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WIŚNIOWSKI ze statuetką "Budowniczy Polskiego Sportu"

Firma WIŚNIOWSKI, czołowy producent bram, okien, drzwi i ogrodzeń, po raz kolejny została doceniona i
wyróżniona. Tym razem została okrzyknięta „Budowniczym Polskiego Sportu”. Tym samym został zauważony jej
wkład w budownictwo sportowe i rekreacyjne.

27 września w siedzibie Polskiego Komitetu Olimpijskiego w Warszawie odbyła się uroczysta gala XIX edycji
konkursu „Budowniczy Polskiego Sportu”. Podczas niej uhonorowane zostały najlepsze firmy związane z branżą
infrastruktury sportowej oraz osoby zasłużone w tej dziedzinie. Firma WIŚNIOWSKI i Krystyna Baran – prezes
Zarządu, otrzymali tytuł i statuetkę „Budowniczy Polskiego Sportu" oraz Certyfikat Ambasadora Programu „Budujemy
Sportową Polskę - edycja 2018”. Nagrody te przyznawane są przez Klub Sportowa Polska za szczególne osiągnięcia w
dziedzinie budownictwa sportowego i rekreacyjnego.
Jury konkursowe wzięło pod uwagę opinie współpracujących z firmą niezależnych instytucji oraz ośrodków
badawczych, jednak ostateczny werdykt należał do marszałków poszczególnych województw. Głównym celem
konkursu było wyróżnianie osób oraz organizacji, które nie tylko rozumieją, jak ważne jest bezpieczeństwo podczas
uprawiania sportu, ale także przyczyniają się, do powstawania nowych obiektów sportowych.
Bycie Ambasadorem Sportowej Polski 2018 to dla nas duże wyróżnienie. Duch sportowej rywalizacji towarzyszy nam
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na co dzień. Od wielu lat wspieramy wiele aktywności sportowych, takich jak: bieganie, triathlon czy piłka nożna.
Nasze produkty dostępne są na wielu stadionach i w budynkach sportowych. Tworząc nowe rozwiązania, obserwujemy
rynek i dostosowujemy je do zmieniających się oczekiwań zarówno inwestorów, jak i użytkowników. Przyznany nam
tytuł nie tylko jest potwierdzeniem słuszności obranej przez nas strategii, ale utwierdza nas w przekonaniu, że warto
inwestować i wspierać polską architekturę sportową i rekreacyjną – dodaje Krystyna Baran – prezes firmy
WIŚNIOWSKI.
Tytuł „Budowniczy Polskiego Sportu” to pierwsze tego typu wyróżnienie dla firmy WIŚNIOWSKI.
Wciągu 29 lat swojej działalności firma zdobyła wiele prestiżowych nagród i wyróżnień. Miedzy innymi została ona
wyróżniana takimi tytułami, jak: Lider Polskiej Stolarki, TOP Builder, Orzeł Polskiej Stolarki – Kreator Trendów,
Budowlana Marka Roku czy „Orły WPROST”.
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