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Szanowni Państwo!

Szanowni Państwo!

Słowa mają bardzo dużą moc. Mogą nas uskrzydlić, zainspirować, dodać otuchy albo na odwrót - przygnębić lub zdenerwować. Niektóre wypowiedziane czy przeczytane słowa
przyprawiają nas o szybsze bicie serca albo wywołują nawet
doznania zmysłowe. Wystarczy przecież, że opowiadamy
o ulubionym cieście i już prawie czujemy jego zapach. Również nasze wewnętrzne słowa, czyli myśli, mają wielką siłę
sprawczą, bo wpływają na to, jak postrzegamy siebie i całe
nasze otoczenie. To z kolei przekłada się na podejmowane
decyzje, a potem konkretne działanie.
Dobre słowa, pozytywne myśli warto starannie przechowywać w pamięci, gdyż są one jak ciepłe okrycie, które warto
wyjmować, gdy czujemy spadek naszej formy.
Święta Bożego Narodzenia to czas spotkań i rozmów. Unikajmy polukrowanych życzeń i kopiowanych internetowych
frazesów. Wypowiedzmy się z głębi serca, najlepszymi słowami, jakie uda się nam znaleźć – niech je usłyszą nasi bliscy, krewni i przyjaciele.
Wesołych Świąt!
Zespół redakcyjny

W imieniu Rady Osiedla Naramowice składamy życzenia pogodnego i szczęśliwego czasu Świątecznego. Oby dopisał
nam dobry nastrój, pogoda, a spotkania w gronie rodziny
i przyjaciół sprawiły radość. Wszystkim, którzy wyjeżdżają
i spędzają ten czas na wolnym powietrzu, a także tym z Państwa, którzy nie obchodzą świąt, życzymy udanego wypoczynku.

Światło nadziei
Czasami nasza wiara i nadzieja są jak grudniowe dni. Zaledwie słońce pojawi się niepostrzeżenie na horyzoncie, lekko
dotykając sklepienia nieba, a już przedwcześnie znika na
zachodzie. A w nocy obsesyjnie powtarzający się niepokój
i strach. Dokąd odeszły świeże i połyskujące kolory wiosny,
świetliste, letnie upały, zwiewne przebłyski jesieni? Teraz,
Panie, poszukuję w wiecznej ciemności odprysków światła. Bo to, co dodawało blasku życiu, przykrył ciężki szary
płaszcz słabości i grzechu. Ale w murze naszego zniechęcenia i zmęczenia szarością życia jest pewna szczelina, przez
którą może przedostać się promień światła rodzącego się
w Betlejem – Bożego Syna. Zbawiciela, który przychodzi, by
w naszym życiu nie zabrakło nadziei. Przyjmując Go, uczymy
się wybierać. Wierząc w Niego, wchodzimy w Światło.
Z okazji Świąt Bożego Narodzenia życzę Wam umiejętności
przyjęcia z nową wiarą Światła, które mimo naszych wahań
i rozterek oświetli drogę, by życie prowadziło do celu i było
piękne.
ks. Mieczysław Nowak – proboszcz
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Do zobaczenia już w Nowym 2016 Roku!
Anna Wachowska-Kucharska i Paweł Nowak
wraz z całą Radą Osiedla Naramowice

Zapraszamy do reklamy w „Tu Naramowice”!
tel. 691 116 481, gazeta@tunaramowice.pl

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 od godz. 6.00 do 24.00 we wszystkie dni tygodnia
Najdłużej czynna poczta: os. Łokietka 102, pon. – pt. 8.00 – 20.00,
sob. 8.00 – 14.00
Pogotowie krawieckie, pasmanteria, kaletnik, szewc – „Luiz”,
ul. Naramowicka 172, tel. 608 063 372
Msze święte niedzielne w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej od września: 7.30, 10.00, 11.15, 12.45, 18.00, 19,15.
Pasterka w naszym kościele o godz. 24.00, w święta nie będzie
mszy o 19.15.

KARPIE

Gospodarstwo Rybackie „MILICZ”
„U TOLKA”

SPRZEDAŻ
ŻYWYCH RYB
od 14.12.2015 do 23.12.2015
w godz. 9-18
przy sklepie BAUMAL
(ul. Łużycka-Naramowicka)
tel. 886 736 959
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sprawy osiedla

