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J.W. Construction wprowadza do oferty kolejną pulę mieszkań 

na osiedlu Bliska Wola 

Ruszyła przedsprzedaż lokali w kolejnym etapie osiedla Bliska Wola realizowanym przez 

J.W. Construction Holding S.A. Do oferty wprowadzono 115 lokali o powierzchni od 30 do 56 mkw. 

dostępnych w budynku położonym od strony Alei Prymasa Tysiąclecia.  

W budynku znajdują się apartamenty o podwyższonym standardzie. Wysokie na niemal trzy metry 
mieszkania wyposażone zostały w centralną klimatyzację. Do dyspozycji lokatorów będzie także 
recepcja oraz podziemna hala garażowa. Ceny apartamentów zaczynają się od 298 tysięcy zł.  

Na terenie osiedla znajduje się zespół boisk m in. do: koszykówki, piłki ręcznej, piłki nożnej, badmintona 
i tenisa stołowego, a także ścieżki spacerowe. Deweloper zaplanował również park fontann 
oraz sezonowe sztuczne lodowisko. 

W Warszawie niewiele jest osiedli, wokół których istnieje tak 

bogata infrastruktura. W pobliżu Bliskiej Woli znajduje się 

wiele szkół, sklepów czy parków. Ponadto na terenie naszej 

inwestycji zaplanowano lokal, w którym powstanie przedszkole 

oraz place zabaw dla dzieci w różnym wieku. Rodzice mogą 

obserwować swoje bawiące się pociechy, spędzając miło czas 

na terenie wewnętrznego  bulwaru – Central Parku – mówi 

Małgorzata Ostrowska, Członek Zarządu oraz Dyrektor Pionu 

Marketingu i Sprzedaży w J.W. Construction Holding S.A. 

 

Osiedle Bliska Wola to flagowa inwestycja dewelopera J.W. 

Construction, zlokalizowana w sercu dynamicznie rozwijającej się 

warszawskiej Woli, pomiędzy ulicą Kasprzaka i Aleją Prymasa 

Tysiąclecia. Sprawny dojazd do pracy, ale również do wielu kin, teatrów, 

restauracji, obiektów sportowych czy parków, umożliwia rozbudowana 

sieć połączeń tramwajowych i autobusowych oraz pobliska stacja metra 

Rondo Daszyńskiego.  

Całe osiedle Bliska Wola zajmuje 8-hektarową działkę, na której 
docelowo powstanie blisko 5 tys. lokali mieszkalnych, aparthotelowych 
i komercyjnych.  
 

Dodatkowe informacje: 

Kontakt i lokalizacja biura sprzedaży osiedla Bliska Wola 

Pełna oferta J.W. Construction 

 

 

http://www.bliska-wola.pl/kontakt.html
http://jwc.pl/


 
J.W. Construction Holding S.A. – jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych, notowany na Giełdzie 

Papierów Wartościowych od 2007 r.  Obecny w Warszawie, Katowicach, Łodzi, Poznaniu, Gdyni i Szczecinie a także za granicą. 

Lider na stołecznym rynku mieszkaniowym, gdzie prowadzi działalność od 1993 r. Laureat wielu nagród i wyróżnień  (m. in. 

Deweloper Roku 2015, QI order – zarządzanie najwyższej jakości, Laur Konsumenta, Top Marka 2011, Polski Herkules 2011), 

zwycięzca opracowanego przez Eurobuild CEE rankingu największych deweloperów w Europie Środkowej i Wschodniej. 

Generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku nieruchomości komercyjnych i luksusowych, 

m.in. jako właściciel i operator sieci Hoteli 500, Czarny Potok Resort&Spa, Hotel Dana oraz inwestor realizujący projekty 

aparthotelowo-komercyjne. 

Biuro prasowe: 

Bogumiła Tober | Neuron Agencja PR | b.tober@neuron.pl | tel. 535 358 492 

Marta Bujakiewicz | Neuron Agencja PR | m.bujakiewicz@neuron.pl | tel. 535 352 423 
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