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Mediateka XXI wieku 

2013-2015 

Stary Rynek 

2007 

Wielofunkcyjny  

Budynek  

Usługowy 

2003 – 2005 

Plac Baczyńskiego  

2008 – 2009 

 

Rewitalizacja 

nieruchomości  

w obrębie Placu 

Baczyńskiego 

2008 – 2011 

 

Pasaż Kultury 

Andromeda 

2012 – 2014 



• Przedmiotem projektu była przebudowa płyty Placu Baczyńskiego  

w celu nadania tej przestrzeni nowych funkcji: rekreacyjnych, 

kulturowych, społecznych i gospodarczych.  

 

• Zakres obejmował przebudowę 7 057 m2 nawierzchni z barwnej 

kostki brukowej, chodników, oświetlenie, budowę efektownej 

fontanny oraz zagospodarowanie zieleni. 

 

• Koszt inwestycji    5 996 742,46 zł 

• Dofinansowanie z EFRR    2 998 371,23 zł  



  

Plac Baczyńskiego - Pasaż Kulturalny „Andromeda”  

przed przebudową

Źródło: www.NOLTYCHY.pl 

Fot. JACEK BOCZAR / AG  



Źródło: Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich 



1. Studium programowo – przestrzenne: listopad 2009 r. 

 
2. Projekt architektoniczno – budowlany: styczeń 2011 r. 

 
3. Pozwolenie na budowę: kwiecień 2011 r. 

 
4. Umowa z dnia 03.04.2012 r. o udzieleniu pożyczki na finansowanie projektu    

    miejskiego w ramach Inicjatywy JESSICA 

 
5. Rozstrzygnięcie postępowania przetargowego: czerwiec 2012 r. 

 
6. Realizacja inwestycji: 2012 – 2014 

 
7. Protokół odbioru technicznego robót: luty 2014 r. 

 



Rewitalizacja obiektu polegała na rozbudowie dwukondygnacyjnej kubatury o formie szklanej 

kostki od strony ulicy Bocheńskiego, przystosowaniu budynku do nowej funkcji obiektu 

użyteczności publicznej oraz poprawie wyglądu zewnętrznego całego budynku. Pasaż jest 

elementem integracyjnym, łączącym dwie istotne dla mieszkańców przestrzenie publiczne, 

jakimi są Plac Baczyńskiego i Rynek. 

Główne wejście od strony Placu Baczyńskiego 

 

Wejście od strony ulicy Bocheńskiego 

 

Źródło: Wydział Rozwoju Miasta 

 i Funduszy Europejskich 



 
 Koncepcja „wciągnięcia” budynku dawnej „Andromedy” w komunikację przy  

ul. Bocheńskiego przyczyniła się do stworzenia skrótu komunikacyjnego pomiędzy 

placami: Baczyńskiego oraz Rynkiem. 

Pasaż Kulturalny „Andromeda”  

po przebudowie 

Źródło: Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich 

Źródło: Michał Janusiński 



Koszt inwestycji     9 956 161,40 zł, 

Pożyczka z EFRR w ramach Inicjatywy Jessica  4 557 691,73 zł. 

 

Źródło: AB-PROJEKT Sp. z o.o.  



Pasaż Kulturalny „Andromeda” to miejsce kulturotwórcze o nowej jakości w skali miasta, dzięki któremu 

wzrasta atrakcyjność przestrzeni miejskiej poprzez: 

• poprawę wizerunku miasta, co przekłada się na zwiększenie potencjału do lokowania inwestycji, 

• powstanie nowych przedsiębiorstw, 

• racjonalizację wykorzystania przestrzeni miejskiej, 

• rozwój życia kulturalnego mieszkańców (miejsce spotkań mieszkańców i artystów). 

Pasaż łączy w sobie strefę gastronomiczną, multimedialną i wystawienniczą, stwarzając możliwość 

łączenia funkcji społecznych, kulturalnych i gospodarczych. 

 

 

Źródło: fot. A.Matuszewski 



 
 

W podziemiach zlokalizowano klub muzyczny oraz magazyny 

Miejskiej Galerii Sztuki „Obok”. 

Program działalności kulturalnej tyskiego klubu to szeroki wachlarz 

gatunkowy - jazz, soul, rap, po muzykę elektroniczną, współczesną  

i eksperymentalną.  

Nazwa klubu „Czysta 60” związana 

jest z zajmowaną powierzchnią 

pomieszczeń: 360 m2. 

Pasaż Kulturalny „Andromeda”  

po przebudowie 

Źródło: http://instagram-ps.5thvillage.com/p/697793823642068146_769957408/ 

http://instagram.com/czysta60 



Pasaż Kulturalny „Andromeda” powstał na powierzchni 2 740,41 m2. Przebudowa 

i zagospodarowanie obejmowały trzy poziomy: podziemny i dwie kondygnacje nadziemne.  

Na parterze zlokalizowano przestrzeń na sferę usługową z działalnością handlową i gastronomiczną, 

prowadzoną przez MŚP,  taką jak kawiarnia lub księgarnia muzyczna z sąsiedztwem galerii sztuki 

użytkowej i butikiem mody. Przestrzeń budynku daje możliwości organizacji koncertów, przedstawień, 

wystaw, wykładów i wszelkiego rodzaju imprez. 

 

 

 

Źródło: Wydział Rozwoju Miasta 
 i Funduszy Europejskich 
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Na piętrze znajduje się Miejska Galeria Sztuki „OBOK” (1), Laboratorium sztuki – ARTETEKA (2) 

oraz sala konferencyjno – audiowizualna/kameralne kino studyjne (3).  

