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Jedziemy po kolejną wygraną!
Półmetek rundy zasadni-

czej w PGE Ekstralidze za 
nami. Z każdym z rywali 

odjechaliśmy przynajmniej po 
jednym spotkaniu, a z aktualnym 
mistrzem Polski Betard Spartą 
Wrocław rywalizowaliśmy już 
dwukrotnie. Dziś po raz drugi 
w tym sezonie zmierzymy się 
z tegorocznym beniaminkiem, 
czyli Arged Malesą Ostrów.

Starcia z ekipą z Wrocławia 
przyniosły wiele oczekiwanych 
emocji. W siódmej kolejce na 
swoim torze wygraliśmy z dru-
żyną doskonale znanego w Lub-
linie Dariusza Śledzia 50:40. 
W niezwykle wyrównanym re-
wanżu w stolicy Dolnego Śląska 
w ostatnim biegu uratowaliśmy 
meczowy remis, dzięki czemu 
zdobyliśmy pierwszy w tego-
rocznych rozgrywkach punkt bo-
nusowy.

Teraz przed nami pojedy-
nek z zespołem z południowej 
Wielkopolski, który po awansie 
z eWinner 1. Ligi wciąż czeka na 
swoje pierwsze punkty w najlep-
szej żużlowej lidze świata. Zda-

jemy sobie sprawę, że jesteśmy 
faworytem tego spotkania, ale 
możemy obiecać, że nie zabrak-
nie nam koncentracji i determi-
nacji, by przy Waszym udziale 
stworzyć kolejne niezapomniane 
widowisko przy Alejach Zygmun-
towskich.

W pierwszym w tym roku 
meczu z Arged Malesą wygrali-
śmy 55:35. Mamy w pamięci tak-
że naszą rywalizację z drużyną 
trenera Mariusza Staszewskiego 
w 2017 roku, jeszcze w rozgryw-
kach drugoligowych. Nasze ostat-
nie starcie w Lublinie, rozegrane 
w ramach półfinału fazy play-off 
trzymało w napięciu do samego 
końca, a po zwycięstwie w ostat-
nim wyścigu to my zapewniliśmy 
sobie awans do finału. To było 
także wielkie żużlowe święto na 
trybunach. Zapewne nie inaczej 
będzie dziś, bo zdążyliśmy już 
przywyknąć, że niezależnie od 
tego, kto przyjeżdża do Lublina, 
lubelscy kibice dają niesamowity 
popis żywiołowego i kulturalne-
go dopingu dla obu drużyn.

Trzymajcie za nas kciuki!



Zaczęli uciekać w czwartej serii

Pierwszą część rundy zasadniczej Motor Lublin kończył domowym 
meczem z Betard Spartą Wrocław. Lublinianie zrewanżowali się 
aktualnym mistrzom Polski za remis w pierwszym starciu fi na-

łowym ubiegłego sezonu, choć wyraźną przewagę nad rywalem uzy-
skali dopiero w drugiej części zawodów.

Po pierwszej serii „Koziołki” prowadziły 14:10, głównie za 
sprawą Wiktora Lamparta i Mateusza Cierniaka, którzy wygrali 
podwójnie bieg młodzieżowy. Pierwsze trzy odsłony pojedynku 
między wicemistrzem i mistrzem kraju stały jednak pod znakiem 
remisów. Wynikami 3:3 kończyło się aż osiem wyścigów. Oprócz 
wspomnianego biegu młodzieżowego drugim wyjątkiem była 
gonitwa dziewiąta, wygrana przez wrocławian 4:2. Po trzech 
seriach gospodarze prowadzili więc dwoma punktami (31:29).

Lubelscy kibice mocno odetchnąć mogli w trakcie czwar-
tej odsłony. Dwa podwójne zwycięstwa i remis sprawiły, że 
przewaga miejscowych urosła do dziesięciu punktów 44:34. 
W wyścigach nominowanych została ona utrzymana i mecz 
zakończył się wynikiem 50:40. W ekipie Motoru nie do za-
trzymania był Mikkel Michelsen, który zdobył komplet 18 
punktów w sześciu startach. Po 10 punktów z bonusem 
wywalczyli Jarosław Hampel i Dominik Kubera. Wśród 
gości najskuteczniejszy tego dnia był Maciej Janowski, 
który zdobył 17 „oczek” z bonusem.

