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Przychodnia Lekarza Rodzinnego

ZAPISY na rok 2015/2016

Poznań , ul. Drewlańska 10
tel. 61 22 53 388, fax: 61 22 53 468

BĘDZIE TOBIE JAK U MAMY
www.przedszkole-gumisie.pl

tel. 603-17-55-47

J e s t e ś m y z Wa
mi od 10 lat!
biuro@godnosc.com.pl

GUMISIOWY LAS
(4 i 5 latki) Jasna Rola 58

GUMISIOWY DOMEK
(2,5 i 3 latki) ul. Błażeja 4d/3
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lekarz stomatolog

Justyna Frankowska-Tecław
• stomatologia estetyczna
• stomatologia dziecięca
• mikroskop stomatologiczny
• protezy, koronki porcelanowe
• bezbolesne znieczulenia
• zdjęcia radiologiczne
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REJESTRACJA:

PRYWATNE PRZEDSZKOLE
PRZYRODNICZO-EKOLOGICZNE
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

61 822 71 18
od poniedziałku do piątku
www.greendentstomatologia.pl

o
t
a
L
2015

PÓŁKOLONIE w EDU ARTO
DLA DZIECI W WIEKU OD 4-12 LAT.
ZAPEWNIAMY LICZNE WARSZTATY
I MNÓSTWO DOBREJ ZABAWY.
TERMINY: 29 CZERWCA - 3 LIPCA
27 LIPCA - 31 LIPCA
3 SIERPNIA - 7 SIERPNIA
17 SIERPNIA - 21 SIERPNIA
24 SIERPNIA - 28 SIERPNIA

Zapraszamy!!!
OPIEKA: od 7.00-17.00

KOSZT: 360 zł za tydzień

Latem na terenie EDU ARTO odbywa się również:

LETNI KURS RYSUNKU I MALARSTWA
10.00-14.00
Koszt 80zł/dzień lub 360zł/tydzień

www.ogrodniczypoznan.pl

zapraszamy!

CENTRUM EDUKACJI Edu-Arto
Kinga Kulka
ul. Bogusza 6A, tel: 600 034 888

www.edu-arto.pl

list od redakcji

list od rady osiedla

Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo!

Dziękujemy za tak wiele odwiedzin na naszej nowej stronie
www.tunaramowice.pl. Wciąż staramy się ją rozbudowywać,
dodawać kolejne informacje, zakładki, podstrony. Serdecznie
zapraszamy do korzystania!
Nasza dzielnica wyraźnie się ożywia – powstają kolejne inicjatywy kulturalne, odbywają się nowe imprezy, konkursy,
pojawiają pomysły, których wcześniej nie było. W dodatku
wydaje się, że coś drgnęło także w sprawach kluczowych inwestycji – budowy tramwaju i Nowej Naramowickiej. Powstają
nowe odcinki chodnika, stawiane są kolejne lampy uliczne,
ławki, kosze na śmieci. Cieszymy się, że jako redakcja lokalnego czasopisma, mamy w tym ożywieniu też swój udział.
Niewesoło bywało w naszej dzielnicy – przeczytamy o tym na
s. 10, w drugiej części przedwojennego artykułu, znalezionego przez pana Adama Szabelskiego.
Serdecznie zapraszamy w imieniu organizatorów na kolejną edycję Biegu o Puchar Rady Osiedla Umultowo. Weźmy
udział po sąsiedzku w tej naprawdę wesołej, z rozmachem
zorganizowanej imprezie. Koniecznie zajrzyjmy też do Biedruska – nie tylko na poligon, który tak zachęcająco opisał na s. 5
pan Daniel Sypniewski, ale też z okazji fantastycznie zapowiadającego się festynu (14 czerwca). I oczywiście pamiętajmy o czerwcowych, naramowickich imprezach.
Zapraszamy!
Zespół redakcyjny

Powoli kończy się rok szkolny 2014/2015 zatem w maju
i czerwcu będziemy mogli spotkać się podczas przeróżnych festynów, organizowanych przez naramowickie szkoły i przedszkola. To czas, kiedy nasze dzieci szlifują swoje
wyniki przed wystawieniem świadectw, ale także moment,
kiedy wszyscy już tęsknimy za słońcem, wodą i lasem. Przyroda wyrywa nas z domu, namawiając do ruchu na świeżym
powietrzu, a poszczególne placówki oświatowe zaplanowały
kalendarz wydarzeń w taki sposób, aby mieszkańcy mogli
wykorzystać pogodę, sprzyjającą spotkaniom pod chmurką.
Rada Osiedla Naramowice serdecznie zaprasza do udziału w tych festynach. Przede wszystkim spotykamy się jako
mieszkańcy północnego Poznania – jest to dla nas okazja do
integracji, wspólnych rozmów, snucia planów na przyszłość,
szukania sposobności i szans rozwoju różnych osiedlowych
inicjatyw.
Zapraszam do wspólnej zabawy, rozmowy. Poniżej kalendarium wydarzeń w poszczególnych placówkach:
– 30 maja od 10.00 do 13.00 – festyn w SP60, przy ul. Boranta,
– 11 czerwca od godz. 17.00 festyn w Przedszkolu im. Dziadka Borodzieja, przy ul. Sarmackiej 5,
– 13 czerwca od 11.00 do 15.00 – festyn w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 na os. Łokietka.
Uwaga, 2 czerwca zapraszamy mieszkańców północnego
Poznania na konsultacje w sprawie budżetu obywatelskiego,
godz. 17.00, sala sesyjna Urzędu Miasta, Plac Kolegiacki 17.
Anna Wachowska-Kucharska
Przewodnicząca Zarządu RO Naramowice
Paweł Nowak
Przewodniczący RO Naramowice

TWÓJ FYRTEL CIĘ POTRZEBUJE!

