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Placówka nale¿y do grupy Anglojêzycznych Przedszkoli
,,Akademia Smyka” z ponad 10-letni¹ histori¹ i tradycj¹.

www.smykoludki.pl
+48 605 44 88 22
ul. Naramowicka 222 / 61-611 Poznañ

CENTRUM

OGRODNICZE
Mój Ogród i Dom

61-601 Poznań, ul. Naramowicka 310 A

tel. 61 825 77 24

od poniedziałku do piątku 9 -18
sobota 9 -17; niedziela 9 -14

www.ogrodniczypoznan.pl

zapraszamy!

znajdź nas na:

list od redakcji

list od rady osiedla

Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo!

Stary adres pozostał, ale strona jest zupełnie nowa! Zapraszamy do odwiedzania www.tunaramowice.pl
Jest ona internetową postacią i przedłużeniem naszej gazety.
Znajdą tam Państwo aktualne oraz archiwalne wydania. Liczymy, że dla Mieszkańców Naramowic adres ten stanie się
bazą informacji o naszej dzielnicy i jej sąsiedztwie. Potrzebna
apteka? A może lekarz specjalista? Szukamy przedszkola dla
dziecka, albo może urządzamy właśnie mieszkanie? Trzeba
zamówić tort na urodziny, wszyć zamek w skórzanej teczce?
Wszystkie potrzebne informacje i podpowiedzi znajdą Państwo uporządkowane w działach tematycznych. Gromadzimy
też kolejne pomysły na dobre spędzanie czasu – dla dzieci
i dorosłych. Oczywiście na terenie lub w pobliżu Naramowic. Felietony historyczne, publikowane na naszych łamach,
zostały zebrane i tworzą coraz pełniejszy obraz przeszłości
tej części Poznania, niegdyś podmiejskiej wioski. Natomiast
w zakładce „Ludzie z Naramowic” przedstawiamy współczesne barwne i interesujące osobowości działające, bądź
mieszkające w naszej dzielnicy.
Współpraca z Radą Osiedla, szkołami oraz różnymi instytucjami umożliwia nam zamieszczanie aktualnych informacji.
Zapraszamy do współpracy firmy, lokalnych przedsiębiorców,
którzy chcą dotrzeć ze swoją ofertą do naramowickiego odbiorcy, a wszystkich Państwa do pisania i współtworzenia „Tu
Naramowice”. W zeszłym roku nasza redakcja została nagrodzona w konkursie dziennikarskim „Znak dobra” za działanie
na rzecz integracji lokalnej społeczności i łączenie ludzi o różnych poglądach wokół wspólnych spraw. To zobowiązuje!
Nasz adres: gazeta@tunaramowice.pl, tel. 691 116 481

Znamy już wyniki wyborów do rad osiedli, które odbyły się
22 marca. Frekwencja na terenie Naramowic nie była niestety wysoka i wyniosła 7,4%. Wszystkim mieszkańcom, którym
bliski jest los naszej lokalnej społeczności, dziękujemy za
udział w wyborach. Tych, którzy nie głosowali, namawiamy
do kontaktu z Radą Osiedla oraz udziału w życiu Naramowic.
Skład RO Naramowice znajdziecie Państwo na stronie www.
tunaramowice.pl
Nowa Rada Osiedla została zaprzysiężona w dniu 9 kwietnia. Od razu tradycyjnie energicznie wzięliśmy się do pracy. Pilotujemy m.in. takie tematy: tramwaj na Naramowice,
przyszłość terenów zielonych (w tym utworzenie placu zabaw oraz terenu parkowego Żurawiniec), miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, szkoła na terenie północnego Poznania, modernizacja ulic i chodników. Podczas
kolejnych sesji zajmiemy się m.in. chaosem reklamowym,
sprawą kanalizacji przy ul. Sarmackiej, Kulturalnym Budzikiem na Naramowicach, wspieraniem lokalnych inicjatyw
kulturalnych oraz wszystkimi aktualnymi tematami. O harmonogramie spotkań będziemy informowali Państwa z wyprzedzeniem na wspomnianych wyżej stronach internetowego wydania gazetki „Tu Naramowice”.
Jako członkinie i członkowie Rady Osiedla nie jesteśmy wynagradzani przez Urząd Miasta Poznania, otrzymujemy jedynie
niewielkie diety, które nie zawsze wystarczają na pokrycie
różnych kosztów. Reprezentujemy Państwa często podczas
sesji i komisji Rady Miasta Poznania, walcząc w interesie
wszystkich nas – mieszkańców Naramowic.
Zapraszamy do współpracy, wsparcie merytoryczne i wszelka pomoc zawsze mile widziane.

Zapraszamy!
Zespół redakcyjny

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
Pogotowie krawieckie, pasmateria, kaletnik, szewc – ul. Naramowicka 172, tel. 608 063 372
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

www.tunaramowice.pl

Anna Wachowska-Kucharska
Przewodnicząca Zarządu RO Naramowice
Paweł Nowak
Przewodniczący RO Naramowice

Poznański Park Naukowo Technologiczny zaprasza Mieszkańców 8 maja na Dni Otwarte Funduszy Europejskich. Można będzie zobaczyć laboratoria na co dzień niedostępne,
sprawdzić działanie wynalazków, dokładnie przebadać swoje ciało. Bezpłatna rejestracja na stronie internetowej PPNT.
Informacje również na www.tunaramowice.pl

Redakcja: „Tu Naramowice”, www.tunaramowice.pl
Redaktor naczelna: Renata Zychla.
Wydawca: Beata Kowalik, ul. Promienista 43/2, 60-276 Poznań
tel. 691 116 481, e-mail: gazeta@tunaramowice.pl
Biuro ogłoszeń i reklamy: tel. 691 116 481
Skład: REplus.pl, ul. Krokusowa 15, 63-004 Tulce, tel. 695 66 20 40
Wydawca nie ponosi odpowiedzialności za treść reklam
i ogłoszeń. Zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych
tekstów.
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aktualności rady osiedla
y SPOTKANIE Z ZARZĄDEM ZIELENI
MIEJSKIEJ – 23.03.2015