MOTOR LUBLIN – BETARD SPARTA 
WROCŁAW 50:40
Motor: 9. Jarosław Hampel 10+1 (3,2,3,0,2*,1), 
10. Fraser Bowes 0 (-,-,-,-,-), 11. Maksym 
Drabik 5+2 (w,0,1*,1*,3,0), 12. zastępstwo 
zawodnika, 13. Mikkel Michelsen 18 
(3,3,3,3,3,3), 14. Wiktor Lampart 3 (3,0,0), 
15. Mateusz Cierniak 4+2 (2*,0,2*), 16. 
Dominik Kubera 10+1 (3,1*,2,2,u,2).
Sparta: 1. Tai Woffi  nden 9 (1,2,2,3,1,0), 
2. Daniel Bewley 8+1 (2,1*,2,1,1,1), 
3. Gleb Czugunow 4+1 (2,0,1*,0,1,-), 
4. zastępstwo zawodnika, 5. Maciej 
Janowski 17+1 (1*,3,3,3,2,3,2), 6. 
Bartłomiej Kowalski 2+1 (1,1*,0,0), 7. 
Michał Curzytek (0,0,0,-).
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BIEG PO BIEGU:
Hampel, Czugunow, Woffi  nden, Drabik (w) 3:3

Lampart, Cierniak, Kowalski, Curzytek 5:1 (8:4)
Michelsen, Bewley, Janowski, Drabik 3:3 (11:7)

Kubera, Woffi  nden, Kowalski, Lampart 3:3 (14:10)

Janowski, Hampel, Drabik, Czugunow 3:3 (17:13)
Michelsen, Woffi  nden, Bewley, Cierniak 3:3 (20:16)

Janowski, Hampel, Kubera, Curzytek 3:3 (23:19)

Michelsen, Bewley, Czugunow, Lampart 3:3 (26:22)
Woffi  nden, Kubera, Bewley, Hampel 2:4 (28:26)

Janowski, Kubera, Drabik, Kowalski 3:3 (31:29)

Michelsen, Hampel, Woffi  nden, Czugunow 5:1 (36:30)
Drabik, Cierniak, Bewley, Kowalski 5:1 (41:31)

Michelsen, Janowski, Czugunow, Kubera (u) 3:3 (44:34)

Janowski, Kubera, Bewley, Drabik 2:4 (46:38)
Michelsen, Janowski, Hampel, Woffi  nden 4:2 (50:40)



Tydzień po wygranym meczu z Betard Spartą Wrocław przed własną publicznością 
przyszedł czas na rewanż w stolicy Dolnego Śląska. Na terenie mistrza Polski Mo-
tor wyszarpał remis i przywiózł do Lublina punkt bonusowy.

Spotkanie rozpoczęło się od dwóch remisów, ale w trzeciej gonitwie Jarosław 
Hampel i Dominik Kubera pokonali podwójnie najsilniejszą parę gospodarzy, czyli 
Macieja Janowskiego i Taia Woffi  ndena. Pierwsza seria zakończyła się czteropunk-
towym prowadzeniem lublinian, za to w drugiej wrocławianie zniwelowali stratę 
do dwóch „oczek”. 

W dwóch kolejnych odsłonach rysowała się delikatna przewaga Betard Spar-
ty. Dzięki sytuacji z 11. biegu miejscowi objęli prowadzenie po wykluczeniu Mik-
kela Michelsena. Zdaniem sędziego Duńczyk przyczynił się do upadku Gleba 
Czugunowa, choć później przed telewizyjnymi kamerami sam Rosjanin z pol-
skim paszportem przyznał, że to on mógł być winowajcą.

Te wydarzenia najwyraźniej podrażniły kapitana Motoru. W 13 wyścigu 
odniósł swoje pierwsze tego dnia biegowe zwycięstwo, ale prawdziwym bo-
haterem okazał się w ostatnim biegu tego wieczoru. Chwilę wcześniej, w 
gonitwie 14. gospodarze wygrali 4:2 i prowadzili czterema punktami. By 
zremisować, goście musieli więc zwyciężyć podwójnie z Janowskim i Czu-
gunowem. Michelsen w parze z Hampelem ten plan zrealizowali w stu 
procentach i po chwili w wypełnionym po brzegi sektorze lubelskich kibi-
ców wybuchła ogromna euforia.
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BIEG PO BIEGU
Czugunow, Hampel, Michelsen, Woffi  nden 3:3
Kowalski, Lampart, Cierniak, Curzytek 3:3 (6:6)

Hampel, Kubera, Janowski, Woffi  nden 1:5 (7:11)
Bewley, Drabik, Lampart, Curzytek 3:3 (10:14)

Woffi  nden, Hampel, Czugunow, Drabik 4:2 (14:16)
Janowski, Michelsen, Kubera, Kowalski 3:3 (17:19)

Czugunow, Bewley, Drabik, Cierniak 5:1 (22:20)

Janowski, Hampel, Drabik, Curzytek 3:3 (25:23)
Kubera, Czugunow, Michelsen, Bewley 2:4 (27:27)
Kubera, Bewley, Woffi  nden, Lampart 3:3 (30:30)

Janowski, Drabik, Czugunow, Michelsen (w) 4:2 (34:32)
Kubera, Woffi  nden, Kowalski, Cierniak 3:3 (37:35)

Michelsen, Janowski Bewley, Hampel 3:3 (40:38)

Bewley, Kubera, Woffi  nden, Drabik 4:2 (44:40)
Michelsen, Hampel, Janowski, Czugunow 1:5 (45:45)

