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Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo!

Styczeń tradycyjnie zaczynamy od podsumowań i planów dla
naszej dzielnicy. O jednych i drugich pisze na s. 8 i 12 pan
Michał Kucharski z Rady Osiedla. Ponadto na s. 6 znajdą Państwo projekt budżetu dla Naramowic na ten rok. Pan Adam
Szabelski pisał już w grudniu, że będzie to dla naszej dzielnicy rok jubileuszowy. Na s. 4 wraz z Radą Osiedla proponuje,
w jaki sposób my mieszkańcy możemy tę okazję uczcić.
Jedne wybory za nami, następne – przed nami. Bardzo ważne dla lokalnej społeczności, bo do rad jednostek pomocniczych miasta Poznania, czyli osiedli. Naramowice są również
takim osiedlem, więc i my będziemy wybierać nowych radnych na czteroletnią kadencję.
Choć w styczniu leniwie wraca się do codzienności, są tacy,
których energia rozpiera. Z przyjemnością publikujemy poniżej relację z drugiego biegu Warta Challenge, przysłaną
nam przez pana Krzysztofa Grzegorka – maratończyka z Naramowic. Jeśli biegacze (i nie tylko oni) chcą się dowiedzieć,
jak zadbać o swoje stopy zimą, niech zajrzą na s.14, gdzie
podolog – pani Agnieszka Nowaczyk doradza w tej właśnie
kwestii.
Życzymy satysfakcjonującej lektury!
Zespół redakcyjny

Jeszcze podsumowujemy miniony 2014 rok (inwestycje na
terenie Naramowic, dofinansowanie szkół i przedszkoli do
remontów, letnie półkolonie, udział w festynach, spotkania
z Państwem, podejmowane przez Radę zobowiązania, czasem trudne decyzje, dobry wynik w wyborach samorządowych członkiń i członków RO). Jednocześnie jednak myślimy
o tym, co czeka nas za parę tygodni. Już 22 marca wybory
do Rad Osiedli. Na decyzję o tym, czy kandydować oraz na
zbieranie podpisów z poparciem dla poszczególnych kandydatów pozostał niespełna miesiąc. Bardzo zależy nam, abyście Państwo swoje poparcie, bądź jego brak – dla naszej
dotychczasowej pracy, wyrazili poprzez liczny udział w głosowaniu. Warto w Obwieszczeniach sprawdzać, według jakiej ordynacji będziemy głosowali w tych wyborach. To wyjątkowy moment w życiu każdej lokalnej społeczności. Oddając
swój głos, decydujemy, jak będzie wyglądała nasza wspólna
przestrzeń przez najbliższe cztery lata.
Anna Wachowska-Kucharska,
przewodnicząca zarządu RO Naramowice
Adam Szabelski,
przewodniczący RO Naramowice

Warta Challenge
17 stycznia odbył się już drugi bieg Warta Challenge. Jest
to cykl biegów przełajowych wśród nadwarciańskiej przyrody. Bazą zawodów jest Pałac w Biedrusku. Są tu warunki dla
fajnej, towarzyskiej imprezy, połączonej ze spokojnym treningiem objętościowym, budującym formę przed wiosennym
sezonem. Po biegu zawodnicy mogą w Pałacu skorzystać
z prysznica, zjeść ciepły posiłek regeneracyjny, ogrzać się
przy kominku, a nawet przenocować.
Frekwencja w biegu styczniowym wyniosła 114 osób!
Wśród zawodników było trzech członków Klubu 100 Maratonów+: Wiesław Prozorowski, Mariusz Kieslich i Piotr Wiercioch. Wśród zawodników Nordic Walking, którzy maszerowali na dystansie półmaratonu, był nawet mistrz Polski na
tym dystansie – Przemek Stupnowicz z Łodzi.
Najszybszy na dystansie półmaratonu był Paweł Górczyński
(1:28) z Poznania, a w maratonie zwyciężył Paweł Kuśnierz
(3:21) z podpoznańskiego Kaźmierza. Wśród kijkarzy bezkonkurencyjny okazał się Przemek Stupnowicz (2:21).
Nad całością czuwali organizatorzy wsparci rzeszą wolontariuszy. Szczególne podziękowania należą się harcerkom
i harcerzom ze 176 PDW oraz drużyny „Grzmot”, za kierowanie ruchem w trudnych miejscach trasy oraz prowadzenie
punktu żywieniowego obok naramowickiej leśniczówki.
Kolejne zawody z cyklu Warta Challenge Marathon&Half
odbędą się 7 lutego i 7 marca. Więcej informacji na:
http://www.maratonypolskie.pl
https://www.facebook.com/WartaChallenge
Zapraszamy nad Wartę na kolejny bieg! Organizatorzy
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Autorką zimowej ilustracji, którą otrzymała nasza redakcja,
jest zuchenka Zuzia Kaczmarek z 10 Staromiejskiej Gromady Zuchowej Piotrusia Pana. Dziękujemy!
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aktualności rady osiedla
y WYBORY DO RADY OSIEDLA NARAMOWICE
(MARZEC 2015)

W marcu kończy się kadencja obecnej Rady Osiedla.
Wybory odbędą się w niedzielę 22 marca. Zachęcamy
wszystkich mieszkańców nie tylko do głosowania, ale także kandydowania. Osoby zainteresowane startowaniem
w wyborach powinny uważnie śledzić stronę miasta Poznania www.poznan.pl, bo właśnie tam mają się wkrótce
pojawić wszystkie niezbędne wymogi dotyczące rejestracji kandydatów. Zachęcamy wszystkich do wypróbowania swoich sił. Działalność w Radzie Osiedla to okazja,
aby zdobyć nowe doświadczenie, dowiedzieć się więcej o funkcjonowaniu miasta, a przede wszystkim mieć
szansę na zmianę otaczającego nas świata. Dla osób
studiujących praca w Radzie Osiedla może być przydatna w dalszej karierze zawodowej, np. w Urzędzie Miasta. Z kolei dla seniorów jest szansą na podzielenie się
z lokalną społecznością swoim doświadczeniem. Radni
Osiedlowi pobierają niewielką dietę w wysokości około 50
zł miesięcznie, ale działalność daje im ogromną satysfakcję. Mimo że wybory są dopiero w marcu, już teraz warto
podjąć decyzję o kandydowaniu i zacząć namawiać znajomych, żeby poszli głosować.
y CHOINKI

Przypominamy, że nie wolno wyrzucać starych choinek
gdzie bądź. Nie tylko szpecą krajobraz i długo się rozkładają, ale wiosną zwiększają też zagrożenie pożarowe.
Należy je pociąć i wyrzucić do kompostownika lub skontaktować się z firmą wywożącą śmieci w celu ich zabrania. Apelujemy do mieszkańców o zawiadamianie Straży
Miejskiej, gdy widzą osoby wyrzucające choinki w miejscach do tego nieprzeznaczonych.
y INWESTYCJE I REMONTY