Rada Osiedla Naramowice organizuje Wielkie Sprzątanie
Naramowic – 30 maja, pomiędzy ulicą Karpia, a osiedlem
Wilczy Młyn. Start o godzinie 10.00 na końcu ulicy Żołnierzy
Lenino. Zadbajmy o naszą małą ojczyznę, o jej czystość i estetykę. Tym bardziej, że jest coraz cieplej, słoneczniej i spędzamy dużo czasu na świeżym powietrzu.
Zapewniamy worki i rękawiczki jednorazowe, polecamy zaopatrzenie się w grube rękawice – ogrodowe. Potrzebna jest
tylko para rąk, szczypta uśmiechu i szczere chęci! (mk)

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.

www.tunaramowice.pl
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aktualności rady osiedla
y MIESZKAŃCY! BUDŻET OSIEDLA NA 2016 ROK
STWÓRZCIE RAZEM Z NAMI

Zachęcamy Państwa już teraz do przesyłania propozycji
do budżetu Osiedla Naramowice – prosimy pozostawiać
je w siedzibie Rady w ZS-P nr 1 na os. Łokietka lub przesyłać na e-mail Osiedle_Naramowice@um.poznan.pl.
WAŻNE: nasz budżet to ok. 400 tys. zł, a środki możemy
zainwestować jedynie na terenach należących do miasta,
chyba że projekt dotyczy działań edukacyjnych, festynu
itp.
y SPOTKANIE STOWARZYSZENIA SARMACKA I RO
NARAMOWICE Z PREZYDENT AGNIESZKĄ PACHCIARZ

Mieszkańcy okolic Sarmackiej wraz z przedstawicielami
RO spotkali się z wiceprezydent odpowiedzialną za politykę mieszkaniową ZKZL. Pani prezydent podkreśliła, że
zakończenie procesu wystawienia na sprzedaż działek
powinno być jak najszybsze, gdyż mieszkańcy czekają
zbyt długo na prawo wykupu użytkowanych od pokoleń
gruntów. Radę Osiedla reprezentowały: Elżbieta Skrzypczyńska i Anna Wachowska-Kucharska.
y SPOTKANIE Z WICEPREZYDENTEM MARIUSZEM
WIŚNIEWSKIM

Rada Osiedla Naramowice przedstawiła przygotowane przez Stowarzyszenie Edukacja dla Naramowic informacje o liczbie dzieci i zapotrzebowaniu na nowe
klasy w obrębie północnego Poznania, ze szczególnym
uwzględnieniem dzieci z Umultowa. Danych takich nigdy
nie przygotował Wydział Oświaty. Wiceprezydent powiedział, że w pierwszej kolejności kluczowa jest budowa
przedszkola oraz podstawówki, a nie gimnazjum, choć
i ono musi powstać. Odbędą się w tej sprawie kolejne
spotkania.
Z ramienia Rady Osiedla i Stowarzyszenia Edukacja dla
Naramowic udział wzięli: Anna Nowak, Elżbieta Skrzypczyńska, Anna Wachowska-Kucharska, Maciej Stachowiak.
y SPOTKANIE W SPRAWIE KONCEPCJI TRAMWAJU
NA NARAMOWICE

Zespół Politechniki Poznańskiej przedstawił podstawowe
założenia odcinka tramwaju na Naramowice - od Wilczaka w kierunku północnym. Jako najlepsze rozwiązanie
wskazano projekt pętli za torami kolejowymi. Wykluczy to
problemy z dojazdem do tramwaju przez przejazd kolejowy. Naukowcy proponują zachowanie projektowanego
węzła Lechicka/Naramowicka oraz budowę po jednej
nitce Nowej Naramowickiej, z przeznaczeniem, zależnie
od koncepcji, na ruch dla Naramowic lub z możliwością
parkowania i przesiadki na tramwaj. Szczegółów należy
szukać na stronie www.poznan.pl pod hasłem „Wstępne opracowanie Politechniki Poznańskiej”. Rada Osiedla
ostateczną koncepcję będzie opiniować.
Z ramienia RO Naramowice w spotkaniu udział wzięli:
Michał Krym, Michał Kucharski, Jakub Potasznik, Paweł
Sowa, Maciej Stachowiak, Adam Szabelski.
y CO Z KANALIZACJĄ DLA SP48 I PRZEDSZKOLA
„PSZCZÓŁKI”?

ZKZL jeszcze za poprzednich władz odmówił wypowiedzenia umowy dzierżawy na działkę przy ul. Sarmackiej
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przed grudniem 2015, choć Aquanet wskazał ją jako jedyną możliwą lokalizację przepompowni ścieków. Działka nie jest zamieszkała, a dzierżawca nie dba o jej wygląd. Rada Osiedla zaapelowała do ZKZL-u o zgodę oraz
przedstawiła sprawę aktualnym władzom miasta w osobnym piśmie.
y JASNA ROLA – PORZĄDEK PRZY BUDOWIE

Na wniosek Rady Osiedla Wydział Ochrony Środowiska
skontrolował tereny przy budowie os. „Na Skraju Lasu”.
Doszło tam do zniszczenia części drzew oraz wylania cementu. WOŚ zobowiązał inwestora do uporządkowania
terenu i naprawienia szkód, co też ten uczynił.
y POSIEDZENIE RADY OSIEDLA 23.04.2015

Rada Osiedla wystosowała:
– apel do Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończenie działań w sprawie brakujących miejsc
postojowych przy os. Małe Naramowice, przy ul. Rubież
(w związku z tym, że postępowanie trwa już kilka lat);
– apel o przyspieszenie prac nad planem miejscowym
w rejonie ul. Jasna Rola, by powstrzymać zagęszczanie
zabudowy;
– apel do władz miasta o niezwłoczne przystąpienie do
prac nad koncepcją tramwaju na Naramowice, na odcinku od Wilczaka na południe, po zakończeniu prac nad
koncepcją odcinka północnego.
Ponadto Rada Osiedla zwróciła się z pismami m.in.
w sprawie:
– propozycji do projektu zagospodarowania w przyszłości terenu przy Lasku Piątkowskim do ZZM;
– przekazania pełnej dokumentacji w sprawie modernizacji ul. Jasna Rola przez ZDM i WUiA wraz z apelem do
ZDM-u, żeby ponowił wniosek o zgodę na modernizację
tej ulicy.
y CHODNIK NA BŁAŻEJA I NARAMOWICKIEJ

