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Relacja z warsztatów z Robotyki w Plewiskach
W lipcu 2018 w Bibliotece Pu-
blicznej w Plewiskach odbyły
się warsztaty z robotyki dla
dzieci.

Zajęcia prowadzone były przez
firmę Robokid – warsztaty
techniczne, która wprowadziła
dzeci w świat programowania
i robotyki. Udział brały dzieci
w wieku od 7 do 11 lat.

Uczestnicy między innymi kon-
struowali roboty przeznaczone
do transportu i wywołali trzę-
sienie Ziemi. Jednym z punktów
programu było również progra-
mowanie przy użyciu czujników
koloru i dotyku.

Czytaj dalej na str. 4

Ścianka do tenisa już otwarta
Plewiska liczą coraz więcej
mieszkańców. Jest to najlicz-
niejsza wieś w gminie Komor-
niki.

W odpowiedzi na potrzeby
mieszkańców powstają kolejne
udogodnienia, które mają za-
chęcać do spędzania czasu na

świeżym powietrzu.

18 lipca tego roku została
otwarta ścianka do gry w teni-
sa ziemnego.

Czytaj dalej na str. 2

Dotacje na wymianę starego pieca
Na ostatniej przed wakacjami
sesji rada gminy Komorniki
podjęła decyzję o uruchomie-
niu dotacji z gminnego budżetu
na wymianę starych pieców na
ekologiczne systemy ogrzewa-
nia (kotły gazowe, olejowe,
elektryczne, pompy ciepła, pa-
liwa stałe).

To odpowiedź gminy na wskaź-

niki poziomu zanieczyszczenia
powietrza w naszej okolicy.

Władze gminy zachęcają do
wymiany pieców węglowych,
w trosce o nasze środowisko,
a także zdrowie nasze i sąsia-
dów. Dzięki wymianie pieców
ograniczona zostanie emisja
zanieczyszczeń pochodzących
z pieców oraz kotłowni węglo-

wych.

Dotację w wysokości 80%
kosztów (ale nie więcej niż 5000
zł na jeden budynek) może
otrzymać każdy mieszkaniec
gminy.

Czytaj dalej na str. 3

Cykl porad prawnych Str. 5
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Szanowni Państwo,

zapraszamy wszystkich mie-
szkańców, a w szczególności
rolników, na gminne dożynki,
które odbędą się w niedzielę,
2 września 2018 roku w Ko-
mornikach.

Dożynki, o godzinie 14:00, roz-
pocznie uroczysta Msza Święta
Dziękczynna w Kościele pw. św.
A. Apostoła w Komornikach.
Następnie barwny korowód do-
żynkowy przejdzie na stadion
sportowy w Komornikach, gdzie
odbędzie się część oficjalna
i artystyczna. Gwiazdą tego-
rocznego Święta Plonów będzie
Halina Mlynkova.

Dożynki Gminy Komorniki

Ścianka do tenisa ziemnego już otwarta
Plewiska liczą coraz więcej
mieszkańców. Jest to najlicz-
niejsza wieś w gminie Komor-
niki. W odpowiedzi na potrzeby
mieszkańców powstają kolejne
udogodnienia, które mają za-
chęcać do spędzania czasu na
świeżym powietrzu.

18 lipca tego roku została
otwarta ścianka do gry w teni-
sa ziemnego.

Znajduje się w Plewiskach
na skrzyżowaniu ulic prof.
J. Kozłowskiego i Zielarskiej.
Ścianka została zbudowana
na boisku z nawierzchnią
poliuretanową, a całość została
ogrodzona piłkochwytami

o wysokości 4m.

Korzystać z niej można co-
dziennie w godz. 10.00 – 20.00.

Od połowy września 2018 r.
mają również ruszyć prace nad
drugim etapem budowy parku
rekreacyjnego w Plewiskach.

W planach jest budowa trawia-
stego boiska do piłki nożnej,
alejki, nasadzenia oraz stacja
street work out.

GOSIR Komorniki

Zapraszamy całe rodziny,
bo każdy znajdzie tu coś dla
siebie. Będą wspaniałe atrakcje
dla najmłodszych oraz ciekawe
prezentacje i występy dla tych
nieco starszych. Podczas doży-
nek będzie można skosztować
smacznych potraw przygoto-
wanych m.in. przez Panie z kół
gospodyń wiejskich.

