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NAGRODĘ UFUNDOWAŁ E-SKLEP

 rys. Robert Mirowski

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 4/2021: ......................................................................................................................................

Adm
inistratorem

 Państw
a danych osobow

ych jest G
rupa M

ED
IU

M
 Spółka z ograniczoną odpow

ie-
dzialnością 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 G

rupa M
ED

IU
M

 Spółka z ograni-
czoną 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. D
ane są chronione zgodnie z Rozporządzeniem

 Parlam
entu Europejskiego 

i Rady (U
E) 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 infor-
m

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 infor-

m
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 inform. zestaw sprzętu lub oprogramowania służący do połą-
czenia kilku części komputera lub kilku programów, mających różne cha-
rakterystyki; 6 przypadek pociągający skutki prawne; 9 pomocnicze wypo-
sażenie; 10 nazwisko odkrywcy promieniowania X; 11 wzgórze polodow-
cowe; 13 jednostka informacji równa ośmiu bitom; 17 bezzałogowy sta-
tek powietrzny; 18 gromadzi i rozdziela energię elektryczną; 20 dodatnia 
w ogniwie galwanicznym; 21 dziesięciomilionowa część milimetra; 26 cu-
dzołomstwo; 28 ważny element świecy; 30 potoczna nazwa urządzenia 
do odbioru audycji fonicznych; 31 w rekuperatorach termin oznaczają-
cy w wymiennikach ciepła przepływ czynników zachodzących w tym sa-
mym kierunku; 33 woda utleniona; 34 składnik chemiczny wody, w tym 
także wody utlenionej. 

Pionowo: 1 wielkość czegoś policzalnego; 2 drucik w bezpieczniku elek-
trycznym starego typu; 3 umysł; 4 klawisz klawiatury komputerowej; 5 at-
leta, siłacz; 6 do lutowania; 7 litera grecka, matematyczny znak sumy; 8 czło-
nek wyższej izby polskiego parlamentu; 12 bojaźń, lęk, niepokój; 14 burza, 
nawałnica, huragan, cyklon tropikalny; 15 jon o ujemnym ładunku elektrycz-
nym; 16 kraina geograficzna Polski w dorzeczu górnej i środkowej Odry; 
19 do burzenia murów i bram; 22 w corridzie zadaje bykowi śmiertelny cios 
szpadą; 23 przedsiębiorstwo produkujące piwo; 24 srebrzysty metal z rodzi-
ny lantanowców o l. atom. 63; 25 lokalizator obiektów w przestrzeni; 26 pol-
ski pieniądz; 27 element anteny telewizyjnej; 29 ciężki, szary metal obecny 
w płytach akumulatorowych; 32 ten metal odkryła Maria Skłodowska-Curie. 

 (jasa)

Laureatem nagrody w krzyżówce z numeru 1–2/2021, brzeszczotu do wyrzynarki, do drewna 
– MPS 3106 (5 szt.), został Pan Feliks Poniatowski ze Zgierza.  

Gratulujemy!

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 9 utworzą hasło. Rozwiązanie (hasło) prosimy nadsyłać 
do 30 czerwca br. na adres redakcji (kupon zamieszczamy obok). Do wygrania preparat do 
czyszczenia styków i złączy 400 ml Kontakt Spray Weicon ufundowany przez sklep internetowy 
ProfiTechnik.

Do wygrania preparat 
do czyszczenia styków  
i złączy 400 ml  
Kontakt Spray Weicon


