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J.W. Construction ponownie sponsoruje warszawską drużynę 

siatkarską 

 

Spółka J.W Construction Holding ponownie podpisała umowę z Akademickim 

Związkiem Sportowym Politechniki Warszawskiej SA w zakresie sponsoringu męskiej 

drużyny siatkarskiej ONICO Warszawa i będzie wspierać zawodników w nadchodzącym 

sezonie PlusLigi. W poprzednich latach jeden z największych polskich deweloperów był 

dwukrotnie sponsorem drużyny AZS Politechniki Warszawskiej.  

Warszawa to dla nas szczególne miasto, bo tutaj powstaje najwięcej naszych inwestycji. 

Chcemy brać czynny udział w rozwoju stolicy, a co za tym idzie, wspomagać zdolnych 

i ambitnych ludzi. Wierzę bowiem, że wspieranie młodych talentów, to najlepsza inwestycja 

w przyszłość. Duży sentyment mam również do samego klubu, z którym współpracowaliśmy 

już dwukrotnie w latach poprzednich. Z zainteresowaniem obserwowałem, jak rozwija się 

przez ten czas i jak odnosi coraz więcej sukcesów. Jestem przekonany, że w nadchodzącym 

sezonie pod wodzą trenera Stéphane’a Antigi zawodnicy będą walczyć o każde zwycięstwo – 

powiedział Józef Wojciechowski, Przewodniczący Rady Nadzorczej J.W. Construction 

Holding S.A. 

– Jako prezes ONICO Warszawa czuję się zaszczycona, że biznesmen z osiągnięciami 

najwyższej klasy, jakim jest pan Józef Wojciechowski, ponownie dołączył wraz ze swoją firmą 

do sponsorów naszej drużyny – powiedziała Jolanta Dolecka, prezes ONICO Warszawa. 

Na mocy podpisanej umowy logotyp Spółki J.W. Construction będzie można oglądać 

m.in. na rękawkach koszulek zawodników oraz w hali sportowej TORWAR podczas meczów 

PlusLigi. 

 

O J. W. Construction 

J.W. Construction Holding S.A. – jeden z największych polskich deweloperów mieszkaniowych, notowany 
na Giełdzie Papierów Wartościowych od 2007 r.  Obecny w Warszawie, Katowicach, Gdyni i Szczecinie a także 
za granicą. Lider na stołecznym rynku mieszkaniowym, gdzie prowadzi działalność od 1993 r. Laureat wielu nagród 
i wyróżnień (m. in. Deweloper Roku 2015, QI order – zarządzanie najwyższej jakości, Laur Konsumenta, Top Marka 
2011, Polski Herkules 2011), zwycięzca opracowanego przez Eurobuild CEE rankingu największych deweloperów 
w Europie Środkowej i Wschodniej. Generalny wykonawca większości własnych inwestycji. Aktywny także na rynku 
nieruchomości komercyjnych i luksusowych, m.in. jako właściciel i operator sieci Hoteli 500, Czarny Potok 
Resort&Spa, Hotel Dana oraz inwestor realizujący projekty aparthotelowo-komercyjne. 
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