Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 100, fax. (22) 49 58 457

Aktualności

●

23.07.2019 Zapraszamy na Przystanek Wolność
Wybuch Powstania Warszawskiego, zawsze będzie nierozerwalnie związany z naszym miastem.
W tym rocznicowym roku, już po raz kolejny, ZGN Wola we współpracy w Wolskim Centrum Kultury
zaprasza na spotkanie na Skwerze Sierpnia 1944 przy ul. Wolskiej. Spotkanie odbywa się pod
patronatem Burmistrza Dzielnicy Wola więcej

●

17.07.2019 Restrukturyzacja zadłużenia Miasto
Stołeczne Warszawa oferuje dłużnikom czynszowym nowe narzędzie pomocy. Warszawiacy
i warszawianki mają 18 miesięcy na przystąpienie do programu oraz nawet do 10 lat na spłatę
zadłużenia. Nowe narzędzie umarzania długów ma pomóc mieszkańcom w wydostaniu się z trudnej
sytuacji życiowej więcej

●

17.07.2019 Marsz Pamięci 22 Lipca W 77. rocznicę
rozpoczęcia akcji likwidacyjnej warszawskiego getta Żydowski Instytut Historyczny, wraz
z partnerami, zaprasza na Marsz Pamięci 22 lipca więcej

●

05.07.2019 Nowe domki dla jerzyków W zeszłym roku,
w wolskim krajobrazie pojawiło się ponad 240 budek dla jerzyków. ZGN Wola zamontował je już
po ich sezonie lęgowym, w ramach projektu zgłoszonego do budżetu obywatelskiego. Budki zostały
przez ptaki zasiedlone więcej

●

17.06.2019 Udany Letni Piknik Sąsiedzki Już po Letnim
Pikniku Sąsiedzkim, który odbył się z inicjatywy Partnerstwa na Ulrychowie w sobotę - 15.06 br.
w ogrodzie Domu Sąsiedzkiego przy ul. J. Olbrachta 9 więcej

●

14.06.2019 Mamy źródełka z warszawską kranówką
ZGN Wola włączył się w akcję propagowania zdrowego oraz ekologicznego stylu życia poprzez
rezygnację z butelek i kubeczków PET na rzecz szklanych dzbanków, eko bidonów oraz papierowych
kubków. Już teraz w naszych siedzibach można ugasić pragnienie, pijąc smaczną i czystą warszawską
kranówkę więcej

●

13.06.2019 Konkurs na prehistoryczny mural Dzielnica
Wola organizuje wyjątkowy konkurs pod tytułem "Wolskie odkrycie - prehistoryczne życie". Zadaniem
jest wykonanie projektu muralu upamiętniającego znalezisko prehistorycznego ssaka, którego
szczątki odkopano w trakcie prac na stacji metra "Płocka". Nagroda dla zwycięzcy to 5000
złotych.więcej
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