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TRASA 
CZWARTEGO RAJDU KLUBU 

 

 
 

 

START 
 

1. Rajd rozpoczynamy na placu targowiska miejskiego przy ulicy Dęblińskiej i tak czeka na nas 

pierwsze zadanie.  

2. Po wykonaniu pierwszego zadania wracamy do drogi głównej i wyjeżdżamy w prawo w stronę 

Renesansu Lubelskiego. 

3. Przez najbliższe rondo, przejeżdżamy prosto, dalej kierując się trasą nr 801, jednak już na 

rondzie czeka nas zadanie numer dwa.  

4. Po wykonaniu zadania numer dwa, jadąc dalej trasą numer 801, skręcamy w prawo w ulice 

Zarzecze. 

5. Za numerem posesji Zarzecze 74, skręcamy w prawo i kierujemy się do końca tej drogi.  

6. Gdy jesteśmy przy robotach drogowych, na końcu tej ulicy, przy stacji kolejowej Puławy 

Chemia, czeka nas zadanie numer 3.  

7. Po wykonaniu zadanie numer 3, jedziemy dalej prosto, ulicą Przemysłową, będącą 

przedłużeniem tej ulicy na której mieliśmy zdanie nr3.  

8. Na rozwidleniu jedziemy w lewo. 

9. Wyjeżdżamy ponownie na drogę główną w prawo i jedziemy dalej prosto trasą numer 801. 

10. Za końcem strefy o zwiększonym niebezpieczeństwie napotkania dzikiej zwierzyny skręcamy 

w pierwszą ulice w prawo. 

11. Gdy na środku drogi, naszym oczom ujawi się wyspa z słupen energetycznym, będzie to 

oznaka, że jesteśmy w miejscu gdzie czeka na nas zadanie nr 4. 

12. Po wykonaniu zadania nr 4, powracamy ta samą drogą ponownie do trasy 801 i wyjeżdżamy na 

nią w prawo.  

13. Skręcamy w prawo, w pierwszą ulicę z ograniczeniem tonażu, gdzie czeka nas zadanie nr 5.  

14. Po odpowiedzi na zadanie nr 5, jedziemy dalej prosto gdzie czeka nas zadanie nr 6. 

15. Po odnalezieniu odpowiedzi na zadanie nr 6 jedziemy dalej prosto. 

16. Gdy dojedziemy do centrum miejscowości, gdzie znajduje się kościół, czeka na nas zadanie nr 

7. 

17. Dalej, kierujemy się w stronę miejscowości Niebrzegów.  

18. Na skrzyżowaniu z drogą główną, kierujemy się w stronę szlaku turystycznego prowadzącego 

do Renesansu Lubelskiego 

19. Przed torami, skręcamy w stronę stacji kolejowej, przy której czeka na nas zadanie nr 8. 

20. Po wykonaniu zadania nr 8, powracamy ta samą droga do miejscowości Gołąb. 

21. Jadąc cały czas główną droga, ponownie dojeżdżamy do trasy 801 i wyjeżdżamy na nią w 

prawo. 
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22. Za torami, gdy główna trasa będzie skręcała w prawo, my zjeżdżamy w uliczkę w lewą stronę, 

gdzie czeka na nas zadanie nr 9. 

23. Powracamy do drogi głównej i wyjeżdżamy na nią w lewo. 

24. Na rozjeździe z drogą główną, skręcamy w lewo i wjeżdżamy na wiadukt.  

25. Gdy po prawej stronie miniemy znak POLICJA, skręcamy w pierwszą uliczkę w prawo. 

26. Jedziemy ta drogą prosto do samego końca, gdzie skręcamy w prawo i czeka tam na nas 

kolejne zadanie, tym razem numer 10. 

27. Po wykonaniu zadania 10, wjeżdżamy w ulicę Piłsudskiego.  

28. Za znakiem STOP, wyjeżdżamy na drogę główną i skręcamy w prawo. 

29. Następnie, skręcamy z drogi głównej w stronę Twierdzy Dęblin i Fortu Mierzwiączka. 

30. Jedziemy cały czas ulica Staromiejską prosto. 

31. Na rondzie turbinowym, kierujemy się na wprost. 

32. Za boiskiem, zatrzymujemy się przy ‘CAVE’, gdzie czeka nas kolejne zadanie, numer 11. 

33. Po wykonaniu zadania 11stego, powracamy na drogę asfaltową, skręcając w prawo. 

34. Dojeżdżając do skrzyżowania z drogą główną, skręcamy w stronę Zespołu Dworca 

Kolejowego. 