BETARD SPARTA WROCŁAW – MOTOR 
LUBLIN 45:45 

Motor: 1. Mikkel Michelsen 10+1 (1*,2,1,w,3,3),
2. Fraser Bowes 0 (-,-,-,-,-), 

3. Jarosław Hampel 11+1 (2,3,2,2,0,2*), 
4. Maksym Drabik 6+1 (2,0,1,1*,2,0), 

5. zastępstwo zawodnika, 
6. Wiktor Lampart 3+1 (2,1*,0), 
7. Mateusz Cierniak 1+1 (1*,0,0), 

8. Dominik Kubera 14+2 (2*,1*,3,3,3,2).
Betard Sparta: 9. Gleb Czugunow 10 (3,1,3,2,1,0), 

10. Mateusz Panicz 0 (-,-,-,-,-), 
11. Tai Woffi  nden 7+1 (0,0,3,1*,2,1), 

12. zastępstwo zawodnika, 
13. Maciej Janowski 13 (1,3,3,3,2,1), 
14. Michał Curzytek 0 (0,0,0), 

15. Bartłomiej Kowalski 4+1 (3,0,1*), 
16. Daniel Bewley 11+2 (3,2*,0,2,1*,3).



Wygrana zgodnie z planem
Pierwsze w tym sezonie starcie z Arged Malesą skończyło się plano-

wym zwycięstwem Motoru. Lublinianie w Ostrowie wygrali 55:35.
Spotkanie rozpoczęło się od dwóch remisów, ale pierwsza seria 

zakończyła się sześciopunktowym prowadzeniem przyjezdnych (15:9). 
Dwa razy podział punktów zanotowano także w drugiej odsłonie, ale 
i tę na swoją korzyść zdołali rozstrzygnąć podopieczni Macieja Kuciapy. 
Ostrowianie w całym meczu zanotowali tylko jedno biegowe zwycię-

stwo, a miało to miejsce dopiero w dziewiątej gonitwie. W dalszej części 
zawodów goście nie mieli problemu z utrzymaniem wysokiej przewagi.

W ekipie Motoru najskuteczniejszy był Mikkel Michelsen, który przy 
swoim nazwisku zapisał 15+1 punktów. Po 12 „oczek” z bonusem zdo-
byli Jarosław Hampel i Maksym Drabik. Lubelskich kibiców ucieszył też 
powrót na tor Dominika Kubery, który po dwóch meczach przerwy spo-
wodowanych kontuzją wykręcił w Ostrowie wynik 9+1.

QUALITY  
LIVING

ARGED MALESA OSTRÓW – MOTOR LUBLIN 
35:55

Motor: 1. Mikkel Michelsen 15+1 (2,1*,3,3,3,3), 
2. Mateusz Tudzież 0 (-,-,-,-,-), 3. Jarosław Ham-

pel 12+1 (1*,3,3,3,1,1), 4. Maksym Drabik 12+1 
(3,1,2,2*,1,3), 5. zastępstwo zawodnika, 6. Wik-

tor Lampart 3 (2,1,0), 7. Mateusz Cierniak 4+2 
(1*,1*,1,1), 8. Dominik Kubera 9+1 (2*,2,2,3,0).

Ostrów: 9. Oliver Berntzon 8 (0,3,0,3,0,2), 10. To-
masz Gapiński 8 (2,2,0,2,2,0), 11. Grzegorz Wala-

sek (z/z), 12. Ma  as Nielsen 5+1 (1,0,1,-,2,1*), 13. 
Chris Holder 11 (3,0,3,1,2,0,2), 14. Jakub Krawczyk 

3 (3,0,0,0), 15. Sebas  an Szostak 0 (0,-,0), 16. Tim 
Sorensen ns.



Piotr Więckowski Wiceprezes Speedway Lublin S.A.

• Po ośmiu kolejkach Motor przewodzi ligowej tabeli i pozosta-
je niepokonany. Kibice coraz głośniej zaczynają mówić o pierwszym 
w historii lubelskiego żużla mistrzostwie Polski. Jak na te marzenia 
zapatruje się zarząd klubu? 

- Każdy musi mieć marzenia, tak samo kibice, jak i zarząd klubu. To 
zupełnie normalna rzecz. Faktycznie, mamy dobrą passę i trzeba się 
z tego cieszyć. Ale pamiętajmy, że nic, co piękne, nie trwa wiecznie. 
Jakieś potknięcie prędzej czy później musi się przydarzyć. Jesteśmy tego 
świadomi i lepiej, żeby doszło do tego wcześniej, niż w decydującej fazie 
sezonu.

• Nie ulega wątpliwości, że drużyna spisuje się świetnie. Co jest 
kluczem do tak dobrej formy? 

