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DNI MILÓWKI 2018 2018-06-28, Czwartek
Program Dni Milówki i informacje o biletach
czytaj więcej
Informacja dotycząca prowadzonej na terenie powiatu żywieckiego modernizacji ewidencji gruntów i
budynków 2018-06-20, Środa
Starostwo Powiatowe w Żywcu informuje o pracach modernizacji ewidencji gruntów i budynków
czytaj więcej
Noc Świętojańska 2018-06-18, Poniedziałek
Noc Św. Jana
czytaj więcej
ZAPROSZENIE 2018-06-12, Wtorek
Zainteresowanym mieszkańcom Gminy Milówka przekazujemy zaproszenie posła Kazimierza Matusznego
na spotkanie otwarte z Andrzejem Adamczykiem - Ministrem Infrastruktury i Budownictwa, które odbędzie
się w dniu 17 czerwca (niedziela) o godzinie 17.30 w restauracji "Stary Dwór" w Żywcu, ul. Ks. Pr. St.
Słonki 22b
czytaj więcej
REPREZENTACYJNE BADANIA ROLNICZE 2018-06-07, Czwartek
W ramach stałego informowania o realizacji na terenie województwa śląskiego badań ankietowych,
prowadzonych przez ankieterów przekazujemy ogólny plakat o reprezentacyjnych badaniach rolniczych
przeprowadzanych 1 czerwca do 10 lipca 2018
czytaj więcej
ZAPROSZENIE NA SENIORALIA 2018-06-03, Niedziela

Zaproszenie na senioralia
czytaj więcej
Światowy dzień bez tytoniu 2018-05-30, Środa
Powiatowa Stacja Sanitarno Epidemiologiczna w Żywcu w załączeniu przesyła informację GIS dotyczącą
Światowego Dnia bez Tytoniu
czytaj więcej
Informacja o utrudnieniach w ruchu na odcinku drogi gminnej od przełęczy Kotelnica do przysiółka
Pietraszka w Nieledwi 2018-05-30, Środa
W związku z organizowanymi ćwiczeniami przez OSP Nieledwia dnia 2 czerwca 2018 r. (sobota) na
odcinku drogi gminnej od przełęczy Kotelnica do przysiółka Pietraszka między godziną 15:30-18:00 będą
występowały utrudnienia w ruchu.
czytaj więcej
Zasady organizacji dyżuru wakacyjnego przedszkoli, dla których Gmina Milówka jest organem
prowadzącym 2018-05-25, Piątek
Zarządzenie nr 0050-54/2018 Wójta Gminy Milówka z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie zasad organizacji
dyżuru wakacyjnego przedszkoli, dla których Gmina Milówka jest organem prowadzącym
czytaj więcej
Konkurs na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Milówce 2018-05-25, Piątek
Zarządzenie nr 0050-53/2018 Wójta Gminy Milówka z dnia 25 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu
na stanowisko Dyrektora Przedszkola w Milówce
czytaj więcej
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