Zmiany, zmiany, zmiany
na Naramowicach
W najbliższej przyszłości, czyli w ciągu kilku lat, Naramowice
zmienią się nie do poznania. Pod presją inwestora – spółki
Echo Investment, w związku z groźbą spółki o dochodzenie
wielomilionowych odszkodowań, Rada Miasta, na wniosek
Miejskiej Pracowni Urbanistycznej przyjęła zmianę planu
miejscowego dla obszaru między ul. Rubież, Sielawy i torami kolejowymi relacji Zieliniec-Kiekrz. Władze miasta zapewniają o realności takiego scenariusza. Jednak decyzję
w tej sprawie musiałby podjąć sąd. W ubiegłym roku udało
się nam zablokować uchwalenie tego planu, jeszcze w poprzedniej kadencji. Nie chcieliśmy, by zyskała na nim tylko
i wyłącznie prywatna firma. Chcieliśmy, aby pojawiło się tam
więcej zieleni, miejsca przeznaczone na rekreację oraz dla
przedsięwzięcia kulturalne.
Zamierzaliśmy zachować piesze ciągi o charakterze publicznym. Nie chcieliśmy, żeby inwestor mógł grodzić całe
kwartały terenu, uniemożliwiając mieszkańcom swobodne
przemieszczanie się, np. do planowanego tramwaju czy terenów usługowych.
Nie chcieliśmy także, by władze miasta skupiły się na sprzedaży nielicznych gruntów miejskich pod usługi, np. dyskonty. Pragnęliśmy, aby trafiły w ręce mieszkańców – tak byśmy
mogli tam stworzyć park, place zabaw, dom kultury. Chcieliśmy też zachowania skweru zieleni z głazem narzutowym
(tego z tablicą, upamiętniającą część historii naszej dzielnicy
– Poznańskie Gospodarstwo Ogrodnicze „Naramowice”).
Obowiązujące wcześniej plany miejscowe warunkowały budowę koniecznością wcześniejszego powstania infrastruktury transportowej. Na tej podstawie inwestor chciał domagać
się odszkodowań. To także za sprawą jego listu poprzednie
władze miasta przystąpiły do zmian.
Ostatecznie, na początku listopada nowa Rada Miasta
uchwaliła jednak plan bez większości wnoszonych przez
nas poprawek, z wyjątkiem technicznych oraz tej umożliwiającej wprowadzenie usług kultury. Takie postępowanie uzasadniono lękiem przed odszkodowaniami – nasze poprawki
przedłużyłyby procedowanie planu o kolejne miesiące. Tymczasem inwestor miał składać już pierwsze wnioski do sądu
o odszkodowanie.
Jednak w porównaniu do starych planów, ten nowy podwyższa liczbę kondygnacji budynku – od ulicy jest to 6 kondygnacji a nie 5. Więc tak naprawdę zamiast wypłaty odszkodowań
władze miasta zwiększyły prywatnemu inwestorowi przyszłe
zyski z budowy.
Brak publicznej zieleni na terenie usług, przy 105 ha zabudowy oraz przy planowanych 30 tys. mieszkańców (tyle co
Września) przedstawiciele Miejskiej Pracowni Urbanistycznej uzasadnili faktem, że społeczność może się spotykać
równie dobrze w punktach gastronomicznych. Fakt, że nie
przewidziano przestrzeni pod publiczną zieleń jest tym bardziej bulwersujący, iż doświadczenia z naszej dzielnicy –
przypadek Rezerwatu Żurawiniec – pokazują, jak kończy się
intensywna, bezmyślna zabudowa.
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na Naramowicach lat temu...
Inny problem, który nas niepokoi, to pozwalanie na grodzenie przestrzeni, z czego Echo Investment słynie. Takie rozwiązania utrudnią, zwłaszcza pieszym, swobodne poruszanie się, wymuszając obchodzenie bardzo dużych przestrzeni
w celu dotarcia do parku, sklepu czy tramwaju. Jaki będzie
skutek? Wygodniej będzie wsiąść w auto i podjechać dookoła. Czy chodzi o generowanie niepotrzebnego ruchu samochodowego?
Pragniemy także, by władze miasta zapewniły przestrzeń
pod kulturę publiczną na terenie Naramowic. Jej brak to
temat wielu rozmów z mieszkańcami. Nie mamy spółdzielczych domów kultury jak Piątkowo. Brakuje domu kultury czy
innego miejsca, które oferowałoby mieszkańcom północy Poznania szansę wielokierunkowego rozwoju. Zwłaszcza najmłodszym i seniorom.
Warto podkreślić, że 30 tys. potencjalnych nowych mieszkańców na terenie Naramowic, to liczba, którą podawaliśmy
od kilku lat w naszych analizach. Jednak dopiero przed kilkoma miesiącami MPU wycofało się ze swoich prognoz (15
tys.) i przyjęło nasze szacunki. Ta liczba może szokować
zwłaszcza w kontekście braku inwestycji w tramwaj i węzeł
Lechicka/Naramowicka. Czy ktoś mieszkania w takiej dzielnicy kupi? Czy inwestorzy je wybudują? Czy też zaczekają na
sensowne rozwiązania komunikacyjne?
Są również pozytywne informacje dotyczące tej przestrzeni
– do inwestycji na swoich gruntach przystąpi także Poznański TBS. Mamy jednak nadzieję, że z inwestycją zaczeka on
do czasu rozwiązania problemów komunikacyjnych północy
Poznania.
Będziemy też trzymać za słowo, że TBS zainwestuje w naszą
dzielnicę 9 mln zł. Na działkach tej spółki mają przy okazji
powstać przestrzenie publiczne i infrastruktura drogowa.
PTBS nie będzie też stawiał wokół swoich kwartałów opłotowania.
Po uchwaleniu planu miejscowego przez Radę Miasta, wiceprezydent Maciej Wudarski zwrócił się do nas z pewną
propozycją odnośnie nowego planu. Spotkamy się w związku z tym i poszukamy kompromisowego rozwiązania, które
spowoduje, że tereny należące do miasta i skarbu państwa,
czyli tak naprawdę do nas - wszystkich, mieszkańców Poznania, zostaną wykorzystane dla dobra wspólnego, a nie krótkotrwałego zysku pieniężnego. Liczymy też, że w związku ze
zgodą na tak intensywną zabudowę nastąpi znaczne przyspieszenie prac nad projektem tramwaju na Naramowice.
By tak się stało, już w pierwszym kwartale przyszłego roku
projekt powinien trafić do ministerstwa, by wydało zgodę.
Oby nie przeszkodziły różnice polityczne. Wówczas prace
mogłyby ruszyć pod koniec przyszłego roku, kiedy do miasta
trafiłyby środki unijne.
Michał Kucharski
członek RO Naramowice