Przeprowadzona z przedstawicielem ZZM i jego dyrekcją
wizja lokalna terenu pozwoliła na wstępne wyznaczenie
obszaru pod plac zabaw przy ul. Jasna Rola. Rada Osiedla podejmie także uchwałę w sprawie propozycji zagospodarowania całości terenu – działki 1/1 przy Jasnej
Roli. W spotkaniu wzięli udział radni: Anna Wachowska-Kucharska, Elżbieta Skrzypczyńska, Michał Kucharski.
Dzięki staraniom Rady Osiedla udało się także doprowadzić do końca sprawę przekazania działki ZZM-owi –
m.in. po spotkaniu z wiceprezydentem. Zaledwie kilka dni
po wizji lokalnej dotarło do Rady Osiedla potwierdzenie,
że działką będzie teraz dysponować ZZM. Teren więc będzie sprzątany.
y OGRANICZENIE PARKOWANIA WZDŁUŻ LASKU
PIĄTKOWSKIEGO I ŻURAWIŃCA

Zakład Lasów Poznańskich przychylił się do wniosku
Rady Osiedla w sprawie wkopania słupków wzdłuż Lasku
tak, by ograniczyć rozjeżdżanie ściółki leśnej. W pisemnej
odpowiedzi zobowiązano się je wkopać do 17 kwietnia.
y JASNA ROLA Z KŁOPOTAMI

Pragniemy przekazać informację, że Wydział Urbanistyki
i Architektury odrzucił wniosek ZDM w sprawie pozwolenia na modernizację Jasnej Roli. Z pewnością przesunie
to w czasie remont tej ulicy. Sprawę jednak monitorujemy
– będziemy przekazywać świeże informacje w tej kwestii.
y 21 KWIETNIA 2015 – KOLEJNY ETAP KONSULTACJI
TRAMWAJU

O godz. 16.00 w Sali Błękitnej w Urzędzie przy pl. Kolegiackim odbyło się kolejne spotkanie w sprawie tramwaju
na Naramowice. Zostały przedstawione elementy analizy
zleconej przez władze miasta, prowadzonej przez zespół
z Politechniki Poznańskiej.
y WIOSENNE „PORZĄDKI”

Szanowni Państwo, przypominamy, że każde nielegalne
wysypisko warto zgłosić Straży Miejskiej (tel. 986, można
też przez formularz internetowy na stronie: www.sm.poznan.pl). Strażnicy za ustalenie osoby wyrzucającej śmieci mają być nagradzani, co jest szansą na zwiększenie
wykrywalności tego typu przestępstw. Nie można stać
bezczynnie, gdy sąsiad wyrzuca np. starą kosiarkę.
Aktualności sporządził: Michał Kucharski

sprawy osiedla

Pierwsze decyzje nowej
Rady Osiedla
Na pierwszym posiedzeniu Rady Osiedla (9 kwietnia) po
złożeniu przez radnych ślubowania wybrano przewodniczącego. Został nim Paweł Nowak. To jednocześnie przewodniczący Rady Rodziców Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 1
i członek Stowarzyszenia Edukacja dla Naramowic. Odtąd
będzie przewodniczył wszystkim sesjom Rady Osiedla. Zaraz po wyborach przystąpiono do pracy.
Pierwsza decyzja dotyczyła wyznaczenia przedstawicieli
rady osiedla w konkursach na dyrektorów szkół i przedszkoli
na Naramowicach. Radnych będzie reprezentowała Anna
Wachowska-Kucharska, a w przypadku jej nieobecności,
Eleonora Mikołajczyk-Winiarska.
Radni przegłosowali także szereg uwag do planu miejscowego dla rejonu Naramowic, pomiędzy ulicami Rubież, Sielawy
i torami kolejowymi, terenu dziś w większości niezabudowanego. Uchwałę w tej sprawie, po konsultacji z radnymi, przygotował Michał Kucharski. Rada Osiedla zwróciła się przede
wszystkim o obniżenie planowanej zabudowy, zwiększenie
zasobów zieleni parkowej i otwartej, zmianę charakteru ulic
z wewnętrznych na publiczne oraz wyznaczenia terenu pod
usługi kulturalne. W uzasadnieniu radni podkreślili konieczność dyskusji i porozumienia władz miasta z właścicielami
terenów pod zabudowę wielorodzinną na obszarze planu.
Obecnie obowiązujące plany zawierają zapisy zabraniające stawiania nowych bloków bez budowy niezbędnych
ulic (m.in. Nowej Naramowickiej) i linii tramwajowej. Warunkowanie inwestycji infrastrukturą drogową nie znajduje
odzwierciedlenia w ustawie. Plany z takimi zapisami wciąż
obowiązują i przez to jak dotąd mamy tam głównie niewysokie zagajniki i łąki. Rada Osiedla oczekuje, że w pierwszej
kolejności inwestorzy dołożą się do powstania infrastruktury,
co pozwoli np. przyspieszyć prace nad budową naramowickiego tramwaju. Dopiero później rozpoczną budować bloki
– w innym przypadku będzie czekał Naramowice zupełny
paraliż komunikacyjny. Kolejne propozycje uwag do planu
zakładają przede wszystkim zwiększenie komfortu codziennego życia.
Michał Kucharski
Członek RO Naramowice

Zespół transportowy interweniował do ZTM w sprawie zwiększenia częstotliwości kursowania autobusu linii nr 78 w weekendy i święta. Niestety, w wyniku przeprowadzonych przez
ZTM pomiarów napełnienia autobusów w te dni na trasie linii
stwierdzono, że nie ma potrzeby zwiększania częstotliwości
kursów. Uargumentowano to też istnieniem ograniczonych
środków oraz dokonaniem kolejnych pomiarów frekwencji za
kilka miesięcy. Jeśli wzrośnie, częstotliwość kursów zostanie
prawdopodobnie zwiększona.
Paulina Degórska
członkini RO Naramowice
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ludzie z Naramowic