- Myślę, że decydującym czynnikiem jest dobra atmosfera w klubie 
i drużynie oraz przyjacielskie stosunki między zawodnikami i działacza-
mi. Poza tym w sporcie trzeba też mieć trochę szczęścia, bo bez niego 
nie uda się wiele osiągnąć. Na razie ono nas nie opuszcza, zresztą nie 
tylko w tym sezonie. Mam nadzieje, że tak będzie dalej.

• Warto podkreślić, że droga do sytuacji, w której Motor jest nie-
pokonanym liderem tabeli nie była usłana różami. Konieczność stoso-
wania zastępstwa zawodnika, kontuzja Dominika Kubery, która wy-
kluczyła go z udziału w dwóch meczach… Mimo to zawodnicy zdają 
się tym nie przejmować… 

- Może nie tyle się tym nie przejmują, co po prostu sobie z tym radzą 
i to na pewno cieszy. Nigdy nie jest całkiem różowo. Jak wspomniałem, 
potrzebne jest szczęście, ale i to, żeby forma zawodników w odpowied-
nim momencie była na wysokim poziomie. Podam tu chociażby przy-
kład Jarosława Hampela, który miał słabszy początek sezonu. Jednak, 
kiedy zabrakło Dominika, Jarek wrócił do świetnej dyspozycji i wciąż 
utrzymuje ją na wysokim poziomie. To dla nas również wielki powód 
do radości.

• Dziś Motor czeka spotkanie z zamykającą ligową tabelę Arged 
Malesą Ostrów. Jesteście zdecydowanym faworytem. Jaki cel stawia-
cie przed drużyną? 

- Oczywiście chcemy wygrać to spotkanie, jak każde inne. Chcemy 
też ciekawego widowiska i radości dla kibiców z oglądania każdego wy-
ścigu. Myślę, że tak właśnie będzie.

W tym sezonie wystartowała Ekstraliga U24. Jak pan ocenia pomysł 
utworzenia tych rozgrywek?

- W każdym klubie jest to naturalne zaplecze dla pierwszej drużyny. 
Zawodnicy, którzy w poprzednich sezonach pełnili role rezerwowych 
i mieli mało okazji do startów, mogą sprawdzić się w boju. To także swo-
isty poligon doświadczalny do tego, żeby szukać nowych talentów i roz-
wijać młodych żużlowców poprzez regularne starty w zawodach. Myślę, 
że niedługo będziemy mogli zobaczyć efekty tej inicjatywy.

• W zespole U24 Motoru pojawiło się kilku nowych młodych za-
wodników. Ktoś z nich ma szanse w przyszłości na występy w pierw-
szej drużynie? 

- Każdy ma swoją szansę. Po sezonie będziemy oceniać ich przydat-
ność dla drużyny. Wtedy zapadną decyzje o kontynuacji współpracy lub 
o szukaniu nowych zawodników.

• Niedawno w Motorze U24 zadebiutował pochodzący z Finlandii 
An   Vuolas. Jeśli chodzi o żużel, to dość egzotyczny kierunek. Jak do-
szło do zakontraktowania tego żużlowca? 

- Szukamy zawodników z różnych krajów, którzy chcieliby spróbować 
swoich sił w Polsce. Kontaktujemy się z nimi i zapraszamy na treningi. 
Jeśli wypadają na nich obiecująco, dostają propozycję startów. Pomysł 
organizacji rozgrywek do lat 24 działa mobilizująco nie tylko na krajowy, 
ale i światowy żużel. Dla żużlowców z różnych stron świata jest to szan-
sa na pokazanie się, zdobywanie doświadczeń i później przenoszenie 
ich na swój rodzimy grunt. To może zaprocentować także w ich krajach.



Jarosław Hampel Motor Lublin
• Przed tygodniem zremisowaliście we Wrocławiu, a ty zdobyłeś 

11 punktów z bonusem. Do tego w ostatnim biegu w parze z Mikkelem 
Michelsenem wygraliście podwójnie, dzięki czemu udało się odrobić 
czteropunktową stratę do rywala. Czujesz się bohaterem Motoru? 

- Bez przesady, nie uważam się za bohatera. Doskonale wiemy o 
tym, że wszyscy pracują na wynik zespołu. Trzeba podkreślić, że kapital-
ne zawody odjechał chociażby Dominik Kubera, który uzyskał świetny 
wynik (14+2 pkt. – przyp. red.). We Wrocławiu każdy wykonał dobrą 
robotę.

• Remis we Wrocławiu można uznać za sukces? 
- Myślę, że tak. Sparta jest mocną ekipą, zwłaszcza na swoim torze 

i ten wynik można rozpatrywać w tych kategoriach. Tym bardziej, że 
przed ostatnim biegiem wrocławianie prowadzili 44:40. Brakowało nie-
wiele, żebyśmy przegrali, a po zakończeniu zawodów cieszyliśmy się z 
tego remisu.

