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krzyżówka  

nagrody ufundowała firma

Laureatem nagrody w krzyżówce z numeru 5/2019, kieszeni narzędziowej do pasa monterskiego Parat Pa-
rabelt S, został Pan Tadeusz Stankowiak ze Śmigla.  Gratulujemy!

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 11 utworzą hasło. Rozwiązanie 
(hasło) prosimy nadsyłać do 30 września na adres redakcji (kupon za-
mieszczamy obok). Do wygrania nóż BIKO z wysuwanym ostrzem tra-
pezowym Montero ufundowany przez sklep internetowy  ProfiTechnik.

nagrodę ufundował e-sklep

krzyżówka 

im
ię: ............................................................................... nazw

isko: ............................................,............................................... 
zaw

ód w
ykonyw

any ......................................................................................................................................
ulica: 

...................................................................................... 
nr 

............... 
lok. 

...................
telefon................................................................ e-m

ail ...................................................................................
kod .. .. – .. .. .. m

iejscow
ość ........................................................................................................................

hasło krzyżów
ki z num

eru 7–8/2019: .........................................................................................................
Adm

inistratorem
 Państw

a danych osobow
ych jest Grupa M

EDIUM
 Spółka z ograniczoną odpow

iedzialnością Sp.K., nr KRS: 0000537655, 
z siedzibą w

 04-112 W
arszaw

a, ul. Karczew
ska 18, tel. +

48 22 810-21-24, w
ydaw

ca elektro.info.
W

yrażam
 zgodę na przetw

arzanie m
oich danych osobow

ych przez Grupa M
EDIUM

 Spółka z ograniczoną odpow
iedzialnością Sp.K. 

w
 celu w

yboru zw
ycięzcy krzyżów

ki: zaznacz w
 kratce znak X  

Przysługuje Pani/Panu praw
o do w

glądu do sw
oich danych, aktualizow

ania, popraw
iania oraz całkow

itego usunięcia ich, a także 
w

niesienia sprzeciw
u w

obec ich przetw
arzania. Podanie danych m

a charakter dobrow
olny. Dane są chronione zgodnie z Rozporzą -

dzeniem
 Parlam

entu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kw
ietnia 2016 r.

1.  W
yrażam

 zgodę na otrzym
yw

anie drogą elektroniczną na w
skazany przeze m

nie adres e-m
ail inform

acji o w
yniku rozw

iązania 
krzyżów

ki w
 rozum

ieniu ustaw
y z dnia 18 lipca 2002 roku o św

iadczeniu usług drogą elektroniczną: zaznacz w
 kratce znak X 

2.  W
yrażam

 zgodę na otrzym
yw

anie drogą elektroniczną na w
skazam

y przeze m
nie nr telefonu inform

acji o w
yniku rozw

iązania 
krzyżów

ki w
 rozum

ieniu ustaw
y z dnia 18 lipca 2002 roku o św

iadczeniu usług drogą elektroniczną: zaznacz w
 kratce znak X 

D
ata: .................................................................... Podpis: ........................................................................................

Kupon należy nakleić na kartę pocztow
ą i przesłać na adres: 04-112 W

arszaw
a, ul. Karczew

ska 18  
lub przesłać faksem

 na num
er: 22 810-27-42

W
yrażam

 zgodę na zapisanie m
nie do new

slettera „elektro.info”. Podpis: ................................................................................................ 

Poziomo: 1 umożliwia odbiór telewizji satelitarnej; 4 przejściówka, także dawna nazwa gramofonu; 7 sta-
dium życia owada; 10 morski ssak; 12 nieodłącznie towarzyszy dziejom świata; 14 twarda powłoka zęba; 
17  identyfikacyjny numer podatnika; 18 wytłaczany z  owoców i warzyw; 20 zasilacz awaryjny (ang. 
 uninterruptible power supply); 21 atrament; 23 klawisz obok spacji; 24 wytyczone zamierzenie; 25 skład-
nik pancerza stawonogów; 26 bije każdą kartę; 27 kultowy proszek do prania; 28 sak; 29 scena koncertowa; 
32 zapora wodna; 34 nachylona powierzchnia; 36 następstwo działania prądu elektrycznego na żywy orga-
nizm; 39 szmer liści; 40 rysunek, ilustratorstwo.

Pionowo: 1 schodzenie statku z linii kursu; 2 wietrzna lub czarna; 3 cios, uderzenie; 4 imię żeńskie; 5 okre-
śla teren u zbiegu kilku ulic, może mieć nawet własną nazwę urzędową; 6 marszruta statku, autokaru, sa-
molotu; 8 atomy tego pierwiastka odmierzają dokładny czas; 9 głęboki wykop z nasypem, chroniący na linii 
obstrzału przed ogniem nieprzyjacielskim; 11 narada zwoływana w ważnej sprawie; 13 miejsce ukryte lub 
trudno dostępne; 14 elektryczne zwarcie; 15 miasto na Morawach; 16 mimowolne bolesne ściągnięcie się 
mięśni; 19 duży ptak afrykański; 22 miejsce za linią boczną boiska; 30 biały lub żółty nabiał; 31 rzeka w po-
łudniowej Rosji uchodząca do Morza Azowskiego; 32 klatka piersiowa u mężczyzny; 33 harcerska zbiórka 
obozowa; 34 skarbiec; 35 motylkowa roślina oleista; 37 „nagi” obraz; 38 zapis uzyskiwany w kardiografii.

  (jasa)
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