Tańcząca przedszkolanka
O swojej wielkiej, życiowej pasji opowiada pani Magdalena
Kałużna – licencjonowana tancerka, zdobywczyni pierwszego miejsca w rankingu Grand Prix Polski za rok 2014 w obu
stylach tanecznych: standardowym i latynoamerykańskim.
Mieszkanka Naramowic, wykonująca zawód przedszkolanki! Śliczna, energiczna kobieta, wciąż w ruchu, między pracą, treningami, siłownią, nauką angielskiego i domem.
Początki
Do tańca namówił mnie mój pierwszy chłopak. Zapisaliśmy
się razem na kurs tańca, tyle że on zrezygnował, a ja zostałam i tak już tańczę od kilkunastu lat. Zaczęłam więc stosunkowo późno, ale okazało się, że nawet zaczynając w takim
wieku, można jeszcze dużo zdziałać, osiągnąć.
Poczuć taniec
Nie ma tańca, którego bym nie lubiła. Kocham wszystkie
dziesięć. Mój charakter najbardziej chyba oddaje walc angielski, ale to nie znaczy, że najbardziej go lubię. Każdy taniec ma swój temperament: np. walc angielski jest spokojny,
z unoszeniem i opadaniem, tango ma być trochę kłótnią,
walc wiedeński – wiadomo – pary wirują, suknie się kręcą…
Kiedy tańczę na turnieju, zawsze przychodzi taki moment, że
nie myślę już o choreografii, wszystko samo się dzieje, niesie mnie publiczność, muzyka i wtedy czuję że to prawdziwy
taniec.
Ułuda lekkości
Trzeba mieć dużą świadomość swojego ciała, żeby wyglądało, że tańczy się łatwo i lekko. Im bardziej lekko to wygląda, tym jest w rzeczywistości trudniejsze dla osoby, która to
wykonuje. Rozciągnięcie też jest istotne. Sama, kiedy oglądam pary mistrzów świata, ulegam ułudzie, że o, jak łatwo
im idzie, ale przecież wiem, że to właśnie najwięcej kosztuje
wysiłku i pracy – żeby tak wyglądało. Taki jest cel.
Przedszkolanka vs. tancerka
Po „grzecznej” pracy w przedszkolu (uwielbiam moją pracę
i moje dzieciaczki!) – na treningu mogę się wyżyć. Wracam
zmęczona fizycznie, ale wypoczęta psychicznie. Treningi są
codziennie, nie tylko
w Poznaniu. Z aktualnym partnerem tańczę już 5 lat. Należymy
do Klubu Tańca Towarzyskiego „Finezja”,
tańczymy taniec sportowy, czyli z nastawieniem na turnieje. Sezon turniejowy trwa 10
miesięcy, czasem wypada seria co weekend. W tańcu sportowym przyznawane są
klasy: najwyższa jest
S – międzynarodowa,
najwyższa
krajowa
jest A, potem B, C, D,
E, F, G i najniższa – H.

www.tunaramowice.pl

Żeby awansować, trzeba odpowiednią ilość razy stanąć na
podium i zebrać wymaganą liczbę punktów.
2014 – rok sukcesów
Cały rok można tańczyć w turniejach klasowych dla awansu
klasowego. My zdecydowaliśmy się w zeszłym roku na cykl
turniejów Grand Prix Polski w naszej kategorii wiekowej. Za
każdym razem stawaliśmy na podium! Na wieńczącym całoroczne zmagania wielkim turnieju „Ad Astra” w Warszawie
odbyło się ostatnie Grand Prix Polski i podsumowanie roku.
Zdobyliśmy pierwsze miejsce w stylu latynoamerykańskim
za cały rok Grand Prix Polski i w standardowym również! To
niesamowite emocje, radość, które podsumowują cały rok
ciężkiej pracy i walki, niekiedy z własnymi słabościami.
Aktorstwo
Jeśli na parkiecie wygląda, jakbym była zakochana w moim
partnerze lub była na niego zła, jest to dla mnie komplement.
Powinno tak wyglądać, w zależności od tańca. Chodzi przecież o to, żeby „sprzedać” swój występ sędziom. W każdym
tańcu odgrywa się inne emocje, ale wciąż jest to tylko gra.
Każdy gest jest zaprogramowany. Choreografię opracowuje
trener. Cieszę się, że mój chłopak rozumie te kwestie i bardzo mnie wspiera. Z partnerem od tańca spędza się dużo
czasu, ale… użyję może nieco nieładnego porównania – jedno dla drugiego jest jak rakieta tenisowa dla tenisisty – cennym i niezbędnym narzędziem pracy.
Zgubiony obcas na turnieju?
Obcas akurat nie, ale mogę opowiedzieć inną historię, która
nam się przydarzyła, jak byliśmy na turnieju w Mikołajkach.
Tropicana Cup – bardzo duży turniej, sporo zagranicznych
par, tylko cztery z Polski. Odbywał się w hotelu „Gołębiewski”, gdzie są dwie ogromne sale. Trzeba się orientować,
gdzie się występuje i po to jest tablica elektroniczna z wyświetlanymi informacjami. Zatańczyliśmy pierwszą rundę
i wg rozpiski z tablicy następną mieliśmy tańczyć w drugiej
sali. Idziemy tam i czekamy. 7 minut do startu, a tu wciąż
tańczą pary młodzieżowe. Dwie minuty do występu i nikogo
w naszym wieku, tylko młodzież. Mój partner poszedł sprawdzić drugą salę, patrzy, a tam akurat wchodzi nasza grupa.
Pędem wrócił po mnie i dosłownie frunęliśmy, a ja po drodze
zdejmowałam z sukienki szlafrok sportowy. W panice wbiegliśmy na salę. I wszystko dobrze nam poszło! Ale jeszcze
dwie minuty i byłoby po nas. Do dziś nie wiem, dlaczego tak
się stało, że wpisano nas omyłkowo na tamtą salę.
Plany
Będziemy znów startować w cyklu Grand Prix Polski 2015.
Niesamowite dla mnie jest, kiedy na Grand Prix tańczę obok
par, które wcześniej oglądałam na YouTube. Teraz startuję
z nimi jak równy z równym.
Dziękujemy wszystkim, którzy nas wspierają, kibicują, trzymają kciuki. To nas pcha do przodu i bardzo motywuje!
Dnia 18 kwietnia 2015 roku odbył się turniej Grand Prix
Polski Open, na którym pani Magdalena wraz z partnerem
Rafałem startowali w stylu standardowym, zajmując kolejny
raz pierwsze miejsce!
Całość rozmowy z panią Magdaleną Kałużną
na www.tunaramowice.pl
Wysłuchała: Renata Zychla

5

sprawy osiedla

sprawy osiedla

Kto ma pierwszeństwo?

