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Minister Inwestycji i Rozwoju z wizytą w firmie WIŚNIOWSKI

Minister Inwestycji i Rozwoju – Jerzy Kwieciński złożył 4 czerwca wizytę w siedzibie polskiego lidera rynku bram,
okien, drzwi i ogrodzeń. Obecność przedstawiciela rządu w firmie WIŚNIOWSKI to wyróżnienie dla producenta i
potwierdzenie jego ugruntowanej pozycji na mapie polskiego biznesu.

Firma z Wielogłów to jeden z największych pracodawców w Małopolsce. Obecnie prowadzi rozbudowę i modernizację
fabryki. Inwestycja szacowana jest na min. 140 mln złotych, w której skład wejdą m.in. nowe hale o powierzchni ponad
7 ha wraz z liniami produkcyjnymi, co pozwoli firmie na utworzenie kolejnych miejsc pracy, a dla budżetu państwa
oznacza większe wpływy z różnych tytułów.
Wizyta ministra inwestycji i rozwoju miała na celu ocenę zaawansowania inwestycji w obiekcie i zapoznanie się z ich
kompleksowością. Program pobytu ministra objął m.in. spotkanie z Zarządem Spółki WIŚNIOWSKI oraz zwiedzanie
firmy z właścicielem Andrzejem Wiśniowskim. Wcześniej na zaproszenie Krakowskiego Parku Technologicznego
minister gościł w Heron Live Hotel***** w miejscowości Sienna nad Jeziorem Rożnowskim, gdzie spotkał się z
przedstawicielami Prezydium Sądeckiej Izby Gospodarczej i zapoznał się z potrzebami sądeckich przedsiębiorców.
Podczas pobytu w Małopolsce minister Kwieciński odwiedził także ratusz w Nowym Sączu, gdzie wziął udział w
posiedzeniu Komisji Wspólnej Samorządu Terytorialnego i Samorządów Gospodarczych dla Powiatu Nowosądeckiego
i Miasta Nowy Sącz.
Firma WIŚNIOWSKI została założona przez Andrzeja Wiśniowskiego w 1989 roku w Wielogłowach k. Nowego
Sącza, gdzie do dziś znajduje się jej siedziba. Ta małopolska spółka to obecnie jeden z największych europejskich
producentów bram, okien, drzwi i ogrodzeń zatrudniający ok. 1700 osób. Produkty marki WIŚNIOWSKI można kupić
w 45 krajach na całym świecie.
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WIŚNIOWSKI
press box

- WIŚNIOWSKI na targach BAU 2017
- Podsumowania czas... czyli WIŚNIOWSKI w 2016 roku
- uDECO-ruj wejście do domu
- Napędzani wsp&oacute;łpracą - WIŚNIOWSKI i Somfy z TopBuildrem za co-branding
- Wejście dobrze wyCREOwane z drzwiami marki WIŚNIOWSKI
- WIŚNIOWSKI nominatem Nagrody Gospodarczej Prezydenta RP
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