W grudniu zakończyły się wszystkie prace przewidywane
przez Radę Osiedla Naramowice na rok 2014. Szerzej pisze o nich Michał Kucharski w podsumowaniu rocznych
działań Rady Osiedla na stronie 8.
Aktualności sporządził: Adam Szabelski

Taneczny sukces
Wspaniale wkroczyła w Nowy
Rok, mieszkanka naszej dzielnicy, tancerka tańca towarzyskiego pani Monika Kałużna,
która w grudniu wraz ze swoim
tanecznym partnerem – panem Rafałem Dorsz, zdobyła
na Finałowym Turnieju Grand Prix Polski w Warszawie dwa
złote medale! Para zajęła pierwsze miejsce w obu stylach tanecznych: standardowym i latynoamerykańskim. Pani Magdalena i pan Rafał tańczą razem od pięciu lat. Reprezentują
Klub Tańca Towarzyskiego Finezja z Poznania. Składamy
serdeczne gratulacje, życząc kolejnych sukcesów w 2015
roku! Obiecujemy o nich pisać!
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Apel do mieszkańców
w związku z 90. rocznicą
przyłączenia Naramowic
do Poznania
1 stycznia 1925 roku weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 grudnia 1924 roku o rozszerzeniu granic
Poznania. Tego dnia mieszkańcy Naramowic stali się częścią
większej wspólnoty, jaką jest miasto Poznań.
Rada Osiedla Naramowice w 90. rocznicę tego wydarzenia,
w imieniu 16 tysięcy mieszkańców dzielnicy, wyraża radość
z faktu, iż wszyscy możemy z dumą powiedzieć, że jesteśmy
poznaniakami. My, naramowiczanie, ciężko pracujemy na
rzecz miasta i swoim zaangażowaniem pragniemy rozwijać
naszą małą ojczyznę przez następne lata. Mamy nadzieję,
że rok jubileuszowy będzie zapamiętany jako rok przełomowy, w którym sytuacja Naramowic zmieni się na lepsze.
Rada Osiedla Naramowice z tej okazji postanowiła wystosować do mieszkańców naszej dzielnicy specjalny apel. Nie
jest on poważny i smutny, lecz wyrażający radość z tej rocznicy. Mamy nadzieję, że jego nietypowa forma zostanie dobrze
przyjęta.
APEL DO MIESZKAŃCÓW OSIEDLA NARAMOWICE,
PLACÓWEK OŚWIATOWYCH Z TERENU OSIEDLA,
WSPÓLNOT, SPÓŁDZIELNI, STOWARZYSZEŃ
I ORGANIZACJI ZWIĄZANYCH Z NARAMOWICAMI

Rada Osiedla Naramowice zwraca się o uroczyste świętowanie 90-tej rocznicy przyłączenia Naramowic do Poznania
przez cały rok jubileuszowy poprzez:
1) wzniesienie uroczystego toastu za pomyślność Naramowic przy najbliższej okazji,
2) rezygnację przynajmniej raz w miesiącu z jazdy samochodem ul. Naramowicką na rzecz roweru lub autobusu,
3) wykonanie zdjęcia z napisem „Popieram tramwaj na Naramowice” i przesłanie go na adres e-mailowy Osiedla
w celu umieszczenia na stronie internetowej,
4) podejmowanie działań mających na celu ozdobienie i wysprzątanie Naramowic: m.in. ustawienie donic z kwiatami
na balkonach, koszenie trawy przed domami, wskazywanie Straży Miejskiej dzikich wysypisk śmieci i nielegalnych reklam, udzielanie się w stowarzyszeniach zajmujących się problemami Naramowic,
5) integrowanie się i poznawanie nowych mieszkańców
przez organizowanie imprez sportowych i kulturalnych,
festynów czy sąsiedzkich spotkań towarzyskich,
6) szeroki, przyjazny uśmiech dla wszystkich mieszkańców
miasta.
Jednocześnie Rada Osiedla Naramowice zobowiązuje się
w roku jubileuszowym do jeszcze intensywniejszej pracy
oraz do jeszcze silniejszego lobbowania spraw mieszkańców u władz miasta.
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ludzie z Naramowic

