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Nie samym chlebem…..

Największy w  kraju  deweloper  mieszkaniowy J.W.  Construction  Holding  S.A.  dużą

wagę przykłada do działalności dobroczynnej. Ten fakt został dostrzeżony i doceniony

przez Kapitułę Orderu Otwartych Serc, która w tym roku przyznała swój laur Józefowi

Wojciechowskiemu, twórcy i właścicielowi J.W. Construction. 

Ordery Otwartych Serc w tegorocznej edycji przyznano również Janinie Ochojskiej, prezes

Fundacji  Polska  Akcja  Humanitarna,  ks.  Arkadiuszowi  Nowakowi,  prezesowi  Polskiej

Fundacji Humanitarnej „Res Humane” i Joni Eareckson Tada, prezes stowarzyszenia „ Joni i

Przyjaciele” ze Stanów Zjednoczonych. 

J.W.  Construction  od  początku  swojej  działalności  wspomaga  wartościowe  inicjatywy  i

przedsięwzięcia społeczne. W ostatnich trzech latach udokumentowane wydatki na pomoc

charytatywną (w formie rzeczowej i finansowej) wyniosły ponad 1 mln zł. 

Józef Wojciechowski szczególnie wrażliwy jest  na los dzieci upośledzonych przez los. To

właśnie jego firma w 2002 r. odbudowała od podstaw, spalony Dom Samotnej Matki przy ul.

Czajki,  prowadzony  przez  Monar  Marka  Kotańskiego.  W  przestronnym  obiekcie  o  pow.

ponad  800  m  kw.  znalazło  swój  dom  i  bezpieczny  azyl  kilkadziesiąt  matek  samotnie

wychowujących dzieci.  J.W.  Construction  sponsorowała  także m.in.  bal  karnawałowy dla

dzieci  ze  wszystkich  domów  dziecka  gminy  Białołęka,  Olimpiadę  Sportową  dla  Dzieci  i

Młodzieży z  Choszczówki,  turniej  piłkarski  JOB i  CUP i  wiele innych imprez dla  dzieci  i

młodzieży.

Jesienią  ubiegłego  roku  w  ramach  działalności  dobroczynnej  firma  wyremontowała

pomieszczenia dla nowej stołówki dla ludzi ubogich w klubie Za Bramą na Pradze Północ.

- Udział J.W. Construction w tym przedsięwzięciu był nie do przecenienia – podkreśla Anna

Machalica  -  Półtorak,  prezes  Fundacji  Otwarte  Drzwi,  która  była  pomysłodawcą  i

organizatorem dożywiania najuboższych.  Wykonano prace projektowe, zaangażowani byli

architekci  i  ekipy  realizacyjne.  Kosztem blisko  130  tys.  zł  wyremontowano  dach,  sufity,

zaplecze kuchenne, łazienki. Obecnie w stołówce wydaje się 140 posiłków dziennie dla osób

biorących udział w programach społecznych realizowanych przez Fundację. 

Rozwija  się  pomoc  dla  dzieci  specjalnej  troski  z  Kwidzynia.  W  roku  ubiegłym  J.W.

Construction wyposażyło w pomoce do nauczania początkowego całą klasę z tamtejszego
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specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego. Już na początku bieżącego roku firma

przekazała do Ośrodka kolejną partię pomocy edukacyjnych. 

- Zaangażowanie firmy w działalność dobroczynną ma charakter trwały a nasza aktywność w

tym  zakresie  będzie  kontynuowana.  Będzie  ona  skierowana  głównie  do  środowisk

najbardziej potrzebujących pomocy – zapewnia Józef Wojciechowski.

Należy  również  dodać,  że  spółka  od  dwóch  lat  sponsoruje  Sylwię  Gruchałę,  mistrzynię

świata  we  florecie,  dziś  jedną  z  najpopularniejszych  dam  polskiego  sportu.  Wspomaga

finansowo  również  te  wydarzenia  sportowe,  których  celem  jest  wyłonienie  najbardziej

utalentowanej młodzieży. J.W Construction w szerokim zakresie inwestuje w podnoszenie

kwalifikacji  swoich  pracowników  uczestnicząc  w  finansowaniu  kursów,  szkoleń,  studiów

wyższych i podyplomowych.

Od wydawcy:

Order Otwartych Serc – to doroczne wyróżnienie przyznawane od 2000 r. przez Kapitułę powołaną
przez Warszawską Izbę Samorządu Gospodarczego. W latach ubiegłych OOS otrzymali m.in.: Jolanta
Kwaśniewska,  Jacek  Kuroń,  Jerzy  Owsiak,  Aleksander  Małachowski,  Marek  Kotański,  Marek
Borowski,  s.Małgorzata  Chmielewska,  Danuta  Huebner  i  Jan  Truszczyński,  Marek  Goliszewski.
Wręczenie Orderów tegorocznym laureatom odbyło się 23 stycznia 2004 r. w Hotelu Sofitel Victoria,
podczas Piątego Balu Otwartych Serc. 

Firma J.W. Construction działa  na rynku deweloperskim od 1993 r. W okresie 10 lat  oddała do
użytkowania ponad 13.500 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  5  tys.  mieszkań.  Firma  jest  aktywnym członkiem Business  Centre  Club,
Polskiego  Stowarzyszenia  Budowniczych  Domów, Krajowej  Izby Budownictwa,  Polskiego  Klubu
Biznesu,  Klubu  "Teraz  Polska".  Firma  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  Medalu  Europejskiego,  konkursu  Lider  Polskiego  Biznesu,  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.
 
Aby uzyskać więcej informacji prosimy o kontakt:
Ryszard Marciniak
Rzecznik Prasowy 
J.W. Construction Holding S.A.
Tel: 77 17 700 ; 77 17 614
Tel: 0508 083 478
e- mail: prasa@jwconstruction.com.pl
www.jwconstruction.com.pl
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