Niepojęty opór (cz. 4) – nowe
rozdanie

Na prośbę mieszkańców, którzy zwrócili się do redakcji „Tu
Naramowice”, postanowiłem zająć się problemem wyjazdów
z ulic Błażeja i Bolka w Jasną Rolę oraz z Bolka w Rubież.
W związku z brakiem innych oznakowań na skrzyżowaniach,
można uznać, że obowiązują tam przepisy o ruchu drogowym – a więc pierwszeństwo ma osoba wyjeżdżająca z naszej prawej strony.
Aby to potwierdzić, zwróciłem się do Zarządu Dróg Miejskich, którego pracownicy potwierdzili, że w żadnym z tych
trzech przypadków nie ma mowy o ulicy podporządkowanej.
Kluczowe jest więc przestrzeganie przepisów drogowych
przez wszystkich kierowców i ich przytomność umysłu.
ZDM jasno postawił sprawę – to kierowcy muszą dbać o swoje i innych bezpieczeństwo, przestrzegając prawa. Obecny
układ jest elementem uspokojenia ruchu i nie ma sensu go
zmieniać, bo wymusza to uwagę od każdej ze stron.
Widać jednak, że tak rozumiane uspokojenie ruchu na Naramowicach nie wystarczy – szaleńcy, którzy nie mają zamiaru
puszczać nikogo, kto jest z prawej strony, zdarzają się dość
często. Niestety, wielu naszych kierowców ma tendencję do
łamania przepisów. Najczęściej przekraczana jest dozwolona prędkość.
Być może rozwiązaniem byłyby znaki STOP. Innym pomysłem
są wyniesione skrzyżowania – znacznie jednak droższym.
W przypadku Bolka i Rubieży niestety bez budowy tych dróg
– wraz z chodnikami – niewiele będzie można zrobić, choć
tam na pewno dobre byłyby też progi zwalniające.

Mając świadomość konieczności dalszych działań w zakresie uspokajania ruchu, chcę jednak podkreślić, że najważniejsze jest zachowanie Was, kierowców. Bez Was nie ma
szans na to, by przepisy funkcjonowały, a na ulicy było bezpiecznie.
Michał Kucharski
członek RO Naramowice

Prywatne Przedszkole
Przyrodniczo-Ekologiczne „Smykoludki”
zaprasza serdecznie Rodziców
na Drzwi Otwarte – 9 maja
w godz. 10.00-13.00 do placówki
przy ul. Naramowickiej 222.
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To już czwarta część opisu skomplikowanej, kilkunastoletniej walki mieszkańców skraju Naramowic. Jak pamiętamy,
walczą oni o prawo do wykupu od miasta nieruchomości oddanych przez przedwojenne władze Poznania w dzierżawę
ich przodkom. Docieramy do, miejmy nadzieję, ostatniego
etapu zmagań. Zmienił się prezydent Poznania. Z nowym
– Jackiem Jaśkowiakiem, mieszkańcy wiążą swoje nadzieje
na szczęśliwy koniec całej sprawy.
Anna Wachowska – Kucharska (RO Naramowice): Nowy prezydent otrzymał poparcie od organizacji społecznych jako
swoisty kredyt zaufania. Wystarczy teraz dopilnować sprawy Sarmackiej na zasadzie prostego dotrzymania słowa.
Uchwała o wykupie została podjęta przez Radę Miasta jeszcze w kwietniu 2013 roku i teraz chodzi tylko o to, żeby nie wymyślano kolejnych przeszkód czy warunków do spełnienia.
Podczas marcowego spotkania mieszkańców z prezydentem Jackiem Jaśkowiakiem, przypomniano w skrócie większość zawiłości sprawy Sarmackiej. Od prób przekwalifikowania ni stąd ni zowąd terenów na ogródki działkowe,
poprzez wsteczne naliczanie czynszów, do nakłaniania
mieszkańców, aby już teraz podpisywali aneksy o zrzeczeniu się roszczeń co do zwrotu poniesionych przez lata nakładów. Mieszkańcy zgadzają się, aby zrzeczenia podpisać,
ale na późniejszym etapie. Są nieufni, obawiają się, że jeśli
wcześniej podpiszą zrzeczenia, miasto wycofa się i zostaną z niczym. Wywiązała się na ten temat dyskusja z obecnym na spotkaniu, byłym już prezesem ZKZL – Jarosławem
Puckiem. Zapewniał on, że doszło do nieporozumienia i że
podpisywanie aneksów do umów najmu w tej fazie nie jest
niezbędne oraz że procedury cały czas się toczą.
Prezydent Jaśkowiak obiecał zorganizować spotkanie
w sprawie Sarmackiej i rzeczywiście przedstawiciele mieszkańców wraz z panią mecenas zostali umówieni z wiceprezydent Agnieszką Pachciarz.
Elżbieta Skrzypczyńska (RO Naramowice, Stowarzyszenie
Sarmacka): Pani prezydent Pachciarz powiedziała, że zrzekać się będziemy naszych roszczeń dopiero przy wykupie,
czyli tak, jak proponowaliśmy. Prezes Pucek miał dać nam
wiele odpowiedzi na pytania postawione podczas spotkania,
ale już się tego nie doczekaliśmy. Odchodząc ze stanowiska,
nie odpowiedział w żadnej kwestii. Teraz czekamy więc na
spotkanie z nowym prezesem. Cały czas zapewnia się nas,
że prace przygotowujące trwają. Na koniec podkreślę: podczas spotkania z wiceprezydent Pachciarz potwierdzono
decyzję, że tereny przy Sarmackiej, obiecane jeszcze przed
wojną naszym przodkom, zostaną nam sprzedane.
KONIEC
Rozmawiała: Renata Zychla
PS
Obiecujemy zawiadomić naszych Czytelników, jak tylko sprawa znajdzie swój pomyślny finał.

www.tunaramowice.pl

-pl
ćwicz swoją formę

zajęcia grupowe oraz sprzęt cardio

Zumba
Bikini Class
Shape
zdrowy
kręgosłup
Joga

jednorazowe zajęcia od 15zł - zapraszamy od 20 kwietnia.

ul. Bożydara 10, Naramowice, Poznań
tel. 61 828 79 04, kom. 664 715 666 www.fairPlayce.pl

jedn
zaję
zap
20 k

Mamy bliziutko świetny, nowy obiekt rekreacyjno-sportowy
– FairPlayce (ul. Bożydara 10) – trzeba z niego korzystać!
A można to robić zarówno indywidualnie, jak i rodzinnie,
co kto woli.
od
zł * 3:06:05 PM
ta_Fairplayce_95-65_fitnes.indd
2 20 kwietnia wstęp 153/27/15
Oto Zapraszamy
garść informacji:
Od maja ruszają zajęcia badmintona, osobno dla pań, panów i rodzin z dziećmi. Kto preferuje mocniejsze uderzenie, może zapisać się na zajęcia grupowe z tenisa i squasha (z instruktorem).
Na dzieciaki (które warto odciągnąć od monitora) czekają
szkółki: tenisowa, badmintonowa, squashowa i tenisa stołowego. Dopasujmy którąś, zgodnie z zainteresowaniem.
Poziom zaawansowania może być różny, wiek również (od
5 do 18 lat) – każdemu dobierze się odpowiednią dla niego
grupę, żeby się w niej dobrze czuł i rozwijał.
I fitness! Oczywiście fitness! Zajęcia grupowe już ruszyły, natomiast pełna oferta dostępna będzie we wrześniu
(w sierpniu przedsprzedaż!). Warunki wyśmienite, bo tam
gdzie będzie fitness, są wielkie okna, przestrzeń, światło
i widok na las.
Uwaga! Wiemy, że ruszą w FairPlayce letnie półkolonie.
Ruch, sport i świeże powietrze w wakacje to najlepsze, co
może być. Na pewno warto pomyśleć zawczasu o półkoloniach, bo wiemy z doświadczenia, że potem odchodzi się
z kwitkiem. Będzie tenis, badminton, ping pong, różne gry
i zabawy ruchowe, a nawet… gotowanie z kucharzami.
W końcu jak się człowiek rusza, to potem głodny jak wilk.
Już wkrótce FairPlayce zaprasza Naramowiczan na piknik, który odbędzie się w czasie turnieju Racketlona – 9
i 10 maja! Będzie to świetna okazja dla wielu, żeby zapoznać się bliżej z FairPlayce.