„Trzeba czasu i odwagi” –
z wizytą u Kingi Kulki
Nie ulega wątpliwości, że stworzyła na Naramowicach instytucję jedyną w swoim rodzaju. Edu Arto to jedna z najbardziej
rozpoznawalnych naramowickich marek. Przykład pani Kingi
może być dla wielu inspirujący. Sama od podstaw zbudowała firmę zajmującą się szeroko pojętą edukacją pozaszkolną
dzieci, młodzieży i dorosłych. Wciąż ją rozwija, wzbogacając o nowe zajęcia i warsztaty. Właśnie uruchomiła filię. Bez
Edu Arto krajobraz Naramowic – ten kulturalny – wyglądałby
inaczej. To w Edu Arto odbywają się regularnie kiermasze,
festyny, koncerty wychowanków, spektakle teatru plenerowego i dziecięcego – adresowane do wszystkich mieszkańców
naszej dzielnicy. Na Dzień Kobiet zbierają się panie z całej
okolicy, żeby przy winie, kawie i sałatkach poplotkować i nawiązać nowe znajomości. Prywatnie pani Kinga jest żoną
z dwucyfrowym stażem i mamą dwóch córek. Kobieta sukcesu? Od razu macha ręką, kiedy pojawia się to określenie:
– Nigdy nie myślałam o sobie w tych kategoriach. Nie wiem
nawet, czy marzę, żeby być tak nazywaną – mówi uśmiechnięta (jak zawsze!) pani Kinga Kulka. – A jak to się zaczęło? Zamieszkałam na Naramowicach 14 lat temu. Młode
małżeństwo wzięło kredyt i kupiło mieszkanie. Od początku z sercem podeszłam do tego miejsca, które było wtedy
puściutkie. Mieszkaliśmy bliżej kościoła, tam gdzie Tivoli –
w pierwszym wybudowanym bloku osiedla Jasna Rola. To
był wtedy plac budowy. Przy lesie – nic kompletnie, aż strach
było czasem chodzić. Tylko pojedyncze domki. Ale dobrze
się tutaj czułam, mimo że wcześniej mieszkałam w centrum,
na Grunwaldzie.
Tak sobie rano rozmyślałam, bo czułam, że mnie pani zapyta, jak powstało Edu Arto. Mam wrażenie, że całe moje
życie, nawet dorastającej dziewczyny, przygotowywało mnie
do tej pracy i do tego, żeby takie miejsce stworzyć. Na studiach zawsze lubiłam organizować, pracowałam w agencji
promocyjno-reklamowej, potem na różnych stanowiskach
w „Głosie Wielkopolskim” – od Klubu Czytelnika, poprzez
sekretariat, do kierownika administracyjnego. Z każdej pracy, którą wykonywałam (także tej fizycznej, bo na studiach
dorabiałam sobie sprzątaniem), wyniosłam doświadczenie,
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które wykorzystuję tutaj. Był taki czas, że wszystko tu sama
robiłam – od sprzątania po jakieś poważne rozmowy z firmami, z którymi współpracuję. Moje doświadczenie nauczyło
mnie szacunku do pracy i troski o nią. Zawsze do obowiązków podchodziłam z sercem, nie myśląc o oczekiwaniach.
Kiedy urodziły się dzieci i poszły do przedszkola, korciło
mnie, żeby gdzieś wykorzystać moją energię i doświadczenie – zrobić coś swojego. Na początku trudno mi było
określić co, bo miałam różne pomysły. Ale zawsze łączyło
się to z edukacją dla dzieci. Pomyślałam o swoich córkach
w przedszkolu – co ja tutaj z nimi zrobię po południu? Co by
im wymyślić? A chciałam żeby się uczyły języków, rozwijały kreatywnie, brały udział w fajnych akcjach, nauczyły się
działać i organizować, bo to pomaga w dalszym życiu. Stworzyłam sobie taką mapę, na której pisałam plusy i minusy: co
lubię, czego nie lubię, co bym chciała. I na końcu wyłoniło
się Edu Arto. Miejsce, które będzie pracą, a jednocześnie
pozwoli mi mieć dzieci blisko siebie i czuwać nad ich rozwojem. I tak to zaczęło kiełkować. Trwał ten proces jakieś dwa
lata: myślenia, kombinowania, obaw. Wiadomo, tu kredyt na
mieszkanie, tam inne potrzeby… a miałam przecież pracę
na etacie, dającą poczucie stabilizacji. I nagle taki przewrót. Mnóstwo było obaw, czy jestem gotowa, czy to udźwignę. Mnóstwo przemyśleń, nieprzespanych nocy. Decyzja
nie była więc spontaniczna – pstryk i już, rzucam wszystko.
To szło krok po kroku. Zawsze ważę swoje decyzje; z jednej
strony działam racjonalnie, z drugiej słucham też instynktu.
Na pewno do stworzenia Edu Arto przyczyniło się wsparcie
rodziny. Nikt oczywiście nie decydował za mnie, ale tak małym paluszkiem popychali. Moje dziewczynki miały masę pomysłów, były ciekawe, co się wydarzy, najchętniej same by
wszystko zorganizowały. Mam też dar (mówię „dar” – bo jak
to inaczej nazwać?) szczęścia do ludzi. Oczywiście, że się
czasem zrażę czy ulokuję emocje nie tam, gdzie trzeba, ale
to, że powstało Edu Arto, jest w dużej mierze zasługą tych,
o których nikt się nie dowie. Oni mi pomogli, wsparli, uwierzyli we mnie. Nie byłam sama – i to jest kluczem do mojego
sukcesu. Ale ważne było również to, że umiałam prosić o pomoc, o radę, nie stałam nigdy z zadartym nosem. Np. logo
i nazwę wymyślił nasz dawny sąsiad, który jest grafikiem.
On też czuje się po trosze ojcem Edu Arto. Takich, którzy dołożyli swoją cegiełkę, jest mnóstwo. Np. właściciel budynku
bardzo mi zaufał i pomógł. Poczuł, że może się udać. Tu jest
tylu fajnych ludzi! Inspirują mnie różne kobiety z Naramowic,
które prowadzą jakieś swoje działalności, albo dopiero chcą
zacząć. Trzeba czasu i odwagi, ale jednocześnie potrzebne
nam jest wzajemne wsparcie i dobrej energia… Na tym też
polega sukces – odrzucić to, co jest toksyczne, a skupić się
na tym, co pozytywne. Punkt widzenia jest niezwykle ważny.
Każdego człowieka można widzieć od jego dobrej i złej strony. Ja zawsze wolę od tej lepszej. Jak zatrudniam nauczycieli,
to zanim ocenię umiejętności, muszę wiedzieć, że go polubię. Chemia musi być. I ten instynkt mnie nie zawodzi.
Na początku była tu szkoła językowa i muzyczna. Ludzie
sami mi podpowiedzieli, co jeszcze wprowadzić. Do nowego pomysłu nie podchodzę komercyjnie, staram się przede
wszystkim myśleć, czy to będzie ciekawe, kreatywne.
dokończenie na str. 10 V
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Projekt planu wydatków na rok 2015
Osiedla Naramowice
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rekomendacje

Nowoczesne centrum rekreacyjno-sportowe!

Kto ciekawy, niech wjedzie z Naramowickiej w ul. Bożydara,
pierwszą w prawo za przejazdem kolejowym, przy „Chacie
Polskiej”. Niech jedzie tak chwilkę i spojrzy w prawo. A wtedy się zdziwi – bo jego oczom ukaże się wielki, nowoczesny obiekt, zaprojektowany przez Przemysława Borkowicza
(jednego z dwóch głównych twórców Starego Browaru)
i wybudowany ze skandynawską prostotą. To FairPlayce –
kompleks sportowo-rekreacyjno-hotelowy, który już wkrótce
będzie do dyspozycji – również mieszkańców Naramowic.
Prawie 7000 metrów kwadratowych! Oprowadzają nas po
nim pan Jakub Rękoś i Ryszard Flisikowski. Oglądamy wnętrza tuż przed ostatnim odbiorem. Jeszcze na podłogach
gdzieniegdzie zabezpieczające panele, klosze lamp owinięte, a na ciemnoszarych drzwiach, kontrastujących z bielą
ścian, szerokie pasma taśmy i tymczasowe oznaczenia, ale
wszystko już niemal-niemal gotowe i czeka. Wystarczy ostatni szlif, który, kiedy Państwo będą czytać te słowa, będzie już
nadany.
– Przewidujemy duże sportowe eventy, które przyciągną zawodników i gości, ale podkreślam, że nasz obiekt ma służyć
rekreacji. – mówi Jakub Rękoś, pokazując nam kolejne sale
– siłownię, salę do fitnessu, jogi, zumby.
Co robi wrażenie? Na pewno przestrzeń i światło. Przez wielkie, szklane połacie okien rozciąga się widok na las, który
nawet dubluje się w wielkich lustrach jednej z sal. Jest przyjemnie ciepło.
– Jak tylko pogoda będzie pozwalała, niektóre z zajęć będą
przenoszone na taras, na powietrze, albo otwierane będą
okna, żeby można było poczuć i usłyszeć las. Położenie to
wielki atut tego miejsca – podkreśla Ryszard Flisikowski. –
Proszę spojrzeć, tam płynie potok. Ciekawe też jest ukształtowanie działki i różnica poziomów, która została wykorzystana w projekcie.
Przestrzenna sala do ćwiczeń pełna jest kosmicznego sprzętu, jeszcze częściowo w folii.
– Tu nie będzie mowy o zaduchu, który panuje czasem w siłowniach – śmieje się pan Jakub. – Przestrzeń i wentylacja.