35. Za drugim przejazdem kolejowym, skręcamy w pierwszą uliczkę w prawo, gdzie czeka nas 

zadanie nr 12. 

36. Powracamy w stronę przejazdu kolejowego i wyjeżdżamy na drogę główną w prawo. 

37. Gdy dojedziemy do drogi głównej, kierujemy się w stronę Puław. 

38. Za stacją paliw ORLEN, skręcamy w pierwszą uliczkę w prawo. 

39. Przejeżdżamy Wisłę na drugi jej brzeg. 

40. Skręcamy w lewo w stronę Gniewoszowa.  

41. Jadąc cały czas drogą główną, dojedziemy do ronda, żartobliwie niegdyś określanego mianem 

największego ronda w Europie. Dziś, wedle oznakowani drogowych, jest to skrzyżowanie, na 

którym kierujemy się w stronę Puław.  

42. Za ‘rondem’, skręcamy w stronę APTEKI, gdzie czek nas zadanie nr 13. 

43. Po wykonania zadania nr 13, kierujemy się w stronę Komendy Policji, tak abyśmy minęli ją po 

naszej lewej stronie. 

44. Przy supermarkecie ‘DINO’, wyjeżdżamy na droge główną w lewo. 

45. Przed stacją Paliw, kierujemy się w lewo, w stronę Regowa Starego. 

46. Przy niebieskiej kapliczce, skręcamy w prawo, w drogę podporządkowaną, wjeżdżając na wał. 

Tu czeka nas zadanie nr: 14 

47. Po udzieleniu prawidłowej odpowiedzi na zadanie nr 14, jedziemy dalej prosto pod Kościół – 

Sanktuarium w miejscowości Wysokie Koło – PS: uwaga na hopkę ) 

48. Przy kościele czeka na nas zadanie nr 15. 

49. Po wykonaniu zadania nr 15, wyjeżdżamy na drogę główną w lewo. 

50. Przepraszamy, za najgorszy jakościowo odcinek drogi. Nie jest on zbyt długi, więc mamy 

nadzieję, że Wasz pojazd zniesie to dzielnie. Nie mniej warto się nie rozpędzać, nie tylko ze 

względu na nierówności w drodze, ale również dalego, bo w okolicy cmentarza czeka na Nas 

zadanie nr 16. 

51. Po prawidłowym wykonaniu zadania nr 16, dalej kierujemy się w stronę Puław.  

52. Przy tablicy, informującej o rozpoczęciu się miejscowości Jaroszyn, skręcamy w lewo w 

kierunku adresów 17A-20 Jaroszyn, gdzie czeka nas kolejne zadanie, tym razem nr 17. 

53. Po wykonaniu zadania numer 17, jedziemy dalej drogą asfaltową. 

54. Wyjeżdżając na drogę, główną w prawo, warto skorzystać z lustra.  

55. Zaraz po wyjechaniu na drogę główną,, na pierwszym rozwidleniu dróg, skręcamy w ulicę, z 

widocznym ograniczeniem prędkości do 30km/h, tak aby po naszej lewej stronie znajdowała 

się wiata turystyczna, gdzie czek na nas zadanie nr 18. 

56. Po wykonaniu zadania, jedziemy dalej prosto drogą z ograniczeniem prędkości do 30km/h. 

57. Na rozwidleniu dróg, kierujemy się w stronę adresów Jaroszyn 40 – 50. 

58. Jedziemy ciągle tą droga, aż dojedziemy do głównej drogi, gdzie skręcamy w lewo. 
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59. Na światłach kierujemy się w stronę Puław.  

60. Po przejechaniu starego mostu, skręcamy w drugą uliczkę w prawo, gdzie czeka na nas zadanie 

nr 19.  

61. Po wykonaniu zadania nr 19, kierujemy się w ulicę Waryńskiego, a na najbliższym 

skrzyżowaniu skręcamy w prawo. 

62. Dalej skręcamy w kierunku Centrum Informacji Turystycznej 

63. Na końcu ulicy, wyjeżdżamy na główną w prawo i na trzypasmowych światłach jedziemy 

prosto. 

64. Na rondzie skręcamy w kierunku Zakładów Azotowych. 

65. Za 18stym drzewem, rosnącym na pasie zieleni pomiędzy ulicą a chodnikiem, po naszej prawej 

stronie, skręcamy w lewo. 

