
www.elektro.info.pl nr 7-8/202294

po godzinach

www.elektro.info.pl

1 2 3 4 5 6 7

8

4
9

10 11

3
12

9

13 14

15 16

2

7

17

18

1

19

6
20 21

22 23

24

10

25 26

27

5

28 29

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

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 7-8/2022: ..................................................................................................................................

Adm
inistratorem

 Państw
a danych osobow

ych jest G
rupa M

ED
IU

M
 Spółka z ograniczoną od-

pow
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 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: 22 468-84-76

W
yrażam

 zgodę na zapisanie m
nie do new

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

Poziomo: 2 namagnesowany silnie i trwale; 8 dzieci w rodzinie; 9 rejestracja 
dźwięku, informacji bądź obrazu; 10  ciemne, ponure mieszkanie, także lokum 
leśnych i polnych zwierząt; 11 grupa ludzi zatrudnionych w firmie, także wy-
selekcjonowana drużyna; 15 francuskie miasto nad Loarą związane z Joanną 
d’Arc; 16 pyton, boa, anakonda; 18 opuszczana zapora drogowa, także em-
bargo i zakaz; 19 dzielna dzielona przez dzielnik; 22 ssak z rzędu zajęczaków; 
23 całość okresowego wyżywienia; 24 oznaczona lub nieoznaczona, w anali-
zie matematycznej; 27 magazyn energii elektrycznej; 28 aparat ortopedycz-
ny; 29 stacja metra warszawskiego.

Pionowo: 1 rodzaj lampy sufitowej; 2 system polityczny oparty na admini-
strowaniu krainami, dzielnicami bądź regionami z zachowaniem ich lokalnych 
kompetencji; 3 czepny kwiatostan łopianu lub ostu; 4 asysta, poczet, świta; 
5 domowy akwen z rybkami; 6 oplot na kablu; 7 aparat do przeprowadzania 
procesu krystalizacji; 12 podręczne źródło światła; 13 domek jednorodzinny; 
14 metrologia; 17 bańka szklana z żarnikiem; 20 spanie poza domem; 21 me-
tal o l. at. 83; 25 w reakcji z zasadą tworzy sól; 26 spód obcasa. (jasa)

Laureatem nagrody za rozwiązanie krzyżówki z numeru 5/2022, miary zwijanej stalowej 3 m 
z blokadą Tajima HI-LOCK, został Pan Jerzy Wdowik z Zamościa.  Gratulujemy!

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 10 utworzą hasło. Rozwiązanie prosimy nadsyłać do                                          
30 września na adres redakcji (kupon zamieszczamy obok). Do wygrania ściągacz izolacji 
zewnętrznej z przewodów okrągłych śr. 8–13 mm/0,2–4,0 mm Knipex ErgoStrip 16 95 01 SB                
ufundowany przez sklep internetowy ProfiTechnik.

Do wygrania ściągacz 
izolacji zewnętrznej 

z przewodów okrągłych 
śr. 8–13 mm/0,2–4,0 mm  

Knipex ErgoStrip 16 95 01 SB


