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Zakończyły się prace budow-
lane w Andromedzie. Dawne 
kino zmieniło się w trzypo-
ziomowy obiekt przeznaczo-
ny na działalność kulturalną 
i oświatową, a także komer-
cyjną. Lokale zostaną prze-
kazane najemcom jeszcze 
w grudniu, a otwarcie całe-
go obiektu planowane jest 
na wiosnę.

Prace budowlane w Androme-
dzie trwały półtorej roku. In-

westycję prowadził administrator 
obiektu, Miejski Zarząd Budyn-
ków Mieszkalnych w Tychach. 
We wtorek, 3 grudnia po goto-
wym już pasażu kulturalnym 
– taką funkcje ma teraz pełnić 
Andromeda – oprowadziła dzien-
nikarzy dyrektor MZBM Teresa 
Janeczko.

Są już najemcy
Na parterze znajdują się lo-

kale przeznaczone na działalność 
komercyjną. Dwa z nich mają już 
najemców. – W jednym z loka-
li najemca chce otworzyć butik 
z eleganckimi strojami polskich 
projektantów mody – mówi Ewa 
Grudniok, rzecznik prasowy Urzę-
du Miasta Tychy. – W kolejnym 
mieścić się będzie galeria sztuki 
użytkowej, połączona z elegancką 
mydlarnią. Chcemy, by wszystkie 
lokale handlowe miały podobny 
charakter, oferowały produkty wy-
sokiej jakości, jakich nie kupimy 
w supermarketach.

Najemcę ma już także lokal 
o powierzchni około 400 mkw. 
w podziemiach Andromedy – 
zostanie tu urządzony klub mu-
zyczny. Z kolei pierwsze piętro 

jest przeznaczone na działalność 
instytucji kultury – Teatru Ma-
łego i Miejskiej Galerii Sztuki 
„Obok”. Mają one do dyspozy-
cji m.in. nowocześnie wyposa-
żone sale ekspozycyjną i audio-
wizualną.

Obiekt jest przystosowa-
ny, by pomieścić jednorazowo 
około 400 osób. Ze wszystkich 
poziomów prowadzą wyjścia 
ewakuacyjne – jest ich w sumie 
dziewięć oraz jedno wyjście 
techniczne. Osoby niepełno-
sprawne będą mogły korzystać 
z wind. Teren na zewnątrz bu-

dynku, od strony północnej 
(wyjście w kierunku Rynku) 
jest już zagospodarowany. Są 
tu ławeczki i stojaki na rowe-
ry, a w lecie to miejsce będzie 
pełniło rolę tarasu dla jednej 
z kawiarni lub restauracji, dla 
których przewidziano miejsce 
w nowej Andromedzie.

Przebudowa obiektu kosz-
towała około 9,9 mln zł. Około 
80 procent tych środków pocho-
dziło z odnawialnych funduszy 
Unii Europejskiej, tj. preferencyj-
nej pożyczki w ramach inicjatywy 
JESSICA.

Czas na osiedle A
– Przebudowa Androme-

dy to ostatnia inwestycja, która 
wpisuje się w rewitalizację placu 
Baczyńskiego – mówi Teresa Ja-
neczko, dyrektor MZBM. – Teraz 
przechodzimy do rewitalizacji 
osiedla A. Mamy już za sobą od-
biór zakończonych prac renowa-
cyjnych pierwszego obiektu przy 
placu Świętej Anny, dawnego 
domu kultury. Warto zaznaczyć, 
że przy tej termomodernizacji 
nie użyto styropianu, lecz tynków 
ciepłochronnych – dodaje.

SyLwiA witmAn

Andromeda już gotowa

8 grudnia zakończył się 
Jarmark Bożonarodzenio-
wy na Placu Baczyńskiego, 
ale tydzień później świą-
teczna atmosfera i stragany 
z upominkami pojawią się 
na tyskim Rynku. 15 grud-
nia odbędą się tam iX targi 
twórczości Osób niepełno-
sprawnych.

W iele tyskich placówek i in-
stytucji pracujących z oso-

bami niepełnosprawnymi szyku-

je się do tego wydarzenia przez 
cały rok. Ich podopieczni przy-
gotowują występy sceniczne oraz 
prace plastyczne, które są pod-
czas TTON-u sprzedawane.