66. Zjeżdżamy na parking po naszej lewej stronie, gdzie czeka nas ostatnie już zadanie tej edycji 

rajdu, o numerze 20. 
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ZADANIA 
CZWARTEGO RAJDU KLUBU 

 

 
 

 

ZADANIE NUMER 1: 
Znajdujemy się na terenie targowiska miejskiego, na którym każdy może przyjechać i oferować do 

sprzedania swoje produkty. Sprzedaż ta, jest określona wedle pewnych warunków ustanowionych 

przez zarządcę tego miejsca. Pytanie: Jeśli byśmy chcieli rozpocząć, produkcję ozdób świątecznych, 

związanych z Świętem Wielkiej Nocy i zacząć oferować je do sprzedaży na terenie targowiska, to 

wedle wytycznych zarządcy od jakiej dokładnie daty możemy je zacząć sprzedawać przed 

nadchodzącymi Świętami Wielkiej Nocy? Proszę podać dzień i miesiąc roku 2021. 

 
ZADANIE NUMER 2 

Czyjego imienia rondem właśnie będziemy jechali? 

 
ZADANIE NUMER 3 

Jesteśmy na drodze, która aktualnie jest drogą ślepą. Ile jest przy niej latarni? Liczymy te od końca 

drogi do skrzyżowania na którym skręcaliśmy w nią.  

 

ZADANIE NUMER 4 
W tym miejscu, znajduje się firma świadcząca usługi z zakresu branży motoryzacyjnej. Wymień 

cztery usługi jakie świadczy. 

Podpowiedź: Aby odnaleźć odpowiedz, trzeba się trochę porozglądać. 

 
ZADANIE NUMER 5 

Jesteśmy na drodze o ograniczonym tonażu dla aut poruszających się po niej. Jakich pojazdów nie 

dotyczy to ograniczenie ? 

 
ZADANIE NUMER 6 

Jesteśmy w obrębie Szlaków Konnych, Krainy Lessowych Wąwozów. Jaka jest długość ‘Pętli 

Niebieskiej’ ? Odpowiedz znajdziecie w zasięgu wzroku, jadąc odpowiednio powoli i dobrze się 

rozglądając. 
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ZADANIE NUMER 7 

Jesteśmy w miejscu, gdzie wedle legendy, podczas olbrzymiej powodzi została na brzeg wyrzucona 

figurka Świętego Jana Nepomucena. Wedle starożytnych informacji wiemy, że był on Czechem, który 

za swoje postępowanie został stracony na moście i wyrzucony do rzeki. Jaka to była rzeka?  

 
ZADANIE NUMER 8 

Znajdujemy się w historycznym miejscu, gdzie miała miejsce wielka akcja wysadzenia pociągu 

amunicyjnego. W którym roku miała miejsce ta bohaterska akcja Batalionów Chłopskich 1-szego 

obwodu Puław? 

 
ZADANIE NUMER 9 

Most prowadzący do Lubelskiej Bramy Twierdzy Dęblin, jest konstrukcją metalowo drewnianą. 

Gdybyśmy chcieli na niego wjechać, zaczniemy od najechania na jego metalową część. Iloma nitami 

jest ona połączona z pozostałą drewnianą częścią mostu? 

 

ZADANIE NUMER 10 

Jesteśmy na tyłach Muzeum Sił Powietrznych. Mamy tu bliski dostęp do wielu ciekawych eksponatów 

muzealnych. Jeden z nich, jest pomalowany w barwy tygrysie (łącznie z łbem tygrysa na przodzie 

kadłuba). Jaki ma numer boczny ? 

 
ZADANIE NUMER 11 

Jesteśmy przed pozostałościami Fortu Mierzwiączka, w których niegdyś mieścił się klub muzyczny 

CAVE. Za czasów świetności tego miejsca, jako jednostki militarnej, miało ono przy wejściu 

zawieszoną wielką solidną bramę. Na ilu zawiasach trzymało się jedno skrzydło bramy? 

 
ZADANIE NUMER 12 

Dęblin, swojego czasu był jedną z największych centrali kolejowych w naszym kraju. Jej początki 

sięgają początków historii kolei w naszym kraju i regionie. W jakim mieście powstała pierwsza w 

kraju fabryka lokomotyw? 

