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Wystartował konkurs „Bezpieczne Osiedle” 
 
W siedzibie J.W. Construction w Ząbkach odbyło się spotkanie członków – założycieli 
Kapituły Konkursu „Bezpieczne Osiedle”. Na przewodniczącego Kapituły wybrano 
Zbigniewa Koryla, Dyrektora Generalnego Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych 
Domów. 
 
Pomysłodawcą konkursu „Bezpieczne Osiedle” jest  Józef Wojciechowski, właściciel i 
przewodniczący Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. Pierwsze  robocze 
spotkania założycieli - członków  Kapituły Konkursu odbyły się jesienią ub. roku. Zaproszeni 
architekci, przedstawiciele policji i straży miejskiej, deweloperzy, urzędnicy samorządowi, 
reprezentanci firm ubezpieczeniowych i wytwórców sprzętu antywłamaniowego opracowali 
szczegółowy zestaw warunków, które powinny być spełnione, aby dane osiedle czy kompleks 
mieszkaniowy mogły pretendować do miana bezpiecznego osiedla.  
 
- Głównymi beneficjentami konkursu mają być ludzie, którzy mieszkają na nagrodzonym 
osiedlu – mówi Krzysztof Bochus, dyrektor ds. PR J.W. Construction Holding S.A. - Jeżeli 
zaś beneficjentami i odbiorcami są mieszkańcy to po pierwsze: powinniśmy certyfikować także 
osiedla, które są dopiero w fazie projektowania po to, żeby były one tak zaprojektowane by 
zasłużyły na miano „bezpiecznego osiedla”. Po drugie : powinny to być osiedla, które są 
zbudowane, ale jeszcze nie sprzedane. My jako deweloperzy wiemy, że takie mieszkania czy 
domy już stoją.  Nasz certyfikat ma być sygnałem dla warszawiaków, że np. można kupić 
mieszkanie na takim osiedlu, w takim budynku, który jest z głową zaprojektowany,  a 
jednocześnie spełnia wymogi konkursu. To ma być dla kupujących ważny sygnał, bo 
bezpieczeństwo przyszłego mieszkania jest dla nich równie ważne jak  jego położenie, 
wielkość  i cena.  
 
Podczas spotkania wyłoniono przewodniczącego Kapituły. Został nim Zbigniew Koryl, 
Dyrektor Generalny Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych Domów. PSBD, od stycznia 
2005 roku, jest jednocześnie organizatorem wszelkich prac konkursu „Bezpieczne Osiedle”. 
Powodzenie tego przedsięwzięcia powinno w wymierny sposób podnieść na wyższy poziom 
komfort życia i poczucie bezpieczeństwa wśród warszawiaków. 
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