Prace nad dalszym ciągiem chodnika wzdłuż Naramowickiej od Bolka w stronę torów kolejowych prowadzone
są od 12 maja. W sprawie chodnika na ul. Błażeja brak
wciąż porozumienia ZDM-u i władz miasta z prywatnymi
właścicielami.
y APELE I SPOTKANIE Z AGENCJĄ NIERUCHOMOŚCI
ROLNYCH

Przedstawiciel Rady Osiedla, Adam Szabelski, spotkał
się z ANR w sprawie nieutrzymywania przez nią porządku
na terenach pomiędzy Wilczym Młynem oraz ul. Karpia.
ANR podstawi kontener, do którego mieszkańcy będą
mogli wrzucać śmieci zebrane podczas Sprzątania Naramowic w dniu 30 maja.
y DIAGNOZA POTRZEB MIESZKANIOWYCH 8.05.2015

W Urzędzie Miasta odbyły się warsztaty z zakresu diagnozowania potrzeb mieszkaniowych poznaniaków, organizowane przez Uniwersytet Ekonomiczny. Z ramienia Rady Osiedla Naramowice diagnozę stawiali Anna
Wachowska-Kucharska oraz Paweł Sowa. Uniwersytet
i Urząd przepytają w tej sprawie także mieszkańców – będziemy o tym informować.
Aktualności sporządził: Michał Kucharski

www.tunaramowice.pl

turystyka

Historie wcześniejsze
niż poligon
Poligon obok Biedruska leży tylko 10km od naszej dzielnicy,
lecz jakże mało jest przez nas znany! Z tego względu dziś
właśnie chciałbym opisać jego kryjące tajemnice i ciekawe
miejsca. Sam dowiedziałem się całkiem niedawno kilku interesujących rzeczy, którymi się teraz podzielę. Przez wiele lat
teren poligonu był pilnie strzeżony przez wojsko, ale dziś już
i my – zwykli cywile – możemy odkrywać jego uroki. Przyroda
w połączeniu z całkiem ciekawą historią sprawia, że jest to
niezwykły obszar do zwiedzania.
Choć jest wiele fantastycznych miejsc na ogromnym terenie
poligonu, jestem zmuszony skupić się tylko na tych znajdujących się wzdłuż trasy Biedrusko-Złotniki, z tego względu,
że tylko tu wojsko wydało pozwolenie na pobyt. W innych
rejonach obowiązuje całkowity zakaz wstępu na poligon!
Oczywiście na trasie tej poruszać się mogą tylko „szczęściarze”, którzy posiadają przepustki. A pozostali? Na szczęście
w soboty, niedziele i święta (oczywiście, jeśli nie odbywają
się ćwiczenia, o czym informuje tablica świetlna z komunikatem „UWAGA! OSTRE STRZELANIE”) w godzinach 8.00
– 22.00 istnieje możliwość przejazdu, ale dotyczy to tylko rowerzystów.
Bez wątpienia najciekawszym obiektem na tym terenie są ruiny późnogotyckiego kościoła Śmierci św. Jana Chrzciciela,
znajdującego się w Chojnicy – jednej z kilku wsi wchłoniętych
przez poligon. Wiele osób myli te ruiny kościoła ze znajdującym się tuż obok betonowym zamkiem, wybudowanym, jak
niektórzy mówią, na potrzeby wojska, choć są i tacy, którzy
twierdzą, że na potrzeby filmu. Na terenie tej byłej wsi znajduje się tajemniczy, ładnie położony wśród drzew cmentarz,
gdzie pochowano żołnierzy z czasów I i II wojny światowej,
a także mieszkańców parafii zmarłych w okresie międzywojennym, choć dopatrzyłem się także nagrobków z datami pochówku nawet z połowy XIX wieku.
Ciekawostką, o której niewielu wie, jest to, że w nieopodal
leżącej wsi Glinno urodził się w 1873 roku Jarogniew Drwęski. Był on pierwszym prezydentem Poznania po odzyskaniu
przez Polskę niepodległości. No a wcześniej urodził się tu
„ojciec polskiego teatru” Wojciech Bogusławski. W samym

www.tunaramowice.pl

Glinnie, gdzie ten pisarz, aktor i reżyser spędził dzieciństwo,
znajduje się głaz upamiętniający to wydarzenie oraz resztki fundamentów dworku jego rodziców, który spłonął, choć
inne źródła podają, że został rozebrany przez wojsko. Z osób
godnych odnotowania, w mniejszym Glinnienku urodził się
w 1903 roku Franciszek Jaśkowiak – znany działacz, promujący turystykę i ochronę przyrody.
Wędkarzom, mającym przepustki, aby łowić na jeziorze Glinnowieckim, z racji tego, że mogą bez problemów dojechać
do samego jeziora, polecam odwiedzenie dobrze zachowanego grodziska wczesnośredniowiecznego oraz neogotycki
grobowiec przy zachodnim brzegu jeziora.
Następnym etapem naszej wycieczki jest wieś o nazwie Łagiewniki, wymieniona w dokumentach już w XV w. W Łagiewnikach postawiono Pomnik Ofiar Faszyzmu. Upamiętnia on
Polaków, zamordowanych w odwecie za schwytanie dwóch
niemieckich lotników, których samolot został zestrzelony
przez polskiego pilota Włodzimierza Gedynina.
Oprócz tych arcyciekawych miejsc, z drogi można wypatrzeć
również kilka zniszczonych czołgów i innych wojskowych
obiektów oraz urządzeń niewiadomego przeznaczenia.
Poligon Biedrusko jest bardzo ciekawym miejscem, gorąco
zachęcam do wybrania się tam na wycieczkę. Mnie zafascynował, a poznałem przecież tylko kilka miejsc udostępnionych przez wojsko. Pomyśleć, co dopiero za tajemnice muszą kryć lasy i pola w głębi poligonu?
Daniel Sypniewski
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na Naramowicach

na Naramowicach

Szanowni Mieszkańcy
Naramowic,

Rowerku jedź!