• Za nami półmetek rundy zasadniczej, a Motor wciąż pozo-
staje liderem PGE Ekstraligi. Do tego nie przegrał jeszcze z żad-
nym rywalem. Zdajecie sobie sprawę, że kibice coraz mocniej 
liczą na to, że taki stan rzeczy utrzyma się do końca sezonu? 

- Zachowujemy spokój, bo wiemy, że czekają nas jeszcze 
trudne mecze, a w fazie play-off  wyniki z rundy zasadniczej 
nie będą miały znaczenia, wszystko zacznie się od nowa. 
Nie podpalamy się, robimy swoje i przygotowujemy się 
do kolejnych spotkań. Na razie jest dobrze.

• Początek sezonu w twoim wykonaniu nie był 
najlepszy. Po zmianie tunera wróciłeś na właściwe 
tory i co najważniejsze, utrzymujesz wysoką formę. 
Wszystko działa jak należy? 

- Zdecydowanie tak. Wiadomo, że zdarzają się 
poszczególne biegi, w których można byłoby coś po-
prawić, bo zawsze coś można zrobić lepiej. Czuję się 
dobrze na motocyklu, silniki pracują bez zarzutu i mam 
nadzieję, że tak pozostanie.

• Dziś czeka was mecz z Arged Malesą Ostrów. Benia-
minek w tym sezonie nie wygrał jeszcze meczu, mało tego, 
w żadnym z dotychczasowych spotkań nie zdobył więcej niż 36 
„oczek”, a na jego terenie wygraliście 20-punktową różnicą. To będzie 
dla was spacerek? 

- Trudno mi odpowiedzieć na to pytania. Myślę, że podchodzimy 
do tego meczu, jak do każdego kolejnego spotkania. Chcemy wygrać i 
sprawić radość naszym kibicom. Takie podejście jest najlepsze, bo pod-
chodzimy do tego co robimy profesjonalnie. Pamiętamy też o tym, że 
żadnego rywala nie można lekceważyć.

KOMPLEKSOWE ROZWIĄZANIA 
W PRODUKCJI OPAKOWAŃ 
KARTONOWYCH I ULOTEK 
DLA BRANŻY FARMACEUTYCZNEJ

www.intrograf.com.pl



Mariusz Staszewski Trener Arged Malesy Ostrów

• Po pierwszym meczu Arged Malesy z Motorem Dominik Kubera 
mówił, że nie było łatwo i na wygraną lublinianie musieli mocno zapra-
cować, a 20-punktowa wygrana była prawdziwym sukcesem. Jak pan 
ocenia tamto spotkanie? 

- My jesteśmy ligowym kopciuszkiem, a Motor to moim zdaniem 
w tej chwili najmocniejsza drużyna w lidze. W pierwszym meczu na na-
szym torze staraliśmy się na tyle, na ile mogliśmy, ale ostatecznie udało 
nam się zdobyć tyl;e punktów, ile regularnie zdobywamy w tym sezonie. 

• Z jakim celem przyjechaliście do Lublina? 
- Chciałbym z pełną odpowiedzialnością powiedzieć, że przyjecha-

liśmy walczyć o zwycięstwo. Ale mogę zapewnić, że chcemy powalczyć 
i dać z siebie tyle, ile będziemy w stanie. To będzie bardzo trudny mecz, 
ale chcielibyśmy wyjść z niego z twarzą.

• Na pewno oglądał pan mecze Motoru. Jak pan ocenia tę drużynę? 
- Jak wspomniałem, moim zdaniem to w tej chwili najsilniejsza dru-

żyna w lidze. Uważam, że może spotkać się w fi nale z ekipą z Gorzowa, 
choć żużel jest sportem kontuzjogennym i jeszcze wiele może się wyda-
rzyć. Jednak to właśnie lublinianie wydają się być obecnie najbardziej 
kompletnym zespołem.

• Wciąż czekacie na pierwsze punkty w obecnym sezonie. Spodzie-
wał się pan, że powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej będzie dla 
was aż tak bolesny?

- Szczerze mówiąc, to przeczuwałem, że tak to może wyglądać i 
w pojedynkach z ekipami z Lublina czy Gorzowa będziemy bez szans. 
Chociaż liczyłem, że takie mecze jak z zespołami z Grudziądza czy Często-
chowy na swoim torze będą dla nas do wygrania i przynajmniej w dwóch 
spotkaniach uda nam się coś uszczknąć. Rzeczywistość okazała się jed-
nak inna. 

• W Lublinie liczy pan na Grzegorza Walaska? W tym sezonie wrócił 
do PGE Ekstraligi i pokazał, że wciąż potrafi  świetnie jeździć, choć ostat-
nio zmagał się z kontuzją i powrót na tor w ostatnim meczu z Moje Ber-
mudy Stalą Gorzów nie był dla niego zbyt udany. 

- Trudno powiedzieć, bo po urazie nie miał okazji do startów poza 
ligą, odjechał jedynie kilka treningów. Ale to bardzo doświadczony za-
wodnik i zdążyliśmy się przyzwyczaić do tego, że potrafi  być nieobliczal-
ny, więc wszystko może się zdarzyć.

