pod redakcją Przemysława Piątkowskiego

Nasze noworodki

Witamy na świecie
ZDJĘCIA DZIECI
Zapraszamy do zamawiania fotografii:

• w redakcji tygodnika Co słychać?
• u fotografa w szpitalu

Maja Jurgowska,
córka Wioletty i Krzysztofa,
ur. 17.03, godz. 9.50,
2680 g, 50 cm,
Wielgolas

Filip Maksymilian Pechcin,
syn Sylwii i Huberta,
ur. 17.03, godz. 11.35,
3200 g, 52 cm,
Mińsk Maz

Adam Tomaszewski,
syn Anny i Stanisława,
ur. 18.03, godz. 5.00,
3480 g, 53 cm,
Latowicz

Maja Krusiewicz,
córka Iwony,
ur. 19.03, godz. 7.40,
3650 g, 54 cm,
Mińsk Maz.

Pakiety zdjęć od 20 zł

LARYNGOLOG

ogło sze ni e/OBWIESZCZENIE

WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego części wsi Szymankowszczyzna,
gmina Stanisławów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594), art. 20 ust. 1
ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 647, ze zm.)
w związku z uchwałą Nr XXXIII/221/2006 Rady Gminy Stanisławów z dnia 8 kwietnia 2006r. w sprawie przystąpienia
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części wsi Szymankowszczyzna Rada Gminy
Stanisławów stwierdzając, że plan nie narusza ustaleń Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Stanisławów zatwierdzonego uchwałą Nr XIV/76/2008 Rady Gminy Stanisławów z dnia 17 marca 2008r.

lek. med. Jolanta Figura

tel. 605 046 198

pn., śr., pt.,:15-17. czw.: 18-19, sob, 10-12
- przyjęcia dorośli i dzieci
- badania audiometryczne słuchu
(w hałasie, na wysokości, kierowcy)

Inne terminy po uzgodnieniu telefoniczym

Mińsk Maz., ul. 11 Listopada 4/14
(wejście od ul. Topolowej)

zawiadamiam
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części
wsi Szymankowszczyzna, gmina Stanisławów obejmujący teren określony w załączniku Nr 1 do niniejszej
uchwały Rady Gminy Stanisławów wraz z prognozą oddziaływania na środowisko w dniach od 08.04.2014 r.
do 29.04.2014 r. w siedzibie Urzędu Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów w godzinach
pracy urzędu, tj. poniedziałek 10.00-18.00, wtorek-piątek 8.00-16.00.
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu miejscowego rozwiązaniami
odbędzie się w dniu 24.04.2014.r. w siedzibie Urzędu Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304
Stanisławów o godz. 10.00 w sali konferencyjnej.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 w/w ustawy, każdy, kto kwestionuje ustalenia przyjęte w projekcie planu
miejscowego, może wnieść uwagi.
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Stanisławów z podaniem imienia i nazwiska
lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu wnioskodawcy, oznaczenia nieruchomości, której
uwaga dotyczy oraz przedmiotu uwagi w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14.05.2014 r.
Uwagi mogą być wnoszone :
- w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Stanisławów, ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów,
- ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Gminy Stanisławów ul. Rynek 32, 05-304 Stanisławów,
- w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym
przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu, na adres e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpośrednim
podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001r. o podpisie
elektronicznym (Dz.U. Nr 130, poz. 1450 z późn.zm.) na adres e-mail: urzad.gminy@stanislawow.pl;
W przedmiotowej sprawie postępowanie o transgranicznym oddziaływaniu na środowisko nie jest
prowadzone.
Przedłożone uwagi podlegają rozpatrzeniu przez Wójta Gminy Stanisławów, złożone
po upływie terminu pozostawia się bez rozpatrzenia.

SKLEP MEDYCZNY

MARGO

Mińsk Maz., ul. Piękna 2/46
(wejście od ul. Kościuszki)
Pn.-Pt. 900-1800 SOB 900-1400
tel. 25 749 13 01, kom. 512 381 333
margo.medyczny@gmail.com

REFUNDACJA NFZ
PIELUCHOMAJTKI, WKŁADKI HIGIENICZNE:
WORKI I PŁYTKI STOMIJNE, CEWNIKI,
WORKI DO ZBIÓRKI MOCZU,
PERUKI, PROTEZY PIERSI,
MATERACE I PODUSZKI PRZECIW ODLEŻYNOWE,
WÓZKI, BALKONIKI.
ORAZ: - ART.ORTOPEDYCZNE I REHABILITACYJNE
- ART. P/ŻYLAKOWE
- KOSMETYKI, SUPLEMENTY DIETY I INNE...

Zapraszamy na...

NAJNIŻSZE CENY-SPRAWDŹ!

Zgłoszenia do 15 kwietnia 2014

www.co-slychac.pl

www.mivena.pl
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