
Rolniku, sprawdź swoją wiedzę na temat bezpieczeństwa pracy 

 w gospodarstwie rolnym i wygraj nagrodę! 

Placówka Terenowa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sanoku zaprasza rolników i ich 

pełnoletnich domowników z terenu Miasta i Gminy Zagórz do rozwiązania krzyżówki. Rozwiązaną 

krzyżówkę oraz hasło należy wysłać na e-mail: sanok@krus.gov.pl lub andrzej.radozycki@krus.gov.pl 

ewentualnie dostarczyć ją osobiście lub przesłać pocztą na adres: Placówka Terenowa KRUS  

w Sanoku, ul. Rymanowska 34, 38-500 Sanok. Wraz z rozwiązaną krzyżówką należy przesłać lub 

dostarczyć klauzulę informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych oraz zgodę na 

przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku, stanowiące załączniki do krzyżówki. 

Załączniki te oraz krzyżówka będą również dostępne w formie papierowej w PT KRUS w Sanoku. 

Spośród uczestników, którzy prawidłowo rozwiążą krzyżówkę i podadzą prawidłowe hasło zostanie 

wyłonionych trzech laureatów, którym zostaną przyznane nagrody rzeczowe. Regulamin konkursu 

znajduje się do wglądu w siedzibie PT KRUS w Sanoku. Uwaga! Konkurs trwa do 15.12.2021 r.  
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1. 1. Niebezpieczne zwierzę hodowlane. 

2. Typ gaśnicy używany do gaszenia urządzeń 
  elektrycznych. 

3. Powinien się znajdować w punkcie          
    przeciwpożarowym. 
4. Panuje w bezpiecznym gospodarstwie.  
5. Metalowa klatka dla zwierząt.  
6. Miejsce snu zwierząt. 
7. Kolor osłon maszyn rolniczych. 

8. Służą do zabezpieczenia oczu podczas pracy  
    przy  pozyskiwaniu drewna.     
9. Zabezpiecza maszynę przed samoczynnym      
    zjechaniem z pochyłości.  

10. Chroni kierowcę ciągnika w razie jego   
    przewrócenia.  

11. Może pojawić się po ukąszeniu kleszcza. 

2. 12. Ułatwia agregowanie przyczepy rolniczej. 
3. 13. Typ odzieży stosowanej podczas pracy  
4.        z pilarką spalinową. 
5. 14. Pomieszczenie gospodarcze, gdzie  
6.        występuje największe zapylenie.  
7. 15. Zabezpieczają przewożone ładunki przed   
8.        spadnięciem podczas transportu. 
9. 16. Używany podczas zabiegów  
10.        weterynaryjnych zwierząt hodowlanych.  
11. 17. Nie powinno się ich używać do pracy z pilarką     
12.        tarczową, heblarką, szlifierką. 
13. 18. Służy do wchodzenia i schodzenia z maszyn  

       lub środków transportu. 
14. 19. Jedna z chorób zawodowych rolników. 

20. Służy do ochrony przed wypadnięciem przez 
       właz ścienny lub stropowy.  

  

HASŁO: ………………………………………………………………………………………………. 

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………………… 

Telefon do kontaktu: ……………………………………………..             Adres zamieszkania: …………….…………………… 
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