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Niedaleko skrzy˝owania ulic Bema i Zdrojowej
ruszy∏a d∏ugo oczekiwana inwestycja - wielorodzinny
budynek mieszkalny Ciechociƒskiego Towarzystwa
Budownictwa Spo∏ecznego. W nowym budynku
powstanie szeÊçdziesiàt mieszkaƒ - trzydzieÊci
jednopokojowych o powierzchni 36,13 m² i trzydzieÊci
dwupokojowych o powierzchni  45,56 m². Dodatkowo
przy budynku mieÊciç si´ b´dzie prawie stumetrowe
biuro obs∏ugi mieszkaƒców wraz z pomieszczeniami
administracyjnymi CTBS. Autorkà projektu budynku
jest w∏oc∏awska architekt - pani Maria Ingielewicz. W
wyniku przeprowadzonego przetargu, do którego
przystàpi∏o pi´ç firm wy∏oniono wykonawc´ - równie˝
z W∏oc∏awka. Okaza∏a si´ nim firma Przedsi´biorstwo
Budowlano-Monta˝owe „ZRYWBUD”. Umow´ na
realizacj´ inwestycji podpisano w dniu 12 kwietnia,
a ju˝ 14 stycznia 2006 roku do budynku wprowadziç
si´ majà pierwsi lokatorzy. Ch´tnych do zamieszkania
przy ulicy Bema 23a, bo taki b´dzie adres budynku,
nie brakowa∏o. Lista liczy∏a znacznie wi´cej nazwisk
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ni˝ powstanie nowych mieszkaƒ, ale CTBS obiecuje
kolejne inwestycje. WÊród nowych lokatorów b´dzie
oÊmiu dotychczasowych najemców mieszkaƒ
komunalnych w Ciechocinku, którzy zdecydowali si´
na cz´Êciowe pokrycie op∏aty partycypacyjnej. Po
przeprowadzce zwolnià oni dotychczas zajmowane
mieszkania, na które czekajà kolejni mieszkaƒcy
naszego miasta.

Na razie plac budowy przypomina wielkie wyko-
paliska - wykonywane sà fundamenty i doprowadza-
ne media. Ciechociƒskie Miejskie Przedsi´biorstwo
Wodociàgów i Kanalizacji wykona∏o pod∏àczenie
budynku do sieci kanalizacyjnej. Przy okazji budowy
prawie stumetrowego odcinka kolektora Êciekowego
wybudowano tak˝e przy∏àcza do cz´Êci domów przy
ulicy Bema.

Ca∏kowity koszt inwestycji to ponad cztery i pó∏
miliona z∏otych. Wi´kszoÊç Êrodków pochodzi z pre-
ferencyjnego kredytu bankowego, jednak do rozpocz´-
cia budowy niezb´dne by∏o zgromadzenie przez
przysz∏ych lokatorów prawie jednej czwartej tej sumy.
Prezentujemy obok zdj´cie aktualnego stanu inwestycji,
a poni˝ej rysunek jej docelowego wyglàdu.

Wi´cej informacji o Ciechociƒskim Towarzystwie
Budownictwa Spo∏ecznego mogà Paƒstwo znaleêç w
Internecie na stronie www.ctbs.webpark.pl.
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