www.tunaramowice.pl

Wszystko jest przemyślane – to realizacja naszych wieloletnich marzeń, dyskusji i poszukiwań.
Potwierdzam to, widząc szatnie i natryski – pomyślano nawet
o dodatkowej szatni dla mam z dziećmi.
Idziemy dalej… Hala do squasha – wysoka, wygodna, obszerna i przyjemnie jasna. Okazuje się, że oświetlenie jest
ustalone optymalnie, nie napiszę jak, bo może to „tajemnica
szefa kuchni”, ale zapewniam, że dla oka jest ono naprawdę
niezwykle miłe. Ściany czekają, tu już niczego nie brak, tylko
wziąć rakietę do ręki.
Idziemy dalej… Trafiamy do hali z siatkami i nawierzchnią do
gry w badmintona.
– Proszę spojrzeć – demonstruje nam pan Jakub - ta podłoga
pracuje. Jest odpowiednio sprężysta i elastyczna, żeby nie
narażać stawów na wstrząsy i urazy. A kolor ścian, taki szary,
został specjalnie dobrany, żeby odbita lotka była widoczna.
Idziemy dalej… Wchodzimy do krytych kortów tenisowych.
Rzeczywiście można tu rozgrywać zawody, tak samo zresztą,
jak przy badmintonie. Tym razem gospodarze kierują naszą
uwagę na długo poszukiwaną i wybieraną nawierzchnię.
Ci, którzy grają w tenisa, wiedzą, jak różny jest odskok piłki,
w zależności od zastosowanego pokrycia kortu.
– Jeździłem i sprawdzałem, gdzie jak to jest zrobione – słyszymy od pana Jakuba. – Jako trener znam się na tych kwestiach, wiedziałem, czego chcę.
Idziemy dalej… Do części restauracyjnej i hotelowej, która
bezkolizyjnie połączona jest ze sportową. Hotelową przewidziano na 40 osób. Pokoje łączą elegancki beż z jasnym błękitem. Szerokie łóżka, wygodne biurka, nowoczesne fotele,
garderoba. Widać, że nic nie trafiło tu przypadkowo!
Schodzimy na parter, wracając do części przeznaczonej na
fitness.
– Zajęcia będą przeróżne, tak samo jak możliwości ich doboru do swoich potrzeb czy chęci. Dla dorosłych, młodzieży
i dzieci. To nie jest obiekt tylko dla sportowców – podkreśla
Jakub Rękoś. – Chcemy, żeby mieszkańcy tej części miasta
odczuli wszelkie korzyści płynące z bliskości FairPlayce.
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rekomendacje

Podsumowanie działań
Rady Osiedla w roku 2014

Zima sprzyja urodzie

Osiągnięcia na Naramowicach w roku 2014 sprawiają, że
w 2015 rok możemy wejść z dużą dozą optymizmu i nadziejami.
Powstał utwardzony odcinek ul. Jasna Rola, fragment chodnika wzdłuż ul. Naramowickiej oraz wzdłuż ul. Błażeja. Zostały
przeprowadzone nasadzenia drzew, ustawiono ławki i kosze
na śmieci. W 2015 pojawią się nowe miejsca do siedzenia.
Pewnemu liftingowi został poddany chodnik przy ul. Macieja
Rataja. Czekamy też na dokończenie Jasnej Roli.
Nowe władze Poznania to szansa na poprawę transportu –
realizację naszych postulatów oraz dobry projekt, realizowany przy udziale unijnych środków. Staramy się wciąż angażować w tę sprawę.
Niewątpliwie największym sukcesem ubiegłego roku – konkretnym i namacalnym – jest obronienie okolic Żurawińca i Lasku Piątkowskiego przed zabudową. Wiele godzin
spędzonych przeze mnie na posiedzeniach Komisji Polityki
Przestrzennej w sprawie Studium, przyniosło rezultat. Radni Miejscy poparli uwagi Rady Osiedla Naramowice. Teren
pomiędzy Laskiem Piątkowskim, Jasną Rolą a os. Łokietka
został wyłączony z zabudowy. Jako reprezentant Rady Osiedla uczestniczyłem też w pracach Zespołu ds. rewitalizacji
Żurawińca pod kierownictwem Zakładu Lasów Poznańskich.
Przygotowano projekt instalacji, która ma nawodnić rezerwat
i lasek.
Będziemy też chciali zakończyć sprawę budowy przez jednego z deweloperów placu zabaw przy Jasnej Roli. Zamierzam
rozpocząć starania, by miasto uzyskało od Skarbu Państwa
działki przy Lasku pod park. Mam nadzieję, że te działania
będzie też kontynuować nowa Rada Osiedla. Udało się również przeprowadzić kolejne remonty w szkołach – cieszę się,
że nasza współpraca z placówkami oświaty wciąż się rozwija.
W 2015 roku zostaną zrealizowane nie tylko inwestycje z naszego budżetu, ale też takie, o które długo zabiegaliśmy,
np. budowa kanalizacji dla SP 48 i przedszkola „Pszczółki”.
Mamy nadzieję, że w tym roku skończy się wieloletnia epopeja mieszkańców okolic ulicy Sarmackiej – których przodkom
jeszcze przed wojną obiecano, że wybudowane przez nich
domy po 20 latach przejdą na ich własność. Dziś proceduralne przeszkody, mimo korzystnej uchwały Rady Miasta,
piętrzy ZKZL.
Sprawa chodnika przy ulicy Błażeja
Udało się wykonać jedynie tę część inwestycji, na którą
środki przeznaczyliśmy jeszcze na 2013 rok. W związku
z opóźnieniami ze strony ZDM-u inwestycja rozpoczęła się
dopiero w ubiegłym roku. Została wykonana na odcinku, na
który starczyło środków. Liczyliśmy, że ZDM znajdzie także
środki na wykup i połączenie chodnika na terenie należącym do spółki TRUST. Ostatecznie udało się osiągnąć zgodę
na wykup tej działki. Ten odcinek zostanie najpewniej zrobiony w 2015 roku ze środków, jakie zarezerwowaliśmy na
ul. Błażeja.
dokończenie na str. 10 V

8

Pielęgnację skóry często odkładamy na wiosnę i lato, a to
właśnie zima jest okresem sprzyjającym różnego typu zabiegom odmładzającym – zwłaszcza bardziej inwazyjnym, ale
za to dającym wspaniałe, trwałe efekty.
Zima to znakomita pora roku na zastosowanie kuracji złuszczających. W naszym gabinecie kosmetolodzy wykonują
złuszczania na bazie peelingów chemicznych (migdałowy,
glikolowy, salicylowy, pirogronowy, fitowy) oraz mikrodermabrazję korundową, która jest mechanicznym ścieraniem
naskórka. Efektem tych zabiegów jest zdrowsza i młodziej
wyglądająca skóra. Niektóre z peelingów chemicznych dają
również doskonałe rezultaty w walce z trądzikiem, poszerzonymi porami skórnymi oraz zaskórnikami.