Mając na względzie przedstawienie i propagowanie komunikacji szynowej jako alternatywy dla komunikacji kołowej,
z którą każdy z nas się boryka każdego dnia, na koniec czerwca br. zamierzamy wspólnie z Instytutem Rozwoju i Promocji
Kolei (ze swym produktem TurKol.pl) i Radami Osiedli zorganizować pasażerski pociąg specjalny, który przejedzie
z centrum Poznania – ze stacji Poznań Główny – towarową
obwodnicą kolejową przez Piątkowo – Naramowice/Umultowo – Koziegłowy na Franowo.
Dla przypomnienia, ostatni taki przejazd pociągu retro
z wolsztyńskim parowozem spod znaku Turkol.pl odbył się 24
października 2014r.
Zróbmy z tego lokalną zabawę i happening. Szczegóły w kolejnym wydaniu „Tu Naramowice”, na stronie www.tunaramowice.pl oraz na www.naramowice24.pl
Maciej Stachowiak

Słońce świeci coraz mocnej, przyrodę zalewa zieleń, dając
nam sygnał do wyjścia z domu i skorzystania ze sprzyjającej
aury. Warto porzucić samochód, zrezygnować z autobusu
czy tramwaju. Świetnym pomysłem mogą być dwa kółka, siodełko, kierownica. Zdrowo, lekko i z wiatrem można przecież
śmigać po Naramowicach, a nawet wybrać się gdzieś dalej.
Tym bardziej, że jest co podziwiać i gdzie jeździć – nie tylko
po drogach rowerowych. Zapach pól, łąk, lasów, promienie
słoneczne przenikające korony drzew, ich cień oraz orzeźwiający chłód to rzecz bezcenna. Czająca się w ustronnych
miejscach zwierzyna: dziki, sarny, lisy. Odgłosy mniejszych
i większych stworzeń, śpiew ptaków to bezcenny atut takich
podróży. Smak suchego prowiantu, zimnego napoju czy
pysznych lodów – to jest piękne! Celem wycieczek rowerowych jest przede wszystkim rekreacja. Dobry wybór to Malta,
Rusałka, Strzeszynek, Cytadela – polecam całą sieć fortów
wokół Poznania w ramach Twierdzy Poznań. Po drodze możemy napotkać dzikie bezdroża, nieprzejezdne wertepy czy
wąskie ścieżki, które odważnie trzeba pokonać.
Każdy swój ekologiczny pojazd nazywa po swojemu jak chce:
bicykl, rower, rowerek. Ja z czystym sumieniem każdemu go
polecam, bo takie wyprawy mają swój urok, tak zdecydowanie, a rowerek niech jedzie!
Michał Krym
Członek RO Naramowice

NARAMKA

FESTYN RODZINNY W BIEDRUSKU
14 CZERWCA 2015

Impreza pod patronatem wicewojewody Doroty Kinal oraz
wójta Gminy Suchy Las Grzegorza Wojtery odbędzie się
w Pałacu Biedrusko. Rozpoczęcie o godz. 13.00. W programie
wystawa sprzętu wojskowego, pokazy pojazdów i urządzeń,
występy artystyczne oraz prelekcje historyczne związane
z przeszłością Biedruska. Na miejscu stoiska gastronomiczne, książkowe i inne.
Więcej informacji na www.tunaramowice.pl
Zaprasza organizator: Stowarzyszenie Biedrusko

Prywatne Przedszkole
Przyrodniczo-Ekologiczne „Smykoludki”
zaprasza serdecznie Rodziców
na Drzwi Otwarte – 13 czerwca
w godz. 10.00-13.00 do placówki
przy ul. Naramowickiej 222.
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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
Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży 116 111 (bezpłatnie) –
wszystkie dni tygodnia od 12.00 do 20.00
Najdłużej czynny sklep spożywczy: Tesco, ul. Łużycka 112, otwarty 24h we wszystkie dni tygodnia
Pogotowie krawieckie, pasmanteria, szewc, kaletnik – „Luiz”, ul.
Naramowicka 172, tel. 608 063 372
Zdrowa żywność: ul. Naramowicka 176D, pon. – pt. 9.00 – 19.00,
sob. 10.00 – 14.00
Najdłużej czynny sklep mięsny: Zyguła, ul. Naramowicka 246,
pon-sob od 7.00 do 21.00, niedz. od 9.00 do 18.00
BZ WBK S.A. 30 Oddział w Poznaniu, ul. Naramowicka 176, tel. 61
827 64 80, pon. – pt. 11:00 – 18.00
Bankomaty: BZ WBK, ul. Naramowicka 176, PKO BP, ul. Naramowicka 176, Euronet w Tesco, ul. Łużycka 112, Euronet w Biedronce, ul. Naramowicka 219, PKO BP, os. Łokietka 102, Euronet, ul.
Błażeja 6
Msze święte niedzielne w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej: 7.30, 10.00, 11.15, 12.45, 18.00, 19,15

www.tunaramowice.pl

OTWART
E CAŁY T
YDZIEÑ
od 11:00
do 19:00

Manufaktura
lodów

Prawdziwe lody
produkowane są metodą
rzemieślniczą z najwyższej jakości
mleka, śmietany, kakao, wanilii
klimatyzowana sala zabaw
oraz owoców sezonowych
i egzotycznych.
kawiarnia dla rodziców z wiﬁ
Całkowicie naturalne,
organizacja urod
bez barwników
zinek dla dzieci
i
konserwantów.
organiz
POZNAŃ, ul. PIOŁUNOWA 1-3
(Naramowice-Radojewo)

Pensjonat Pod Kasztanem

ac
okolicz ja imprez
nościo
(chrzc
wych
in
spotka y, komunie,
nia ro
dzinne
)

516-216-301

POLUB NAS NA Fb

fb.Monsterkowo-poznan

ego
Inwestuj w przyszłość swoj

dziecka!