Zapraszamy i życzymy wszyst-
kim dużo dobrej zabawy!

W imieniu Komitetu
Dożynkowego

Wójt Gminy Komorniki
Jan Broda
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Dotacje na wymianę starego pieca
Na ostatniej przed wakacjami
sesji rada gminy Komorniki
podjęła decyzję o uruchomie-
niu dotacji z gminnego budżetu
na wymianę starych pieców na
ekologiczne systemy ogrzewa-
nia (kotły gazowe, olejowe,
elektryczne, pompy ciepła, pa-
liwa stałe).

To odpowiedź gminy na wskaź-
niki poziomu zanieczyszczenia
powietrza w naszej okolicy.

Władze gminy zachęcają do
wymiany pieców węglowych,
w trosce o nasze środowisko,
a także zdrowie nasze i sąsia-

dów. Dzięki wymianie pieców
ograniczona zostanie emisja
zanieczyszczeń pochodzących
z pieców oraz kotłowni węglo-
wych.

Dotację w wysokości 80%
kosztów (ale nie więcej niż 5000
zł na jeden budynek) może
otrzymać każdy mieszkaniec
gminy.

Warunki konieczne do otrzy-
mania dotacji:
- trwała likwidacja systemów
ogrzewania opartych na paliwie
węglowym,
- jeśli w budynku zainstalowany

jest inny system ogrzewania,
musi on spełniać kryteria eko-
logiczne.

Wnioski o dotację można skła-
dać od 20 września 2018 r. do
30 października 2020 r. w
urzędzie gminy Komorniki.

Wnioski rozpatrywane będą
według kolejności zgłoszeń.

Szczegółowe informacje oraz
dokumenty do pobrania do-
stępne są na stronie interneto-
wej gminy.

Komorniki.pl

Znakowanie rowerów

Podajemy terminy znakowania
rowerów w ramach programu
prewencyjnego „Poznański ro-
wer – bezpieczny rower”:

06.08.2018 r.
w godz. 10:00 – 13:00

28.08.2018 r.
w godz. 15:00 – 18:00

Znakowania odbywać się będą
w Komisariacie Policji w Ko-
mornikach.

Osoba rejestrująca rower po-
winna posiadać dowód osobisty
lub inny dokument potwier-
dzający jej tożsamość oraz po-
winna przybyć z rowerem
wyposażonym w: dzwonek,
sprawny hamulec, światła i od-
blaski. Rower powinien posiadać
również numer ramy.

Komisariat Policji
w Komornikach

Plan działań priorytetowych
dzielnicowych KP Komorniki
Dzielnicowi Komisariatu Policji
w Komornikach prowadzą
działania mające na celu
zmniejszenie popełniania
przestępstw i wykroczeń
w swoich rejonach.

Od początku lipca funkcjona-
riusze rozpoczęli czynności
zgodnie ze stworzonymi przez
nich planami działań prioryte-
towych.

Mł. asp. Maciej Dziuba prowadzi
działania w Wirach, gdzie w
okolicy ulic Brzoskwiniowej i
Czereśniowej wystąpiły w
ostatnim czasie kradzieże po-
jazdów, a także włamania do
mieszkań. Podobne czynności

podejmuje st. sierż. Sebastian
Kuriata, który zwrócił szcze-
gólną uwagę na problem kra-
dzieży pojazdów z terenu
Osiedla Parkowego w Komor-
nikach. St. sierż. Grzegorz
Otocki swoje działania skierował
przeciwko popełnianiu prze-
stępstw kradzieży pojazdów i
części samochodowych z Ple-
wisk z ul. Fabianowskiej 73-77.

W rejonie ulicy Topolowej w
Komornikach st. sierż. Adam
Równiak skupił się na problemie
poruszania się pojazdów cię-
żarowych po ulicach osiedlo-
wych. Sierż. Adrian Bezulski
prowadzi działania mające na
celu zniwelowanie wykroczeń

związanych ze spożywaniem
alkoholu w miejscach publicz-
nych w rejonie Osiedla Zielar-
skiego, PKP Junikowo, Nowego
Rynku, a także DK "Remiza".