ZABIEG RETIX C

Zima to również czas na stosowanie kuracji retinolowych.
Zabieg RETIX.C to profesjonalna terapia z wykorzystaniem
serum i maski. Serum zawiera witaminę C oraz koktajl antyoksydantów, działających na skórę rozjaśniająco i regenerująco. Składnikiem maski jest retinol – czysta postać witaminy A, jeden z najskuteczniejszych składników stosowanych
w odmładzaniu skóry.

ODMŁADZANIE LASEREM FRAKCYJNYM

Okres zimowy, jak wspomniałam, warto również wykorzystać
na zabiegi mocniejsze, dające spektakularne efekty odmładzające. To optymalny czas, aby rozpocząć odmładzanie
twarzy, szyi, dekoltu i dłoni laserem frakcyjnym. Są to zabiegi bezpieczne, a zarazem wysoce skuteczne. Lasery nie
lubią słońca, a ściślej, słońca nie lubi skóra poddana laserowym zabiegom. Zaczynając zabiegi jesienią lub zimą, mamy
czas, by do marca, kwietnia wykonać serię 3-4 zabiegów.
Potem wiosenne promieniowanie słoneczne staje się zbyt intensywne.
Nasze spa należy do elitarnej grupy gabinetów, w którym kosmetolodzy pracują na laserze frakcyjnym PALOMAR EMERGE. Jest to laser frakcyjny nieablacyjny o dużym powinowactwie do wody, a więc dociera głęboko, do skóry właściwej,
nie parząc przy tym naskórka. Skóra po zabiegu jest zaczerwieniona, ale na drugi dzień możemy normalnie funkcjonować oraz stosować kosmetyki korygujące w razie potrzeby.
To skuteczna metoda likwidacji zmarszczek, kurzych łapek,
blizn, rozstępów. To także resurfacing, poprawa owalu twarzy oraz jędrności i gęstości skóry. Już po jednym wykonanym zabiegu skóra jest wyraźnie odmłodzona.
W następnym numerze gazetki przybliżymy Państwu zabiegi
mezoterapii mikroigłowej frakcyjnej z wykorzystaniem różnorodnych ampułek.
Zapraszamy!
kosmetolog Grażyna Kulczyńska
Harmony Live Spa
Naramowicka 240
61 825 76 51
www.harmony-live-spa.pl

www.tunaramowice.pl

rekomendacje

sprawy osiedla

Zapiekanka z tatara

dokończenie ze str. 8 V
Nie otrzymaliśmy jednak tych, na które liczyliśmy – z grantu Urzędu Miasta dla osiedli peryferyjnych. Nie będzie więc
przedłużenia chodnika po stronie północnej do Naramowickiej albo do Jasnej Roli. Kosztowny jest zwłaszcza ten pierwszy odcinek – sam wykup działki pod chodnik to niemal ¼
wszystkich naszych środków.
W 2014 roku zająłem się, na prośbę mieszkańców, poszukiwaniem miejskiego gruntu pod budowę placu zabaw i siłowni zewnętrznej. Dwie takie działki znajdują się na północ
od ronda przy ul. Rubież. Większą ZKZL chce przeznaczyć
pod blok komunalny. Mniejsza nie ma przeznaczenia, jednak
WGN nie przekazał jej Zarządowi Zieleni Miejskiej. Jako Rada
Osiedla ponowimy nasze zapytanie, bo środki na ten plac zabaw w budżecie pozostają – musi je jednak zatwierdzić Rada
Miasta, pod koniec stycznia.
Michał Kucharski

Zestawienie użytych produktów może wydać się niecodzienne, ale efekt końcowy jest przepyszny! To wybitnie łatwa
w wykonaniu gorąca kolacja, którą możemy podjąć przyjaciół albo zdrożonego współmałżonka wracającego po długim i meczącym dniu. Nie serwujmy jej jednak miłośnikom
tradycyjnej kuchni. Wykonanie potrawy jest kwestią 10 minut,
dochodzi tylko czas zapiekania. Potrzebne nam będą: 30 dag
tatara (pamiętajmy, że ten prawdziwy to mielona polędwica
wołowa), puszka ananasów, słoiczek kaparów, kwaśna śmietana, mała cebulka lub por, 20 dag startego żółtego sera,
rolka gotowego ciasta francuskiego.
Rozkładamy płat ciasta na wysmarowanej tłuszczem blasze o wyższych brzegach lub w naczyniu żaroodpornym. Na
cieście rozsypujemy: pokrojone kawałki ananasa, kapary,
cieniutkie półtalarki cebuli lub pora (kto nie lubi, może zrezygnować), małe kuleczki utoczone z tatara (można też po
prostu odrywać z niego po 1-2 cm kawałku i rzucać na ciasto). Łyżką wykładamy na całej powierzchni smugi śmietany.
Całość posypujemy solą (delikatnie, bo tatar jest już słony)
i pieprzem, a na końcu tartym serem. Wkładamy na 20 minut do piekarnika rozgrzanego do 200 stopni. Zapiekanka
doskonale smakuje z czerwonym, półwytrawnym winem i sałatką z rukoli. Miłego wieczoru!

dokończenie ze str. 5 V
Dopiero, jak się spodoba i „zaskoczy”, wtedy planuję rozwój
i stronę finansową. Dawno myślałam, żeby otworzyć filię dla
mieszkańców centralnej części Naramowic. Pomysłów mam
tyle w głowie, że wypychają mi się oczami, cha,cha! Teraz na
przykład myślę o zajęciach dla seniorów.
Żadnej z firm, która się otwiera, nie traktuję jako konkurencji,
raczej widzę w niej mobilizację dla siebie, żeby podwyższać
jakość i komfort usług. Kibicuję „nowym”. Jak jesteśmy razem, wszystko idzie nam łatwiej i lepiej. Ważne tylko, żeby
pamiętać o fair play.
Koncerty uczniów są uwieńczeniem mojej pracy, dają mi
poczucie że jestem potrzebna na Naramowicach. A przedstawienia – zawsze są fantastyczną niespodzianką! Patrząc,
sama się wzruszam. Nie, skończmy, bo mogłabym opowiadać godzinami…
Wysłuchała: Renata Zychla