Zapisz je na kurs językowy do empik school!

zajęcia w Sali zabaw Monsterkowo
ul.Piołunowa 1-3, Poznań Radojewo

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

rekomendacje

rekomendacje

Smyki wśród zwierząt

Stretching i Pilates – jakie
korzyści mogą przynieść?

„Benkowo” to niezwykła stajnia, należąca do Stowarzyszenia „Benek” w Szewcach koło Tulec. Jest ona schronieniem
i drugim domem rozmaitych zwierząt, dla których los nie był
łaskawy. Każde z nich ma imię, każde jest tu ważne, szczęśliwe i bezpieczne. Niektóre z nich na co dzień biorą udział
w terapiach dzieci niepełnosprawnych lub odwiedzają zaprzyjaźnione placówki, takie jak nasze Przedszkole „Smykoludki”, w ramach zajęć „Ze zwierzakami na TY”.
O tym, jakich niecodziennych, a wręcz egzotycznych mieszkańców ma stajnia, przekonały się nasze przedszkolaki podczas wycieczki do „Benkowa”. Wszystkie zwierzęta – w zagrodach i te wolno chodzące – entuzjastycznie przywitały
przybyłe dzieci. Na ich widok zaczęły głośno gdakać, gęgać,
kwakać, gulgotać, rżeć, kwiczeć, miauczeć i szczekać. Kliford – pies gospodarz, objął stanowisko przewodnika po
gospodarstwie. Z dumą kroczył obok swojego właściciela,
przedstawiając nam wszystkich mieszkańców Benkowa.
Wśród nich były postacie dobrze już dzieciom znane: kogut
Hirek, kaczka Czernina, świnki Pepa i Zuzia, wilczarz Irena,
skunksy Tuptuś i Jadzia. Z nowo poznanych zwierząt zachwyt
wzbudziły: koza Amelia, która nigdy nie rozstaje się z wielbłądem Jankiem, kangurzyce Pola i Tola, struś Drobek oraz
lama Maja, uwielbiająca jeździć samochodem na tylnym siedzeniu (oczywiście zapięta pasami bezpieczeństwa).

Większość zwierząt można było pogłaskać i przytulić. Szczególnie dopieszczona mogła się czuć wielbłądzica o imieniu
Sawana, uwielbiająca wszelkiego rodzaju masaże i pielęgnacje. Nasze przedszkolaki, korzystając z jej naturalnej potulności, wygłaskały ją za wszystkie czasy.
Podczas wizyty dzieci mogły też nakarmić mieszkańców Stajni
„Benek”. Każde z przedszkolaków przywiozło ze sobą dla zwierząt smakołyki w postaci jabłek, marchewek i suchego chleba.
Ależ to była przygoda! Do zobaczenia milusińscy. Z pewnością tu wrócimy. A Was zapraszamy do Smykoludkowa.
„Smykoludki” Przedszkole
Przyrodniczo-Ekologiczne
Poznań, ul. Naramowicka 222
(przed przejazdem kolejowym)
tel. 605 44 88 22, mail: przedszkole@smykoludki.pl
www.Smykoludki.pl
www.facebook.com/smykoludki
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STRETCHING
Słowo „stretch“ w języku angielskim oznacza „rozciągać”.
Istotą stretchingu jest: napinanie, rozluźnianie i rozciąganie
mięśni. Odpowiednio dobrane oraz wykonywane regularnie
ćwiczenia pomagają poprawić elastyczność mięśni, umożliwiając zwiększenie zakresu ruchomości w stawach. Jest to
technika potrzebna każdemu z nas: zarówno osobom aktywnym, jak i tym prowadzącym siedzący tryb życia.
Różne formy treningu, np. siłowy i wytrzymałościowy, powodują skracanie i sztywnienie mięśni. Gdy są one przeciążone i napięte, ryzyko wystąpienia kontuzji znacznie wzrasta.
Niewygodna pozycja ciała, utrzymywana przez dłuższy czas,
np. podczas siedzenia przy komputerze, jazdy samochodem, czy w trakcie codziennych czynności wykonywanych
w domu, może być powodem sztywnienia i skracania mięśni,
co często prowadzi do uporczywych dolegliwości bólowych.
Stretching to system ćwiczeń i zasad przystosowania układu
ruchu do codziennej aktywności, wysiłku oraz ochrony przed
jego skutkami. Jest pomocny m.in. w leczeniu dolegliwości
bólowych: okolic krzyża, obręczy barkowej, szyi.
Ćwiczenia są z reguły znane, jednak wykonywanie ich w nieodpowiedni sposób może dać efekt odwrotny od zamierzonego. Dobrym pomysłem jest udział w zajęciach grupowych
i systematyczne ćwiczenia pod nadzorem instruktora, dbającego o odpowiednią ich technikę.
PILATES
Pilates wzmacnia mięśnie całego ciała, w szczególności skupia się na mięśniach głębokich brzucha i grzbietu, które są
odpowiedzialne za stabilizację kręgosłupa, wpływając na
utrzymanie odpowiedniej postawy ciała.
Poprawia koordynację ruchową, a także uczy prawidłowej
techniki oddychania, zwiększając świadomość własnego
ciała. Ćwiczenia Pilates modelują i wysmuklają sylwetkę. Pozwalają rozluźnić napięcia, rozładować stres, przywracają
ciału harmonię, przyczyniając się do ogólnej poprawy zdrowia oraz samopoczucia osoby ćwiczącej. Pilates jest techniką bezpieczną niezależnie od wieku i sprawności fizycznej,
poprawia kondycję bez nadmiernego forsowania.
W naszej ofercie mamy zajęcia ze stretchingu aktywnego,
wzbogacone o elementy Pilatesu. Od czerwca zajęcia będą
odbywać się we wtorki i czwartki w godzinach 18.30 i 20:00
w małych (5-6 osobowych) grupach. Z uwagi na ograniczoną
liczbę miejsc, konieczne są zapisy.
Osoby zainteresowane mogą kontaktować się z naszym instruktorem – Paulą – telefonicznie: 791 808 281 lub mailowo:
paulakulczynska@gmail.com.
Serdecznie zapraszamy!
Harmony Live Spa
ul. Naramowicka 240, tel. 61 825 76 51
www.harmony-live-spa.pl

www.tunaramowice.pl

GABINET DIETETYCZNY
Dr Iwona Koźlicka
• Indywidualne programy żywieniowe;
• Testy na nietolerancje pokarmowe;
• Testy genetyczne NOWOŚĆ!

