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Tadeusz Wiśniewski jest mieszkańcem Borzęcina Dużego. 

Wyróżnia się wśród lokalnej społeczności głównie za sprawą 

aktywnej działalności społecznej, charytatywnej i samorządowej. 

Przez ostatnie trzy kadencje był radnym okręgu Borzęcina 

Dużego, Borzęcina Małego i Topolina, a przez dwie kadencje 

pełnił funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Stare 

Babice. Przez wszystkie lata pracy w Radzie Gminy był bardzo 

aktywny. Członek dwóch komisji – Komisji Gospodarczo-

Finansowej i Komisji Ochrony Środowiska, Rolnictwa i 

Bezpieczeństwa.  

Pan Tadeusz od wielu lat prowadzi szeroką działalność społeczną w wielu wymiarach. Jest 

inicjatorem i organizatorem imprez kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych. Od lat 

organizuje rajdy rowerowe m.in. na rozpoczęcie lata oraz na zakończenie lata, które są 

połączone z odwiedzaniem miejsc pamięci narodowej, a na zakończenie uczestnicy biorą udział 

w imprezie integracyjnej. 

Inicjator powstania w roku 2004 Uczniowskiego Klubu Sportowego Rensei Karate, którego 

jest członkiem zarządu, dzięki czemu w Borzęcinie Dużym zorganizował wiele turniejów o 

randze krajowej i regionalnej. Zawodnicy tego klubu mają na swym koncie wiele tytułów 

międzynarodowych, w tym mistrzostw świata, a także mistrzostw Polski i Mazowsza.  

Laureat od wielu lat jest współorganizatorem Dnia Dziecka na terenie Strefy Rekreacji 

Dziecięcej w Borzęcinie Dużym – podczas tej corocznej imprezy często wraz z najbliższą 

rodziną prowadzi także działalność charytatywną na rzecz dzieci. Jego staraniem (w 

porozumieniu z księdzem proboszczem) powstał punkt biblioteczny, do którego osobiście 

dostarczał książki.  

W 2009 roku był pomysłodawcą utworzenia w swojej miejscowości Skweru im. Fryderyka 

Chopina, na którym powstały: plac zabaw dla dzieci, staw wędkarski, boisko do siatkówki, 

miejsca do odpoczynku itp. Następnie był pomysłodawcą dokupienia sąsiedniego terenu wraz 

ze stawem wędkarskim. 

Jako samorządowiec efektywnie zabiegał o remonty dróg wszystkich kategorii, budowę 

kanalizacji, budowę parkingu we współpracy z parafią borzęcińską. Przyczynił się do 

uporządkowania stanu prawnego gruntu pod strażnicą OSP Borzęcin, następnie do budowy 

nowej remizy. Zabiegał o wyposażenie strażnicy w nowy sprzęt gaśniczy, w tym zakup dwóch 

samochodów bojowych. Jego praca znacząco przyczyniła się do otrzymania przez Borzęcin 

tytułu najlepszego sołectwa roku. 

Zawsze był blisko mieszkańców, pomagał w rozwiązywaniu ich licznych problemów, 

zgłaszał sprawy do załatwienia właściwym służbom. Troszczył się o ład przestrzenny, walnie 

przyczynił się do uchwalenia Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego dla 

Borzęcina Dużego i Borzęcina Małego, a także do rozpoczęcia procedury scalania gruntów.  

Zawsze dbał o sprawy pamięci narodowej. Jest członkiem Babickiego Koła Związku 

Oficerów Rezerwy RP, organizuje uroczystości rocznicowe, doprowadził do budowy nowego 

pomnika ofiar drugiej wojny światowej i odnowienia mogił poległych mieszkańców Borzęcina.  

Jako samorządowiec troszczył się o sprawy całej gminy, zabiegając o wykonanie wielu 

projektów poza swoim okręgiem. Jest osobą skromną, ale bardzo pracowitą, cieszy się 

szacunkiem i uznaniem nie tylko w swoim okręgu, lecz także w całej gminie Stare Babice. Jego 

osoba jest najlepszym wzorem społecznika i samorządowca.  