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Historia Naramowic (cz.1)
Wykład z dnia 5 listopada 2015 wygłoszony przez pana
Adama Szabelskiego, historyka, doktoranta Wydziału Historii UAM, w ramach zajęć Uniwersytetu Osiedlowego finansowanego z grantu „Tu mieszkam, tu zmieniam” Banku
Zachodniego WBK.
Naramowice będą w przyszłym roku obchodziły bardzo ważną rocznicę. Będzie to 650-lecie potwierdzenia ich istnienia.
4 stycznia 1366 roku, w pewien zimny, styczniowy poranek,
rycerz Naram de Naramovicze, czyli Naram z Naramowic,
nie spodziewał się, że podpisując się pod właściwie mało
istotnym dokumentem, przejdzie do historii, bo będzie to
pierwsza wzmianka o Naramowicach. Sam dokument zupełnie nie dotyczył Naramowic. Było to oświadczenie, wydane przez kasztelana poznańskiego Wierzbiętę z Paniewic,
potwierdzające, iż biskup Jan zakupił młyn od właściciela
Swarzędza. Naram z Naramowic został wezwany, może jako
członek rodziny lub znajomy którejś ze stron, aby poświadczyć kupno tego młyna. O Naramie dalej nic już nie wiemy.
Nie był on związany z rodziną Naramowskich, która tu potem zamieszkała. Była to bowiem bogata, mieszczańska rodzina, która postanowiła nabyć dobra pod miastem. Naramowscy, a dokładnie Erazm Naramowski, inaczej nazywany
Rossmanem, zakupił ziemie leżące około 4 km od centrum
średniowiecznego Poznania i przybrał nazwisko od nabytych
dóbr, co było częstą w owych czasach praktyką. Prowadził
on dość ciekawe życie, wiemy np., że bez przerwy procesował się z sąsiadami. Z tymi z Szeląga, którzy rzekomo mieli
mu robić na złość, potem z mieszkańcami Umultowa, którzy
jakoby wycięli na jego ziemi 16 drzew. Specjalna komisja powołana w tej sprawie, znalazła jednak tylko jedną wypaloną lipę, więc akurat w tym wypadku sprawa rozeszła się po
kościach. Erazm miał dwóch synów – Mikołaja i Jana oraz
trzy córki: Elżbietę, Katarzynę i Dorotę. Niemal na pewno był
to dobry ojciec. Dlaczego? Zachował się zapis najstarszego
syna Mikołaja, który gwarantował ojcu 17 grzywien srebra
rocznie jako, nazwijmy to, emeryturę. 17 grzywien srebra to
była w owych czasach godziwa wyprawa!
Syn Mikołaj też się procesował z sąsiadami z Umultowa
i również o drzewa. Tym razem jednak to on miał wyciąć 7
dębów na Umultowie i przewieźć do siebie. Później z kolei
jemu udało się wyegzekwować jakieś odszkodowanie. Dokumentów na ten temat zostało sporo nawet po 700 latach.
W pewnym momencie doszło do podziału w rodzinie Naramowskich na dwie gałęzi – Rossmanów i Zeta. W 1500 roku
przedstawiciel Zetów (Zethów), kontynuując tradycje rodu,
kłócił się z sąsiadami, tym razem z Koziegłów. Wieś Koziegłowy miała bowiem swoje łąki również po naramowickiej
stronie rzeki. Naramowscy uznawali je jednak za swoje i kosili, co oczywiście budziło protesty mieszkańców Koziegłów.
Z czasem polskie prawo zaczęło się kształtować na niekorzyść mieszczan. Szlachta dążyła do ograniczenia ich praw,
także tego do nabywania i posiadania ziemi oraz posiadłości
podmiejskich.
To spowodowało, że Naramowscy, o mieszczańskim przecież pochodzeniu, mogli mieć pewne kłopoty. Rozwiązali je
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w dość prosty, a zarazem sprytny sposób. Najprawdopodobniej sami stali za oskarżeniami swojej rodziny o nieprawidłowe używanie tytułu szlacheckiego. W związku z tym król
Aleksander musiał powołać sąd, na którym, być może przekupieni odpowiednimi kwotami świadkowie, poświadczyli, że
tak, absolutnie, Naramowscy to szlachta o jak najlepszych
korzeniach. To samo potwierdzili krewni i powinowaci. W rezultacie, od roku 1505, gdy wydano wyrok, Naramowscy nie
mieli już żadnych problemów ze swoim pochodzeniem – byli
pełnoprawną szlachtą.
W tym rodzie pojawia się kilka ciekawych postaci, między
nimi Adam Aleksander Naramowski, którego chrzest wypadł dokładnie w dniu naszego wykładu, czyli 5 listopada,
tyle że 1661 roku. Sam Naramowski niewielkie miałby możliwości kariery, gdyby nie bardzo cenna rzecz – korzystne
małżeństwo. Katarzyna Grzymułtowska, jego żona, wniosła
w posagu znaczny majątek, który pozwolił Naramowskiemu
rozwinąć błyskotliwą karierę polityczną. Był on posłem na
sejm, towarzyszył w poselstwie Rafałowi Leszczyńskiemu do
Stambułu, gdzie pełnił ważne funkcje, ustalając np. szczegóły wjazdu posła, jego przywitanie i całą niezbędną procedurę audiencji u władz Imperium Osmańskiego.
Część rodziny Naramowskich przeniosła się aż pod Wilno.
Tam mieszkał np. Adam Ignacy Naramowski czy Michał Stanisław Naramowski – obaj zaangażowani w politykę. Nasi
rodzimi Naramowscy wymarli. Majątek ten przejęła rodzina
Policjan. Ostatnia z tego rodu – Józefa Agnieszka – wyszła za
mąż za Jakuba Moraczewskiego.
Od tego momentu zaczyna się nowsza historia Naramowic.
W XIX wieku powstają już one w takim kształcie, jaki znamy
i którego ślady widzimy do dzisiaj. Znaleźć plan Naramowic
z tamtego okresu jest bardzo trudno, bo wsi tej nie uwzględniały mapy miasta Poznania, do którego nasza dzielnica wtedy nie należała.
Na mapie z początku XX wieku rozpoznamy kilka charakterystycznych punktów. Główna oś całej wsi to ulica Naramowicka, będąca ważnym szlakiem z południa na północ. Widać
znajome rozgałęzienie – „widelec” ulic Jasna Rola, Naramowicka, Rubież. Przy tej ostatniej zresztą mamy największe
dokończenie na str. 6 V
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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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Kolejne spotkania Uniwersytetu Osiedlowego odbędą się 14
stycznia i 21 stycznia w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1.
Zapraszamy!

