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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 9/2021: ......................................................................................................................................

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 gęsty roztwór wody i cukru; 5 zbiorowe spotkanie kultural-
ne; 8 dźwiękowe urządzenie sygnalizacyjne; 9 instrument klawiszowy; 
10 przyprawa; 11 termin dla mocy biernej określający zmniejszanie jej 
poboru z sieci elektroenergetycznej; 14 ciemne strony dób; 15 inicjono-
wanie wybuchu; 16 w chemii jedna z cząstek mająca wspólny wzór suma-
ryczny, jednak różniąca się wzorem strukturalnym; 18 dawne określenie 
przytułku, sierocińca, bursy dla studiującej ubogiej młodzieży, domu dla 
samotnych matek itp.; 22 autobus turystyczny; 24 siurpryza; 25 egoista; 
26 autor dysertacji; 27 czerwony kur; 28 pomieszczenie w rozgłośni wy-
posażone w urządzenia umożliwiające kierowanie technicznym procesem 
emisji programu i jego kontrolę.

Pionowo: 1 łączniki elektromechaniczne stosowane w automatyce; 2 okres 
pomiędzy załączeniem zasilania do nieruchomego silnika elektrycznego 
do osiągnięcia wartości nominalnej stanu pracy, np. prędkości obrotowej; 
3 mały kij; 4 ściśle określona wartość liczbowa czynnika mającego wpływ 
na działanie urządzenia; 5 proces zabezpieczenia przed zamoczeniem, za-
brudzeniem itp.; 6 składnik systemu odwadniania dachu; 7 elektroda do-
datnia w lampie elektronowej; 12 zieleniec osiedlowy, miejski itp.; 13 marka 
aparatów fotograficznych; 15 materiały nieprzewodzące prądu elektrycz-
nego; 17 bryła geometryczna; 19 karkołomna ewolucja; 20 na wyposażeniu 
u policjanta; 21 podstawowa jednostka światłości źródła światła w układzie 
SI; 23 mierzy opór elektryczny; 25 część nogi. (jasa)

Laureatem nagrody w krzyżówce z numeru 6/2021, uchwytu na klucz do rusztowań, do pasa 
monterskiego, Montero, został Pan Jarosław Góral z Częstochowy.  

Gratulujemy!

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 10 utworzą hasło. Rozwiązanie prosimy nadsyłać 
do 30 października br. na adres redakcji (kupon zamieszczamy obok). Do wygrania ołówek 
automatyczny Lyra Dry Profi ufundowany przez sklep internetowy ProfiTechnik.

Do wygrania  

ołówek automatyczny  

Lyra Dry Profi


