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Dar dla radzymińskiej policji

Specjalistycznego sprzętu nigdy za dużo, zwłaszcza dla policji. Potężny, amerykański

samochód terenowy Chevrolet Suburban ofiarowała firma deweloperska J.W.

Construction Stowarzyszeniu Wspierania Bezpieczeństwa Obywateli ”Tarcza”.

Samochód będzie służył radzymińskiej policji. W imieniu  J.W. Construction kluczyki do wozu

przekazał Maciej Gnoiński, wiceprzewodniczacy Rady Nadzorczej największej firmy

deweloperskiej w stolicy i w kraju..

- Na terenie gminy jest dużo dróg nieutwardzonych, brakuje nam samochodu, który pokona

bezdroża podczas działań operacyjnych – powiedział dziękując ofiarodawcy komendant

Policji w Radzyminie Mirosław Kułak.

Samochód ma automatyczną skrzynie biegów, napęd na cztery koła i ośmiocylindrowy silnik

o mocy 250 KM.

Warto dodać, ze J.W. Construction już wcześniej przekazywała wielokrotnie na rzecz policji

wyposażenie pomagające w służbie i pracy, m.in. komputery i monitory, telefony

komórkowe, sprzęt i materiały biurowe. 

Z okazji obchodzonego w końcu lipca Święta Policji J.W. Construction otrzymała dyplom

uznania od Komendanta Stołecznego Policji Ryszarda Siewierskiego i Stowarzyszenia

Tarcza, za szczególny wkład w pomoc dla policji oraz podnoszenie bezpieczeństwa

mieszkańców Warszawy.

Na zdjęciu od lewej: Komendant Powiatowy Policji Wołominie Zdzisław Bartula, Maciej

Gnoiński z J.W. Construction, burmistrz Radzymina Zbigniew Piotrowski, st.aspirant Piotr

Pęk, oraz komendant  Mirosław Kułak.

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
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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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