Piękno pod troskliwą i profesjonalną opieką

RZ

Dwór na zdjęciu z 1925 roku dzisiaj już tak nie wygląda, chociaż nadal istnieje. Znajdziemy go za hotelem „Naramowice”, przy ulicy Karpia, nieco w głębi. Przebudowa w latach
70-tych zniszczyła dawną architekturę dworu, ocalała tylko
charakterystyczna wieżyczka. Pamiątką dworskich czasów
jest aleja drzew wzdłuż ulicy Karpia – to reprezentacyjna aleja wjazdowa, z bramą, której filary się jeszcze zachowały. Na
nowym osiedlu przy tej samej ulicy wciąż znajduje się staw,
który kiedyś mieścił się w środku ogrodu, dziś oczywiście
zabudowanego. Za czasów PGO Naramowice otwarta była
tam izba pamięci, dotycząca historii Naramowic, a także stała muszla koncertowa. Pozostałością zabudowań dworskich
jest również przebudowany dom ogrodnika, obecnie należący do Agencji Nieruchomości Rolnych. Szkoda, że dwór
nie został swego czasu wpisany do rejestru zabytków, bo to
uchroniłoby go przed drastyczną przebudową.
Do ważnych terenów należał Wilczy Młyn – Wolfsmühle, usytuowany nad Potokiem Naramowickim. Mielono w nim zboże
z folwarku. Dzisiaj to osiedle domków jednorodzinnych, ale
na początku XX wieku był celem spacerów, wycieczek i pikników. Poza pięknym młynem, który niestety się nie zachował, stała tu restauracja, gdzie można było coś przekąsić.
Chętnie pływano łódeczką po stawku przy ul. Karpia, który
istnieje do dziś.
Cdn.

Rezerwat Żurawiniec, znajdujący się na terenie Naramowic
i jednocześnie w granicach Poznania, jest unikatem na skalę europejską. Niestety, coraz gęstsza zabudowa tej części
miasta spowodowała jego powolne umieranie. Nasze zabiegi w celu ratowania Rezerwatu rozpoczęły się w 2010 r.
Najpierw podjęliśmy działania, by zablokować szkodliwą dla
niego dalszą budowę deweloperskich osiedli, a następnie
zorganizowaliśmy marsz w obronie Żurawińca. Teraz zakończyły się prace techniczne, które pomogą doprowadzić
do tego miejsca wodę. Dbając o najbliższe środowisko, pragniemy zachować jak najwięcej terenów zielonych na Naramowicach – dlatego martwi nas ostatnia uchwała Rady
Miasta w sprawie miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego w rejonie ulic Rubież i Sielawy, gdzie nie
zachowano pod zieleń dwóch miejskich działek. Radni miejscy nie uszanowali woli mieszkańców i naszych potrzeb. Do
tematu Żurawińca wrócimy w styczniu, kiedy będzie już po
konferencji prasowej na terenie Rezerwatu (16 grudnia) oraz
po spotkaniu Zespołu ds. Żurawińca w siedzibie Zakładu Lasów Poznańskich w Antoninku.
Rada Osiedla Naramowice dziękuje Zakładowi Lasów Poznańskich za dotychczasową współpracę.
„Żurawiniec” w lesie Piątkowskim, o pow. 1,5 ha, został
uznany za rezerwat przyrody na mocy zarządzenia Ministra
Leśnictwa Drzewnego z dnia 20 października 1959 r. (M.P.
Nr93, poz.497). Zgodnie z tym zarządzeniem rezerwat został utworzony w celu zachowania, ze względów naukowych
i dydaktycznych, zespołu roślinności charakterystycznej dla
torfowisk przejściowych. W 2015 r. zarządzeniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu zmieniono
cel ochrony przyrody w Rezerwacie na następujący: „Celem
ochrony przyrody w rezerwacie jest zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych osadów biogennych, stanowiących zapis dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego.”
W latach 2012-2014 w rezerwacie prowadzono badania paleoekologiczne. Analiza osadów biogenicznych – torfowych
i limnicznych, dostarczyła informacji obrazujących historię
torfowiska na terenie Żurawińca. Uzyskane wyniki pozwalają
prześledzić oraz odtworzyć przebieg zmian środowiska przyrodniczego rezerwatu na przestrzeni kilku tysięcy lat. Zebrany materiał badawczy ma więc szczególny walor naukowy,
dydaktyczny oraz poznawczy. Obiekt ten jest zatem unikatowy i wymaga zachowania, ochrony oraz upowszechnienia
wiedzy o jego ponadprzeciętnych walorach. W latach 20122014 przy współpracy i pomocy finansowej Rady Osiedla Naramowice, która wyłożyła 30 tys. złotych (a także namówiła
na niewielką partycypację w kosztach RO Piątkowo), Zakład
Lasów Poznańskich zlecił Uniwersytetowi Adama Mickiewicza w Poznaniu przeprowadzenie badań hydrologicznych,
z których wynikało, że odbudowa pierwotnych warunków
wodnych Rezerwatu jest możliwa. W 2014 r. Rada Miasta Poznania sfinansowała projekt budowlano-wykonawczy.
dokończenie na str. 10 V
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dokończenie ze str. 5 V
zagęszczenie zabudowań. Dlaczego? Łatwo to wyjaśnić,
a co ciekawe – wiąże się ta kwestia z dzisiejszą nazwą ulicy
Czarnucha. Po tej stronie znajdowała się najlepsza ziemia
do uprawy (właśnie owa „czarnucha”), lepsza od Jasnej Roli,
gdzie jak sama nazwa wskazuje – ziemia była jasna, czyli nie
tak urodzajna, a raczej piaszczysta. Ważnym miejscem były
wtedy Naramowice dworskie – serce dawnych Naramowic.
Składały się z okazałego dworu i folwarku.

NI

sprawy osiedla

I

na Naramowicach lat temu...

IA D CZ E

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

Zastanawiasz się nad wyborem przedszkola dla Twojego Dziecka?
Zapraszamy na bezpłatne zajęcia adaptacyjne dla dzieci od 2,5 lat.