Komisariat Policji w Komorni-
kach prosi o wszelkie infor-
macje, które mogą przyczynić
się do ograniczenia przestęp-
czości lub do wykrycia ich
sprawców. Wszelkie spostrze-
żenia można przekazywać
dzielnicowym. W nagłych przy-
padkach prosimy o kontakt na
numer telefonu alarmowego KP
Komorniki 601-799-114 lub do
Oficera Dyżurnego Komendy
Miejskiej Policji w Poznaniu 997
lub 112.

Kronika Policyjna

Zdarzenia zaistniałe w czerwcu
2018r.

01.06.2018

Plewiska, ul. Północna
ustalony sprawca dokonał kra-
dzieży elektronarzędzi oraz
odzieży z pomieszczenia go-
spodarczego.

03.06.2018

Plewiska, ul. Kminkowa
n/n sprawca dokonał kradzieży
pojazdu m-ki VW Caddy

Wiry, ul. Malwowa
dwóch małoletnich sprawców
dokonało uszkodzenia szyb

w nowowybudowanym budyn-
ku.

08.06.2018

Komorniki, ul. Jagodowa
n/n sprawca dokonał kradzieży
pojazdu Lexus.

Plewiska, ul. Północna
n/n sprawca dokonał włamania
do budynku mieszkalnego,
a następnie kradzieży laptopa,
gotówki i biżuterii.

09.06.2018

Głuchowo, ul. Komornicka
funkcjonariusze KP Komorniki
dokonali zatrzymania mężczy-
zny popełniającego przestęp-
stwo kierowania pojazdem
w stanie nietrzeźwości.

Komorniki, ul. Pana Tadeusza
n/n sprawca dokonał kradzieży
pojazdu m-ki BMW

11.06.2018

Plewiska, ul. Fabianowska
n/n sprawca dokonał kradzieży
elementów wyposażenia pojaz-

du.

13.06.2018

Komorniki, ul. Wirowska
funkcjonariusze KP Komorniki
dokonali zatrzymania mężczy-
zny popełniającego przestęp-
stwo posiadania środków odu-
rzających.

14.06.2018

Komorniki, ul. Jeziorna
n/n sprawca dokonał kradzieży
elementów urządzeń klimaty-
zacyjnych.

Głuchowo, ul. Pogodna
funkcjonariusze KP Komorniki
dokonali odnalezienia przy-
właszczonego pojazdu m-ki Kia.

16.06.2018

Plewiska, ul. Fabianowska
ustalony sprawca dokonał
przywłaszczenia kluczy od po-
jazdu Ford Focus.

18.06.2018

Plewiska, ul. Wrzosowa

n/n sprawca dokonał kradzieży
4 rowerów.

19.06.2018

Plewiska, ul. Tęczowa
funkcjonariusze KP Komorniki
dokonali zatrzymania kobiety
popełniającej przestępstwo po-
siadania środków odurzających.

21.06.2018

Komorniki, ul. Kolumba
funkcjonariusze KP Komorniki
dokonali zatrzymania mężczy-
zny bezpośrednio po popełnie-
niu przestępstwa kradzieży
przesyłek kurierskich.

24.06.2018

Komorniki, ul. Pocztowa
n/n sprawca dokonał przy-
właszczenia dokumentów i pie-
niędzy pozostawionych na
ławce w parku.

28.06.2018

Komorniki, ul. Kwiatowa
n/n sprawca dokonał kradzieży
pojazdu m-ki Mercedes-Benz.

Ponadto policjanci przyjęli 31
zgłoszeń innych przestępstw
w tym 12 to oszustwa na róż-
nych portalach internetowych.

sierż. Adrian Bezulski
Dzielnicowy Komisariatu Poli-

cji w Komornikach

Policja w Komornikach prosi
o wszelkie informacje, które
mogą przyczynić się do ograni-
czenia przestępczości lub do
wykrycia ich sprawców. Wszel-
kie spostrzeżenia można prze-
kazywać dzielnicowym.

Zapewniamy anonimowość.

W nagłych przypadkach prosi-
my o kontakt na numer telefonu
alarmowego KP Komorniki 601-
799-114 lub do Oficera Dyżur-
nego Komendy Miejskiej Policji
w Poznaniu 997 lub 112.