rekomendacje

rekomendacje

Kogut w przedszkolu

Wiosna (nie) sprzyja biegaczom!

W ramach zajęć ,,Ze zwierzakami na TY‘’ w tym miesiącu
gościem „Smykoludków” był kogut Hirek rasy Brahma. Ptak
to niecodzienny. Przybiega na odgłos gwizdnięcia i lubi być
drapany po brzuszku. Wtedy trzepocze skrzydłami i wydaje
głośne, charakterystyczne dźwięki.
Każde z dzieci mogło dotknąć koguta: jego dzioba, piórek
oraz szczególnie gorącego i czerwonego w okresie wiosennym grzebienia i dzwonka. Odważniejsi mogli go nawet przytulić. Kogut dumnie kroczył po sali przedszkolnej, licząc też
przy okazji na małe co nieco. Z okazji świąt Hirek odebrał od
przedszkolaków koszyk wielkanocny pełen jedzenia dla siebie i swoich przyjaciół ze Stajni Benek, która jest jego domem.
Wszystkie smakołyki ufundowali rodzice naszych dzieci.
Oprócz Hirka u Smykoludków gościli już: urocza świnka
Pepa, największy pies świata – wilczarz Irena, skunksy Tuptuś i Jadzia . Teraz czekamy na kaczkę Tosię. Dzieci uwielbiają spotkania ze zwierzakami. Za każdym razem dowiadują
się o nich mnóstwo ciekawych rzeczy, np. że świnki żyją 12
lat, a kury nawet 16 i jest ich ponad 600 ras w Europie, że
świnka potrzebuje wybiegu, aby móc ryć w ziemi, że skunksy
łączą się w pary na całe życie i jedno bez drugiego umiera
z tęsknoty. A co najważniejsze – nasze przedszkolaki uczą
się dzięki tym spotkaniom, że zwierzęta nie są rzeczami.
Każde z nich może odczuwać ból, smutek a także szczęście
i zadowolenie. Człowiek, będąc właścicielem zwierzaka, ma
obowiązek o niego odpowiednio dbać.

Wiosna to dobry czas na rozpoczęcie przygody z bieganiem
oraz zintensyfikowanie treningów. Należy koniecznie pamiętać o: rozgrzewce przed treningiem oraz rozciąganiu (stretching) mięśni zarówno przed, jak i po biegu. Brak tych elementów może prowadzić do urazów oraz problemów, przede
wszystkim w obrębie kończyn dolnych, miednicy oraz kręgosłupa. Jedną z najczęstszych dolegliwości u osób uprawiających bieganie jest ból w okolicy łydki (ang. shin splints.).
Klasyfikujemy go ze względu na przyczynę powstania, czyli:
A) złamanie – najczęściej „zmęczeniowe” kości piszczelowej,
B) zapalenie okostnej kości piszczelowej,
C) zespół ciasnoty przedziałów (zbyt duże ciśnienie) w przedniej lub tylnej grupie mięśni łydki.
Przypadek A leczony jest przez lekarza specjalistę. Natomiast w przypadku B, a szczególnie C, ogromne znaczenie
ma fizjoterapia. Systematyczne przeciążanie mięśni podudzia w wyniku jednostajnej pracy, jaką jest bieg, powoduje
ich skrócenie, zwiększone napięcie, a w konsekwencji ból
po stronie przyśrodkowej łydki, tuż za kością piszczelową,
czasami w okolicy ścięgna Achillesa. Mogą pojawiać się
również bóle w stopie. Dolegliwości te zazwyczaj nasilają się
podczas aktywności fizycznej i zanikają po pewnym czasie
od jej zaprzestania.
Objawy towarzyszące np. biegaczowi to:
r niewielkie obrzęki bolesnej okolicy,
r uczucie ciężkich nóg w przypadku ucisku na naczynia
żylne i tętnicze przez zbyt napięte mięśnie,
r ucieplenie bolesnej okolicy,
r tkliwość podczas dotyku.
Istnieje kilka możliwości radzenia sobie z objawami we
wstępnej fazie. Przy stanach zapalnych stosuje się okłady
z lodu, delikatne rozciąganie, ewentualnie farmakologię
oraz zmniejsza się intensywność treningów albo nawet je
wstrzymuje.
Jeśli objawy nie chcą ustąpić lub wręcz się nasilają, najlepiej zwrócić się do fizjoterapeuty i skorzystać z rehabilitacji. Podczas terapii wykorzystane zostają techniki mające zmniejszyć ciśnienie w danym przedziale mięśniowym,
uelastycznić wszystkie tkanki i obniżyć ich napięcie, wskutek
czego ukrwienie wszystkich struktur stanie się zdecydowanie lepsze, a dolegliwości bólowe zostaną wyciszone. Dzięki
temu, po nauczeniu pacjenta ćwiczeń, które ma wykonywać
w ramach profilaktyki wtórnej, może on powrócić stopniowo
do biegania.

W maju wybieramy się na wycieczkę do ,,Benkowa’’, czyli
do Szewc pod Tulcami. Tam poznamy kangurzycę Tolę, kozę
Amelię, strusia Drobka, wielbłąda Janka, konie oraz wielu
innych. Opowiemy o tym w kolejnym numerze czasopisma.

Zapraszamy do konsultacji w przypadku dolegliwości opisanych powyżej, a także z innymi problemami, nie tylko bezpośrednio związanymi z uprawianiem sportu.