NASZE NAJWIĘKSZE ATUTY:
– KONKURENCYJNE CENY CZESNEGO
– MALOWNICZA I BEZPIECZNA LOKALIZACJA
(BEZPOŚREDNIE WYJŚCIE DO LASU)
– GRUPY KILKUNASTOOSOBOWE
– NOWOCZESNE WYPOSAŻENIE SAL DYDAKTYCZNYCH
– SALA SPORTOWO - WYPOCZYNKOWA
– (NOWOŚĆ!) DUŻA INTERAKTYWNA TABLICA DOTYKOWA,
W RAMACH PROGRAMU „CYFROWA SZKOŁA”
– WYKWALIFIKOWANA KADRA NAUCZYCIELSKA
– ZDROWE, EKOLOGICZNE ŻYWIENIE
(W CENIE CZESNEGO)
– MONITORING I OCHRONA
– OGRÓD Z PLACEM ZABAW

pon-czw od 13.00 do 20.00
pt-od 13.00 do 18.00
sb, nd nieczynne

ul. Naramowicka 181 A
(wjazd od ul. Jasna Rola)

FRYZJERSTWO
KOSMETYKA
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

na Naromowicach

uroda
WOD - KAN - C.O. - GAZ

Indyk z gęsią dwa bratanki

Zabiegi bankietowe

Kubańskie gęsi garbonose oraz indyk dzielą w Przytulisku
„Benek” (Szewce koło Tulc) wspólny kurnik. Nie przeszkadzają im ani zgoła odmienne cechy charakteru, ani różnice
w stylu życia czy sposobie bycia.
Indyk Igor zawsze ze spokojem kroczy dostojnym, posuwistym krokiem, nie dając się wyprowadzić z równowagi przez
krzykliwe gęsi, których zawsze pełno w zagrodzie. Robią

Zabiegi bankietowe coraz częściej znajdują się w ofercie gabinetów kosmetycznych oraz spa. To zabiegi w obrębie twarzy, szyi i dekoltu oraz ciała, których efekt widoczny jest zaraz
po ich wykonaniu. Ponieważ zwykle poleca się je przed ważnymi uroczystościami i imprezami, dlatego właśnie nazwano
je zabiegami bankietowymi. Najczęściej są to specjalistyczne masaże twarzy, zabiegi dotleniające, głęboko nawilżające i regenerujące.
Z oferty naszego spa na szczególną uwagę zasługują: Złota Maska Yasumi z 24 karatowym złotem o właściwościach
silnie nawilżających i rozświetlających skórę oraz zabiegi
infuzji tlenowej DermaOxy. Warto je wykonać na dzień lub
dwa przed uroczystością. Jeśli chodzi o ciało, to najlepsze
będą różnego rodzaju masaże, poprzedzone peelingami
cukrowymi. Nadadzą one skórze niesamowitą, jedwabistą
gładkość.

tam mnóstwo hałasu i zamieszania. Gdy ptaki przyjechały
w odwiedziny do Smykoludków, to już od samych drzwi wejściowych manifestowały swoją obecność donośnymi odgłosami. Gęsi o imionach Ptyś i Pela bardzo swobodnie czuły się
wśród naszych przedszkolaków. Nic sobie nie robiąc z tego,
że są w gościach, zachowywały się tak samo hałaśliwie,
jak u siebie. Znacznie cichszy i spokojniejszy od nich indyk
Igor z gracją prezentował swoje upierzenie. Przeciętnie, jak
każdy indyk, nosi on na sobie od 5 do 6 tys. piór. Potrafi nastroszyć się i rozpościerać swój pierzasty ogon niczym paw.
Robi to szczególnie często w okresie godowym. Ma on nagą,
czerwonawą, dość zabawnie wyglądającą głowę, a gardło
i szyję pokryte czerwonymi koralami. Zmieniają one kolor,
gdy indyk jest pobudzony lub zdenerwowany. Nad dziobem
posiada dodatkowo charakterystyczny wisior, który z kolei
może się wydłużać, gdy ptak przeżywa jakieś silniejsze emocje. Igor, tak jak i inni przedstawiciele tego gatunku, ma stopy
trójpalczaste z ostrogą w tylnej części, która służy jako broń
podczas ewentualnych starć z innymi indorami. Do walk dochodzi szczególnie u tych wolno żyjących. Zamieszkują one
Amerykę Północną. Ciekawostka: te na wolności – w przeciwieństwie do indyków hodowlanych – są dobrymi lotnikami. Podobnie świetnie latają, w dodatku na duże odległości,
dzikie gęsi, od których pochodzą odmiany hodowlane, takie
jak Pela i Ptyś. Ale te udomowione są pozbawione zdolności
latania z powodu zbyt dużej wagi. Dlatego nie baliśmy się, że
nasi goście wzbiją się w powietrze podczas spotkania. Prowizorycznie zrobione ogrodzenie wystarczyło, aby zarówno
dzieci, jak i ptaki, czuły się bezpiecznie, a jednoczenie, aby
zarówno goście, jak i ich mali gospodarze, mogli zaspokoić
swoją ciekawość.
„Smykoludki” Przedszkole Przyrodniczo-Ekologiczne
ul. Naramowicka 222 (przed przejazdem kolejowym)
Poznań, tel. 605 44 88 22, mail: przedszkole@smykoludki.pl
www.smykoludki.pl
www.facebook.com/smykoludki
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ART. INSTALACYJNE

Berpo

s.c.

