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W szybkim tempie zmienia się pejzaż w rejonie starego Dąbia 
między ulicami Pokładową, Masztową i Oficerską. W ciągu 
dwóch miesięcy zdążyła stamtąd zniknąć niemal w całości  
tzw. górka, czyli hałda ziemi, którą dziesiątki lat temu zasypano 
resztki zbudowanych kiedyś podziemnych schronów. Teraz 
powstaje tam nowe osiedle mieszkaniowe TBS Prawobrzeże. 
To pierwszy etap inwestycji, przygotowywanej od kilkunastu lat, 
a rozpoczętej dopiero w sierpniu tego roku.

Na placu budowy przez kilka 
tygodni był huk i pył, bo ciężki 
sprzęt, w tym młoty wyburzeniowe 
kruszyły betonowe konstrukcje, 
które znajdowały się pod warstwą 
ziemi, a które odkryły wcześniej 
koparki, niwelując teren pod nową 
zabudowę. Etap przygotowywania 
podłoża pod nią, jak też pod pas 
nowej drogi, która powstanie, 
to także roboty przy palowaniu, 
będące częścią stabilizowania 
gruntu w  bliskim sąsiedztwie 
jeziora. Tego wymagają panujące 
w okolicy warunki (pas zalewowy 
z często bardzo wysokim poziomem 
wód gruntowych, a  w  okresach 
tzw. cofki bywa, że nawet powo-
dzi). Okazało się, że część daw-
nej budowli podziemnej w  tym 
miejscu była na tyle zagłębiona 
i nie do ruszenia, że trzeba było 
przeprojektować sposób posa-
dowienia jednego z  budynków. 
Roboty wyburzeniowe praktycznie 
już się zakończyły.

– We wrześniu wykonaliśmy 
wzmocnienia pod przyszły układ 
drogowy tej części osiedla. Do 

wykonania było 1260 kolumn żwi-
rowych o średnicy od 0,6 do 0,8 m 
w zależności od podatności bocznej 
gruntu i na głębokość 4 metrów. 
Kolejny etap to wykonanie pali 
pod budynki. Wykonanych ich 
zostanie w sumie 701 – informuje 
Paweł Koń, kierownik projektu. 
– To z  kolei są pale przemiesz-
czeniowe PSB. Będą zagłębione 
do 5 metrów w grunt.

Palowanie pod budynki odby-
wa się z  zastosowaniem metody 
przemieszczeniowej, co ogranicza 
wibracje podczas robót z uwagi na 
istniejącą w  pobliżu zabudowę. 
Chodzi o  to, by przy tego typu 
pracach uniknąć uszkodzeń.

Jak dodaje Maciej Strączko, 
inżynier kontraktu, pod częścią 
drogowo-parkingową znajdzie się 
materac geosyntetyczny, mający 
niwelować ewentualne skutki nie-
równomiernego osiadania gruntu. 
Palowanie zasadnicze trwa od kilku 
tygodni. Budynki będą stały nieco 
wyżej, do 80 cm ponad poziom 
gruntu w  okolicy. A  to z  uwagi 
na wspomniane warunki wodne 

wynikające z bliskiego sąsiedztwa 
jeziora Dąbie.

W I etapie inwestycji stanąć ma 
sześć budynków 4-kondygnacyj-
nych, bez piwnic. Harmonogram 
robót zakłada, że pod koniec tego 
roku przy większości z nich będą 
one zaawansowane do poziomu 
trzeciej kondygnacji. Prace przy 
fundamentach jednego z budynków 
są już na ukończeniu, pod inne 
wykonywane są szalunki.

TBS Prawobrzeże zatrudnił do 
realizacji tego zadania szczecińską 
spółkę Calbud. Zapisany w umo-
wie termin ukończenia robót bu-
dowlanych to 550 dni, do 8 lutego 
2020 roku. Uwzględniając okres 
przewidziany na odbiór końcowy 
inwestycji, wraz zagospodarowa-
niem całego terenu, finał powinien 
nastąpić do końca lutego 2020 roku.