Chcesz wiedzieć czy w Twojej
okolicy jest bezpiecznie? Mo-
żesz mieć na to wpływ!! Reaguj
na zagrożenia!! Odwiedź Kra-
jową Mapę Zagrożeń Bezpie-
czeństwa oraz aplikację Moja
Komenda www.policja.pl
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4 lipca br. w siedzibie Komendy
Wojewódzkiej Policji w Pozna-
niu odbyła się uroczysta gala,
podczas której rozdano nagro-
dy, dyplomy oraz pamiątkowe
medale dla zwycięzców plebi-
scytu „Dzielnicowy na Medal”
zorganizowanego przez Głos
Wielkopolski.

Jednym z nagrodzonych został
również dzielnicowy z Komi-
sariatu Policji Komorniki sierż.
Adrian Bezulski, który na co
dzień pełni służbę na terenie
Plewisk.

Komisariat Policji
w Komornikach

Zwycięzcy plebiscytu "Dzielnicowy na medal"

Relacja z warsztatów z Robotyki w Plewiskach
W lipcu 2018 w Bibliotece Pu-
blicznej w Plewiskach odbyły
się warsztaty z robotyki dla
dzieci.

Zajęcia prowadzone były przez
firmę Robokid – warsztaty
techniczne, która wprowadziła
dzeci w świat programowania
i robotyki. Udział brały dzieci
w wieku od 7 do 11 lat.

Uczestnicy między innymi kon-
struowali roboty przeznaczone
do transportu i wywołali trzę-
sienie Ziemi. Jednym z punktów

programu było również progra-
mowanie przy użyciu czujników
koloru i dotyku.

Zajęcia były bardzo interesujące
dla młodych konstruktorów
i dały im dużo satysfakcji. Dzięki
ich zaangażowaniu powstały
roboty o zaawansowanych
możliwościach.

biblioteka-komorniki.pl

zdjęcia udostępniono z:
www.biblioteka-komorniki.pl

oraz Robokid
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Cykl porad prawnych

W dniu 12 lipca 2018r. Rzecznik
Praw Dziecka przedstawił
projekt nowego Kodeksu ro-
dzinnego, który powstawał
6 lat. Projekt ten jest o tyle
przełomowy, że zawiera regu-
lacje prawne dotyczące prawa
materialnego, procesowego
i wykonawczego w jednym ak-
cie. Do projektu wprowadzono
wiele znaczących zmian. Poni-
żej przedstawione zostały naj-
istotniejsze z nich.

Nowa właściwość sądów
Sprawy rodzinne będą roz-
strzygane wyłącznie przez sądy
i sędziów rodzinnych. Dla spraw
o  separację, o rozwód, o  unie-
ważnienie małżeństwa oraz
ustalenie istnienia albo nieist-
nienia małżeństwa mają być
właściwe sądy rejonowe, za-
miast okręgowych.

Definicja dziecka i dobra
dziecka
Projekt Kodeksu rodzinnego
przejmuje definicję dziecka, za-
wartą w ustawie z dnia 6 stycz-
nia 2000r. o Rzeczniku Praw
Dziecka, zgodnie z którą dziec-
kiem jest każda istotna ludzka od
poczęcia do pełnoletności.
Ponadto, dla zapewnienia jed-
nolitości interpretacji i orzecz-
nictwa po raz pierwszy
zdefiniowano „dobro dziecka”
jako stan, w którym dziecko
osiąga prawidłowy, całościowy
i  harmonijny rozwój psychiczny,
fizyczny i społeczny, z poszano-
waniem jego godności i wynika-
jących z niej naturalnych praw.
Dobro to jest kształtowane
w  szczególności przez pozytywne
relacje osobiste, relacje rodzinne
i sytuacje wychowawcze. Zasada
dobra dziecka to kluczowa za-
sada prawa rodzinnego, mająca
pierwszeństwo przed wszystki-
mi innymi.

Podmiotowość dziecka
Projekt Kodeksu rodzinnego
nadaje dziecku status uczestni-
ka postępowania. Dziecko

w ramach swej podmiotowości
ma przypisane nie tylko wolno-
ści i prawa, lecz także odpo-
wiedzialność za ich posiadanie
oraz obowiązki.