GWARANTOWANY
EFEKT ODCHUDZANIA!

• wieloletnia praktyka w zawodzie,
• profesjonalizm, fachowość, dyskrecja.
tel. 601 72 64 46
www.iwonakozlicka.pl
ul. Naramowicka 240 (budynek Harmony Spa)
ul. Obornicka 126 (CM Eumedica)

WOD - KAN - C.O. - GAZ

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

● 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

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

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

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.

rekomendacje

rekomendacje

Grillujemy karkówkę!
Przyjemnie jest zamiast tradycyjnego, weekendowego obiadu urządzić rodzinne grillowanie.
Kilogram karkówki kroimy na grube, prawie dwucentymetrowe plastry, nie rozbijamy, tylko „spłaszczamy”, oklepując
nożem. Smarujemy plastry marynatą z obu stron – uwaga
– smarujemy, a nie polewamy, po czym układamy w garnku plaster na plastrze, żeby razem przechodziły smakiem.
Przykrywamy i odkładamy na kilka godzin. Oto propozycje
prostych, domowych marynat:
1. 8 łyżek sosu sojowego, 2 zmiażdżone ząbki czosnku, pół
łyżeczki imbiru lub przyprawy chińskiej.
2. 8 łyżek oleju, 2 łyżki musztardy (najlepiej z dużymi ziarnkami), 2 ząbki czosnku, łyżeczka ziół prowansalskich, łyżka soli.
3. 4 łyżki oleju, 1/3 szklanki wytrawnego, czerwonego wina,
łyżeczka kolorowego pieprzu (nie zmielonego, tylko rozbitego tłuczkiem do mięsa), pół łyżeczki cukru, łyżka soli.
4. 7 łyżek oleju, trzy łyżki soku z cytryny, łyżka soli, łyżeczka
białego mielonego pieprzu.
5. 8 łyżek oleju, dwie łyżki octu winnego, łyżka soli, po łyżeczce: cząbru, majeranku, pół łyżeczki pieprzu mielonego, ząbek czosnku.
A potem już tylko wrzucamy na grill i czekamy, aż upojny zapach zaostrzy apetyty domowników.
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PRZESŁONY OKIENNE

Dla nas to
pestka!
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OFERUJE SPRZEDAŻ, MONTAŻ
I SERWIS:

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

TORTY
ARTYSTYCZNE
W STYLU ANGIELSKIM

www.slodkiemarzenie.pl
www.facebook.com/SlodkieMarzenie

tel. 603 159 021

TEL. 787-960-468

KO
C
E
I
Z
D
i Ty
● pieluchy
• środki czystości
• odzież dziecięca
• kosmetyki oraz środki
czystości dla dzieci
• zabawki i gry
● odżywki
• butelki i smoczki
• kubki
• laktatory
• podgrzewacze
• osłonki i inne
POLECAMY PIELUCHY,
ŚRODKI CZYSTOŚCI
I KOSMETYKI

ANTYALERGICZNE

os. Łokietka 9a

www.rolpat.pl, biuro@rolpat.pl
Szkoła jazdy
Przewozy
autokarowe

Piękno pod troskliwą i profesjonalną opieką

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

FRYZJERSTWO
KOSMETYKA
15% rabatu
na dowolną usługę kosmetyczną
oraz fryzjerską.

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

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

Klub Kreatywnych oraz
Akademia Rysunku
W oryginalnych pałacowych wnętrzach urządzamy
• wesela
• uroczystości rodzinne od 10–160 osób
• bale
• konferencje
• spotkania integracyjne

zapraszają LATEM na :

Półkolonie zgłaszane w Kuratorium Oświaty
codziennie od 7:30-17:00 w programie m.in. warsztaty językowe, zajęcia
sportowe, warsztaty krawieckie, warsztaty kulinarne, warsztaty teatralne, karaoke

cena 370 zł/ tydzień ( w cenie posiłki i atrakcje)
Zapisy i informacje 604 993 103

Plener Malarski dla młodzieży i dzieci

Z

pod kierunkiem wykształconych artystów malarzy

apraszamy na FESTYN RODZINNY 14 czerwca
W programie m.in.:

• wystawy sprzętu wojskowego,
• konferencja historyczna,
• atrakcyjne pokazy pojazdów,
• występy zespołów dziecięcych.

codziennie od 10:00- 13:00 zajęcia w Nova Motylarnia

cena 400 zł/ tydzień
Zapisy i informacje 602 13 86 81
Terminy :

29.06-03.07 ; 06.07-10.07 ;27.07-31.0703.08-07.08
Www.AkademiaRysunku.pl www.klub-kreatywnych.pl

na Naramowicach lat temu...