 

ZADANIE NUMER 13 

Znajdujemy się przy budynku Urzędu Gminy Gniewoszów. W budynku tym, stojąc na wprost do jego 

głównego wejścia, po jego prawej stronie, znajdują się balkony mieszkań prywatnych. Co ma 

wspólnego balkon na parterze, z tym na ostatnim piętrze? 

 
ZADANIE NUMER 14 

Pod ilo % wzniesienie musimy podjechać? 

 
ZADANIE NUMER 15 

Na terenie Kościoła i Sanktuarium, znajduje się pomnik ku czci Marii Stanisławowy Lewickiej. W 

jakim mieście urodziła się Pani Maria? 
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ZADANIE NUMER 16 
Nieopodal cmentarza pobliskiej parafii, znajduje się Cmentarz Wojskowy, ku pamięci poległych w I-

szej Wojnie Światowej. W walkach w tej okolicy, brało udział wiele wojsk, z różnych krajów, które 

prowadziły ze sobą walki w różnego rodzaju sojuszach. Kto był sojusznikiem Rosji w działaniach 

zbrojnych na tym terenie? 

 

ZADANIE NUMER 17 
Jadąc dalej tą uliczką, będziemy przejeżdżali obok rozdzielni elektrycznej, o napięciu ? 

 

ZADANIE NUMER 18 
Jesteśmy na terenie miejscowości Jaroszyn, która niegdyś była wyspą. Miejscowość ta wielokrotnie 

była zalewana przez liczne powodzie. Z czasem powodzie te, nawet doprowadziły do zlikwidowania 

tutejszego kościoła. Było to baaaardzo dawno temu. Jednak o istnieniu tego kościoła, świadczy pewno 

znalezisko z przełomu lat 60 i 70 XX wieku. Jakie to znalezisko i gdzie aktualnie się znajduje ? 

 

ZADANIE NUMER 19 
Na wprost nas, znajduje się jedna z bram wejściowych na teren parku. Gdybyśmy chcieli tędy przejść, 

o godzinie 19:00, 14lutego 2021 roku, to czy było by to możliwe? 

 

ZADANIE NUMER 20 
Znajdujemy się na terenie wypoczynkowo rekreacyjnym, zaadoptowanym w miejscu dawnych ‘błoni 

Puławskich’. Odnajdziemy tu między innymi place zabaw, dostosowane do wieku dzieci. Jak każdy 

dobrze wie, podczas zabawy, ważna jest też nauka, dlatego w jednym z tych miejsc, możemy między 

innymi dowiedzieć się więcej na temat życia słoni i tego, że są dobrymi pływakami. Pytanie: Jak 

długo potrafią pływać słonie, wedle nauki na placu ? 

Podpowiedz. Złap słonia za ogon, a sam prawdę Ci o sobie powie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 

 

ZASADY IV RAJDU KLUBU 

KLASYCZNE MOTO PUŁAWY. 
 

 
 

1. Udział w rajdzie jest całkowicie dobrowolny i bezpłatny. 

2. Każdy kto ma ochotę wziąć udział w zabawie, pobiera z naszej strony dwa pliki, ‘TRASA 4 RAJDU’ oraz 

‘ZADANIA 4 RAJDU’. Najlepiej jest wydrukować oba pliki aby mieć je w wygodnej formie papierowej 

przy sobie. 

3. Trasę rajdu należy przejechać w okresie między 01.06.2020 a 21.06.2020, w dogodnym dla siebie 

czasie. 

4. Jeśli, ktoś z różnych powodów nie będzie za jednym razem mógł przejechać całości, może oczywiście 

przerwać rajd i powrócić do niego w dogodnym dla siebie czasie. 

5. Podczas pokonywania trasy i rozwiązywania zadań, należy zrobić jedno zdjęcie z trasy na którym choć 

częściowo będzie widoczny pojazd jakim się poruszaliśmy. 

6. Podczas przejazdu, każdego uczestnika obowiązują wszystkie przepisy ruchu drogowego. Trasa została 

tak skonstruowana, aby nie trzeba było naginać, żadnych przepisów ruchu drogowego. 

7. Nie ma znaczenia ani czas przejazdu, ani prędkość, ani to kto pierwszy prześle zgłoszenie z 

odpowiedziami. Ważne jest aby wykonać to w określonym czasie wedle punktu trzeciego tej instrukcji. 

8. Ponieważ jest to rajd turystyczno – krajobrazowy, zachęcamy do zabrania ze sobą pilota, lub nawet 

stworzenia załóg wieloosobowych. Ułatwi to nam rozwiązywanie zadań i pilnowanie trasy przy 

zachowaniu odpowiedniej ostrożności podczas poruszania się po drodze publicznej. 