• Co z waszymi młodzieżowcami? Nie ulega wątpliwości, że talentu 
im nie brakuje, a niektórzy przewidywali, że ich dobra forma może być 
dla was szansą na skuteczną walkę o utrzymanie. W PGE Ekstralidze 
jednak jeszcze nie zdążyli błysnąć. 

- Widać, że PGE Ekstraliga zrobiła na nich duże wrażenie. Pospinali 
się na tyle, że nie mogą pokazać pełni swoich możliwości. Ale cały czas 
ciężko pracujemy i mam nadzieję, że jeszcze w tym sezonie odpalą.

• Jako trener w Ostrowie pracuje pan od 2017 roku. W tamtym se-
zonie rywalizowaliście z Motorem na szczeblu drugiej ligi. Jak wspomi-

na pan ostatnie starcie z lubelską ekipą, czyli półfi nałowe spotkanie 
rewanżowe w fazie play-off ? 

- Co mogę powiedzieć… Chciałoby się, żebyśmy powtórzyli tamten 
wynik i do ostatniego biegu walczyli o zwycięstwo. Wtedy jednak różnica 
między drużynami z Lublina i Ostrowa była zdecydowanie mniejsza, niż 
teraz.
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- Co mogę powiedzieć… Chciałoby się, żebyśmy powtórzyli tamten 
wynik i do ostatniego biegu walczyli o zwycięstwo. Wtedy jednak różnica 
między drużynami z Lublina i Ostrowa była zdecydowanie mniejsza, niż 
teraz.



Liczby meczu

20 Różnicą tylu punktów Motor wygrał 
pierwsze spotkanie obu drużyn w tym 
sezonie, rozegrane 20 maja w Ostro-

wie.

56  Razy spotykały się dotąd zespoły z Lub-
lina i Ostrowa. 23 mecze kończyły się 
zwycięstwami Motoru, 31 razy wygry-

wali ostrowianie, padły dwa remisy.

1 Punkt wywalczył w swoim ostatnim wystę-
pie w Lublinie Chris Holder. Dzisiejszy lider 
Arged Malesy Ostrów w ubiegłym sezonie 

rywalizował z Motorem jako zawodnik klubu 
z Torunia.

2 Punkty dla Motoru zdobył w ostatnim me-
czu obu drużyn rozegranym w Lublinie Ma-
ciej Kuciapa, obecny trener „Koziołków”. 

Było to w drugim meczu półfi nałowym 2. Ligi 
Żużlowej w 2017 roku.

11 Tyle zwycięstw z rzędu na własnym to-
rze mają na koncie zawodnicy Motoru. 
Ostatniej porażki w Lublinie doznali pod 

koniec sierpnia 2019 roku.

 TANIE OGRZEWANIE

www.goleniewski.pl

 POMPY CIEPŁA
 REKUPERACJA

lat doswiadczenia
 w pompach ciepła
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MOTOR Lublin ARGED MALESA Ostrów Wlkp.

MACIEJ KUCIAPA

speedwaymotorlublin

speedwaymotorlublin motorlublinpgee

MotorTVSpeedway

683 382 65,16 s.
Maksym Drabik (22.06.2019)

TOMASZ GAPIŃSKI

OLIVER BERNTZON

GRZEGORZ WALASEK

MATIAS NIELSEN

CHRIS HOLDER

JAKUB KRAWCZYK

SEBASTIAN SZOSTAK

JAROSŁAW HAMPEL

ZASTĘPSTWO ZAWODNIKA

MAKSYM DRABIK

FRASER BOWES
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WIKTOR LAMPART

MATEUSZ CIERNIAK 
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MIKKEL MICHELSEN

MATIAS NIELSEN

WIKTOR LAMPART
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TOMASZ GAPIŃSKI

OLIVER BERNTZON

FRASER BOWES

MATIAS NIELSEN

JAROSŁAW HAMPEL 

TOMASZ GAPIŃSKI

OLIVER BERNTZON

MATEUSZ CIERNIAK

SEBASTIAN SZOSTAK

MAKSYM DRABIK

CHRIS HOLDER

MIKKEL MICHELSEN

GRZEGORZ WALASEK

JAKUB KRAWCZYK

MAKSYM DRABIK

CHRIS HOLDER

FRASER BOWES

Sędzia: Krzysztof Meyze, Komisarz toru: Tomasz Walczak, Kierownik Zawodów: Kamil Walczak, Kierownik Startu: Marcin Wnuk, Pomocnik Kierownika Startu: Przemysław Olszewski, Kierownik Drużyny: Marcin Świderski, Kierownik Parku Maszyn: Rafał Niedziela, Kierownik ds. Bezpieczeństwa: Michał Woźniak, Sekretarz Zawodów: Kamil Piech, 
Lekarz Zawodów: Marek Winiarz, Spiker: Dominik Berwertz, Prezenter: Tomasz Maciuszczak, Toromistrz: Marek Walczak, Wirażowi: Kamil Krzos, Paweł Hawryluk, Paweł Ratajewski, Emil Zakrzewski, Mateusz Wąsik, Mateusz Drogomirecki
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Arged Malesa Ostrów