Naramowice w dobie Wielkiego
Kryzysu (cz.2)
W wyniku wielkiego kryzysu gospodarczego w latach 30.
XX wieku ucierpiało wiele państw, w tym także Polska. Poniżej prezentuję drugą część artykułu z 2 lutego 1936 roku,
z Przewodnika Katolickiego, opisującego tragiczną sytuację
na Naramowicach, jaka powstała wskutek owego załamania
gospodarczego. 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: wielu mieszkańców nie ma na
jedzenie, ubrania, czy lekarstwa. Żyją w nędznych domach,
nazywanych przez autora artykułu lepiankami. Pomoc im
starają się nieść ksiądz proboszcz Antoni Hałas i siostra Genowefa. Zachęcam do lektury.
Adam Szabelski
Najnieszczęśliwsza parafia
(Część II artykułu z Przewodnika Katolickiego z 2 lutego 1936 r.)
Tu dopiero widać, czym jest rodzina: Ojciec w szpitalu, matka dotknięta gruźlicą, sama straszną cierpi nędzę, lecz ani
słyszeć nie chce, by rozstać się z czworgiem dzieci. W ogóle
rodziny tutejsze bardzo są liczne i już ze względu na to nowe,
podrastające pokolenie, godne wszelkiego poparcia. A pomocy potrzebują bardzo. Na 120 dzieci mających przystąpić
do Stołu Pańskiego, 80 dzieci nie posiada w ogóle katechizmu. Dużo nie chce zgodzić się na I Komunię św., bo brak
obuwia i ubrania. Kapłana kolędującego, mimo że zgodnie
z zapowiedzią nie przyjmuje żadnych absolutnie datków, na
pięćdziesiąt cztery rodziny (…), nie przyjmuje dziewiętnaście. Nieraz brutalne słychać uwagi. Nie próżnują sekciarze.
Chcąc duszpasterzowi pracę „osłodzić”, odwiedzają na godzinę przed przyjściem kapłana wszystkie domy, rozrzucając
ulotki heretyckie.
Gwiazdka, święto pokoju i błogosławieństwa, zamieniła się
w wielką awanturę. Dzięki ofiarności obywatelstwa (wymienić należy zaszczytnie WP. Kałamajską i Milewską), organizacji społecznych i Okręgu Caritas wydano nieomal 3.000 zł
w naturze. Mimo to zabrakło w końcu datków, a dużo nieobdarowanych wśród żalu i przekleństwa spędziło te najpiękniejsze święta.
A jednak wszystko byłoby dobrze, gdyby przynajmniej była
praca. Bo gdzie pracy nie ma, tam grzech sam przez się, się
rodzi. Ale w tej trzymiesięcznej parafii jedna trzecia pracuje
przeciętnie zaledwie przez 6 tygodni w roku, a gdy szczęście
szczególniej sprzyja, całe trzy miesiące. Ale rok ma tygodni
52. Bóg jeden wie, z czego wtenczas żyją. I Bóg jeden wie,
skąd to się bierze, że mimo strasznej nędzy tak dużo jeszcze ludzi uczciwych, zacnych, cnotliwych, spokojnych, szlachetnych, którzy najdrobniejszą przysługę potrafią ocenić
i wdzięcznym wynagrodzić słowem. Z tymi to zawarł młody
duszpasterz, znany Poznaniowi, ksiądz Antoni Hałas, ciche,
lecz mocne przymierze. Na nich się opierając, kroczy ofiarnie po krzyżowej drodze swego powołania. Jeżeli gdzie, to
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tu w Naramowicach, musi wykrzesić z siebie całego kapłana! Musi się stać w najściślejszym słowa znaczeniu i pastor
ovium (duszpasterzem) i defensor fidei (obrońcą wiary św.)!
Do pomocy przydano mu drugą ofiarną istotę, dzielną apostołkę – Wielebną Siostrę Genowefę!
Nie dozwól, obywatelu poznański, by czarna sutanna księdza i biały kornet zakonnicy próżno uwijały się po lepiankach
Osiedla, Warowni i Naramowickiego Nowego Yorku! Patrz,
z tej otchłani nędzy, rozpościerającej się tuż u bram naszego bogatego miasta, wyciągają do Ciebie błagalnie dłoń!
Apelują do Twego litościwego i obywatelskiego serca! Nie
odmawiaj im pomocy! Tu przecież wszystkiego potrzeba. Nie
ma po prostu rzeczy, która by się nie przydała: łóżek, butów,
odzieży, żywności, herbaty, butów, węgli, drzewa, światła, cukru, chleba.
Otwórz zatem szafy, droga matko! Patrz, dzieci polskie
straszną cierpią biedę! Zajrzyj czym prędzej na poddasze,
gdzie poniewiera się odzież odłożona. (…)
Biada temu, kto może dać, a nie daje. Adwokat czy lekarz, kupiec czy przemysłowiec, sokół czy strzelec, endek czy sanator, robotnik czy rękodzielnik, duszpasterz, lokator, służąca,
odźwierny czy kamienicznik, wy wszyscy bez wyjątku współodpowiedzialnymi stajecie się i „wszyscy pospołu zginiecie”,
gdy tu nie pospieszycie z datkami. Mając jakąkolwiek pracę,
wszyscy bez wyjątku jeszcze bogaczami jesteśmy w porównaniu do tego schorzałego Łazarza, który u bram naszego
miasta leży.
Poznań niejednokrotnie z pomocą spieszył na Śląsk: ratował
często okolice nawiedzone powodzią! Wagonami wysyłał
sprzęt domowy, gdy Kongresówkę niszczyła pożoga wojenna! Dziś kryzys zawładnął także Poznaniem, dlatego do was
śmiało wyciągamy rękę o pomoc dla biednych Naramowic!
Czarna sutanna proboszcza i biały kornet siostry Genowefy
niech się nie uwijają na próżno po lepiankach naramowickich. Oto podaję ci adres: ksiądz proboszcz Antoni Hałas,
Naramowice, Poznań! Podaję ci numer telefonu: 4191. Rozejrzyj się w domu! Niepodobna, byś niczego nie znalazł, wiem
bowiem, że serce masz litościwe i miłosierne.
A kiedyś, gdy sroga minie zima, gdy słoneczko znowu roztoczy swe blaski, wszyscy jak jeden mąż wyruszymy na Boże
Ciało w parafii Matki Boskiej Częstochowskiej, ze sztandarami, muzyką, z feretronami co najpiękniejszymi, cały Poznań
jak jedna rodzina, by chwałę i część oddać nie tylko Jezusowi, ale i tym, którzy w tak strasznych warunkach nie zwątpili
o Bogu i Ojczyźnie.

Ksiądz Antoni Hałas został pochowany na naramowickim cmentarzu.

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

Pobiedziska
mgr Agata Pakuza
tel. 606 259 333

DEPRESJE ● LĘKI ● NERWICE

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.

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

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

www.pakos.poznan.pl

APTEKA
DOM LEKÓW
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

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

APTEKA CAŁOTYGODNIOWA!
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

poradnik

poczekalnia

Idzie lato – odkryj swoje stopy!

