
 

 

 
 
 

Ząbki, 16.05.2005  
 
Komunikat prasowy 
 

Dobra passa na Górczewskiej 
 

Na terenie  najnowszej inwestycji J.W. Construction – os. 

Górczewska –  praca wre na całego. Powstał olbrzymi wykop pod 

podziemne garaże, trwa wylewanie tzw. ławy fundamentowej pod 

pierwszą część inwestycji. W połowie maja stanął widoczny z daleka 

15-metrowy dźwig. Na razie jest tylko jeden, ale już wkrótce – zgodnie 

z harmonogramem - będzie ich tu kilkanaście.  

 Z tygodnia na tydzień przybywa również przyszłych mieszkańców. 

Sprzedano już niemal wszystkie mieszkania w kwartale A, zaś od niedawna w 

ofercie handlowej dostępne są lokale w drugiej części osiedla – kwartale „B”  

- Udało nam się zaplanować inwestycję, która bije wszelkie rekordy 

sprzedaży – z dumą podkreśla Józef Wojciechowski, właściciel i 

przewodniczący Rady Nadzorczej J.W. Construction Holding S.A. – Dzisiaj 

jest to absolutny przebój. To świadczy o trafnej decyzji co do lokalizacji, 

produktu  i ceny. Aż 60 procent zaprojektowanych tam mieszkań stanowią 

najbardziej dziś poszukiwane lokale 2-i 3-pokojowe.   

Bemowo przez wiele lat zaliczane było do peryferyjnych, „betonowych” 

sypialni Warszawy. Ostatnio – w dużej mierze dzięki firmom deweloperskim - 

dzielnica bardzo zmieniła swoje oblicze.  Jedną z cech jest wszechobecna 

młodość, a wiek i wykształcenie mieszkańców powodują, że Bemowo 

przyciąga kolejnych ludzi. Przybywa sklepów - zarówno tych małych, 

osiedlowych, jak i hipermarketów. Nie brakuje kin, basenów, klubów 

osiedlowych i bibliotek. Jednym z coraz częściej docenianych atutów 

dzielnicy jest duża ilość zieleni. Najciekawsze z nich to Las Bemowski, park 

Górczewska czy Fort Bema. W kilkanaście minut można dojechać do Puszczy 



 

 

Kampinowskiej. Najczystsze powietrze w Warszawie stwarza doskonały 

klimat do pracy, wypoczynku i mieszkania na Bemowie.  

Na doskonałe wyniki sprzedaży mieszkań przy ul. Górczewskiej – 

oprócz lokalizacji i ceny – wpłynęła również wiarygodność dewelopera. Od 

1993 roku deweloper zbudował w Warszawie i okolicy prawie 14 tysięcy 

mieszkań i 300 domów jednorodzinnych, a w historii firmy nigdy nie zdarzyło 

się, aby nie oddano jakiegoś mieszkania. Dzięki temu co trzecie mieszkanie 

sprzedaje się w systemie rekomendacji – dzięki zadowolonym klientom, 

którzy polecają ją rodzinie i znajomym. Budowa os. „Górczewska” 

finansowana jest ze środków Banku Millennium, który prowadzi rachunek 

powierniczy typu otwartego dla tej budowy. To przekłada się na 

bezpieczeństwo wpłacanych przez klientów pieniędzy, które księgowane są 

na koncie konkretnej budowy, a nie na rachunku ogólnym spółki.  

Do zakupów w J.W. Construction zachęcają – jak zawsze – dogodne 

warunki kredytowe. Przyszli właściciele mieszkań na os. „Górczewska” mogą 

liczyć na przygotowaną specjalnie dla nich ofertę kredytów hipotecznych.. 

Bank Millennium umożliwia sfinansowanie nawet do 100 procent wartości 

nieruchomości, proponując jednocześnie jeden z najdłuższych okresów 

kredytowania na polskim rynku – do 35 lat.  

 

Więcej informacji: 
Krzysztof Kilijanek 
J.W. Construction Holding S.A. 
ul. Radzymińska 326, 05-091 Ząbki 
tel. (0 22) 771 76 14, fax (0 22) 771 79 08 
kom. 0 502 497 524 
k.kilijanek@jwconstruction.com.pl 

 


