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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 12/2022: ..................................................................................................................................

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: 1 opór hamujący ruch; 5 grzebień ogrodowy; 8 podkręcanie 
silników i przerabianie nadwozia aut; 9 poprzednik e-maila, dawniej te-
lex, dalekopis; 10 do oklasków i do pracy; 12 ciało kolegialne; 14 tworzy 
go zestaw elementów; 17 wschodnie pogranicze Polski; 18 dopisek na 
marginesie; 20 nazwa niektórych gatunków wielorybów; 21 identyfiku-
je i określa; 22 wykaz ruchomości i nieruchomości; 25 jednostka induk-
cyjności obwodu elektrycznego; 27 obwód elektryczny o określonym 
napięciu; 29 kolce przy butach taternika; 31 inaczej bursztyn; 32 ozdoba 
choinkowa; 33 dęty klawiszowy instrument muzyczny; 34 gaz organiczny.

Pionowo: 1 porasta brzegi jezior, stawów, rzek i mokradła; 2 chude pań-
stwo w Ameryce Południowej; 3 imię męskie; 4 miasto portowe w Szwe-
cji; 5 impreza nie tylko dla celebrytów; 6 w matematyce operuje liczbami; 
7  antonim apatii; 11 graniczne miasto nad Olzą; 13 badanie składu che-
micznego substancji; 15 konkurent; 16 zimowa konkurencja sportowa; 
19  wąwóz, parów; 21 batog, kańczug; 23 amerykański huragan; 24 mię-
sień ręki lub nogi, fleksor; 26 wiruje w silniku elektrycznym; 27 uczniowie 
je lubią; 28 grzęda pod uprawę; 30 koło zębate. (jasa)

Laureatem nagrody za rozwiązanie krzyżówki z numeru 10/2022, tarczy do cięcia i szlifowania 
metalu, marki Montero, został Pan Wiesław Figiel  z Tarnowa.  Gratulujemy!

Litery z pól ponumerowanych od 1 do 10 utworzą hasło. Rozwiązanie prosimy nadsyłać do 
28 lutego 2023 r. na adres redakcji (kupon zamieszczamy obok). Do wygrania nóż składany 
dwustronny z chowanym ostrzem z rękojeścią z tworzywa Picard ufundowany przez sklep 
internetowy ProfiTechnik.

Do wygrania nóż  

składany dwustronny  

z chowanym  

ostrzem  

z rękojeścią  

z tworzywa  

Picard