W ofercie m.in.:

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

Wszystkim naszym Klientom pragniemy złożyć
najserdeczniejsze życzenia: spokojnych i pełnych
radości Świąt Bożego Narodzenia, a także wielu
sukcesów w nadchodzącym Nowym Roku

STRZYŻENIE / TRENDY 2015
koloryzacja / modelowanie
headlines, trwała
prostowanie keratynowe
zabiegi pielęgnacyjne SPA

zespół Harmony Live Spa

Poznań, ul. Żołnierzy Lenino 3, (osiedle Wilczy Młyn)
www.czarnozyczek-nalewajek.pl

tel. 500 809 300

Poznań, ul. Naramowicka 240
rejestracja telefoniczna: 61 825 76 51
www.harmony-live-spa.pl
pon - czw. 9 - 21

piątek 9 - 22

sobota 9 - 21

www.tunaramowice.pl
resturacja-reklama-zyczenia_vouchery-tu_naramowice-190x136-v01-curv.indd 1

08.12.2015 16:08

Firma Zyguła zaprasza na świąteczne zakupy!
Delikatesy Mięsne Zyguła
ul. Naramowicka 246
pon.- sob. od 7.00 do 21.00
niedz. od 9.00 do 18.00
W Wigilię sklep jest otwarty do godz. 15.00, w Sylwestra do
godz. 20.00.

NOWOŚĆ! Karty podarunkowe!

lek. stom. Danuta Grajek
lek. stom. Monika Grajek-Kaczmarek
lek. dent. Katarzyna Grajek
Pełen zakres usług stomatologicznych
DOROŚLI I DZIECI
Promocyjna cena wybielania zębów
Radosnych Świąt i wiele zdrowia w Nowym Roku!

Chrobacka

Łuż
yck
a

Sarmacka

ul. TYRWACKA 9, 61-615 POZNAŃ
PN-PT 8.00-19.00, SOB 8.00-14.00
REJESTRACJA: tel. 61 820 57 32
www.dmkgrajek.pl
grajek.dentysta@gmail.com

lekarz stomatolog
B A W I M Y

S I Ę

W

S P O R T

ORAZ

DO W YBORU
5 PROFILI ZAJĘĆ:

tenis
badminton
tenis stołowy
squash
+profil ogólny
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Justyna Frankowska-Tecław
• stomatologia estetyczna
• stomatologia dziecięca
• mikroskop stomatologiczny
• protezy, koronki porcelanowe
• bezbolesne znieczulenia
• zdjęcia radiologiczne

FITNESS
warsztaty
kulinarne
animacje

ul. Bolka 15/42
(za Biedronką)
od GODZ. 7.30-16.00
POZNAŃ NARAMOWICE
ul. Bożydara 10

REJESTRACJA:

więcej informacji na www.fairplayce.pl

61 822 71 18

zgłoszenia: recepcja klubu tel. 618-28-79-04 email: recepcja@fairplayce.pl

od poniedziałku do piątku
www.greendentstomatologia.pl

www.tunaramowice.pl

To doskonały prezent dla każdej kobiety!
Oferujemy:
• brafitting
ua
na indywid
• staniki w rozmiarach od A do P
• obwody od 60 do 95+
• staniki sportowe
h
yc
• staniki dla ciężarnych, karmiących
profesjonaln ek
er
brafitt
• staniki bezramiączkowe
• staniki polskie, brytyjskie i hiszpańskie

y
Zapraszamlną,

icka

Wiele gospodyń ma swój własny sposób na zrazy. Nadają się
one na sycący, tradycyjny, rodzinny obiad. Kupujemy osiem
płaskich kawałków wołowiny (zapytajmy w sklepie, która
najlepsza będzie na zrazy), 8 plastrów surowego boczku i 15
dag mielonej wieprzowiny. Wołowinę rozbijamy tłuczkiem
i solimy. W misce mieszamy, wyrabiając ręką, dwie rozmoczone, odciśnięte bułki z mieloną wieprzowiną, pokrojoną
w drobną kosteczkę średnią cebulą, solą i pieprzem. Na każdym płacie wołowiny układamy: plaster boczku, cztery kawałki pokrojonego wzdłuż ogórka kiszonego, podłużną „kiełbaskę” z mielonego mięsa, po czym zawijamy każdy plaster
i obwiązujemy nitką, żeby zraz się nie rozpadł. Obsmażamy
na maśle, a potem podlewamy wodą (1,5 szklanki) i długo
dusimy (ok. 90 minut na średnim ogniu).

mow

dokończenie ze str. 6 V
Zasadniczy cel wykonanych prac to zatrzymanie postępującej degradacji Rezerwatu Żurawiniec. Jej przyczyną jest kanalizacja deszczowa, przyjmująca spływ wód deszczowych
z terenu osiedli sąsiadujących z Lasem Piątkowskim i zmniejszająca dopływ tychże wód do Rezerwatu.
Żurawiniec będzie nawadniany z kanałów burzowo-deszczowych przez system rur i dekanterów, które będą monitorowane. System ten w pełni zabezpiecza czystość dostarczonej
wody oraz jej ilość. Będzie ona rozprowadzana metodą opaskową. Podniesienie poziomu wód gruntowych w rezerwacie
wpłynie na zmianę stosunków wodnych również w Lesie Piątkowskim (80 ha), dzięki czemu m.in. rozwinie się drzewostan.
Dla osiedli mieszkaniowych Piątkowa (ok. 80 tys. mieszkańców) to jedyna wysoka zieleń w pobliżu.
Należy podkreślić, że ta inwestycja powstała przy dofinansowaniu ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 823 009 zł, a całkowita wartość inwestycji wynosi 1 371 682,37 zł. Duży wkład
w powstanie projektu rewitalizacji miał Zespół ds. Rewitalizacji Rezerwatu Żurawiniec powołany Zarządzeniem Prezydenta Miasta Poznania. Zespół ten składał się w większości
z pracowników naukowych UAM w Poznaniu.
W tej chwili jesteśmy już po odbiorze prac od wykonawcy –
Zakładu Robót Inżynieryjno-Melioracyjnych INMEL.
Anna Wachowska-Kucharska

