Zakład Gospodarowania Nieruchomościami
w Dzielnicy Wola m.st. Warszawy
ul. J. Bema 70, 01-225 Warszawa, tel.: (22) 49 58 117, fax. (22) 49 58 133

Aktualności

●

14.08.2018 Kalendarium Wolskie 10 - 31 sierpnia 2018
więcej

●

10.08.2018 Komfortowy spacer z dzieckiem
w plenerze ZGN Wola zamontował w sześciu lokalizacjach naszej dzielnicy - ławki dla rodziców
z dziećmi. Zaprojektowane zostały w taki sposób, by można było wygodnie nakarmić, przewinąć czy
przebrać dziecko podczas spaceru. więcej

●

08.08.2018 Utkani z wolności - kolejne spotkanie W
sobotę - 4 sierpnia - na zmodernizowanym skwerze „Sierpnia 1944”, na rogu ulic Wolskiej/Płockiej,
w atmosferze wspomnień, w ślad za poprzednim wydarzeniem tkania flagi na Skwerze Władysława
Bartoszewskiego, odbyło się spotkanie, podczas którego na pobliskich drzewach zawieszono
symboliczne powstańcze opaski. Wydarzenie zorganizowano w ramach 100-lecia odzyskania przez
Polskę niepodległości. więcej

●

24.07.2018 Pracownicy ZGN Wola przechodzą
szkolenie z zakresu ochrony danych osobowych Czemu służy ochrona danych osobowych, o czym
trzeba pamiętać i o co zadbać przy ich przetwarzaniu, jakie są najważniejsze zmiany w unijnej
reformie dotyczącej ochrony danych osobowych RODO, to niektóre z zagadnień poruszonych
podczas szkolenia z zakresu ochrony danych osobowych przeprowadzonego dla pracowników ZGN
Wola.więcej

●

18.07.2018 Utkani z wolności – dziergamy powstańcze
opaski W ramach obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości, Zakład
Gospodarowania Nieruchomościami dla Dzielnicy Wola, w ślad za poprzednim wydarzeniem tkania
flagi na Skwerze Władysława Bartoszewskiego, kontynuuje dziewiarskie spotkania i przygotowuje
niecodzienne spotkanie.więcej

●

17.07.2018 Kolejna funkcjonalność e-BOK już
dostępna! Ruszyła druga faza wdrożenia serwisu e-BOK (Elektronicznego Biura Obsługi Klienta) –
dająca możliwość wglądu w kartotekę konta lokalu dla najemców lokali mieszkalnych, którym
udostępniona zostanie funkcjonalność sprawdzenia, poprzez internet, zapisów w kartotece
lokalu.więcej

●

09.07.2018 Otwarcie muralu LiterackaMirabelka

Podczas otwarcia muralu #LiterackaMirabelka – 8 lipca, przy ul. Dzielnej 15 – można było spotkać się
z bohaterami malowidła: Hanną Krall i Cezarym Harasimowiczem oraz twórcami muralu: Barbarą
Poniatowską & Dariuszem Paczkowskim & Martyną Łapkowską.więcej
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