„Smykoludki” Przedszkole Przyrodniczo-Ekologiczne
ul. Naramowicka 222 (przed przejazdem kolejowym)
tel. 605 44 88 22
mail: przedszkole@smykoludki.pl
www.smykoludki.pl
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RehaKinesio
mgr Robert Hetman
ul. Naramowicka 240
(budynek Harmony Live Spa)

www.tunaramowice.pl

ROL-DAN producent
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

● kosmetologia ● manicure ● pedicure ● masaże
● pakiety dla dwojga ● sauna, jacuzzi na wyłączność
● stretching ● joga ● gabinet rehabilitacji
● dietetyk

Poznań, ul. Naramowicka 240
rejestracja telefoniczna: 61 825 76 51
www.harmony-live-spa.pl

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.

na Naramowicach lat temu...

od czytelnika

Naramowice w dobie Wielkiego Tramwajem czy pociągiem?
Kryzysu (cz.1)
Chociaż wielkiego kryzysu gospodarczego w latach 30. XX
wieku nikt się nie spodziewał, jego symptomy ujawniły się
już na kilka miesięcy przed katastrofą. Do samego wybuchu
doszło 24 października 1929 roku, kiedy to na nowojorskiej
giełdzie na Wall Street doszło do paniki – sławnego „czarnego czwartku”. W krótkim czasie załamała się gospodarka
Stanów Zjednoczonych, które upadając, pociągnęły za sobą
resztę świata. Jednym z krajów, który został wtedy najbardziej
dotknięty, była Polska – zacofana gospodarczo na skutek polityki zaborców w XIX wieku i zniszczeń wywołanych I Wojną
Światową. Doszło do załamania produkcji rolnej i przemysłowej, a także do wycofania kapitału z Polski. Choć na całym
świecie uznaje się za zakończenie kryzysu rok 1933, w naszym kraju skutki były widoczne aż do 1936 roku i dawały się
odczuć także w bogatszej od reszty kraju Wielkopolsce.
Poniżej prezentuję artykuł z 2 lutego 1936 roku z „Przewodnika Katolickiego”, opisujący sytuację na Naramowicach.
Oczywiście trzeba zdawać sobie sprawę, iż artykuł w pewnej
formie jest przesadzony, gdyż ma konkretne zadanie – zachęcić poznaniaków do wsparcia mieszkańców Naramowic.
Trzeba jednak przyznać, że prezentowany w nim obraz jest
przerażający. Zachęcam do lektury.
Adam Szabelski
Najnieszczęśliwsza parafia
(Artykuł z Przewodnika Katolickiego z 2 lutego 1936 r.)
Spośród 19 parafii Poznania najbiedniejszą jest niewątpliwie
parafia w Naramowicach. U samych wrót naszego świetnego, z porządku i dostatku na całą Polskę słynącego „stołecznego” miasta Poznania leży ta nasza najmłodsza parafia tak
jak Łazarz przed bramą bogacza, cała schorowana i owrzodzona. (…)
Z tych co z dawien dawna tu mieszkają, jest zaledwie 1000
dusz i ci też tworzą na razie trzon parafii. Dusz zaś nowych
spędzonych z całego świata, ze wszystkich stron Polski, jak
długa i szeroka, jest 20001. Samo miasto wysiedliło przeważnie drogą eksmisji około 1200 osób. Kto był tak szczęśliwy,
że mógł uzyskać tak zwaną działkę miejską, płacąc dzierżawy 12 zł miesięcznie, ten z swoim jednoizbowym domkiem
tu na tym wydmuchowie wielkomiejskim stanowi tak zwaną
„szlachtę”. Gospodarzy mało. Nie ma więc w tej parafii ludzi zamożniejszych, którzy by mogli wesprzeć biedującego
sąsiada. Jest tylko nędza, płacz, narzekanie i przekleństwo.
Około 500 ludzi żyje w jaskiniach, lepiankach, które mozolnie
wykopali sobie w ziemi i wybili deskami, oblepiając je gliną.
Co było ze sprzętów domowych, to już dawno wysprzedano.
Dzieciszczka bez łóżek, bez sienników, leżą pokotem na ziemi, na jakichś łachmanach, przykryte zaledwie chudą pierzynką.
Cdn. (Ortografię uwspółcześniliśmy – przyp. red.)

Publikujemy dzisiaj list nadesłany nam przez Czytelnika „Tu
Naramowice”, prezentujący nowy pomysł odnośnie komunikacyjnych problemów Naramowic. Pod listem – zdjęcie Autora.
Z racji dynamicznego rozwoju miasta, dobrze działająca komunikacja to priorytet. (…)
Autobus ma to do siebie, że jest „jednym z samochodów”,
a co za tym idzie, też ma problemy z przejazdem przez miasto. Koncepcja współdziałania autobusu i tramwaju to wybudowanie autobusowych dworców na obrzeżach miasta.
Tam pasażerowie dojeżdżający z jego krańców, a nawet
spod Poznania, przesiadaliby się na tramwaj. (…)
Takiego środka komunikacji na Naramowicach brakuje,
a przecież jest miejsce na jego poprowadzenie. Poprzednie
władze Poznania jakoś niechętnie podchodziły do zagadnienia rozbudowy linii tramwajowych w naszym mieście.
Naciski mieszkańców na razie zaowocowały tym, że na wiosnę odbędzie się debata na ten temat z władzami miasta. Na
łamach prasy trwają już „akademickie dyskusje techniczne”,
czy aby przyszły tramwaj „zmieści się” pod wiaduktem przy
Cytadeli. A kto powiedział, że ta linia ma tam przebiegać?
Na razie nie wiemy nic konkretnego o jej powstaniu. (…)
Moja propozycja to zbudowanie linii kolejowej przez Naramowice, biegnącej dalej przez Radojewo aż do Biedruska.
Skąd taki pomysł? Po pierwsze łatwiejszy dostęp do funduszy. UE jest czuła na punkcie rozwoju kolei, m.in. ostatnio
dofinansowała remont linii Poznań-Kluczbork. Po drugie
pociąg jest szybszy, a przebieg jego trasy nie kolidowałby
z innymi środkami transportu. Szybko i bez przeszkód można
by dostać się nim do centrum Poznania. Przebieg linii przez
Radojewo oraz Biedrusko dodatkowo przysporzyłby pasażerów. Dla przypomnienia – w Biedrusku jeden z deweloperów
pobudował osiedle; mieści się tam też Firma Solaris, której
pracownicy mogliby korzystać z tej linii. Przy okazji można
by też, (zależy to od wojska) przeznaczyć w Biedrusku kawał
terenu na piękne rekreacyjne miejsce dla poznaniaków na
weekendy, m.in. stworzyć ścieżki rowerowe.
Uważam, że koncepcja linii kolejowej ma przewagę nad
tramwajem, na który nie widać pieniędzy w budżecie miasta.
Propozycja warta zastanowienia się, jestem gotów ją nagłaśniać.
Roman Paul Pe

