyremontować i wyposażyć Gminny Ośro-
dek Kultury,
• wyposażyć jednostki OSP w nowy sprzęt  
i nowe samochody pożarnicze,
• wybudować boiska sportowe przy każdej ze 
szkół i wybudować gminny stadion sportowy 
w Wiśniewie,
• wybudować nowe, przebudować i wyremon-
tować wyeksploatowane drogi gminne.

Inwestycji, które udało się zrealizować  
w ciągu 30 lat zreformowanego samorządu 
jest o wiele więcej, a my stale planujemy ko-
lejne. Tworząc korzystne warunki do rozwoju 
przedsiębiorczości zapraszamy inwestorów 

do lokalizowania na naszym terenie różnego 
typu inwestycji. 

Samorząd lokalny wspiera także inicjatywy 
zmierzające do zachowania bogatego dzie-
dzictwa kulturowego, opartego na tradycji 
pogranicza Mazowsza i Podlasia. Liczne im-
prezy, przeglądy i festiwale na stałe wpisały 
się w kalendarz imprez powiatu siedleckiego 
oraz regionu.

Zapraszamy do Gminy Wiśniew!

The Commune of Wiśniew is located in the 
eastern part of the Mazowieckie Voivode-

ship, in the Poviat of Siedlce - at the borderline 
of Mazovia and Podlachia. It is inhabited by 
nearly 6000 inhabitants. The location near the 
national road no. 63 created convenient condi-
tions for its development. 

The maintenance of sustainable develop-
ment, investments in education and culture, 
and protection of all elements of environment 
have been the strategic tasks of the commune 
for 30 years. At that time, they managed to:
• connect up the commune to water supply 
system in almost 100%, 
• carry out general overhauls in all schools and 
construct new gyms, 
• renovate the existing and build new rural 
community centers, 
• renovate and equip the Communal Culture 

Center, 
• equip units of Voluntary Fire Brigade in new 
equipment and fire-fighting trucks, 
• build sports fields near all schools and con-
struct the communal sports stadium in Wi-
śniew, 
• build new roads or reconstruct and renovate 
the damaged communal roads.

There are many other investments, which 
the reformed self-government has managed 
to make over 30 years and we are constantly 
planning to implement other projects. Creating 
convenient conditions for the development of 
entrepreneurship, we invite investors to alloca-
te any type of investments on our area. 

The local government also supports initiati-
ves aiming to maintain rich cultural heritage 
based on the tradition of the borderland of 
Mazovia and Podlachia. Numerous events, re-
views and festivals have become a permanent 
part of the calendar of events in the Poviat of 
Siedlce and the whole region. 

We invite you to the Commune of Wiśniew!

Urząd Gminy Wiśniew
ul. Siedlecka 13
08-112 Wiśniew

tel. +48 25 641 73 13
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Urząd Gminy Wiśniew / Wiśniew Commune Office, fot. UG

OSA przy Zespole Oświatowym w Wiśniewie / Open Activity 
Zone near the Educational Complex in Wiśniew, fot. UG

Ochotnicza Straż Pożarna w Wiśniewie / Voluntary Fire 
Brigade in Wiśniew,  fot. UG

Świetlica Wiejska w Tworkach / Rural Community 
Center in Tworki, fot. UG

powiat siedlecki,

Urząd Gminy Wodynie
ul. Siedlecka 43
08-117 Wodynie

tel./fax +48 25 631 26 58
gmina@wodynie.eu 

www.wodynie.eu
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