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Aktualności

2021-05-06

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

1 kwietnia 2021 roku rozpoczął się Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021.
Obowiązkową metodą NSP 2021 jest samospis internetowy. Formularz dostępny jest na
stronie Internetowej GUS spis.gov.pl. Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając
obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak
żyjemy”.
poz: art-news

2021-05-07

Dystrybucja bezpłatnych maseczek dla mieszkańców Gminy Niwiska

W związku z otrzymaniem maseczek ochronnych z Rządowej Agencji Rezerw
Materiałowych na terenie Gminy Niwiska rusza akcja dystrybucji maseczek ochronnych
dla mieszkańców. Maseczki można odebrać u sołtysów w każdej miejscowości oraz w
punktach zlokalizowanych na terenie sołectw wskazanych przez sołtysów jak również w
Urzędzie Gminy Niwiska.
poz: art-news

2021-05-07

GMINA NIWISKA przypomina o możliwym dowozie na szczepienia przeciwko
COVID-19

Jeżeli jesteś:
niepełnosprawnym mieszkańcem Gminy Niwiska,
masz ukończone 18 lat,
posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności (lub równoważnym)
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lub nie posiadasz orzeczenia ale potrzebujesz pomocy w zakresie transportu ze
względu na trudności w samodzielnym przemieszczaniu się ze względu na
ograniczoną sprawności
poz: art-news

2021-05-05

Gmina

Spisz się przez Internet i graj o nagrody w loterii!

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań trwa od 1 kwietnia do 30 września 2021
r. Nie czekaj do ostatniej chwili! Spisz się przez Internet i weź udział w loterii.
Wejdź na stronę spis.gov.pl i spisz się w dogodnej dla siebie chwili
Pobierz unikatowy kod uprawniający do udziału w loterii
Zgłoś go na stronie loteria.spis.gov.pl.
poz: art-news

2021-05-05

Ogłoszenie ZUK Niwiska

Zakład Usług Komunalnych w Niwiskach informuje mieszkańców wsi NIWISKA, TRZEŚŃ
korzystających z wodociągów i kanalizacji, że ze względu na epidemię koronawirusa w
miesiącu MAJU inkasenci ZUK nie będą dokonywać odczytów wodomierzy i wystawiać
faktur bezpośrednio u odbiorców usług.
poz: art-news

2021-04-30

Gmina

Życzenia z okazji Dnia Strażaka!

Z okazji Dnia Strażaka składamy wszystkim Druhnom i Druhom z gminy
Niwiska najserdeczniejsze życzenia. Ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego oraz
niesienie pomocy potrzebującym to działanie wpisane w codzienną strażacką
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służbę. Życzymy, aby ta trudna praca była źródłem satysfakcji oraz powodem do dumy,
a społeczne uznanie niech towarzyszy Wam w codziennej działalności.
poz: art-news

2021-04-29

Gmina

Pomóż seniorowi spisać się bezpiecznie - Narodowy Spis Powszechny 2021

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021 dotyczy wszystkich mieszkańców
Polski również seniorów. Jeśli wśród Państwa bliskich, znajomych, sąsiadów są osoby
starsze, które nie posiadają komputera lub mają kłopot z obsługą telefonu, pomóżmy im
bezpiecznie zrealizować obowiązek spisowy w najdogodniejszej dla nich formie:
samospisu internetowego (w domu lub punkcie spisowym) .....

poz: art-news

2021-04-29

Gmina

POŻYCZKI jako wsparcie finansowe KOWR

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, iż nadal posiada dostępne środki
finansowe na zaciąganie przez rolników indywidualnych pożyczek z Zasobu Własności
Rolnej Skarbu Państwa, zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 19 października 1991 r. o
gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa.
poz: art-news
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