Chodzi o przodków mieszkańców rejonu wokół obecnej
szkoły nr 48 na ul. Sarmackiej.
1
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Piękno pod troskliwą i profesjonalną opieką
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
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OFERUJE SPRZEDAŻ, MONTAŻ
I SERWIS:

Ç ROLET ZEWNĘTRZNYCH
Ç ROLET WEWNĘTRZNYCH
Ç PLIS, ŻALUZJI, MOSKITIER

TEL. 787-960-468

www.rolpat.pl, biuro@rolpat.pl

DIETETYK

www.salus.net.pl

PROFESJONALNE DORADZTWO ŻYWIENIOWE

mgr inż. Agata Walkowiak
ul. Macieja Rataja 40, os. Wilczy Młyn, Poznań

tel. 515 10 80 14

Dieta indywidualna, przyśpieszająca
metabolizm, oparta na badaniach krwi

FRYZJERSTWO
KOSMETYKA
Szkoła jazdy
Przewozy
autokarowe
ul. Naramowicka 239, Poznań
tel. 504 220 220, 508 220 220
www.formulal.com.pl

15% rabatu
na dowolną usługę kosmetyczną
oraz fryzjerską.

ul. Naramowicka 183 A
(na dziedzińcu, za blokiem z Tivoli)

tel. 519 056 468
pon. - pt. 10.00 - 20.00
sob. 9.00 - 14.00

Berpo

W ofercie m.in.:

s.c.
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zdrowie

Zupa na białej kiełbasie

Problemy umysłowe osób
starszych

Przygotowanie tej zupy to świetny sposób na oryginalne wykorzystanie białej kiełbasy, także tej, która została już ugotowana. Bierzemy trzy lub cztery kiełbasy. Jeśli były już gotowane, kroimy je wzdłuż na pół, każdą połówkę znów wzdłuż
na pół, a potem te długie ćwiartki zbieramy dłonią w pęk
i kroimy na centymetrowe kawałki. Jeśli kiełbasy nie gotowaliśmy, przed pokrojeniem trzeba to jeszcze zrobić. Następnie
bierzemy dwa duże pory (tylko białe części) przekrawamy
wzdłuż i kroimy na cienkie półtalarki, obieramy cztery ziemniaki i kroimy w kostkę. Por i ziemniaki smażymy razem na
maśle w dużym rondlu, dodajemy sól, pieprz oraz koniecznie
gałkę muszkatołową. Kiedy zmiękną, ugniatamy je kilkoma
zdecydowanymi ruchami ugniataczem do ziemniaków, po
czym dorzucamy pokrojoną kiełbasę i całość zalewamy 4
szklankami wody. Kiedy się zagotuje, dorzucamy dwie kostki
bulionowe. Gotujemy 15-20 minut na małym ogniu. Po ugotowaniu dodajemy cztery łyżki kwaśnej śmietany, którą delikatnie roztrzepujemy w zupie trzepaczką. Całość można
posypać natką pietruszki, albo, jeśli ktoś woli, szczypiorkiem.
Zupa jest bardzo smaczna, natomiast nie nadaje się do dłuższego przechowywania. Niektórzy podają ją z grzankami,
ale według mnie są one zbyteczne. Sama zupa jest już tak
apetyczna, pachnąca i ziemniaczano-kiełbasianie zawiesista, że nie potrzebuje żadnych dodatków.
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Starość, poza licznymi dolegliwościami natury fizycznej, wiąże się również z problemami umysłowymi. Trzy najważniejsze typy zaburzeń umysłowych w podeszłym wieku to: majaczenie, otępienie i depresja.
Majaczeniem określamy zaburzenie umysłowe pojawiające
się nagle, zwykle w związku z pogorszeniem zdrowia fizycznego. Stan ten charakteryzuje się nagłymi zaburzeniami
świadomości, orientacji, jak również pobudzeniem, a nawet
agresją. Przyczyną tego rodzaju zaburzeń jest często nierozpoznana infekcja, nasilenie chorób przewlekłych oraz
uboczne skutki przyjmowanych leków. Majaczenie jest procesem odwracalnym, usunięcie czynnika, który je wywołał,
pozwala na powrót czynności umysłowych do normy. Trudność polega na tym, aby znaleźć ten czynnik u pacjenta,
z którym trudno się porozumieć werbalnie.
Otępienie to powolnie postępujące zaburzenia pamięci, myślenia, orientacji, rozumienia, liczenia, mowy, uczenia się
i planowania. Jest ono spowodowane zwyrodnieniem mózgu
lub jego niedokrwieniem. Najczęstszą postacią otępienia
spowodowanego zwyrodnieniem mózgu jest choroba Alzheimera, rzadziej występuje otępienie czołowo-skroniowe oraz
tzw. otępienie z ciałami Lewy’ego. Zwyrodnienie mózgu jest
skutkiem odkładania się produktów białkowych, takich jak
amyloid, synukleina albo białko tau. U podłoża otępienia naczyniopochodnego leży miażdżyca tętnic mózgowych, wieloletnie nieleczone nadciśnienie albo mnogie zatory tętnic
mózgowych w przebiegu migotania przedsionków. Obecnie
medycyna nie potrafi wyleczyć otępienia, ale można modyfikować przebieg choroby w celu utrzymania względnej samodzielności pacjentów z tym zaburzeniem.
Depresja występuje zarówno u osób młodych, jak i starszych,
przy czym pewne cechy wyróżniają depresję podeszłego
wieku. Często depresja u starszego pacjenta przebiega pod
tzw. „maską somatyczną”, to znaczy, że wśród skarg pacjenta dominują problemy natury fizycznej, a nie psychologicznej. Niejednokrotnie starsi pacjenci z depresją zgłaszają
duszność, bóle i zawroty głowy, kołatania serca, zaburzenia
przewodu pokarmowego, brak apetytu, bezsenność i wiele
innych dolegliwości, których przyczyny nie udaje się ustalić
mimo dokładnego badania przedmiotowego ani testów laboratoryjnych i obrazowych. W takich sytuacjach okazuje się,
że u podłoża większości z tych dolegliwości leży zaburzenie
emocjonalne. Psychogeriatria udziela odpowiedzi na pytanie, jak należy powyższe problemy psychiczne rozpoznawać
i skutecznie leczyć.

www.tunaramowice.pl

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.