– Projekt zakłada urządzenie 
chodników, pieszojezdni, 123 
miejsc postojowych. W związku z tą 
inwestycją częściowo zmodernizo-
wane zostaną odcinki okolicznych 
ulic Masztowej (na długości ok. 
190 m) i Oficerskiej (na długości 
ok. 130 m). Rozważane także jest, 
ale dopiero w dalszej perspekty-
wie, wykonanie fragmentu drogi 
dojazdowej, łącznika od strony 
z ul. Emilii Gierczak – mówi Julian 
Bujak, dyrektor pionu inwestycji 
TBS Prawobrzeże. – Powstaną 
trzy place zabaw, pojawi się nowa 
zieleń, teren zostanie oświetlony.

W  pierwszym etapie budowa 
osiedla, według dokumentacji 
autorstwa Firmy Projektowej J. 
Nawrocki ze Szczecina, obejmie 
sześć budynków ze 184 mieszkania-
mi jedno-, dwu- i trzypokojowymi 
o powierzchni od 46 do 66,5 m kw., 
a w drugim etapie planowane jest 
wzniesienie jeszcze kolejnych sze-
ściu budynków. W sumie inwestycja 
obliczona jest na 368 mieszkań.

Mieszkania będą wykończone pod 
klucz (ściany pomalowane na biało, 
glazura, terakota, wykładzina PCV 
na podłodze, kuchenka elektryczna 
energooszczędna z płytą ceramiczną 
w kuchni, łazienka z białym mon-
tażem). Ci, którzy zdecydują się 
na lokale w parterach, będą mieli 
dostęp do ogródków przydomo-
wych. Na wyższych piętrach będą 
balkony. Przewidziano także miesz-
kania przystosowane do potrzeb 
osób niepełnosprawnych. W każdej 
klatce schodowej zaprojektowano 
wózkownie do użytku mieszkańców 
danej części w każdym z budynków.

Koszt obecnego etapu inwestycji 
to 63 786 518, 94 zł. W przeliczeniu 
na metr kwadratowy powierzchni 
użytkowej jest to kwota 6 547,58 zł. 
Projekt jest finansowany kredytem 
Banku Gospodarstwa Krajowego  
(22,5 mln zł), wkładem gminy  
(15 841 600 zł), środkami wła-
snymi TBS Prawobrzeże  
(11 174 642, 50 zł) oraz w części 
z wpłat przyszłych najemców na 
zasadach partycypacji, czyli wkładu 
własnego lokatorów (łączna kwota  
14 270 276, 44 zł). Partycypacja na-
jemcy to 30 proc. w kosztach budo-
wy mieszkania. Ponadto zawarcie 
umowy najmu jest uzależnione 
od wpłacenia przez przyszłego 
najemcę, który spełnia kryteria 
dochodowe, kaucji zabezpiecza-
jącej w  wysokości 12-krotności 
miesięcznego czynszu za dany 
lokal, obliczonego według stawki 
czynszu obowiązującej w  dniu 
zawarcia umowy najmu. ©℗

 Tekst i fot. 
� Mirosław�WINCONEK

Co roku większość z nas ma ten sam problem  
– to przeziębienie i grypa. Jak sobie radzą mieszkańcy 
Szczecina z sezonową falą zachorowań?

– Co ja biorę? Ibuprofen jak 
mnie łamie i gripex – mówi Krzy-
siek, mieszkaniec Szczecina. – Jak 
w tej reklamie, nie ma czasu na 
chorowanie.