Definicje rodziny, małżeństwa
i konkubinatu po raz pierwszy
Pierwszy raz w polskim akcie
prawnym znalazły się definicje
kluczowych pojęć z zakresu
prawa rodzinnego, takich jak
rodzina, małżeństwo i konkubi-
nat. Zgodnie z projektem:
- rodzina to wspólnota obejmu-
jąca małżonków, małżonków
i dziecko, rodzica i dziecko,
a  także oparta na pokrewień-
stwie, powinowactwie lub adop-
cji, którą łączą relacje rodzinne;
- małżeństwo to formalnopraw-
ny związek kobiety i mężczyzny
zawarty zgodnie z  przepisami
prawa o zawarciu małżeństwa,
z uwzględnieniem ich relacji
osobistych i  majątkowych;
- konkubinat to nieformalny
związek kobiety i mężczyzny
oparty na porozumieniu osób
niezwiązanych ze sobą stosun-
kiem małżeństwa, a pozostają-
cych w takich relacjach jak
małżonkowie. Konkubinat sta-
nowi rodzinę, jeżeli wychowuje
się w niej wspólne dziecko kon-
kubentów lub dziecko jednego
z nich.

Ugoda i mediacja jako priory-
tety postępowania
Ugodowe załatwianie spraw
poprzez rozwiązywanie sporów
i konfliktów w ramach mediacji
ma wieść prym w postępowa-
niach rodzinnych. Projekt Ko-
deksu rodzinnego przywraca
w tym zakresie obowiązkowe
posiedzenia pojednawcze, któ-
rymi będzie zarządzać wyspe-
cjalizowany w prawie
rodzinnym sędzia lub referen-
darz. Co istotne, mediacja ma
być obowiązkowa w  sprawach
o separację albo o rozwód, gdy
małżonkowie wspólnie wycho-
wują dziecko. Ponadto, w spra-
wach o separację i  rozwód,
projekt nakłada obowiązek sądu
skierowania małżonków wspól-
nie wychowujących dziecko
do specjalisty z zakresu życia
rodzinnego. Powyższe ma na
celu uświadomienie rodzicom
skutków separacji albo rozwodu
dla rozwoju i  wychowania
dziecka. Jednocześnie, mediacja
w sprawach rodzinnych ma stać
się bardziej dostępna, albowiem
jej koszty będą uiszczać w spo-
sób zryczałtowany strony
postępowania, natomiast w  po-
zostałej części pokryje je Skarb
Państwa.

Odpowiedzialność rodzicielska
zamiast władzy rodzicielskiej
Pojęcie władzy rodzicielskiej
zostanie zastąpione znacznie
szerszą odpowiedzialnością ro-

dzicielską, skupiającą się na
podmiotowości dziecka w ro-
dzinie. Zgodnie z projektem
odpowiedzialność rodzicielska
to zadanie, postawa i relacje ro-
dziców z dzieckiem, wykonywane
z  poszanowaniem jego godności
i praw, zgodnie z porządkiem
społeczno-prawnym. Celem od-
powiedzialności rodzicielskiej są
troska o dziecko i zaspokajanie
jego potrzeb, przygotowanie do
życia w rodzinie i społeczeństwie
oraz wypełnianie obowiązku
alimentacyjnego. Jest realizo-
wana, w szczególności,
przez wykonywanie obowiązków
i praw w  zakresie pieczy nad
osobą i majątkiem dziecka, re-
prezentacji, utrzymywania rela-
cji osobistych, ustalania
pochodzenia dziecka, jego imie-
nia i nazwiska, miejsca pobytu.
Odpowiedzialność rodzicielska
odnosi się odpowiednio do osób,
które na mocy orzeczenia sądu
ponoszą wobec dziecka taką od-
powiedzialność jak rodzice.
Projekt reguluje także odpo-
wiedzialność rodziców dziecka,
którzy żyją w  konkubinacie.

Relacje osobiste zamiast kon-
taktów
Według definicji z projektu re-
lacje osobiste  to styczność
dziecka z rodzicami, osobami
które ponoszą taką odpowie-
dzialność jak rodzice, krewnymi
i  innymi osobami mu bliskimi,
a także między małżonkami oraz
ich wzajemne stosunki i  powin-
ności osobowe, oparte na więzi
psychicznej, fizycznej i gospo-
darczej. Relacje osobiste
wzmacniają zatem podmioto-
wość obu stron i są szerszym
pojęciem niż kontakty, ujęte
w obowiązującym Kodeksie ro-
dzinnym i  opiekuńczym. Zgod-
nie z projektem, dziecko ma
prawo i powinność utrzymywa-
nia relacji osobistych z rodzi-
cami, a także prawo do
utrzymywania relacji osobistych
z osobami jemu bliskimi. Projekt
wprowadza również pojęcie re-
lacji rodzinnych jako osobistą
styczność oraz wzajemne sto-
sunki i powinności osobowe
i majątkowe między członkami
rodziny.