9. Po przejechaniu całej trasy, zbieramy wszystkie odpowiedzi i wysyłamy je drogą mailową na adres: 

moto-pulawy@wp.pl. Maila tytułujemy: CZWARTY RAJD KMP – IMIE I NAZWISKO ( dodatkowo w 

nawiasie nik forumowy, ksywka, jeśli ktoś takowy posiada ). 

W treści maila wpisujemy kolejno odpowiedzi do zadań: Zad1. Xxxxx, Zad2. xxxxx …, natomiast w 

załączniku przesyłamy JEDNO zdjęcie któro zrobiliśmy na trasie. 

Jedynie zgłoszenia przesłane w takiej formie będą brane przy wyborze zwycięzców i jedynie osoby 

które prześlą prawidłowe zgłoszenie, mogą liczyć na otrzymanie pamiątkowego dyplomu uczestnictwa 

w rajdzie. Wszelakie zgłoszenia wysyłane inną drogą, smsem, messengerem itp. nie będą traktowane 

jako poprawne i tym samym nie będą brane pod uwagę przy wyborze zwycięzców.  

Termin nadesłania poprawnych odpowiedzi mija w dniu 22.06.2020, o godzinie 22:00. 

10. Każdy uczestnik rajdu, który prześle poprawne zgłoszenie w wyznaczonym czasie, otrzyma na 

spotkaniu podsumowywującym rajd pamiątkowy dyplom uczestnictwa w rajdzie. Dyplomy nie będą 

wysyłane pocztą, warunkiem jego otrzymania jest uczestnictwo w spotkaniu któro odbędzie się na 

początku lipca 2020. Dokładny termin zostanie jeszcze ustalony i podany.  

11. Trzy najlepsze zgłoszenia, zostaną nagrodzone pucharami, w formie tłoków, czyli tak jak i w latach 

ubiegłych walczymy o złoty tłok. 

12. Po terminie nadsyłania zgłoszeń, zbierze się niezależna komisja która, spośród, poprawnie nadesłanych 

zgłoszeń, które będą miały wszystkie poprawne odpowiedzi, wybierze trzech zwycięzców na podstawie 

mailto:moto-pulawy@wp.pl
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nadesłanych zdjęć. Dlatego warto się postarać, aby nie tylko odpowiedzi i zgłoszenie były poprawne, 

ale również zrobić ciekawe zdjęcie. 

13. Wszelakie pytania i niejasności, można kierować bezpośrednio do strony FB KLASYCZNE MOTO 

PUŁAWY, za pośrednictwem wiadomości prywatnych. 

14. Stefan Walczak, jako założyciel forum KMP, pomysłodawca rajdów jak również osoba która stworzyła 

trasę i zadania, zastrzega sobie możliwość kopiowania treści zawartych w plikach dotyczących trasy i 

zadań rajdu, w celach innych niż uczestnictwo w rajdzie, bez jego zgody. 

15. Jak zapewne każdy dobrze wie, forum KMP jest miejscem zrzeszającym miłośników klasycznej 

motoryzacji z Puław i okolic od ponad 8 lat. Naszym celem jest zrzeszanie Puławian i osób 

mieszkających w okolicy, aby stworzyć dla nich miejsce gdzie będą mogli wymieniać się swoimi 

doświadczeniami i razem rozwijać swoją pasję. Dlatego aby nie było nieścisłości kto i czym tak 

naprawdę może startować w rajdzie, po krótce wyjaśnimy to poniżej: 

Kto? 

Każdy miłośnik zabytkowej motoryzacji jest mile widziany zarówno na naszych spotkaniach, jak i trasie 

naszego rajdu. Niezależnie czy to osoba mieszkająca w Puławach, czy to jej bliższych czy dalszych 

okolicach. Ważnym jest aby mieć serce do klasycznych pojazdów. 

Czym? 

Rajd jest przewidziany dla klasycznych pojazdów. Nie ważne czy jedno, dwu czy cztero śladów. 

Zarówno auta, jak i motocykle, motorowery, skutery czy nawet rowery i traktory są mile widziane. Jeśli 

chodzi o jednoślady i traktory      , ważne aby początek produkcji modelu którym startujemy rozpoczął 

się przed 1990 rokiem. 