– Ja biorę profilaktycznie czosnek 
z miodem, ewentualnie etopiryna – 
odpowiada starsza pani. – Organicz-
ne środki są najlepsze, pobudzają 
naturalną odporność i nie szkodzą 
ludziom. Robię sobie domowy anty-
biotyk, czyli trochę miodu, czosnek, 
cynamon, szczyptę pieprzu cayenne, 
sok z  cytryny i  imbir. Czosnku to 
jeden ząbek się dodaje, imbiru 
półtorej łyżeczki, jeszcze mniej,  
bo tylko po pół łyżeczki cynamonu 
i cayenne, za to ponad połowę filiżan-
ki soku z cytryny i dużą łyżkę miodu.

– A  ja proporcje składników 
zmieniam, dodaję mało czosnku lub 
papryki, sok z cytryny rozcieńczam, 
wszystko w zależności od potrzeby. 
Mikstura jest bardzo rozgrzewająca, 
wręcz przechodzi przez ciało fala 
potu, a smak, no cóż, choroba nie 
jest smaczna, prawda? – ożywia 
się na zadane pytanie pani Ewa, 
napotkana na placu Żołnierza Pol-
skiego z Pawłem, kolegą. – Piłem 
jej miksturę, ohyda – krzywi się 
obok jej przyjaciel. – Ja choruję 
jak mężczyzna, biorę jakieś tabletki, 
proszki, co tam w  pracy polecą 
mi, potem zawijam się w koc na 
kanapie i udaję, że mnie nie ma… 
– mruga porozumiewawczo. – On 
udaje, że umiera… – przerywa mu 
ze śmiechem nasza rozmówczyni.

To, co ludzie mówią, odzwier-
ciedla sposoby radzenia sobie 

z  sezonem zachorowań. Sprzyja 
temu, paradoksalnie, ciepła jak 
na tę porę roku pogoda, czyli cie-
płe dni oraz chłodne noce. Przez 
różnice temperatur pomiędzy nimi 
łatwo się zaziębić czy przegrzać. 
Profilaktycznie się zaszczepiamy, 
pijemy domowe mikstury, ubiera-
my się „na cebulkę”, zmieniamy 
dietę na bardziej jesienną, łykamy 
tabletki, gdy czujemy że „coś nas 
bierze”. A  „branie” objawia się 
bólami w stawach, złym samopo-
czuciem, bólem głowy, drapaniem 
w gardle. U niektórych osób do-
chodzą do tego zatkane zatoki czy 
uszy. Dorośli w pracy, jak i dzieci 
w  szkołach, kichają i  pociągają 
nosem. Bakterie i wirusy rozprze-
strzeniają się szybko. Bierze się 
wtedy zwolnienie, idzie do lekarza 
lub pozostaje w domu, jak już się 
czuje, że nie można normalnie 
funkcjonować. Chorzy dzielą się 
wówczas na stosujących „chemię” 
i  na „naturalistów”. Spożywają 
wtedy całkiem pokaźne ilości środ-
ków. Tymczasem, jak zauważają 
lekarze, o  ile domowe mikstury 
z powszechnie dostępnych skład-
ników – przypraw czy owoców 
– w  nadmiarze mogą najwyżej 
wywołać dolegliwości żołądko-
wo-przeczyszczające, tak branie 
środków farmakologicznych może 
mieć poważniejsze konsekwencje.

Pozostające do tej pory w po-
wszechnej sprzedaży środki, które 
można znaleźć przy kasach w skle-
pach spożywczych, mogą w przy-
padku zażycia zbyt dużej ilości 
wywołać poważniejsze powikłania. 
Tymczasem, w  pogoni za coraz 
to innymi środkami leczniczymi 
i wzmacniającymi, najzwyczajniej 
zapominamy o takich podstawach, 
jak mycie rąk czy zakrywanie ust 
przy kaszlu. A jest to podstawą nie 
tylko ochrony przez zarażeniem, ale 
i samego dobrego wychowania…
� Dorota�UŁANEK

Foodsharing, czyli praktyka dzielenia się żywnością, ma różne 
oblicza. Jednym z nich są szafki, w których można zostawić 
żywność. Dyżurują dłużej i cierpliwiej niż którykolwiek 
z pomocników. Trzeba im tylko znaleźć dobre lokalizacje.

