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:lubileuS7A>W'e'goBalu MI"~6w
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gtosow (spodzlewamy
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towcow w danyrn roku wedlUg Jiczby
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marny mrne], niz w poprzednich latach 1ist6w. w kt6rych
Czvtelntcy
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Ni~dy tego
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ZauwaZamy jednak, i.e w tyro roku troche bardztej,
nii. do tej pbTy, U Czytelnik6w waca
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ten.>
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le lcuponow, nawet jest wskazans
1!JoteiJ uwas ••m .z~ sw6j· ()bOoW1l~elt «(}~zc:dnogC). Natomiast czy [edan
w~i<lc udzlial w Plebl~Cie
na 10 Najglosujl!cy - [eden kupon? Talk m6wi
l.«:pszych (NajllOp·ul,miejszych) spornasza zasada, ale zdajemy sobie spratOWCQW
1lI85 roku, 2; tre§dl prasy wywe, ze bYWIItamana .Nie mamy przen1ka. ze nle ma r6:!Jnl.eyJakie nrzy.
eiez moZliwosci sprawdztc, czy pan
brac· k;ryterium, a ja uwazam, te jest
X nle przyslal kupon6w 20 i 23 listoi to duaa, No, meze poza stuprocenpads. Nio oncemv graczy, kt6rzy wvtowym pewniakiiem Piaseckim. kt6ry
sylaja, DOkilk.a kuponow, aby zwiekjest zarowno najlepszy ja.k i popuszy6 swe szanse w losowaniu nagr6d.
larny, tzn. zna,ny w~stklm
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Pragnieany, aby Czytelnicy bioracy
Co do innych to posluzt: sic: przykfa-.
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.
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