Urazy zębów

Gabinety podologiczne ze swoją profesjonalną poradą wychodzą naprzeciw wszelkim problemom i dolegliwościom
stóp. Warto odnowić oraz zregenerować swoje stopy na lato,
aby z przyjemnością wystawić je na słońce. Każdy chyba
czuje ulgę, kiedy wreszcie pozbywa się pełnego obuwia i zakłada sandały czy klapki.
Podolog, zajmująca się pielęgnacją stóp, podczas pierwszej
wizyty robi dokładny wywiad. Między innymi pyta, czy pacjent
nie choruje na cukrzycę, ogląda stopy, przestrzenie międzypalcowe. Dokonuje również badania palpacyjnego, sprawdza stopień szorstkości skóry, jej napięcie i elastyczność. Po
etapie wstępnym następuje czas na wykonanie zabiegu oraz
doprowadzenie stóp do zadowalającego wyglądu przy pomocy frezarki rotacyjnej.
Problemy, które mogą doskwierać po okresie zimowym,
to przede wszystkim: r suchość naskórka rpękające pięty
r odciski r modzele r w skrajnych przypadkach – ewentualne grzybicze zmiany na podeszwie, między palcami lub na
płytce paznokciowej.

Przeczytaj, aby wiedzieć, co
robić, kiedy Ty lub Twoje dziecko uszkodzicie sobie ząb!
Za oknem wiosna, piękna, słoneczna pogoda, która sprzyja
uprawianiu sportu na zewnątrz.
Jazda na rowerze, na rolkach
lub zwykła zabawa dziecka
może być przyczyną urazu
zębów. Najczęściej zostaje
on odłamany, pęknięty, wbity
w dziąsło lub wybity z buzi.
Bez względu na to, który z zębów doznał urazu, bardzo liczy
się czas. Aby nie doszło do komplikacji, należy niezwłocznie
udać się do dentysty. Od odpowiedniego i szybkiego zabezpieczenia zależy, jak skomplikowane będzie dalsze leczenie
oraz rokowanie dla zęba.
Urazy w obrębie jamy ustnej najczęściej wyglądają dramatycznie. Często towarzyszy im silne krwawienie, dlatego ważne jest, by zachować spokój.
Należy najpierw zatamować krwawienie, uciskając krwawiące miejsce jałowym tamponem i przemyć jamę ustną wodą.
Pilnować, by nie połykać krwi, gdyż mogą się w niej znaleźć
kawałki zębów. Po opanowaniu płaczu, który zwykle towarzyszy takim wypadkom, należy skontrolować stan uzębienia,
czyli sprawdzić, czy wszystkie zęby, które dziecko/ dorosły
miało, są na swoich miejscach i czy są one całe oraz stabilne.
Jeśli doszło do odłamania fragmentu zęba, należy spróbować znaleźć tę część, umieścić ją w czystym pojemniku
z solą fizjologiczną lub śliną i jechać do dentysty. Skontroluje
on stan zęba po urazie. Prawdopodobnie sprawdzi też stan
korzenia na RTG i zrekonstruuje utraconą część, być może
przyklejając odłamany fragment.
Jeśli doszło do wybicia zęba z buzi, należy jak najszybciej
umieścić go z powrotem w zębodole, a jeśli nie jest to możliwe, przetransportować go w ślinie lub soli fizjologicznej do
dentysty, który osadzi ząb w zębodole i unieruchomi go na
jakiś czas specjalną szyną. I tu należy się spieszyć, gdyż bardzo ważne jest, jak długo ząb przebywał poza jamą ustną.
Konieczna będzie kontrola po kilku dniach, by sprawdzić,
czy ząb jest żywy lub czy konieczne jest leczenie kanałowe,
które jest niestety czasochłonne i długotrwałe.
Gdy ząb wciśnie się w dziąsło, choć wygląda to dość poważnie, najczęściej jest niegroźne – ząb sam wysuwa się z zębodołu, ale konieczna jest kontrola dentysty i wykonanie RTG,
by sprawdzić, jak ustawiony jest ząb.
Generalnie każdy uraz w obrębie jamy ustnej powinien być
skonsultowany i obejrzany przez stomatologa.
Warto rozważyć zakup/wykonanie szyny sportowej chroniącej nasz uśmiech przed urazem.

Podczas zimy stopy przebywają prawie cały czas w skarpetach oraz obuwiu, które w większości przypadków wykonane
jest ze sztucznych materiałów, wpływających negatywnie na
skórę. Dodatkowo - szorstkość skarpet, ciasne obuwie i brak
domowej pielęgnacji, przyczyniają się do nadmiernego jej
wysuszenia. Z czasem mogą pojawiać się więc na niej pęknięcia, a nawet głębsze rozpadliny. W przypadku systematycznego tarcia oraz trwałego, punktowego ucisku, na skórze stóp będą niestety tworzyć się modzele i bolące odciski.
W gabinecie podologicznym można liczyć na usunięcie
wszelkiego rodzaju zrogowaceń oraz, jeżeli zajdzie taka konieczność, zastosowanie odpowiednich opatrunków, które
pomogą wrócić do formy.
Ciasne, ciemne i wilgotne obuwie, w którym stopy często
są przegrzewane, może przyczynić się również do rozwoju
grzybicy. Gdy badania mykologiczne potwierdzą obecność
określonego rodzaju grzyba, wtedy leczenie farmakologiczne zalecone przez dermatologa najlepiej sprawdzi się w połączeniu z regularnymi wizytami u podologa.
Zapraszamy serdecznie do Gabinetu Podologicznego na
przygotowanie stóp do spotkania z latem. To świetna pora,
aby dać im odetchnąć, poczuć się lekko i komfortowo.
Zachęcamy do zrezygnowania z zamkniętego obuwia, nosimy je przecież przez większą część roku.
Niech w letnie dni nasze zadbane, bose stopy nacieszą się
powietrzem i słońcem! To wprawi nas w doskonały nastrój!

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