(1) 

(2) 

(3) 

Źródło: Wydział Rozwoju Miasta  
i Funduszy Europejskich 



Laboratorium sztuki – ARTETEKA jest miejscem, które w unikatowy sposób łączy proces tworzenia  

i prezentowania żywego widowiska z zapleczem teoretyczno – naukowym. Propozycja kulturalna 

skierowana jest zarówno do dzieci i młodzieży, jak i osób dorosłych. 

W obszarze swej działalności organizuje m. in. : 

• prezentacje współczesnych form teatralnych, plastycznych, muzycznych, filmowych i książek, 

• spotkania z twórcami i wykonawcami, 

• warsztaty teatralne, 

• festiwale multimedialne. 

Źródło: Wydział Rozwoju Miasta i Funduszy Europejskich 



Wydarzenia, imprezy, koncerty: 

 Międzynarodowy Dzień Teatru: Twórczość Anny i Tadeusza Smolickich, 

 Przedstawienie pt. "Ferdydurke", 

 "Dotyk Serca"  - kąpiel w dźwiękach gongów, 

 Koncerty w klubie muzycznym: Tomka Makowieckiego, zespołu The Dumplings,  
live up, BTR, YYJMYY oraz CUTZ 

 Warsztaty Teatr dla dzieci– „Magiczny Mały Książę” 

 Metropolitalne Święto Rodziny  

 Krakowski Salon poezji 

 Niedziela z Belfegorem (cykl spotkań) 

 Lato z Teatrem 

 Zajęcia kreatywne dla dzieci (cykl sobotnich spotkań) 

 Akademia Polskiego Filmu – w programie dorobek polskiego kina fabularnego w szerokim 
spektrum gatunków i tematów- składa się z ponad 100 tytułów. Każdą projekcję filmu poprzedzać 
będą prelekcje wykładowców akademickich 

 Narodowe czytanie Sienkiewicza 

 Rocznicowe czytanie poezji polskich twórców literackich 

 Salon Literacko-Kulturalny ANDROMEDA  - wieczór autorski tyskiego poety Henryka Reja. 

 Planszowe Tychy – wieczór z grami planszowymi dla mieszkańców (spotkania cykliczne) 

 Joga dla chętnych 

 Klub Mam 

 „Mikołajki” dla dzieci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liczba osób korzystających z przebudowanej infrastruktury  
w okresie od marca do grudnia br.: 19 102.  



Źródło: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 
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Inwestycja zakłada rewitalizację budynku po byłym Zespole Szkół Municypalnych usytuowanym przy 

al. Piłsudskiego w Tychach oraz stworzenie nowoczesnego centrum  kulturalno - społecznego. 

Źródło: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 



Koszt inwestycji     37 084 588,56 zł 

Pożyczka z EFRR w ramach Inicjatywy JESSICA   20 253 354,49 zł 

Kredyt CEB     9 426 936,32 zł 

Przebudowa i zagospodarowanie obiektu obejmuje pięć kondygnacji (w tym jedna podziemna), których 

łączna powierzchnia wynosi 5 836,5 m2.  

Obecnie realizacja projektu jest na zawansowanym poziomie. Wykonanych około 60% prac budowlanych. 

 



Projekt rewitalizacyjny zakłada adaptację 

budynku dla potrzeb:  

• Mediateki – nowoczesnej biblioteki miasta, 

• usług konferencyjno – koncertowych,  

• usług komercyjnych, biurowych, 

wystawienniczych, handlowych i 

gastronomicznych. 

 

 

Źródło: Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych 
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• MEDIATEKA, 

• WYPOŻYCZALNIA GŁÓWNA, 

• CZYTELNIA, 

• DZIAŁ INFORMACYJNO – BIBLIOGRAFICZNY I REGIONALIÓW, 

• DZIAŁ MUZYCZNY I KSIĄŻKI MÓWIONEJ, 

• ODDZIAŁ DLA DZIECI, 

• SALA KONFERENCYJNA, 

• WRZUTNIA i INFORMATORIUM, (tutaj będzie można dokonać rejestracji i uzyskać informacje o 

usługach całego obiektu, wydarzeniach kulturalnych). 

 

 

 

 

Źródło: Miejski Zarząd 

Budynków Mieszkalnych 



Atrakcyjniejsza forma spędzania wolnego czasu poprzez funkcje: 

• edukacyjną -  nowoczesne miejsce udostępnia zbiorów bibliotecznych,  dokumentów audiowizualnych, e-

dokumentów, książek, czasopism, płyt CD/DVD z muzyką i filmami, gier i konsol, powszechny dostęp do 

Internetu i programów biurowych, możliwość uczestnictwa w zajęciach informatycznych i regionalnych, 

• społeczna – spotkania tematyczne z mieszkańcami, kluby podróżnicze, Dyskusyjny Klub Książki, Klub 

Motyli Książkowych, Klub Robótek Ręcznych, 

• kulturowa -  spotkania autorskie, miniwystawy, prelekcje, wykłady tematyczne oraz pokazy filmowe, 

spotkania z podróżnikami i ludźmi kultury, organizowanie lekcji regionalnych, konkursów plastycznych i 

literackich,  

• gospodarcza – wynajem pomieszczeń mikroprzedsiębiorstwom pod usługi komercyjne będące 

uzupełnieniem oferty kulturowo – społecznej obiektu. 

Źródło: Miejski Zarząd 

Budynków Mieszkalnych 