PRYWATNY GABINET
PSYCHOTERAPII
PRYWATNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

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

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

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

Pobiedziska
mgr Agata Pakuza
tel. 606 259 333

DEPRESJE ● LĘKI ● NERWICE

DERMATOLOG

APTEKA
DOM LEKÓW

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.

ul. Naramowicka 164/1

tel. 539 950 971

czynna: pon – piąt 8.00-22.00
sob.
niedz.

8.00-20.00
9.00-17.00

APTEKA CAŁOTYGODNIOWA!
pon.-sob. 8.00-21.00
niedz. 9.00-15.00

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

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

poradnik

poczekalnia

Stopa cukrzycowa (SSC –
syndrom stopy cukrzycowej)

Jak zapobiegać powstawaniu
wad zgryzu u dzieci? (cz.2)

Stopa cukrzycowa jest zespołem zmian chorobowych, takich jak infekcja, owrzodzenie lub też degradacja głębokich
tkanek, któremu towarzyszą zaburzenia neurologiczne oraz
choroby naczyń obwodowych kończyn dolnych. SSC to najgroźniejsze z powikłań cukrzycy. Nieleczona cukrzyca przyczynia się do nieodwracalnych deformacji i martwicy stopy,
które mogą prowadzić do amputacji.
Syndrom stopy cukrzycowej związany jest z towarzyszącym
chorobie uszkodzeniem nerwów. Gdy uszkodzeniu uległy
nerwy jednego rodzaju, mówi się o neuropatii, natomiast
w przypadku uszkodzenia paru rodzajów nerwów, o polineuropatii. W wyniku takich zmian osoba chora na cukrzycę nie
otrzymuje informacji o:
r zmieniającej się temperaturze,
r drażnieniu powierzchownym (np. tarcie, ucisk),
r drażnieniu głębokim (np. skaleczeniu, bólu).
Kolejny czynnik przyczyniający się do rozwoju „stopy cukrzycowej” to uszkodzenie naczyń krwionośnych, prowadzące
do poważnych zaburzeń ukrwienia kończyn dolnych, głównie stóp (tzw. makro- i mikroangiopatia).
Dodatkowym faktorem ryzyka w „zespole stopy cukrzycowej”
są deformacje zachodzące w stopach w czasie całego życia,
ale nie tylko u diabetyków. Zmiany w szkielecie stopy prowadzą m.in. do wadliwego ustawienia kości, powodującego
zmiany w obciążeniu punktów na stopach, co z kolei jest równoznaczne z przeciążeniem miejsc na to nieprzygotowanych.
Wspomnieć można również o czynnikach zewnętrznych, takich jak nieodpowiednie obuwie, nadwaga i praca stojąca,
które także przyczyniają się do SSC.

Zacznę od przypomnienia
(o tym pisałam w poprzednim numerze), że przyczyny
wad zgryzu dzielimy na ogólne i miejscowe. Jako rodzice
zapobiec możemy tym drugim, pilnując od urodzenia
dziecka, aby: prawidłowo
układać mu główkę podczas
snu, karmiąc niemowlę z butelki - dbać o prawidłowo dobrany smoczek, jak najszybciej przyzwyczajać do picia
z kubeczka, a w drugim półroczu życia wprowadzać
posiłki zawierające nierozdrobnione cząstki jedzenia
oraz żeby uczyć przeżuwania, które stymuluje rozwój żuchwy
i szczęki.
Na co zwracać uwagę u starszego dziecka:
r Złe nawyki – przyzwyczajenie do ssanie smoczka, palca,
wargi czy policzka. Do mniej więcej końca pierwszego
roku życia jest to czynnością fizjologiczną, ale później powinno zanikać. Przedłużające się nawykowe ssanie jest
szkodliwe i może doprowadzić do wysunięcia siekaczy
szczęki, zwężenia szczęki, zgryzu otwartego.
r Zła dieta – zbyt rozdrobnione, papkowate jedzenie i leniwe żucie dziecka doprowadzają do zbyt wolnego rozwoju
szczęki i żuchwy - konieczne jest wprowadzenie do diety
twardych pokarmów, jak marchew czy twarde jabłko.
r Inne złe przyzwyczajenia, czyli np. obgryzanie ołówka,
kredek, paznokci, skórek – co również może prowadzić
do powstania wad zgryzu.
r Zapobieganie próchnicy zębów mlecznych – gdyż rozległa próchnica może doprowadzić do przesunięcia zębów
oraz zwężenia szczęki, co docelowo generuje brak miejsca dla zębów stałych.
Kluczową rolą w zapobieganiu wad zgryzu u dzieci jest dbanie o prawidłowy rozwój narządu żucia i odpowiednia higiena jamy ustnej. Nieoceniona będzie tutaj współpraca na linii
dentysta-ortodonta-dziecko-rodzic.
Często wychwycona wcześnie nieprawidłowość, szczególnie
u dzieci, u których na rozwój szczęki i żuchwy możemy wpływać, w krótkim czasie może zostać wyeliminowana, ale konieczna jest świadomość i systematyczność. Należy pamiętać, że poprawiając położenie zębów, wpływamy nie tylko na
wygląd łuku zębowego, ale również na poprawę wymowy
i lepsze samopoczucie dziecka.

Podolog w trakcie pierwszej wizyty ocenia stan zdrowia pacjenta na podstawie przeprowadzonego wywiadu oraz ustala wpływ choroby na stan stóp. Diabetycy powinni regularnie
odwiedzać gabinet podologiczny, aby zapobiegać ryzyku infekcji i ich konsekwencji.

Lek. dent. Anna Antczak-Zawadka
Zawadka Stomatologia
ul. Karpia 17, lokal 126
www.stomatologiazawadka.pl
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Zapraszamy do naszej kliniki

Polecamy:

zaprasza w każdy poniedziałek
w Poznaniu, przy ul. Rubież 14b/45
na badanie ginekologiczne
i USG dopochwowe, cytologię
oraz USG piersi

· medycyna estetyczna
· mezoterapia igłowa
· peelingi chemiczne
· zabiegi odmładzające
Sprawdź naszą ofertę na
www.medskin.pl

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

 MedSkinKlinika
MEDSKIN
Poznań, ul. Żołnierzy Lenino 3
(Osiedle Wilczy Młyn)

tel. +48 61 826 84 96
tel. +48 602 347 159
gabinet@medskin.pl

KAM-BUD Kominki
ul. Miętowa 19
61-680 Poznań
tel/fax 61 8 258 259

Grilluj

z pasją:)

grille gazowe
i tradycyjne

EKSPOZYCJA

w SALONIE
KOMINKOWYM

www.kambud-kominki.pl