Jeśli natomiast chodzi o samochody, to pisaliśmy już o tym dlatego w tym miejscu powtórnie 

opublikujemy ogólne wytyczne: 

Do tej pory głównym kryterium był wiek auta, były to modele aut których produkcja rozpoczęła się 

przed 1985 rokiem, nie dotyczy produktów FSO, FSM i FSC - z napędem RWD, te łapią się wszystkie ( 

Polonez, 126P, Lublin, Star itp ).  

Wiemy jednak, że czas idzie do przodu i coraz to kolejne modele aut zdobywają status youngtimera, 

dlatego, nie tylko rocznik jest wyznacznikiem tego czy auto nadaje się na nasze spotkania.  

Jeśli pojazd jest naprawdę zadbany, dopracowany i jest oczkiem w głowie właściciela, a dodatkowo 

jest to naprawdę już leciwa konstrukcja, lub też jest pojazdem unikatowym, w rzadkiej wersji to 

również zapraszamy.  

W zasadzie, tak mniej więcej można opisać każdą z marek: 

- Alfa Romeo do modeli 33, 155, 164, Spider S4 

- Audi do modeli C3, B3, B4 Cabrio - warunkowo, V8,  

- BMW do modeli E30, E34, E32, 840/850, E36 - warunkowo 

- Citroen do modeli AX, BX, XM, Saxo 1szy gen - warunkowo 

- Fiat do modeli Tipo - 1szy gen, Tempra, Barchetta, Coupe, CC, Croma - 1szy gen 

- Ford do modeli Escort MK2, Sierra, Fiesta MK3, Scorpio 

- Honda do modeli CRX 1 i 2 gen, CRX Del-Sol - warunkowo, Civic 4 gen, Accord 4 gen, Legend 2 gen, 

S2000 

- Jaguar do modeli XJ - 1 gen, XK - 1 gen 

- Lada do Samary - warunkowo i Niwy warunkowo 

- Lancia do modelu Delta 2, Dedra i Kappa włącznie 

- Lexus, model LS400 - 1 gen, LX - 2 gen,  

- Maseratti do wszystkich generacji i pochodnych modelu Biturbo 

- Mercedes do modeli 190, W124, W126, R129, W140 - warunkowo, G-klasa do generacji 2giej 

- Nissan do modeli: Sunny do modelu B12/N13, Bluebird do modelu U12, Silvia do modelu S13 

- Opel do modelu Kadet, Corsa A, Omega A, model B - warunkowo, Tigra 1 gen - warunkowo, Calibra - 

warunkowo 

- Peugeot do modeli 205, 309, 405, 605, 106 - warunkowo 
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- Porsche do modeli 924, 944 i 911 wszystkie modele chłodzone powietrzem,  

- Rover do modelu 200, 400 i serii 800 

- Saab model 900 1 serii + model 9000 

- Skoda, do modeli z silnikiem umiejscowionym z tyłu, plus Favorit warunkowo i Forman warunkowo 

- Subaru do modelu SVX i Impreza 1szy gen warunkowo 

- Suzuki do modeli Swift do 2giej generacji warunkowo 

- Toyota do modelu Starlet, Corolla do 6stej generacji, Carina E - warunkowo, Camry do 2giej generacji, 

Celica do 5tej generacji, Land Cruiser do modelu J80,  

- Volkswagen, Golf 1szej gen, 2giej warunkowo, Jetta 1gen, 2gi warunkowo, Passat do modelu B2, 

model B3 - warunkowo, Corrado - 1szy gen, Transporter do modelu T3, Polo do 2giej generacji,  

- Volvo - wszystkie modele RWD, model 850 warunkowo, 

Modele przy których piszemy 'warunkowo', najlepiej konsultować w wiadomości prywatnej z nami. 

Zasadniczo, generalnie jeśli ktoś nie jest pewien czy jego auto się łapie, najlepiej pisać. Wszystkich 

modeli tu nie jesteśmy w stanie wypisać, natomiast jeśli masz auto którego model został 

wyprodukowany przed tymi które tu wymieniono, to wiadomo, że się łapie. 

 

 

Mamy nadzieję, że ta instrukcja z wytycznymi odpowie na większość Waszych pytań. Jeśli jednak 

będziecie nadal jakieś mieli, śmiało proszę pisać do nas w wiadomości prywatnej na stronę FB forum 

KMP lub na adres mailowy stefan-walczak1@wp.pl. 

Życzymy wszystkim udanej zabawy i oczywiście wygranej i dobycia złotego tłoka !!! 
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