Nara

Zrazy wołowo-wieprzowe

Perk
una

sprawy osiedla

Tyrwac
ka

rekomendacje

dapromraodwę ą

ul. Piątkowska 84a (biały Ataner obok akademików)
godz. otwarcia: pon.-pt. 11-19; sob. 10–14
tel.: 665 826 744, e-mail.: asia@bretelle.pl
www.bretelle.pl
bretelle.bielizna

przedwojenna opowieść

O dobru, które powraca
Rzeczywistość jest o wiele bardziej magiczna niż nawet najfantastyczniejsza opowieść. Nauczyła mnie tego moja Babcia Melania. Doskonale pamiętam opowiadane przez nią
historie. Wszystkie były prawdziwe. I to było lepsze niż jakieś
pouczenia czy życiowe rady. Kiedy zabrakło Melanii, utworzyłam sobie ze wspomnień o niej ulubiony kolaż pamięci.
Znalazł się w nim zapach świeżo mielonej w ręcznym, starodawnym młynku kawy, szafirowa sukienka z Belgii, wkładana
tylko na specjalne okazje, dźwięk skrzypiących, drewnianych
schodów, po których powoli wchodziła i brak cierpliwości,
gdy ktoś czegoś nie zrobił od razu.
Babcia lubiła powtarzać, że chociaż ma wiele lat i pomarszczone ciało, to wewnątrz czuje się młodą osobą, a czasem
nawet małą dziewczynką. Wtedy wszyscy mówili do niej
Mela lub Melka. Od dzieciństwa fascynował ją świat liczb.
Filigranowa, piegowata, sześcioletnia dziewczynka z szarobłękitnymi oczami błyskawicznie liczyła, ile jest 17x27 lub
49x54. Miejscem, które uwielbiała Melka, był rynek wildecki. Kolorowe, pełne różnorodnego towaru stragany, zapach
jabłek i kiszonej kapusty. Zawsze wiele się tu działo. Melka
chętnie chodziła pomiędzy stoiskami i nasłuchiwała, o czym
rozmawiają ludzie. A można było usłyszeć, kto ma najlepsze
kurczaki, jak skutecznie wyleczyć kaszel albo co dodać do
rosołu, żeby był wyjątkowo smaczny.
Któregoś słonecznego, jesiennego popołudnia zauważyła,
że przy stoisku z matiasami stoi młoda, podenerwowana
kobieta. Widać było, jak drżą jej ręce, kiedy odważa towar.
Melka podeszła bliżej. Młoda sprzedawczyni miała problem
z liczeniem, a kolejka przy stoisku stawała się coraz dłuższa.
To była dla Melki świetna okazja, żeby popisać się swoimi,
matematycznymi umiejętnościami. Stanęła więc obok i na
głos zaczęła mówić, ile kosztuje każda odważana ilość ryb.
Wyliczenia Melki były szybkie, a co najważniejsze prawidłowe. Klienci byli zachwyceni tandemem miłej sprzedawczyni
i bystrej dziewczynki, która tak szybko liczyła. W nagrodę za
swoją pomoc Melka dostała całą siatkę matiasów do domu.
Kolacja była palce lizać. Jednak to, co było powodem do
dumy dla mamy, zafrasowało tatę Melki, który chciał, aby
ukochana córka pomogła mu w przyszłości w rodzinnej firmie. Ojciec był samoukiem. Uwielbiał czytać książki, szczególnie te o sadownictwie, ale obawiał się zbytniej edukacji

12

Melki. Może córka zapragnie wyjechać stąd? A on chciał,
żeby miała takie zwyczajne życie, rodzinę no i mieszkała
w Poznaniu. I tak się stało. Czternastoletnia Mela została wypisana przez rodziców ze szkoły. Kiedy miała nieco ponad
20 lat, prowadziła swój własny sklep z szyldem „Towary Kolonialne”. Można tam było kupić pachnącą indyjską herbatę,
ziarna afrykańskiej Arabiki, wyborne kakao, a także gorący,
chrupiący chleb, pietruszkę, marchewkę i rodzime kartofle.
Życie Melanii było zwyczajne. Miała męża, czwórkę dzieci
i ogrom pracy.
W sklepie zawsze było gwarno. Ludzie lubili tu przychodzić.
Oprócz zakupu towarów mogli sobie zwyczajnie porozmawiać. Podzielić się swoimi radościami i troskami, ponieważ
wiedzieli, że zawsze będą wysłuchani. Któregoś wiosennego
dnia weszła do sklepu żebraczka. Nie było w tym nic dziwnego, bo często przychodził ktoś po wsparcie albo sprzedawało się na tzw. kreskę. Lecz tym razem kobieta, która weszła,
wyglądała wyjątkowo mizernie. Może dlatego, że była ubrana w łachmany, miała brudną twarz, a tłuste kosmyki włosów
sklejał kurz. Melania bez słowa zapakowała do papierowej
torby: mąkę, oliwę, jajka, jakieś drożdżówki, kawałek wędliny
i jeszcze małe, pachnące, lawendowe mydełko. Żebraczka
podziękowała, wysiliła się na grymas spierzchniętych ust,
który miał przypominać uśmiech.
Wiosna 1939 roku była piękna. Wokół pachniało kwiatami,
a na trawie pojawiły się mozaiki z białych płatków jabłoni.
Potem nastało długie, upalne lato. I przyszedł 1 września,
a wraz z nim wojna, bombardowania, strach. Chciałoby się
wymazać gumką ten czas z pamięci, ale trzeba było żyć dalej. Oswoić ten koszmarny świat wokół. Tylko jak nadać reguły czemuś, czego się nie rozumie?
Zbliżał się grudzień, wkrótce święta Bożego Narodzenia.
Mela stała w swoim pustym sklepie. Bolącą głowę owinęła
jakąś byle jaką chustką. Na stylowych, drewnianych regałach nie było praktycznie nic. Sama nie wiedziała, po co tu
przyszła. Pewnie żeby zamieść i pogadać z klientami albo
uciec przed pytaniami dzieci o to, kiedy skończy się wojna.
W pewnej chwili zadźwięczał dzwonek przy drzwiach. Do
sklepu weszła piękna, zadbana kobieta. Miała starannie
ułożoną fryzurę, ładny makijaż i futro. Powiedziała - Dzień
dobry! – oparła się o ladę i uśmiechnęła. Melania odwzajemniła uśmiech.
– Pani mnie nie poznaje, prawda?
Melania nie mogła sobie przypomnieć, skąd miałaby ją
znać. Marzyła, żeby ta elegancka kobieta okazała się być jej
daleką krewną albo znajomą klientką.
– Pani mnie kiedyś poratowała, a ja mogę się teraz pani odwdzięczyć.
Nieznajoma kobieta wyciągnęła z dużej torby butelkę koniaku, szynkę, czekoladę, mąkę, olej i pachnące, lawendowe
mydełko. Dopiero wtedy Melania przypomniała sobie mizerną żebraczkę. To było niezapomniane popołudnie w domu
mojej Babci.
Wraz z tym wydarzeniem pojawiła się nadzieja, że kiedyś
może będzie lepiej i że mimo wojny w ludzkich sercach zostało dobro.
Beata Kowalik
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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.