W  Polsce ideę foodsharingu 
wdrażają przede wszystkim ja-
dłodzielnie. To one udostępniają 
przestrzeń do dzielenia się artyku-
łami żywnościowymi, które inaczej 
trafiłyby do śmieci. Szczecinianie 
przyzwyczaili się już do widoku 
wolontariuszy na lokalnych im-
prezach, ryneczkach, a  przede 
wszystkim w  lokalach przy pl. 
Kilińskiego i  ul. Żółkiewskiego. 
Teraz jadłodzielniacy planują 
rozszerzenie swojej aktywności 
o ogólnodostępne szafki. Będą do-
datkowymi punktami dzielenia się.

Chociaż wystawienie mebla nie 
wydaje się działalnością na wielką 
skalę, to od tego rozpoczął się cały 
ruch jadłodzielni w Polsce. Karo-

lina Hansen i Agnieszka Bielska 
poprzez udostępnienie lodówki 
pokazały warszawiakom, że ogra-
niczenie marnowania żywności 
kosztuje jeden spacer.

Podobne miejsca powstają na 
całym świecie. W Stanach Zjedno-
czonych wystawia się na przykład 
tak zwane blessingboxy, czyli pudeł-
ka z błogosławieństwami. W nich 
można się dzielić z ubogimi różnymi 
produktami, a błogosławieństwami 
nazywa się w nich produkty: chleb, 
pampersy, puszki z fasolą. To wspól-
na cecha polskich i amerykańskich 
„pudeł szczęścia” – chociaż każdy 
z  nas może poczęstować się ich 
zawartością, częściej zaglądają do 
nich ludzie w potrzebie.

Doświadczenia szczecińskiej 
jadłodzielni pokazują, że dodat-
kowe lokalizacje są potrzebne ze 
względu na wygodę osób dzielą-
cych się żywnością. Postawienie 
takich obiektów w kilku punktach 
może znacznie zwiększyć skalę 
ratownictwa. Obecnie szczecińscy 
wolontariusze szukają lokalizacji 
na trzy szafki sfinansowane ze 
środków programu Społecznik 
(w ramach programu Społecznik 
jadłodzielniacy przeprowadzają 
też warsztaty w szkołach na temat 
niemarnowania oraz promują ideę 
foodsharing m.in. w  sąsiednich 
powiatach). Zadanie należy do 
zaskakująco trudnych – jedne 
miejsca za szybko się zamykają, 
gdzie indziej nie pasuje to do 
działalności sklepu. A  przecież 
nie trzeba wiele. Miejsce musi 
być ogólnodostępne i  widoczne. 
Jeśli eksperyment się powiedzie, 
nic nie stoi na przeszkodzie, żeby 
powstawały kolejne szafki, za któ-
rych pomocą szczecinianie będą 
walczyć z marnotrawstwem.

A  tymczasem zapraszamy do 
naszych punktów przy ul. Żółkiew-
skiego 4 i na Ryneczku Kilińskiego 
(pawilon 65) we wtorki i czwartki 
w godzinach od 11 do 17 i w soboty 
od 9.30 do 12.
� Jadłodzielnia�Szczecin

Co roku to samo

Sezon na kichanie

Nowa zabudowa w starym Dąbiu

Osiedle na palach

Jadłodzielnia z nowym pomysłem

W Szczecinie  
staną półki na żywność

Jadłodzielniacy planują rozszerzenie swojej aktywności o  ogólnodostępne 
szafki. Będą dodatkowymi punktami dzielenia się. Fot. Anna GNIAZDOWSKA

Fot. Ryszard PAKIESER

Plac budowy nowego osiedla domów mieszkalnych w Dąbiu u zbiegu ulic 
Pokładowej, Masztowej i Oficerskiej


