Aktualności
Zabierz głos w sprawach wody! Trwają konsultacje IIaPGW
Informacja o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Miasta i Gminy Łosice
230. rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Wywieśmy flagę Mazowsza
Setne urodziny Pani Marianny Chraniuk
Sprzątanie Miasta i Gminy Łosice
Apel Wojewody Mazowieckiego ws. ograniczenia rozprzestrzeniania grypy ptaków (HPAI)
„Budzik aktywności” - zapradzamy do udziału w projekcie
Certyfikat Dobrych Praktyk - projet dla sektora turystycznego
Przekierowanie numeru alarmowego 998 na 112
Budowa chodnika przy ulicy Białostockiej
Budżet Obywatelski Mazowsza - zgłoś projekt
Wykaz nieruchomości gruntowej
I Zlot Food Trucków w Łosicach
Narodowy Spis Powszechny 2021 – spis bezpieczny dla seniorów
Konsultacje społeczne w sprawie nowej strategii leśnej UE
Trwa kampania dopłat 2021 – wnioski tylko przez internet
Skrócony czas pracy Urzędu Miasta i Gminy w Łosicach
Narodowy Spis Powszechny 2021 – spisz się przez telefon
81. rocznica zbrodni katyńskiej
Zmarł Czesław Giziński
ARiMR przypomina - wypalanie traw grozi utratą dopłat
Obowiązek składania deklaracji
Zapal znicz pamięci
Informacja dla właścicieli ferm drobiu
Operacja Czysta Rzeka - przyłącz się do łosickiej akcji
Zmiana organizacji ruchu w ciągu ulicy Bialskiej w dniach 7-18 kwietnia
Jak wziąć udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021?
Milion złotych na remont stadionu miejskiego w Łosicach
Rozstrzygnięcie konkursu: Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym
Rozstrzygnięcie konkursu: Współdziałanie i upowszechnianie kultury fizycznej
Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego
Skrócenie czasu pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach
Posadziłeś las ze wsparciem ARiMR? Złóż wniosek o dwie premie.
Komunikat dotyczący zasad obsługi interesantów w Urzędzie Miasta i Gminy w Łosicach
Darmowe maseczki od rządu

Narodowy Spis Powszechny 2021 – Twoje dane będą bezpieczne!
Zmia
Narodowy Spis Powszechny 2021 – jakie będą pytania?
Wykaz nieruchomości gruntowej
Życzenia dla Sołtysów i Przewodniczących Zarządów Osiedli
NGO - Powołano komisje
Bezpiecznie, zdrowo, bezgotówkowo - kampania dla klientów ZUS
ARiMR przypomina - wypalanie traw grozi utratą dopłat
Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet!
Informacja o zwołaniu XXXVII sesję Rady Miasta i Gminy Łosice
Uwaga, może być ślisko
I nabór wniosków o przyznanie pomocy
Planowana przerwa w dostawie wody
Rekompensaty za klęski żywiołowe lub ASF: wnioski od 11 marca
Spotkanie online 4 marca z Januszem Wojciechowskim
Ostrzeżenie hydrologiczne
Hołd Żołnierzom Wyklętym
Już za miesiąc spis powszechny!
Wznawiamy zbiórkę złomu dla Antosi
Spółdzielnia Socjalna Łosiczanka
Całodobowy monitoring jakości powietrza w Łosicach
Ogłoszenie o przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę
Ostrzeżenie przed silnym mrozem
Ostrzeżenie przed gołoledzią
Zmiana studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
NGO - nabór do komisji konkursowej - współdziałanie i upowszechnienie kultury fizycznej
Informacja o XXXVI sesji - 17 lutego 2021 r.
Znowu może być mroźnie
Ostrzeżenie przed silnymi mrozami
Konkursy dla NGO - wydłużony termin rozpatrzenia ofert
Agnieszka Markiewicz w barwach Miasta i Gminy Łosice.
Przedłużony termin naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych
Obowiązek odśnieżania dachów
Ostrzeżenia meteorologiczne - zawieje i zamiecie śnieżne
Pamięć o Dzieciach Zamojszczyzny ciągle żywa.
Uwaga, znowu może być ślisko!
Ostrzeżenie przed marznącymi opadami
Informacja w sprawie organizacji transportu osób do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2

Informacja o otwartym i konkurencyjnym naborze na rachmistrzów spisowych
Zaproszenie do udziału w Projekcie Centrum Wsparcia Doradczego
Ogłoszenie o naborze do Rady Partnerstwa
Uwaga ślisko!
Może intensywnie padać.
Kuba Łukaszuk z "Jedynki" laureatem II miejsca w Konkursie EkoSzkoła.
Konsultacje Społeczne Projektu Planu Strategicznego Wspólnej Polityki Rolnej.
Zbieramy złom dla Antosi.
Może być ślisko!
Konkursy ofert dla organizacji pozarządowych na 2021 r.
Konkurs kulinarny "Kuchnia nas łączy".
Zapisy dla seniorów
Ostrzeżenia przed silnymi mrozami
UWAGA NA OBLODZENIA
Informacja o XXXV nadzwyczajnej sesji Rady Miasta i Gminy Łosice
MOŻE BYĆ ŚLISKO - OSTRZEŻENIA
Pani Anna Borkowska odeszła na emeryturę.
Ogłoszenie wykazu
Zrealizowano pierwszy etap prac przy budowie nowej drogi gminnej.
Hala sportowa w "Dwójce" w nowej odsłonie.
Mobilna wigilia dla samotnych.
ZAPROSZENIE NA XXXIV SESJĘ RADY MIASTA I GMINY
Nowy wóz bojowy OSP Niemojki.
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