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Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 30: Burze z gradem 2018-08-14, Wtorek

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu od 30 mm do 40 mm oraz porywami wiatru do 70
km/h. Miejscami grad.
czytaj więcej
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 28: Burze z gradem 2018-08-10, Piątek

Prognozuje się wystąpienie burz z opadami deszczu miejscami od 30 mm do 40 mm, lokalnie do 50 mm
oraz porywami wiatru do 100 km/h. Miejscami grad.
czytaj więcej
Ostrzeżenie meteorologiczne Nr 27: UPAŁ 2018-08-06, Poniedziałek

IMGW-PIB OSTRZEGA: UPAŁ woj. śląskie/pow. żywiecki od 12:00/07.08. do 20:00/10.08.2018 r. temp.
maks. 32 st. C, temp. min. 18 st. C
czytaj więcej
Dzień Aktywnej Rodziny 2018-08-03, Piątek
Wójt Gminy Milówka oraz Sołtys Milówki zapraszają na Dzień Aktywnej Rodziny 12.08.2018 r.
czytaj więcej
KOMUNIKAT 2018-08-01, Środa

Trening sprawności syren alarmowych
czytaj więcej
Konkurs ,,Śląskie Lokalnie 2018-2019'' 2018-07-24, Wtorek
Z dniem 19.07.2018 r. ruszył pierwszy nabór wniosków w konkursie małych grantów "Śląskie Lokalnie
2018-2019"
czytaj więcej
Święto Placka Ziemniaczanego w Milówce - Zmiany w programie imprezy 2018-07-24, Wtorek

Uwaga !!! Zmiana godziny występu zespołu BACIARY
czytaj więcej
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 17: Intensywne opady deszczu 2018-07-19, Czwartek

IMGW-PIB OSTRZEGA: DESZCZ i BURZE/1 woj. śląskie/pow. żywiecki od 08:15/19.07. do
06:15/20.07.2018 r. prognozowana wysokość opadów 40 mm; porywy 65 km/h
czytaj więcej
Strażacy ratownicy z nowym sprzętem 2018-07-17, Wtorek
Strażacy ratownicy z nowym sprzętem
czytaj więcej
Ostrzeżenie meteorologiczne nr 16: Intensywne opady deszczu z burzami 2018-07-17, Wtorek

Prognozuje się wystąpienie opadów deszczu okresami o natężeniu umiarkowanym i silnym. Prognozowana
wysokość opadów za okres ważności ostrzeżenia - miejscami do 35 mm. W trakcie opadów deszczu będą
występować burze z porywami wiatru do 65 km/h.
czytaj więcej
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