
Uśmiechnięta 
złotówka :a 

KATOWICE. Anna Dymna zjawiła się pod rusztowaniem „Słupnika" 

la 

Siedmioletni Michaś życzył Annie Dymnej zdrowia, szczęścia i pomyślności. W zamian dostał autograf na butelce wody 
mineralnej 

· D zięki tobie jakieś dziecko się 
uśmiechnie - powiedziała 

wczoraj Anna Dymna kilkuletniemu 
Michałowi , który przybiegł do niej 
z butelką wody mineralnej. 

Chwilę później uszczęśliwiony 
chłopiec miał już na butelce autograf, 
do którego aktorka dorysowała jesz
cze uśmiechnięte słoneczko. 
Dymna przyjechała specjalnie z Kra

kowa, by wesprzeć akcję Radia Karo
lina, które od środy zbiera pieniądze -

WEEKENDOWE 
ATRAKCJE 
POD RUSZTOWANIEM 
Przy rusztowaniu ruszył park 

atrakcji dla dzieci. Są tu kilku
metrowa zjeżdżalnia, zamek 
dmuchany oraz suchy basen z pi
łeczkami. 
Wieczorem w ramach kina let

niego pod chmurką będzie moż
na zobaczyć filmy Jana Machul
skiego: „Seksmisja" w sobotę o 
godz. 22 i „Vabank" w niedzielę 
o 20. Darka Kubika odwiedzą 
też kolejne gwiazdy. W niedzie
lę ok. 13 pojawi się Ryszard 
Rynkowski, a godz. 17 swoje 
przeboje zagra Oddział 
Zamknięty. KAPI 

na osobiste pompy insulinowe dla 
dzieci chorych na cukrzycę. 
Pompy zakupione zostaną za pienią

dze, które radio zbierze w czasie ak
cji przy katowickim Centrum Han
dlowym King Cross, gdzie od środy 
stoi siedmiometrowe rusztowanie. Na 
jego szczycie w namiocie ulokował 
się Darek Kubik, prezenter Radia Ka
rolina, który powiedział, że nie zej
dzie, dopóki spod rusztowania nie 
zniknie ostatnia butelka wody mine
ralnej. 
- Słuchajcie, musi stąd zniknąć aż 

17 tys. butelek, by zebrać pieniądze 
na kupno jednej takiej pompy - wtó
rowała mu Anna Dymna. - Ta woda 
przyniesie warn bardzo dużo szczę
ścia . Wystarczy ofiarować złotówkę 
- dodała aktorka. 
Na spotkanie z Anną Dymną czekał 

także Jan Ryś z Katowic z córką, któ
ry od godz. 11 nadawał przez CB-ra
dio informacje o akcji. - Tu Janek 
5,20 z Katowic, słuchajcie, trzeba 
pomóc chorym dzieciom. Tak właś
nie mówiłem. Wszyscy, którzy mają 
CB-radio i byli w promieniu 90 km od 
tego miejsca, na pewno usłyszeli za
proszenie - opowiadał Ryś, który spe
cjalnie na tę okazję założył koszulkę 
Radia Karolina. Zadeklarował nawet, 
że wraz z kolegami będzie nagłaśniać 
akcję co 1 O minut. 
Darek Kubik, który już czwarty 

dzień siedzi na rusztowaniu, ma na
dzieję, że butelki szybko znikną. Od-

wiedził go nawet ponownie Piotr 
Uszok, prezydent Katowic, przewod
niczący Komitetu „Trzeba Pomóc 
- Katowice". 
- Przyjechał w czwartek wieczorem, 

załadował do samochodu trochę bute
lek. Powiedział, że da rozkaz wszyst
kim urzędnikom, by przyjechali pod 
rusztowanie i wsparli akcję - powie
dział Kubik. 
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