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

PRYWATNA PORADNIA
PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA

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

Dr Michał Grzeszczak
specjalista chirurgii naczyń

Przychodnia TERMEDICA, os. B. Chrobrego 101

rejestracja tel.: 506 403 520, 607 593 803

• porady • USG Doppler
• ostrzykiwanie żylaków

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

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

Wkręcające się paznokcie

Palisz papierosy? Rzuć!

Jednym z najczęściej pojawiających się problemów, z którymi pacjenci przychodzą do Instytutu Podologii, są wkręcające się paznokcie. Jest to deformacja, w wyniku której boczne
kanty płytki paznokciowej wkręcają się, ściskając łożysko, co
w konsekwencji prowadzi do zmniejszenia jego powierzchni.
Zmianie tej towarzyszy bolesność wywołana rogowaceniem
łożyska i wału paznokciowego. Powstaje także Clavus sulcus, Clavus subungualis i Onychophosis.
Unguis convolutus jest szczególnie niebezpieczny w przypadku osób chorujących na cukrzycę, ponieważ płytka paznokciowa mocno ściskająca łożysko może spowodować
ranę, która nieleczona z czasem doprowadzi do owrzodzenia, a w konsekwencji nawet do amputacji palca.
Do czynników patogenetycznych zalicza się przede wszystkim:
r deformacje, tj. Hallux valgus, Hallux rigidus,
r noszenie ciasnego i wąskie obuwia,
r niewłaściwe wycinanie kantów płytki paznokciowej,
r wysychanie płytki paznokciowej,
r genetykę.
W Instytucie Podologii na problem związany z wkręcającymi się
paznokciami zalecamy terapię z zastosowaniem klamry drutowej, indywidualnie dobranej do danej zmiany chorobowej.
Zadanie klamry drutowej:
Pozwala ona na korekcję paznokci, regenerację chorobowo
zmienionego łożyska, umożliwia terapię odcisków podpaznokciowych. Przynosi również natychmiastową ulgę w stanach bolesności wywołanych paznokciem wkręcającym, co
w przypadku diabetyków stanowi podstawę do profilaktyki
zdrowych, zadbanych, wolnych od groźby amputacji palców.
Klamra drutowa wykorzystywana jest także w celach profilaktycznych, aby unikać nawrotów dolegliwości po operacyjnym usunięciu paznokcia.

Dla odreagowania stresu... Do
towarzystwa… Bo lubię… Zawsze jest jakieś wytłumaczenie. Nie wiadomo nawet kiedy,
bardzo podstępnie, palenie
papierosów zmienia się w niebezpieczny nałóg. Pewnego
dnia okazuje się bowiem, że
bez papierosa nie można się
już obejść.
O tym, że palenie może stać
się przyczyną chorób nowotworowych płuc i powodować choroby serca, wie każdy,
kto choć raz przeczytał napisy umieszczane na pudełkach
papierosów, natomiast informacje o problemach, jakie wywołuje dym papierosowy w jamie ustnej, dla wielu osób są
zaskoczeniem. A nie powinny nikogo dziwić, gdyż to właśnie
zęby, dziąsła, błona śluzowa, język jako pierwsze mają kontakt z dymem papierosowym.
Okolice szczególnie narażone na rozwój zmian przednowotworowych, a z nich nowotworu, to błona śluzowa wewnętrznej powierzchni policzków, bliżej kącików warg oraz na poziomie linii zgryzowej, dolna i boczna powierzchnia języka,
podniebienie.
Z paleniem papierosów należy również wiązać raki jamy
ustnej o charakterze epidermoidalnym, które powstają de
novo, na zdrowej błonie śluzowej jamy ustnej, bez wcześniejszej obecności stanu przedrakowego. Najczęściej mają one
formę owrzodzeń, otoczonych wywiniętym wałem śluzówki
i proliferują w głąb tkanki.
Nałóg palenia papierosów traktowany jest jako poważny
czynnik ryzyka choroby przyzębia. Palacze tracą więcej zębów w porównaniu z niepalącymi.
U palaczy płytka nazębna odkłada się w większej ilości
i szybciej w porównaniu z niepalącymi. Przyczynę tego upatruje się w gorszym stanie higieny jamy ustnej. Skłonność do
większego odkładania złogów nazębnych można przypisać
także zmniejszonemu przepływowi śliny, charakterystycznemu u palących.
Palenie papierosów na tyle zmienia środowisko jamy ustnej
oraz wpływa na rozwój i przebieg procesów patologicznych
w jej obrębie, że odgrywa także ważną rolę w procesach gojenia (podczas terapii chirurgicznej przyzębia, implantacji,
ekstrakcji zębów czy innych zabiegów w obrębie błony śluzowej jamy ustnej).
Walka z nałogiem jest wprawdzie trudna, ale nie ma na co
czekać. Palisz papierosy? Rzuć!

Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia oraz
Nowego Roku życzymy Państwu wiele zdrowia i wszelkiej
pomyślności!

Lek. dent. Anna Antczak – Zawadka
Zespół gabinetu Stomatologia Zawadka życzy Państwu
z okazji Świąt Bożego Narodzenia wiele radości, uśmiechu
i przyjemnie spędzonego w gronie najbliższych czasu.
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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

