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Moje wakacje z J.W.Construction 
 
  Przez cały sierpień  w   hotelach sieci Hotel 500, należących do J.W Construction,   
przebywają dzieci z różnych placówek opiekuńczo-wychowawczych,  które nie mają 
szansy na spędzenie wakacji poza swoim ośrodkiem i  miejscem   zamieszkania. 
 

 Wszystkie hotele sieci Hotel 500 goszczą na tygodniowych turnusach dzieci wraz z 

opiekunami, zapewniając nieodpłatnie 2-osobowe, atrakcyjne pokoje oraz całodzienne 

wyżywienie. Hotele większe, w Zegrzu, Tarnowie Podgórnym i Strykowie oddają do 

dyspozycji dzieciaków po 10 pokoi na każdym turnusie, natomiast hotele mniejsze, w  

Cieszynie i Św. Lipce po 5 pokoi.   

Ze   współpracy w realizacji   programu „ Moje wakacje z J.W Construction „   skorzystało   w 

tym roku Stowarzyszenie SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci 

oraz    Rotaract   - klub społeczny wywodzący się z Rotary International.    Łącznie w 

turnusach weźmie udział ponad   200   dzieci w wieku od 7do 18 lat, z domów dziecka oraz 

innych placówek opiekuńczo-wychowawczych rozsianych po całej Polsce. Są dzieci z 

Gdańska, Konina, Kraśnika, Ciechanowa, Bielska Białej, Ostrołęki, Wrocławia, a także  

Warszawy. placówek opiekuńczych w Gdańsku, Ostrołęce, Ciechanowie, Łodzi.  

 

Akcja została bardzo dobrze przyjęta przez środowisko. Pomysłu gratulowali nawet ci, którzy 

w tym roku nie mogli  ze względów organizacyjnych skorzystać z „ Wakacji z J.W. 

Construction”. 

- Bardzo nam się podoba pomysł, inicjatywa jest bardzo atrakcyjna, bardzo potrzebna, a w 

dodatku tak rzadko spotykana.  Niestety, nasze Stowarzyszenie nie będzie mogło skorzystać 

z Państwa oferty…..Mamy jednak nadzieję, że   Państwa akcja i Państwa dobra wola nie 

skończy się w tym roku i będzie trwała długo – napisała    Ewa Suchcicka, prezes   

Stowarzyszenia   Rodzin i Opiekunów Osób z Zespołem   Downa „ Bardziej Kochani”. 

 

Dyrekcja i pracownicy hoteli dokładają starań i wykazują   się   własną inicjatywą, aby 

uprzyjemnić i urozmaicić dzieciom pobyt w ich obiektach. To przecież niezwykli goście, 

jakich hotele nie goszczą na co dzień. 
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Marzena Mariańska, dyrektor Hotelu 500 w Zegrzu k. Warszawy : Na pierwszym turnusie 

gościliśmy grupę   z Domu Dziecka w Gdańsku – Orunia. Dzieci korzystały z plaży nad 

Zalewem Zegrzyńskim, urządziliśmy im świetlicę w sali konferencyjnej, wyświetlaliśmy   filmy 

video z naszych domowych zbiorów.    Bardzo lubiły rysować   korzystając   z tablic 

seminaryjnych. Podczas niepogody zorganizowaliśmy transport i zawieźliśmy je do hali 

sportowej w Wieliszewie. W hotelu   panował prawdziwie kolonijny nastrój. Personel: 

kucharki, pracownice recepcji,   a także dyrekcja hotelu otrzymywała od dzieci laurki. 

Obiecały także, że po powrocie do Gdańska będą do nas pisać listy.  

Na zakończenie każdego turnusu opiekunowie   grup wraz z  dyrekcją hotelu organizują 

konkurs rysunkowy pod hasłem:   Moje wakacje z J.W. Construction. Wszystkie prace 

zostaną przesłane do siedziby J.W. Construction i najlepsze z nich będą nagrodzone przez 

właściciela firmy Józefa Wojciechowskiego. 
 

 

Od wydawcy 

J.W. Construction działa na rynku deweloperskim od 1993 r. W okresie  ponad 10 lat oddała do użytkowania  
blisko 14 000 mieszkań oraz 300 domów jednorodzinnych w Warszawie i aglomeracji stołecznej.  W ubiegłym 
roku firma sprzedała rekordową ilość 2510 mieszkań. W trakcie realizacji posiada obecnie ponad 3 tys. 
mieszkań. Firma jest aktywnym członkiem Business Center Club, Polskiego Stowarzyszenia Budowniczych 
Domów, Krajowej Izby Budownictwa, Polskiego Klubu Biznesu, Klubu "Teraz Polska", odgrywa wiodącą role 
w działalności Stowarzyszenia Deweloperów Polskich. Opinie J.W Construction w sprawach budownictwa są 
uwzględniane w procesie legislacyjnym. Firma jest laureatem XI edycji Konkursu "Teraz Polska" (2001r.) w 
kategorii najlepsze usługi oraz XIX edycji (2004)  „ Teraz Polska za „ autorski system sprzedaży mieszkań 
dostępnych”. Jest także zdobywcą Medalu Europejskiego, laureatką konkursu Lider Polskiego Biznesu,  
zdobywczynią nagród wydawnictwa "Murator" i wyróżnień Ministra Gospodarki. W 2003 roku J.W. 
Construction uzyskała certyfikat zarządzania jakością ISO 9001:2001 za „kompleksowy system zarządzania 
procesem deweloperskim, obejmujący przygotowanie i realizację inwestycji wraz z przed i posprzedażną 
obsługą klienta”. Właścicielem firmy i przewodniczącym Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. jest 
Józef Wojciechowski. W styczniu bieżącego roku, w uznaniu zasług na polu dobroczynności został odznaczony 
Orderem Otwartych Serc. 
 
Więcej informacji na stronie www.jwconstruction.com.pl 
 
 
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt: 
Ryszard Marciniak                                 Tel: 77 17 700 ; 77 17 614 
Rzecznik Prasowy                                 Tel kom: 0508 083 478 
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