NARAMKA
Telefon alarmowy (z komórki) . .................................................. 112
Pogotowie ratunkowe .................................................................. 999
Komisariat Policji Poznań – Północ
(os. Jana III Sobieskiego 115) ...................................... 61 841 46 11
Straż Miejska .......................................................... 986 (całą dobę)
Straż Pożarna .............................................................................. 998
Pogotowie energetyczne ............................................................. 991
Pogotowie gazowe . ..................................................................... 992
Centrum Informacji Medycznej ................. 94 94 lub 61 853 53 52
– informuje całą dobę o przychodniach, dyżurach, szpitalach, dyżurach szpitali i aptek, gabinetach lekarskich
Najdłużej czynny sklep spożywczy: Tesco, ul. Łużycka 112, otwarty 24h we wszystkie dni tygodnia
Najdłużej czynna poczta: os. Łokietka 102, pon. – pt. 8.00 – 20.00,
sob. 8.00 – 14.00
BZ WBK S.A. 30 Oddział w Poznaniu, ul. Naramowicka 176, tel. 61
827 64 80, pon-pt: 11:00 – 18.00
Msze święte niedzielne w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej: 7.30, 10.00, 11.15, 12.45, 18.00, 19,15
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LARYNGOLOG

Dr n. med. Dorota Miętkiewska-Leszniewska
od 9.00 do 22.00, od pon. do niedz.

os. Przyjaźni 142, Poznań, tel. 606 336 975
Leczenie chrapania, płukanie uszu, przedmuchiwanie trąbek słuchowych, przecinanie wędzidełka
języka i warg, ablacja błony śluzowej nosa (w krwawieniach z nosa), plastyka małżowin nosowych,
plastyka podniebienia, wyłuszczanie kaszaka i włókniaka, operacje migdałków, nosa i zatok.

DERMATOLOG
lek. med. Alfred Hess

os. Przyjaźni 21 N /144
(obok kliniki weterynaryjnej, sklepu NETTO,
vis a vis galerii Pestka), przyjmuje codziennie
od poniedziałku do soboty włącznie
od godz. 8.00, a w środy od 8.00 do 20.00
Recepty ze zniżką

Rejestracja tel. 61 823 01 63,
kom. 601 81 99 26
Leczenie: trądziku, łuszczycy, grzybicy, alergii,
chorób skóry, włosów i paznokci, chorób
przenoszonych drogą płciową
Usuwanie: kurzajek, brodawek, kłykcin, włókniaków,
naczyniaków, mięczaków zakaźnych itp.

Atelier Urody Impresja
ul. Naramowicka 187 C
Poznań, tel. 61 822 00 21
pon
11-19
wt-pt 10-20
sob
10-14
www.impresja-poznan.pl

Szkoła jazdy
Przewozy
autokarowe

PRYWATNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

ul. Radojewo 28, Poznań
tel. 61 825 82 43
tel. 501 767 216
www.perfectum.edu.pl

Piękno pod troskliwą i profesjonalną opieką

ul. Naramowicka 239, Poznań
tel. 504 220 220, 508 220 220
www.formulal.com.pl

r OKNA Z PCW
- proﬁl 6-komorowy
- skrzydło 9 cm, szklenie do 44 mm
- krótkie terminy, obmiar gratis

ROL-DAN producent

r FAKRO
- okna dachowe i schody
- rolety, markizy, moskitiery

r PUSTAKI SZKLANE
I ELEMENTY MONTAŻOWE
ul. Gnieźnieńska 72
62-006 Bogucin
tel. 61 826 38 35
tel. 61 826 38 36
tel./fax 61 826 38 37
pn.-pt. 8-16
pakos@pakos.poznan.pl

www.pakos.poznan.pl

systemów żaluzjowo-roletowych

P.P.H.U. ROL-DAN

ul. Naramowicka 68, Poznań
tel. kom. 48 501 420 552
tel./fax 48 61 828 04 33
e-mail: biuro@rol-dan.pl
www.rol-dan.pl
Napisz lub zadzwoń
– bezpłatna wycena
z możliwością pomiaru

Fachowy montaż oraz
profesjonalne usługi serwisowe.
W naszej ofercie m.in.
r rolety zewnętrzne,
r rolety materiałowe,
r moskitiery,
r markizy,
r plisy,
r Verticale,
r zasłony.

APTEKA

PIOTRA I PAWŁA
ul. Sarmacka 15
tel. 61 822 07 89
Czynna: pn-pt od 8.00 do 20.00,
sob od 9.00 do 14.00,
nd od 9.00 do 13.00

ul. Rubież 14/40
tel. 61 828 74 55
czynna: pon.-piąt. 8.00-21.00
sob. 9.00-15.00
niedz. nieczynna

NOWE GODZINY OTWARCIA!
pon.-sob. 8.00-21.00
niedz. 9.00-15.00

APTEKA
NARAMOWICKA
ul. Naramowicka 172
tel. 61 822 75 05
Czynna: pn-pt od 8.00 do 21.00,
sob od 8.00 do 16.00, nd od 9.00 do 15.00

transport

sprawy osiedla

Szanowni Mieszkańcy!

Niepojęty opór (cz.1)

Najpewniej w lutym będą mieli Państwo okazję zagłosować
w konsultacjach społecznych, dotyczących rozwiązań transportowych dla Naramowic. Rada Osiedla Naramowice od
początku obecnej kadencji, tj. od 2011 roku, zabiega o rozwiązanie naszych problemów transportowych. W związku
z tym postanowiliśmy włączyć się aktywnie w konsultacje,
uchwalając i przekazując Urzędowi Miasta szereg założeń,
które naszym zdaniem pozwolą przygotować najlepszy projekt. Zostanie on poddany pod głosowanie. Uważamy, że
najbardziej skutecznym i prawdopodobnym do realizacji
projektem jest tramwaj na Naramowice. Nasi członkowie
przekazywali uwagi do Planu Transportowego Aglomeracji
Poznańskiej, które dotyczyły pozostawienia w nim linii tramwajowej na Naramowice. Głośno sprzeciwialiśmy się pomysłowi budowy tutaj linii trolejbusowej. Przy okazji konsultacji
oraz opiniowania planów miejscowych dla Naramowic czy
Studium podkreślaliśmy konieczność zapisania w nich: tramwaju, budowy systemu Park&Ride oraz ścieżek rowerowych.

