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zdjęcia: Eliza Madej

Tychy na dużym
ekranie

Zdjęcia do filmu realizowane były m.in. na tyskim Dworcu PKP i w Parku Niedźwiadków.

Czy Tychy to dobre
miejsce, żeby się
zakochać? O tym,
że wręcz idealne,
będą przekonywać
widzów
w całej Polsce
bohaterowie
filmu „Sky walk”,
do którego zdjęcia
powstawały
w naszym mieście.

Od

czwartku do niedzieli
w Tychach gościła ekipa
filmowa. Miasto będzie scenerią dla

nastrojowego pełnometrażowego
filmu o miłości pod tytułem „Sky
walk”. Film wejdzie na ekrany kin
w czerwcu 2013 r., a jego premiera
odbędzie się w Tychach. Bohaterów
zobaczymy w miejscach charakterystycznych dla miasta: na osiedlu
A, na dworcu PKP, w Parku Misiów
czy na Placu Baczyńskiego. Kluczowym dla opowieści miejscem będą
okolice Jeziora Paprocańskiego.
Na ekranie ma pojawić się nawet...
tyska drużyna futbolu amerykańskiego.

Tyszanka w filmie
W rolach głównych zobaczymy pochodzącą z Tychów aktorkę
Jadwigę Gryn (M jak Miłość, Plebania, Pensjonat pod Różą) i Bar-

W Tychach nakręcono 53 sceny.

tłomieja Topę (Złotopolscy, Wesele, Dom zły). Jadwiga przyjechała
tu wraz z ekipą na cztery dni zdjęciowe. – Cieszę się, że mogę pracować w Tychach, bo rzadko mam
okazję odwiedzać moje ukochane
miasto – mówi aktorka.
„Sky walk” będzie opowieścią
o zawiedzionych nadziejach, ale
także o odnajdywaniu na nowo sensu życia i wiary w szczęście. – Ona
to młoda tancerka, która z powodu
kontuzji rezygnuje z kariery i wraca do rodzinnego miasta Tychy,
by poukładać sobie życie na nowo
– mówi Krzysztof Liwiński, producent filmu. – On to dojrzały
mężczyzna, który porzucił pracę
w wielkiej korporacji. Spotkają się
przypadkowo nad Jeziorem Papro-

cańskim. Zderzenie tych dwóch
światów i tak różnych osobowości
spowoduje wiele ciekawych i nieprzewidywalnych zdarzeń.

Promocja
dla miasta
Miasto Tychy jest współproducentem filmu. Wydało na ten cel
50 tys. zł. – Z całą pewnością będzie to duża promocja dla naszego
miasta – mówi prezydent Andrzej
Dziuba. – Mam nadzieję, że dzięki
tej produkcji cała Polska zobaczy
jak pięknym i ciekawym miejscem
są Tychy. „Ojciec Mateusz” przyciąga turystów do Sandomierza, liczę
na to, że miłosna historia w scenerii pięknego Jeziora Paprocańskie-

go przyciągnie turystów do naszego miasta.
Praca na planie zdjęciowym
trwała od bardzo wczesnych godzin porannych, czasem do późnej
nocy. W Tychach kręcono 53 sceny. Producenci filmu zapewniają,
że tyszanie nie zawiodą się i odnajdą w filmie wiele charakterystycznych zakątków. W czwartek i piątek
filmowcy pracowali m.in. w Parku
Miejskim, na osiedlu A, na Starych
Tychach, czy na dworcu PKP. W sobotę i niedzielę kręcono malownicze sceny w Paprocanach. – Myślę,
że po obejrzeniu filmu widzowie,
którzy nie znają miasta, z pewnością zechcą je odwiedzić i zatrzymać się tu na dłużej – mówi Krzysztof Liwiński.

Latem 2013 r. film wejdzie
na ekrany kin w całym kraju, będzie też pokazywany na festiwalach
za granicą. Następnie zostanie wydany na blu-ray i dvd.
Sylwia Witman

„Sky walk”
W rolach głównych: Jadwiga Gryn, Bartłomiej
Topa
Reżyseria: Krzysztof
Szot
Producent: Krzysztof Liwiński
Premiera kinowa: czerwiec 2013 r.
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Zapraszamy do udziału w grze miejskiej

Nowe okręgi wyborcze

Trzy sektory – jedno miasto

Tychy muszą dostosować podział na okręgi wyborcze do wymogów ustawy. Radni podjęli stosowną uchwałę podczas
ostatniej sesji.