Rok założenia: 1909
Barwy: czerwono-białe
Debiut w najwyższej lidze: 24 czerwca 1951
Adres: ul. Piłsudskiego 64, 63-400 Ostrów Wielkopolski.
Stadion: Stadion Miejski w Ostrowie Wielkopolskim (pojemność 
12 000)
Prezes: Waldemar Górski
Trener: Mariusz Staszewski

SUKCESY
2 medale Drużynowych Mistrzostw Polski
Jeden srebrny: 1949.
Jeden brązowy: 1950.
1 medal Mistrzostw Polski Par Klubowych:
Brązowy: 2005.
1 medal Drużynowych Mistrzostw Polski Juniorów
Brązowy: 2021.

SKŁAD W 2021 ROKU
Seniorzy: Oliver Berntzon (1993, Szwecja), Mateusz Błażykowski (2000, 
U24), Filip Hjelmland (1998, Szwecja, U24), Chris Holder (1987, Au-
stralia), Tomasz Gapiński (1982), Nicolai Klindt (1988), Ma  as Nielsen 
(2000, Dania, U24), Tim Soerensen (2000, Dania, U24), Grzegorz Wala-
sek (1976).
Juniorzy: Kacper Grzelak (2003), Jakub Krawczyk (2004), Jakub Poczta 
(2004), Sebas  an Szostak (2003).

KLUCZOWY ZAWODNIK
Chris Holder – indywidualny mistrz świata z 2012 roku. W elitarnym 
cyklu Grand Prix startował w latach 2010-2018. W tym czasie 19 razy 
stawał na podium, wygrywając pięć pojedynczych rund. W 2007 i 2008 

roku sięgał po Indywidualne Mistrzostwo Świata Juniorów. Z reprezen-
tacją Australii zdobył trzy srebrne i dwa brązowe medale Drużynowego 
Pucharu Świata. 
Na polskich torach debiutował w 2007 roku w barwach klubu z Wrocła-
wia. Rok później przeniósł się do Torunia, gdzie już w pierwszym sezonie 
sięgnął z drużyną po złoto Drużynowych Mistrzostw Polski. W barwach 
„Aniołów” startował w sumie przez 14 lat i w tym czasie do swojego do-
robku medalowego z zespołem z grodu Kopernika dołożył jeszcze trzy 
krążki srebrne i dwa brązowe. Po sezonie 2021 zmienił barwy klubowe, 
wzmacniając skład beniaminka z Ostrowa. W obecnych rozgrywkach 
jest najskuteczniejszym zawodnikiem w swojej ekipie.

Gwarantowana 
jakość

ążki srebrne i dwa brązowe. Po sezonie 2021 zmienił barwy klubow
macniając skład beniaminka z Ostrowa. W obecnych rozgrywka
t najskuteczniejszym zawodnikiem w swojej ekipie.



Walka do samego końca
SPEED CAR MOTOR 
LUBLIN – TŻ 
OSTROVIA OSTRÓW 
WIELKOPOLSKI 47:43
Motor: 9. Bjarne Pedersen 
9+1 (2*,3,2,2,0), 10. Sta-
nisław Burza 4 (3,1,0,0,d), 
11. Paweł Miesiąc 14+1 
(3,3,3,2*,3), 12. Maciej 
Kuciapa 2 (0,d,1,0,1), 13. 
Daniel Jeleniewski 3 (3,d,-
,-), 14. Oskar Bober 13 
(3,1,3,3,3), 15. Emil Peroń 
2+1 (0,2*,0).

Ostrovia: 1. Jonas Jeppe-
sen 5 (1,1,2,1,-), 2. Łukasz 
Sówka 3+1 (0,2,1*,-), 
3. Kamil Brzozowski 
11+4 (1*,3,3,1*,2*,1*), 
4. Patryk Dolny 13+1 
(2,2*,1,3,3,2), 5. Adam 
Ellis 7 (w,2,2,2,1,-), 6. Ka-
mil Nowacki 1+1 (1*,0,0), 
7. Marcel Studziński 3 
(2,1,0).

Po raz ostatni drużyna z Ostrowa przyjechała na ligowe 
starcie do Lublina 8 września 2017 roku. Było to rewan-
żowe spotkanie w półfi nale 2. Ligi Żużlowej. Lublinianie 

wygrali 47:43 zapewniając sobie awans do fi nału rozgrywek.
W pierwszym meczu ostrowianie wygrali na swoim torze 

46:44. Faworytem rewanżu były więc „Koziołki”, które w za-
sadniczej części sezonu pokonały u siebie ekipę z południowej 
Wielkopolski 54:35. Faza play-off  rządzi się jednak swoimi pra-
wami i ostrowianie postawili nad Bystrzycą naprawdę trudne 
warunki.