Jakiś czas temu obiecaliśmy Państwu wrócić do „sprawy
Sarmackiej”. W największym skrócie jest to historia i dzień
dzisiejszy mieszkańców małych, przedwojennych domków,
znajdujących się w sąsiedztwie ul. Sarmackiej, które ich
przodkowie wybudowali na działkach i z materiałów przyznanych przez ówczesne (1933-1936) władze Poznania. Po
przemianach społeczno-gospodarczych mieszkańcy od 16
lat walczą o możliwość wykupienia od miasta nieruchomości, żeby wreszcie stać się pełnoprawnymi właścicielami.
Już ponad półtora roku temu radni miejscy, dzięki zaangażowaniu radnych osiedlowych, przyjęli uchwałę w tej sprawie. Dlaczego więc cierpliwość mieszkańców po raz kolejny
została wystawiona na poważną próbę? Opowiadają panie:
Elżbieta Skrzypczyńska, przedstawicielka mieszkańców,
którzy zrzeszyli się w Stowarzyszeniu Sarmacka oraz Anna
Wachowska-Kucharska z Rady Osiedla Naramowice, od lat
wspierająca ich wysiłki.
Elżbieta Skrzypczyńska: Przez cały okres „rządów” prezydenta Grobelnego zawsze było tak samo – kiedy wydawało
się, że stoimy u progu ostatecznej, pozytywnej dla nas decyzji, to nagle władze zmieniały zdanie i okazywało się, że nic
z tego nie będzie.
Anna Wachowska-Kucharska: Blokowano decyzję, która już,
już miała być wydana i powstawał kolejny powód, żeby sprawę odsunąć w czasie zanim pochylimy się nad dzisiejszą sytuacją, chciałam wyjaśnić ważną, zasadniczą rzecz, a mianowicie, dlaczego – z punktu widzenia władz miasta – powinno się
dawno „sprawę Sarmackiej” zakończyć. Otóż co roku, kiedy
ustalany jest budżet miasta, jako wpływy do budżetu wliczana
jest przypuszczalna kwota ze sprzedaży nieruchomości będących własnością miasta. Od trzech lat jest tak, że wpływy ze
sprzedaży nieruchomości są szacowane na poziomie ok. 90
mln zł. I co się okazuje w ciągu roku – że ani razu owa suma
nie zostaje osiągnięta, ponieważ była przeszacowana. W 2014
roku sprzedaż majątku zaplanowano na poziomie 85,9 mln złotych, a wykonano do końca trzeciego kwartału 2014 roku tylko
niespełna 33% planu. Sprawę tę skrytykowała Regionalna Izba
Obrachunkowa, która uznała za szkodliwe i nierealne dla ustalania budżetu miasta zawyżenie przychodów ze sprzedaży nieruchomości. W efekcie były takie sytuacje, jak jesienią, jeszcze
przed pierwszą turą wyborów, że Rada Miasta w pośpiechu
podejmowała uchwałę na wniosek prezydenta Grobelnego
– o udzielenie zgody na to, żeby Urząd Miasta mógł wystąpić
o kolejny kredyt w wysokości 200 mln zł. I nie był to kredyt na
inwestycje, ale wyłącznie na spłatę odsetek od już zaciągniętego kredytu na 2 miliardy złotych! To pokazuje, w jaki sposób
były prezydent zarządzał naszymi pieniędzmi. Jeżeli ustala się
wpływy ze sprzedaży majątku miasta i za każdym razem okazuje się, że te wpływy są przeszacowane, bo osiąga się z tego
zaledwie 30%, to gdzie tutaj jest sens i gdzie jest logika w blokowaniu wykupu działek przy Sarmackiej? Jeśli de facto miasto
potrzebuje wpływów ze sprzedaży nieruchomości. Po co utrudniać życie mieszkańcom tego skrawka Naramowic? Czekają
tyle lat, chcą te nieruchomości od miasta wykupić. Przecież to
są wpływy do budżetu! Cdn.

Aktualnie przedstawiamy Państwu następujące wytyczne do
projektu, który miałby zostać poddany pod głosowanie:
1. Projekt musi uwzględniać możliwości zdobycia unijnego
dofinansowania w maksymalnej wysokości 85%. Powinien
być zgodny z wytycznymi Komisji Europejskiej w zakresie
ekologicznego i cichego transportu, rozwijania komunikacji zbiorowej oraz ograniczania ruchu kołowego do
centrum miasta. W związku z tym jego podstawowym elementem musi być budowa nowej linii tramwajowej.
2. Przedstawić należy najbardziej efektywny przebieg tej linii przez Naramowice.
3. Wybrać na odcinku od ul. Serbskiej do centrum miasta
najbardziej efektywne i korzystne finansowo rozwiązanie,
przy porównaniu dwóch wariantów – wzdłuż ul. Szelągowskiej oraz przez Wilczak (uwzględniając zwiększenie liczby linii tramwajowych kursujących przez Most Teatralny).
4. Wzdłuż linii tramwajowej (oraz na drogach dojazdowych
do niej) należy umiejscowić stacje roweru miejskiego.
5. Na zakończeniu linii powinien powstać parking typu Park
&Ride, z dojazdem od ul. Naramowickiej (takie połączenie przewiduje projekt ul. Nowej Naramowickiej).
6. Wzdłuż linii tramwajowej powinny stanąć przystanki –
przy ul. Błażeja, przy ul. Bolka, przy skrzyżowaniu Łużycka/Naramowicka, przy os. Kosmonautów i przy ul. Włodarskiej, przy skrzyżowaniu Serbska/Naramowicka, przy
Wilczaku i przy ewentualnym przebiegu trasy przez Szelągowską – przy Dworcu Garbary, Grochowych Łąkach
i ul. Estkowskiego.
7. Należy uwzględnić w projekcie wiadukt nad ul. Lechicką,
zapewniający tramwajowi bezkolizyjny, szybszy przejazd.
8. Budowa torowiska dopuszczającego jazdę autobusem.
9. Umożliwienie wszystkim zainteresowanym mieszkańcom
Poznania głosowania elektronicznego w konsultacjach.
Michał Kucharski
Radny Osiedla Naramowice
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SKUP I SPRZEDAŻ WALUT
OTWARTE 7 dni w tygodniu
tel. 61 65 22 888
tel. 607 322 323
ul. Obornicka 85
Suchy Las
Galeria
Sucholeska
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www.kantor-pecunia.pl

IA D CZ E

Dla nas to
pestka!

Umuzykalnianie niemowląt i małych dzieci

Metodą E.E. Gordona

młodzieży

kompozytornia.pl

FERIE ZIMOWE 2015

WOD - KAN - C.O. - GAZ

ART. INSTALACYJNE
69-619 Poznań
ul. Naramowicka
pawilon 169

Zapraszamy:
pn - pt 7.30 - 17.00
sob
8.00 - 13.00

tel. 61 852 87 46
www.baumalbis.pl
info@baumalbis.pl

BEZPŁATNE ZAJĘCIA POKAZOWE

poradnik

poczekalnia

Jak dbać o stopy w okresie
zimowym?

