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Lista przebojów
Dariusza Ciszewskiego
i Janusza „Yaniny” Iwańskiego

Jesteśmy na Facebooku: 
www.facebook.com/tkniedziela

Tydzień kończy najcieplejszy mie-
siąc roku, ale  „nie trzeba  
się smucić, bywa, że nadchodzą-
cy sierpień upałem zarzuci”.
24 lipca – Kingi. 
– Gdy Kinga ze słońcem wstaje, 
przez dzień cały gorąc daje.
25 lipca – Krzysztofa. 
– Gdy Krzysztof bez chmury, 
upalny – sierpień w sadzie  
urodzajny.
26 lipca – Anny i Joachima. 
– Św. Anna grzyby sieje i na ciepłą 
jesień daje nadzieję.
– Chmury, wiatry, deszcze – 
Joachim potrzyma tydzień 
jeszcze.
28 lipca – Wiktora. 
– Wiktor gdy zamglony i dżdży-
sty – w stawach rybno i w lasach 
grzybno.
29 lipca – Marty. 
– Około św. Marty ze żniwami 
już nie żarty.
30 lipca – Julity. 
– Julita pokazuje, czym nas wrze-
sień obdaruje.
Ewa Aszkiewicz
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1. Yanina 4GramY –  
Kręci się (feat. Muniek) (bz) • 
2. Luxtorpeda – Jak husaria (3) 
3. Krzysztof Bigaj – Jezu,  
ufam Tobie (2) 
4. Soudarion – Zimne noce (5)  
5. Mała Armia Jezusa – 77 (4) 
6. Maleo Reggae Rockers – Więcej 
światła (7) 
7. Zakopower – Tak ma być (8) 
8. 2Tm2,3 – Źródło (9) 
9. Tau – Krzyż (N/10)  
10. Leszek Cichoński – Twój czas (11)  
11. Marcin Styczeń – Zbieg (6) 
12. Marcin Pospieszalski – Decalogue 
Prologue (bz) •
13. Zetaigreka/Wyrwani z Niewoli –
Obudź się, Polsko (14) 
14. Pio Szorstkien – Bieda Song (13) 
15. New Life’m  – Bardziej być (N/16)  
16. Mietek Szcześniak – Nierówni (17) 
17. New Day – Radość (N/18)  
18. Arkadio – Tylko prawda (feat. Da-
mian SyjonFam i Dj Elison) (19) 
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Park Miniatur Sakrlanych
Serdecznie Zapraszamy!

DARMOWY BILET*
ul. Złota

42-200 Częstochowa
*upoważnia 1 osobę do zwiedzania Parku za darmo

Ważny do 30.08.2016www.zlotagora.com

19. Adam Krylik – Piosenka piekarza (15)  
20. Raz.Dwa.Trzy. – Z uśmiechem 
dziecka kamień (bz) •

Uwaga na fałszywe połączenia telefoniczne!
Zbliżają się Światowe Dni Młodzieży w Krakowie. Jak zwykle w takich 
sytuacjach uaktywniają się oszuści. W Polsce znajdzie się w jednym 
czasie wiele osób z różnych krajów, a to może spowodować zmniej-
szenie naszej czujności. Dlatego musimy pamiętać o  oszustwach 
telekomunikacyjnych. 

Najskuteczniejsza metoda oszukiwania abonentów (najczęściej sieci 
telefonii komórkowych) polega na wykorzystywaniu ich skłonności 
do oddzwaniania na nieodebrane połączenia. Takie „głuche telefony” 
trwają zwykle bardzo krótko, abyśmy nie zdążyli ich odebrać. Oszuści 
liczą na to, że użytkownik danego numeru oddzwoni i tym samym 
wygeneruje wysoką opłatę za połączenie. Najczęściej na wyświetlaczu 
telefonicznym pojawiają się numery z Republiki Konga lub Wybrzeża 
Kości Słoniowej, których numery kierunkowe +225 oraz +243 mogą 
sugerować połączenia krajowe, np. z Warszawy – 22 bądź Płocka – 24,  
ale mogą to być również numery kierunkowe do innych państw. 
Pojawiają się także numery z zakresu numeracji wykorzystywanej  
do świadczenia usług o podwyższonej opłacie. Wykaz takich numerów 
znajduje się na stronie: 
www.uke.gov.pl/tablice/NumerUpo-list.do?execution=e1s1. 

Oszukańcze połączenia zdarzają się również z telefonów komór-
kowych zarejestrowanych poza granicami Polski. Wtedy problem jest 
jeszcze większy, gdyż rozpoznanie numeru z sieci komórkowej jest 
praktycznie niemożliwe. 

Zachowajmy ostrożność, a w razie wątpliwości więcej informacji 
uzyskamy w Centrum Informacji Konsumenckiej Urzędu Komunikacji 
Elektronicznej – infolinia 801-900-853 lub tel. (22) 534-91-74. W. I.

Ruch Rodzin Nazaretańskich serdecznie zaprasza
na wakacyjne rekolekcje połączone z wypoczynkiem w górach  
w dniach 6-12 sierpnia 2016 r.
Miejsce: Małe Ciche k. Zakopanego. Koszt pobytu: dorośli – 242 zł,  
studenci – 212 zł, dzieci i młodzież (10-19 lat) – 192 zł, dzieci  
(4-10 lat) – 152 zł, dzieci do lat 4 (śpiące z rodzicami) – 18 zł.
Czwarte i następne dziecko w rodzinie – bez opłaty. Informacje 
szczegółowe i zgłoszenia: tel. 662-036-972, e-mail: ira499@wp.pl .