Piecza konsensualna i piecza
równoważna – nowe pojęcia
Piecza konsensualna to piecza
rodziców sprawowana nad
dzieckiem, oparta na porozu-
mieniu między nimi, zgodna
z dobrem dziecka, uwzględnia-
jąca jego zdanie oraz prawo
dziecka do wychowania przez
oboje rodziców.
Piecza równoważna to piecza
rodziców sprawowana nad
dzieckiem, określona w orzecze-
niu sądu, sprawowana naprze-
miennie przez każdego
z rodziców w powtarzających się,
ale niekoniecznie w takich sa-
mych okresach, zgodna z dobrem
dziecka, uwzględniająca jego

zdanie oraz prawo dziecka
do wychowania przez oboje ro-
dziców.
Sąd będzie wysłuchiwał dziecko
i uwzględniał jego zdanie sto-
sownie do okoliczności, rozwoju
psychicznego, stanu zdrowia
i stopnia dojrzałości, jeżeli jest
ono zgodne z dobrem i potrze-
bami dziecka przed zatwier-
dzeniem porozumienia ro-
dziców w zakresie pieczy kon-
sensualnej lub wydaniem orze-
czenia w zakresie pieczy
równoważnej.

Obowiązkowe wysłuchanie
dziecka i przedstawiciela
ustawowego
Zgodnie z nowymi przepisami
Sąd będzie zobowiązany do
wysłuchania dziecka w każdej
sprawie dotyczącej jego osoby
lub majątku na określonych za-
sadach i  warunkach i stosownie
do okoliczności, rozwoju inte-
lektualnego, społecznego i psy-
chicznego oraz stanu zdrowia
dziecka przy uwzględnieniu jego
stanowiska i  rozsądnego życze-
nia. Projekt wprowadza także
zasadę jednorazowości wysłu-
chania dziecka, chyba, że wy-
maga tego ochrona praw i dobra
dziecka. Ponadto, przed wyda-
niem orzeczenia co do istoty
sprawy, sąd będzie musiał
wysłuchać przedstawiciela
ustawowego dziecka, a w uza-
sadnionych przypadkach rów-
nież inną osobę bliską dziecku,
opiekuna, kuratora lub adwo-
kata dziecka.

Adwokat dziecka
Projekt przewiduje zupełnie
nową instytucję w postaci ad-
wokata dziecka, który ma
reprezentować dziecko w po-
stępowaniach w sprawach ro-
dzinnych. Będzie nim adwokat
lub radca prawny, specjalizujący
się w sprawach z zakresu
ochrony praw i wolności dziec-
ka, działający dla dobra i na
rzecz dziecka. W niektórych
rodzajach spraw (np. o ustalenie
macierzyństwa, adopcję zagra-
niczną, ograniczenie lub po-
zbawienie odpowiedzialności
rodzicielskiej obojga rodziców)
udział adwokata dziecka będzie
obligatoryjny.

Alimenty
Okres przedawnienia roszczeń
z tytułu obowiązku alimenta-
cyjnego wydłużono z 3 do 5 lat.
Ponadto, na wniosek adwokata
dziecka lub dziecka, które
ukończyło 16 lat, w sprawach,
w  których prowadzone jest po-
stępowanie wykonawcze, sąd
będzie mógł zażądać rozliczenia
sposobu wydatkowania alimen-
tów od osoby otrzymującej na-
leżne dziecku alimenty.

Zakaz kar cielesnych i poniża-
jącego traktowania
Ponadto, do projektu Kodeksu
rodzinnego wprowadzono zakaz
stosowania kar cielesnych jako
metody wychowawczej, który
znajduje się w obowiązującym
Kodeksie rodzinnym i  opiekuń-
czym, a jako formę zakazanej
przemocy uznano również po-
niżające traktowanie dziecka.