Profilaktyka próchnicy u dzieci

Zimą należy zadbać o to, aby skóra była odpowiednio nawilżona. Przede wszystkim trzeba pamiętać o codziennej pielęgnacji stóp kremem zawierającym witaminy A, E i F, które
regenerują oraz przyśpieszają gojenie pęknięć skórnych.
Gdy pęknięcia są głębokie i powodują ból, warto wspomóc
pielęgnację specjalnym preparatem.
Dobrze jest zimą nałożyć wieczorem dwie warstwy kremu
na stopy, założyć bawełniane skarpetki i spać w nich. Skóra
odzyska wówczas miękkość i elastyczność, a dodatkowo będzie wygładzona. Dla optymalnych wyników nawilżenia lub
w przypadku, gdy skóra jest bardzo przesuszona, a naskórek
popękany, zaleca się wykonanie zabiegu podologicznego
z opracowaniem fizjologicznych zrogowaceń stóp u podologa. Ważne jest także usunięcie wszelkich modzeli i odcisków,
aby stopy czuły się wygodnie w ocieplanym zimowym obuwiu. To również istotne dla osób uprawiających sport.
– Zima to okres niekomfortowy dla biegaczy – mówi Przemysław Walewski, mistrz Europy masters w maratonie, autor
książki „Radość biegania” (która ukaże się wiosną tego roku
– przyp. red.). – Nie dosyć, że musimy biegać w grubszych
skarpetach i butach specjalnie przystosowanych do warunków zimowych, to jeszcze na co dzień nie dajemy wytchnienia stopom, chodząc w ocieplanym obuwiu. Powinniśmy
pamiętać, by po skończonym treningu nie pakować się od
razu w ciepłe bambosze, ale dać naszym nogom pooddychać. Ważne jest też nawilżanie. Wysuszony naskórek pęka
i trudno go potem zregenerować, jeśli nasze stopy nie mają
dostępu powietrza.
Jak dbać o zmarznięte lub przemoczone stopy?
Podczas pierwszych chłodnych dni wiele osób ma zmarznięte stopy. Stają się one wtedy zaczerwienione i nieco piekące,
co daje się we znaki zarówno młodym, jak i starszym osobom, a także często tym, którzy zimą uprawiają sport. Należy pamiętać, że zmarzniętych czy przemoczonych stóp pod
żadnym pozorem nie można wkładać do gorącej wody. Temperaturę należy zwiększać stopniowo, tak aby oszczędzić
stopom szoku termicznego.
Osobom uprawiającym sport zimą, zdarza się przemoczyć
buty, co naraża stopy na infekcje oraz grzybicę. Dzieje się
tak dlatego, że noga w bucie szybko się poci. Aby temu zapobiec, należy stosować krem przeciwpotny.
Ważne, żeby w okresie zimowym zadbać o stopy tak, aby
wraz z rozpoczęciem kolejnego letniego sezonu – nie musieć
się ich wstydzić. Warto powierzyć tę troskę specjaliście.
Zapraszamy na zabieg pielęgnacji stóp w naszym Instytucie.

Jest bardzo ważna nie tylko ze względu na zęby, ale
także na kondycję całego organizmu. Troszcząc
się o dobre samopoczucie
i zdrowie swoich pociech,
rodzicie często zapominają,
jak ważna jest higiena jamy
ustnej, a przede wszystkim
higiena zębów mlecznych.
Warto pamiętać, że szkliwo
zębów mlecznych jest cieńsze w stosunku do szkliwa
zębów stałych i mniej zmineralizowane, co czyni je bardziej
podatnym na próchnicę. Profilaktyka powinna się rozpoczynać jak najwcześniej – gdyż w ten sposób zwiększamy prawdopodobieństwo, że nasza pociecha będzie miała piękne
i zdrowe zęby, a jednocześnie uczymy od najmłodszych lat
prawidłowych nawyków, które z pewnością zaprocentują
w przyszłości.
Prawidłowa higiena jamy ustnej
Planując ciążę, każda kobieta powinna pamiętać o wizycie
u dentysty i wyleczeniu ewentualnych ubytków próchnicowych, stanów zapalnych zlokalizowanych w jamie ustnej.
Istotne są także wizyty w czasie trwania ciąży, bo zmiany hormonalne zachodzące wtedy w organizmie kobiety mają swoje
odzwierciedlenie w stanie dziąseł i zębów. A po porodzie warto zadbać o higienę jamy ustnej noworodka i niemowlaka,
także karmiąc piersią, bo nie zapominajmy, że w mleku matki,
tak jak w każdym pożywieniu, jest cukier mogący się przyczynić do rozwoju próchnicy. Dziecku, które nie ma jeszcze zębów, należy przemywać dziąsła jałowym gazikiem nasączonym wodą. A po wyrżnięciu się pierwszych ząbków powinno
się zakupić szczoteczkę (może to być początkowo silikonowa
na palec, a później taka specjalna dla małych dzieci) i szczotkować zęby pastą z fluorem. Dziecko powinno używać pasty
dla niego przeznaczonej, z odpowiednio dostosowaną dawką
fluoru, gdyż jego nadmiar może być szkodliwy. Na szczoteczkę nakładamy zaledwie odrobinę pasty (między 1 a 3 rokiem
życia dziecka – wielkości ziarna pieprzu, a powyżej 3 roku
– wielkości ziarna grochu) i wciskamy ją między włosie tak,
aby dziecko nie mogło jej zlizywać. Ważne jest, aby rodzice
nadzorowali mycie zębów przez malucha. Musimy pamiętać,
że dziecko dopiero w wieku 7-8 lat nabiera zdolności manualnych do prawidłowego wyszczotkowania wszystkich rejonów
jamy ustnej, dlatego zaleca się, aby rodzice osobiście szczotkowali zęby u dzieci. Należy wykształcić nawyk dwukrotnego
mycia zębów – rano po śniadaniu i wieczorem po kolacji (to
podstawa profilaktyki próchnicy u dzieci).
U maluchów najważniejsze jest przyzwyczajanie do mechanicznego procesu szczotkowania ząbków, który powinien
trwać ok. 2 minut. Warto również wybrać się do stomatologa.
Pokaże on dziecku prawidłowe ruchy szczoteczką. Cdn.
Lek. dent. Anna Antczak-Zawadka
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zaprasza w każdy poniedziałek
w Poznaniu, przy ul. Rubież 14b/45
na badanie ginekologiczne
i USG dopochwowe, cytologię
oraz USG piersi

rejestracja tel. 600 11 66 76
www.Chmaj-Wierzchowska.pl

NAJWIĘKSZA EKSPOZYCJA!
KOMINKI W AKCJI

www.kambud-kominki.pl
ul. Miętowa 19, 61-680 Poznań
biuro@kambud-kominki.pl
tel./fax 61 8 258 259, tel. 501 735 690

