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WARUNKI  PRENUMERATY  
RUCH S.A.: wp³aty na okresy kwartalne do 5. ka¿dego miesi¹ca poprzedzaj¹cego rozpoczêcie prenumeraty przyjmuj¹ jednostki kolporta¿owe RUCH S.A. w³aściwe dla miejsca 
zamieszkania lub siedziby prenumeratora. Informacji o warunkach prenumeraty ze zleceniem dostawy za granicê udziela RUCH S.A.Oddzia³ Krajowej Dystrybucji Prasy, 
01-248 Warszawa, ul. Jana Kazimierza 31/33, tel. 22 532-87-31, 22 532-88-16, 22 532-88-19, 22 532-88-20, infolinia 0-800-1200-29.
Urzêdy pocztowe: wp³aty na okresy kwartalne, pó³roczne i roczne przyjmuj¹: do 30 listopada na prenumeratê od 1 stycznia nastêpnego roku,  do koñca lutego – prenumerata od 
1 kwietnia br., do 31 maja – prenumerata od 1 lipca br., do 31 sierpnia – prenumerata od 1 października br. Wp³aty od mieszkañców wsi i ma³ych miast, a od osób niepe³nosprawnych 
tak¿e w du¿ych miastach przyjmuj¹ równie¿ listonosze. Zamówienia mo¿na sk³adaæ tak¿e na adres  www.poczta-polska.pl/prenumerata. Wp³aty na prenumeratê s¹ przyjmowane 
bez pobierania dodatkowych op³at, bez obowi¹zku wype³niania blankietów.
Prenumeratê mo¿na te¿ zamawiaæ w takich fi rmach kolporta¿owych, jak: KOLPORTER S.A: 05-080 Izabelin-Mościska, ul. Bakaliowa 4, tel. 22 355-05-60 do 66, 
fax 22 355-05-67,68 oraz GARMOND PRESS S.A.: 01-106 Warszawa, ul. Nakielska 3, tel./fax 22 836-70-08.
Egzemplarze archiwalne mo¿na nabywaæ lub zamawiaæ w redakcji.
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ukazuje siê od 1971 roku.
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