Z piosenkami i przedsta-
wieniami wystąpią w tym roku 
uczniowie i podopieczni m.in. 
Zespołu Szkół Specjalnych nr 8, 
Domu Pomocy Społecznej św. 
Anna, Ośrodka Rehabilitacyjno-
Edukacyjno-Wychowawczego, 
Świetlicy Terapeutycznej, Zespołu 
Szkół z Oddziałami Integracyj-

nymi, Świetlicy Środowiskowej 
św. Rodzina.

W świątecznie przystrojo-
nych domkach będzie można 
zakupić m.in. ozdoby, biżuterię, 
obrazki i rzeźby. Artystyczne rę-
kodzieło wykonane przez pod-
opiecznych tyskich placówek te-
rapeutycznych z pewnością znów 
ozdobi niejeden tyski dom.

Oprócz świątecznych ozdób 
i upominkowych drobiazgów 
na specjalnej aukcji będzie można 
zakupić prace plastyczne wykona-

ne przez osoby niepełnosprawne. 
Warto pamiętać, że kupując dzieła 
osób niepełnosprawnych, poma-
gamy ich autorom. Stąd hasło, to-
warzyszące imprezie od wielu lat: 
W dobrym TTON-ie być Anio-
łem. Sw

T A R G I  T W Ó R C Z O Ś C I  O S Ó B  N I E P E Ł N O S P R A W N YC H

Być Aniołem
IX TARgI TWÓRCzOśCI 

OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

Niedziela, 15 grudnia
14.00 rozpoczęcie IX Targów Twórczości Osób Niepeł-
nosprawnych,
14.05 występ Oligo Mix Band z Zespołu Szkół Specjal-
nych nr 8,
14.15 piosenka Magdy Anioł pt. „Anioł Stróż” oraz wiersz 
Mirosława Smogóra pt. „Na Kopernika 6” w wykona-
niu mieszkańców Domu Pomocy Społecznej św. Anna 
i uczniów Szkoły Podstawowej nr 11,
14.35 „Dzwonki św. Mikołaja” – występ artystyczny pod-
opiecznych Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wy-
chowawczego,
14.45 występ artystyczny podopiecznych Świetlicy Te-
rapeutycznej pt. „W zimowej tonacji”,
15.00 prezentacje muzyczne o tematyce świątecznej Ze-
społu Szkół z Oddziałami Integracyjnymi (Szkoła Pod-
stawowa nr 5 i Gimnazjum nr 2),
15.20 wesołe pastorałki w wykonaniu grupy projektowej 
„Zrobimy to sami” oraz dzieci ze Świetlicy Środowisko-
wej św. Rodzina,
15.35 pastorałki w wykonaniu uczniów Zespołu Szkół nr 9,
16.10–17.00 aukcja prac podopiecznych tyskich insty-
tucji oraz organizacji zrzeszających osoby z niepełno-
sprawnością,
17.00 koncert zespołu Mikromusic.

Oto niektóre z prac, które będzie można wylicytować w czasie aukcji. 1. „Powiew lata” – technika: malowanie na szkle 
(farby witrażowe). Cena wywoławcza: 50 zł. Praca podopiecznego Świetlicy terapeutycznej Polskiego Stowarzyszenia Osób 
z Upośledzeniem Umysłowym w tychach. 2. Bombki – praca wykonana przez dzieci ze świetlicy środowiskowej św. Rodzina 
we współpracy z PSPiA Klanza koło tychy. Cena wywoławcza: 0 zł. 3. Praca ucznia Zespołu Szkół na 9 w tychach – Szkoła 
Podstawowa nr 40 z Oddziałami integracyjnymi. Cena wywoławcza: 50 zł. 4. Praca ucznia Zespołu Szkół na 9 w tychach – 
Gimnazjum na 7 z Oddziałami integracyjnymi. Cena wywoławcza: 50 zł.

we wtorek, 3 grudnia, gotowy Pasaź Kulturalny jako jedni z pierwszych mogli zobaczyć dziennikarze. Otwarcie obiektu – wiosną 2014 r.

w pasażu jednorazowo będzie mogło przebywać ok. 400 osób.
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