Ochrona dziecka nienarodzo-
nego przed nieodpowiedzial-
nymi zachowaniami matki
Projekt Kodeksu rodzinnego
wprowadza liczne narzędzia
i możliwości organów oraz in-
stytucji w celu ochrony zdrowia
i życia dziecka nienarodzonego
przed niekorzystnymi działa-
niami kobiet w ciąży, takimi jak
spożywanie alkoholu lub zaży-
wanie innych substancji
psychotropowych. Kodeksowe
rozwiązania mają być stosowane
przede wszystkim w celu sze-
rzenia świadomości i edukacji
kobiet ciężarnych co do wpływu
alkoholu lub innych substancji
psychoaktywnych na rozwój
płodu oraz niesienia pomocy
w zakresie wyjścia z  uzależnie-
nia.

Źródło:
- https://brpd.gov.pl

Artykuł powstał
przy współpracy z

Adwokat Agnieszką Marciniak
specjalizującą się

m.in. w prawie rodzinnym

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Agnieszka Marciniak

ul. Grunwaldzka 519e/2
62-064 Plewiska

tel. + 48  600  364  964
www.acadwokat.pl

Nowy projekt kodeksu rodzinnego
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Jesteś mieszkańcem Plewisk i chcesz poinformować o ważnym wydarzeniu ? Skontaktuj się z naszą
redakcją, a my umieścimy Twoją wiadomość w gazecie lub na portalu Plewiska.pl

Wakacyjne warsztaty w Szreniawie

W Szreniawie od lipca odby-
wają się wakacyjne warsztaty
dla dzieci i młodzieży.

W sierpniu będzie można wziąć
udział w dwóch wydarzeniach -
tydzień ze zwierzętami gospo-
darskimi oraz tydzień z wikliną.

07.08 – 10.08.
godz. 11.00 – 13.00

Tydzień ze zwierzętami go-
spodarskimi

W programie: skąd bierze się
mleko i jakie produkty można
z niego uzyskać, karmienie
zwierząt (króliki, kozy, owce),
przejażdżka bryczką (w zależ-
ności od pogody).

Zajęcia odbędą się w oborze.

14.08 – 17.08
godz. 11.00 – 13.00
Tydzień z wikliną

W programie: sposoby formo-
wania wikliny, wyplatanie ko-
szyków z wikliny. Każdy będzie
mógł zabrać stworzony przez
siebie kosz.

Zajęcia odbędą się w namiocie
przed sceną.

Wstęp na warsztaty jest bez-
płatny, jednak ilość miejsc jest
ograniczona.

Zgłoszenia należy kierować do
kasy muzeum, dzwoniąc pod
numer tel. 61 810 76 29 wew. 21.

www.muzeum-szreniawa.pl
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Przepis na sałatkę z pieczonym burakiem
Składniki:

• 2 torebki (200g) kaszy jaglanej

• mix sałat (może być również

lodowa lub włoska)

• 3 nieduże buraczki

• pół kostki fety

• garść orzechów włoskich

(może być również słonecznik

lub pestki dyni)

• olej słonecznikowy

• sól, pieprz

Wykonanie:

Buraki umyj, skrop oliwą. Na-
stępnie każdego oddzielnie za-
wiń w folię aluminiową i ułóż na
blaszce. Wstaw je do piekarnika
nagrzanego do 200 stopni i
piecz aż będą miękkie (45 – 60
minut).

W tym czasie ugotuj kaszę ja-
glaną na sypko, a następnie od-

staw, aby wystygła.

Weź dużą miskę, dodaj porwaną
sałatę oraz pokrojoną w kostkę
fetę.

Na suchej patelni upraż orzechy,
posiekaj i dodaj do miski.

Jeśli buraki są już miękkie, wyj-
mij je z piekarnika i odwiń z folii.
Kiedy przestygną, obierz je ze
skórki, pokrój w kostkę i dodaj
do sałatki.

Kiedy kasza będzie już całkiem
zimna wsyp ją do miski.

Dodaj olej oraz pieprz i sól do
smaku. Wszystko delikatnie
wymieszaj. Sałatka będzie miała
ładny różowy kolor.

To idealna propozycja na lunch
do pracy. Jest pożywna i bardzo
zdrowa.