P

rzepisy ustawy z dnia 5 stycznia
2011 r. wymagają, by podziału
na okręgi wyborcze, a w miastach
na prawach powiatu także ustalenia
liczby radnych wybieranych w danym okręgu, dokonywać w oparciu
o tzw. jednolitą normę przedstawicielstwa. Tę normę oblicza się, dzieląc liczbę mieszkańców gminy przez
liczbę radnych wybieranych do danej rady. Z kolei liczbę mandatów
w okręgu oblicza się, dzieląc liczbę
mieszkańców danego okręgu przez
jednolitą normę przedstawicielstwa.
Ta skomplikowana arytmetyka wyborcza wymusiła zmiany w dotychczasowym podziale
Tychów na okręgi. Według granic

przyjętych w 2010 r. miasto było
podzielone na pięć pięciomandatowych okręgów. Jednak w wyniku
tzw. wewnętrznej migracji ludności, znacznie zwiększyła się liczba
mieszkańców w okręgu nr 1 (Mąkołowiec, Czułów, Stare Tychy, osiedle B, osiedle Balbina), natomiast
spadła w okręgu nr 4 (osiedla K,
U, M, N, O, C). Według jednolitej
normy przedstawicielstwa, okręgowi nr 1 przysługiwałoby 6 mandatów, a okręgowi nr 4 tylko 4 mandaty. Aby zachować podział na pięć
pięciomandatowych okręgów, konieczna była korekta, której dokonano głównie na wspólnej granicy
okręgów 1 i 4. Z jedynki do czwórki
przeniesiono „trójkąt” wyrysowany
przez ulicę Cienistą, Aleję Bielską
i linię kolejową (ulice Czarnieckiego, Czereśniowa, Cicha). Niewielkiej zmiany dokonano też na granicy okręgów 1 i 5.
SW

11 października uczniowie tyskich
szkół ponadgimnazjalnych, a także
chętni mieszkańcy naszego miasta,
będą mogli wziąć udział w grze miejskiej poświęconej tematyce lokalnej
aktywności społecznej, współpracy
międzysektorowej oraz wolontariatowi. Są jeszcze wolne miejsca.

T

rzy Sektory – Jedno Miasto – to tytuł
gry miejskiej organizowanej wspólnie
przez przedstawicieli – administracji, biznesu i organizacji pozarządowych. O godz.
9.30 z punktu startowego w Centrum Integracji Społecznej wyruszą kilkuosobowe
drużyny, każda z pakietem wskazówek jak
dotrzeć do miejsc na trasie gry, w których
wykonają poszczególne zadania. Motywem przewodnim gry jest podróż pociągiem. Każdy punkt będzie „stacją”, w której
„zawiadowca” powierzy drużynom zadanie, będzie czuwał nad jego wykonaniem
i w efekcie wręczy grupie postać „pasażera”, którego zabiorą w drogę swoim pocią-

giem. Komplet pasażerów i największa ilość
punktów z testu końcowego zapewnią zwycięstwo.
Głównym celem gry jest promocja
wśród tyskiej młodzieży szeroko pojętej
aktywności społecznej oraz współpracy
międzysektorowej w środowisku lokalnym
poprzez przekazanie w przystępnej, zabawowej formie informacji m.in. na temat
ekonomii społecznej, wolontariatu, społecznej odpowiedzialności biznesu oraz działań prowadzonych przez wybrane jednostki organizacyjne miasta, tyskie organizacje
pozarządowe i nowoutworzoną (pierwszą
w Tychach) spółdzielnię socjalną. Do udziału w grze zapraszamy przede wszystkim
uczniów szkół ponadgimnazjalnych, a także wszystkich zainteresowanych grą miejską
jako formą aktywnego spędzania wolnego
czasu. Dla uczestników przewidujemy pamiątkowe dyplomy i upominki oraz drobny
poczęstunek na „mecie”.
Drużyny 3–5 osobowe zainteresowane
udziałem w grze mogą przysyłać wypełnio-

ne formularze zgłoszeniowe zamieszczone
na stronie www.ngo.umtychy.pl w zakładce
Gra Miejska „Trzy Sektory – Jedno Miasto” na adres mailowy ngo@umtychy.pl do
5 października, z podaniem składu osobowego i wieku. W przypadku osób niepełnoletnich, w drużynie musi znajdować się
także jeden opiekun dorosły.
Głównym organizatorem gry jest Inkubator Społecznej Przedsiębiorczości
Tychy, działający przy Wydziale Spraw
Społecznych i Zdrowia Urzędu Miasta Tychy, natomiast współorganizatorami są:
Fundacja Internationaler Bund Polska,
Polski Klub Ekologiczny Koło Tychy, wolontariusze Społecznego Stowarzyszenia
Hospicjum im. św. Kaliksta I w Tychach,
Stowarzyszenie Sportowe NOL-Tychy,
Spółdzielnia Socjalna „Ogrody Smaku”,
Powiatowy Urząd Pracy w Tychach, Miejskie Centrum Kultury w Tychach, Tyskie Forum Organizacji Pozarządowych,
PUH BUDART Krzysztof Cieplak, Studio
Optyczne 44.

