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POZIOMO:
1) Oddziela kondygnacje
7) Trzeźwe patrzenie na świat
8) Rodzinne miasto Kimi Räikkönena (w zespole

miejskim Helsinek)
9) Statek na łowisku

10) Sprzęt w erce
11) Szklanka w laboratorium
12) Robotnicza lub w szkole
16) Wypociny literata
17) Gujana Holenderska dziś
20) Rozwiązanie
23) Wojskowe pole doświadczalne
24) Król elfów ze „Snu nocy letniej” W. Szekspira
25) Imię Miss World 1989
28) Głąz krążący w kosmosie
30) Narodowość Grahama Bella
31) „Zajęcie” deszczu
32) Przywara, zły nawyk
33) Zeznanie podatkowe złożone po raz drugi
34) Najdłuższa rzeka Francji

PIONOWO:
1) Szef wioślarskiej ósemki
2) Kontra szermierza
3) Sztuczna kończyna
4) Lek o działaniu przeciwbólowym i

przeciwgorączkowym
5) Gwaroznawca
6) Wydzielina kaszalota wykorzystywana do

produkcji perfum
13) Symbol triumfu z zielonych gałązek
14) Łysy w glanach
15) Pełno kasztanów
16) Gaz szlachetny (Rn)
17) Zbiornik z ziarnem
18) ... sądowy, odciąża sędziów od obowiązków

orzeczniczych
19) Wszystko, co dotyczy życia „małego kaprala”
21) Céline, znana piosenkarka kanadyjska
22) … Karola, w Pradze
25) Klub piłkarski z Londynu
26) Grupa konwojentów
27) Płaska teczka na dokumenty
29) Kamienna, brązowa lub żelazna

KRZYŻÓWKAKRZYŻÓWKA

Litery w kolorowym rzędzie (20 poziomo) utworzą
rozwiązanie - tytuł polskiej komedii.

Krzyżówka z Gazetą Miejską

Zaksięgowana kwota ze 
zbiórek to 47 milionów 248 
tysięcy 415 złotych i 5 gro-
szy.  Dodatkowe 3 miliony 
600 tysięcy złotych zebrano 
na aukcji Allegro. Pieniądze 
trafią na zakup sprzętu me-
dycznego do wczesnego wykry-
wania nowotworów, dla dzieci 
z chorobami nefrologicznymi  
i urologicznymi. Aparatura tra-
fi w sumie do 51 ośrodków w 
całej Polsce, w tym także do 
szpitali w Chorzowie i Katowi-
cach. Chorzowski szpital ma 
wzbogacić się dzięki zbiórce 
pieniędzy o specjalistyczną 
kamerę do diagnostyki wspo-
mnianych chorób i schorzeń.
- Orkiestra zbierała już pie-
niądze dla potrzeb oddziałów 
nefrologii i urologii, ale to było 
dziesięć lat temu. Ten sprzęt 
zdążył się już zużyć - tłumaczył 
Jerzy Owsiak. 

Serce tegorocznego finału 
WOŚP biło na Śląsku. Najwięk-
szy z organizowanych ponad 
800 koncertów w całej Pol-

sce, odbył się w Wojewódzkim 
Parku Kultury i Wypoczynku w 
Chorzowie. Ale kwesty odby-
wały się na całym świecie - od 
Nowej Zelandii, przez Europę 
po bazy polskich wojsk w Afga-
nistanie. W sumie na konta 
WOŚP powędrowało ponad 5 
mln zł więcej niż w 2010 roku. 
- To dowodzi, że ludzie nam 
ufają, i nawet mimo kry-
zysu, chętnie dzielą się z 
innymi - podkreślał Jurek 
Owsiak dziękując jednocze-
śnie prezydent Zabrza, Mał-
gorzacie Mańce - Szulik  
i Chorzowa, Andrzejowi Ko-
tali, za pomoc formalną i lo-
gistyczną, bez którego, jak 
zaznaczył trudno byłoby zor-
ganizować przedsięwzięcie na 
taką skalę. 

Główny Dyrygent RP to jednak 
gość zawsze i wszędzie mile 
widziany. 
- Dyryguj nam Jurku, jak naj-
dłużej - życzyła Owsiakowi 
prezydent Małgorzata Mańka 
- Szulik.

Za niecały rok, jubileuszowy, 20 
Wielki Finał Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy wyruszy w Polskę  
z Zakopanego. 
- Na Śląsku czujemy się jak  
w domu. Na pewno jeszcze 
kiedyś tu wrócimy - obiecał  
J. Owsiak. 

(mar)

Jurek Owsiak podsumował 19. finał Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy w zabrzańskiej kopalni „Guido”

Śląsk przyniósł 
szczęście - padł rekord

Wybór miejsca nie był przypadkiem. Jurek 
Owsiak, dyrygujący od 19 lat najgłośniejszą i 
największą Orkiestrą świata, o wynikach te-
gorocznej, wielkiej zbiórki opowiedział na po-
ziomie 320 metrów pod ziemią, w zabytkowej 
kopalni „Guido“. To właśnie stamtąd ruszył  
w Polskę korowód czerwonych serduszek 
XIX finału, a dobre duchy zadbały o kolejny 
rekord. Zebrano grubo ponad 47 milionów 
złotych!

Wyniki tegorocznej zbiórki WOŚP prezentują (od lewej): Leszek Żurek (dyrektor kopalni Guido), Małgorzata Mańka - Szulik (prezydent Zabrza), 
Jerzy Owsiak (szef WOŚP), Andrzej Kotala (prezydent Chorzowa), Andrzej Gąska (Śląska Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach). 