Alimenty
Okres przedawnienia roszczeń
z tytułu obowiązku alimenta-
cyjnego wydłużono z 3 do 5 lat.
Ponadto, na wniosek adwokata
dziecka lub dziecka, które
ukończyło 16 lat, w sprawach,
w  których prowadzone jest po-
stępowanie wykonawcze, sąd
będzie mógł zażądać rozliczenia
sposobu wydatkowania alimen-
tów od osoby otrzymującej na-
leżne dziecku alimenty.

Zakaz kar cielesnych i poniża-
jącego traktowania
Ponadto, do projektu Kodeksu
rodzinnego wprowadzono zakaz
stosowania kar cielesnych jako
metody wychowawczej, który
znajduje się w obowiązującym
Kodeksie rodzinnym i  opiekuń-
czym, a jako formę zakazanej
przemocy uznano również po-
niżające traktowanie dziecka.

Ochrona dziecka nienarodzo-
nego przed nieodpowiedzial-
nymi zachowaniami matki
Projekt Kodeksu rodzinnego
wprowadza liczne narzędzia
i możliwości organów oraz in-
stytucji w celu ochrony zdrowia
i życia dziecka nienarodzonego
przed niekorzystnymi działa-
niami kobiet w ciąży, takimi jak
spożywanie alkoholu lub zaży-
wanie innych substancji
psychotropowych. Kodeksowe
rozwiązania mają być stosowane
przede wszystkim w celu sze-
rzenia świadomości i edukacji
kobiet ciężarnych co do wpływu
alkoholu lub innych substancji
psychoaktywnych na rozwój
płodu oraz niesienia pomocy
w zakresie wyjścia z  uzależnie-
nia.

Źródło:
- https://brpd.gov.pl

Artykuł powstał
przy współpracy z

Adwokat Agnieszką Marciniak
specjalizującą się

m.in. w prawie rodzinnym

Kancelaria Adwokacka
Adwokat Agnieszka Marciniak

ul. Grunwaldzka 519e/2
62-064 Plewiska

tel. + 48  600  364  964
www.acadwokat.pl
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Informacje

Kącik Kultury
Specjalnie dla mieszkańców Plewisk, stworzyliśmy krótką rozpiskę zaplanowanych wydarzeń kulturalnych w Poznaniu.

Kino letnie:

„Kino nad Wartą”

4.08.2018
„Był sobie pies” plaża Szeląg

11.08.2018
„Nice Guys. Równi goście”
Przystań miejska – Cypel Warty

„Letnie spotkania filmowe”
WDK Koźlak

4.08.2018

25.08.2018

Kino letnie w parku Starego
Browaru:

8.08.2018
The Place

22.08.2018

Jak zostać królem?

29.08.2018
Przepis na miłość

Koncerty:

10.08.2018
The Raunchies

18.08.2018
Perły Baroku & Łukasz Kuropa-
czewski

18.08.2018
Koncert #NaFalach

18.08.2018
Crywank

19.08.2018
Koncert Jazzowy nad Wartą

25.08.2018
Maria Antkowiak

26.08.2018
Unobtainum

31.08.2018
Koncert w ramach festiwalu
Akademia Gitary - Dominic
Miller

31.08.2018
Karolina Cicha i Spółka

9,16,23,30.08.2018
Staromiejskie koncerty
organowe

Spektakle #NaWolnym:

17.08.2018
PePePe. Przegląd Piosenki Po-
znańskiej

18.08.2018
La La Lalki

19.08.2018
Gąska

20.08.2018
Seks dla opornych

21.08.2018
Danuta W.

22.08.2018
Nic nie gra

23.08.2018
Kalina

24.08.2018
Akompaniator

Spektakle dla dzieci:

4,5.08.2018
Alicja po drugiej stronie lustra

19.08.2018
#NaWolnym Blumowe piosenki

25.08.2018
#NaWolnym Chodź na słówko

Warsztaty dla dzieci:

11.08.2018
Dzieciaki animują!
Czytamy polskie bajki

Inne wydarzenia:

3-5.08.2018
Kulturalny Stary Rynek

10-12.08.2018
Kulturalny Stary Rynek

26.08.2018
Piknik czytelniczy

15-19.08.2018
Ogólnopolski Festiwal Dobrego
Smaku