Motor od początku zawodów prowadził i utrzymywał kil-
kupunktowe prowadzenie. Gospodarze większą część meczu 
musieli radzić sobie bez swojego ówczesnego kapitana Danie-
la Jeleniewskiego. „Jeleń” w czwartej gonitwie z winy rywala 
upadł na tor i co prawda wygrał powtórkę, ale kolejny wyścig 
ze swoim udziałem zakończył notując defekt, a do następnych 
startów już nie wyjeżdżał.

Przed biegami nominowanymi przewaga Motoru wynosiła 
osiem punktów (43:35). 14. gonitwę podwójnie wygrali jednak 
goście, co oznaczało, że emocje w tym spotkaniu będą do sa-
mego końca. W 15. wyścigu na wysokości zadania stanął jednak 
Paweł Miesiąc, który popisał się indywidualnym zwycięstwem, 
a biegowy remis dał lublinianom upragniony awans do fi nału.

To właśnie Miesiąc był najskuteczniejszym żużlowcem w 
ekipie gospodarzy, zdobywając tego wieczoru płatny komplet. 
13 „oczek” dołożył Oskar Bober. Co ciekawe, w tym spotkaniu 
jako zawodnik wystąpił obecny trener Motoru Maciej Kuciapa. 
Na swoim koncie zapisał dwa punkty.



Każda złotówka, którą przeznaczasz 
na gry liczbowe LOTTO, to 19 groszy 
dla sportu i kultury.
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Każda złotówka, którą przeznaczasz 
na gry liczbowe LOTTO, to 19 groszy 
dla sportu i kultury.

Zwycięstwem Dominika Kubery zakończył się ostatni turniej kwalifi kacyjny do 
Grand Prix Challenge, rozegrany na torze w węgierskim Nagyhalasz. Nasz za-
wodnik o przepustkę do przyszłorocznych Indywidualnych Mistrzostw Świata 

powalczy w sierpniu w szkockim Glasgow.
Kubera na Węgrzech rozegrane w ubiegłą sobotę zawody rozpoczął od dwóch 

zwycięstw. Plecy rywali oglądał tylko raz, gdy w swoim trzecim starcie przegrał z Ni-
ckiem Skorją i Oliverem Berntzonem. Później wygrał dwa kolejne biegi w zasadni-
czej części turnieju, a w wyścigu dodatkowym, decydującym o pierwszym miejscu 
zrewanżował się wspomnianemu Szwedowi. Oprócz tej dwójki awans do GP Chal-
lenge wywalczyli także David Bellego i Vaclav Milik. 

Kontakt

www.LALAK.pl

MORWOWA TOWER | ul. Morwowa

Wygrał na Węgrzech
WYNIKI:
1. Dominik Kubera (Polska) - 13+3 (3,3,1,3,3)
2. Oliver Berntzon (Szwecja) - 13+2 (2,3,2,3,3)
3. David Bellego (Francja) - 12+3 (2,2,3,3,2)
4. Vaclav Milik (Czechy) - 12+2 (3,2,3,2,2)
---
5. Brady Kurtz (Australia) - 11 (3,3,2,3,0)
6. Patrick Hansen (Dania) - 10 (2,2,1,2,3)
7. Nick Skorja (Słowenia) - 9 (3,1,3,1,1)
8. Chris Harris (Wielka Brytania) - 8 (0,3,1,2,2)
9. Marko Lewiszyn (Ukraina) - 8 (1,2,2,w,3)
10. Jewgienij Kostygow (Łotwa) - 7 (1,1,3,0,2)
11. Paco Castagna (Włochy) - 7 (2,1,2,1,1)
12. Lukas Fienhage (Niemcy) - 4 (1,0,0,2,1)
13. Fernando Garcia (Argentyna) - 3 (0,w,1,1,1)
14. Cris  an Zubillaga (Argentyna) - 2 (1,0,0,1,0)
15. Dennis Fazekas (Węgry) - 1 (t,1,0,0,0)
16. Mark Barany (Węgry) - 0 (0,0,0,0,0)
17. Richard Fuzesi (Węgry) - 0 (0)

BIEG PO BIEGU:
1. Milik, Hansen, Fienhage, Garcia
2. Skorja, Castagna, Zubillaga, Fuzesi
3. Kubera, Bellego, Lewiszyn, Barany
4. Kurtz, Berntzon, Kostygow, Harris
5. Berntzon, Milik, Fazekas, Barany
6. Kubera, Hansen, Kostygow, Zubillaga
7. Kurtz, Lewiszyn, Skorja, Garcia (w)
8. Harris, Bellego, Castagna, Fienhage
9. Milik, Lewiszyn, Harris, Zubillaga
10. Bellego, Kurtz, Hansen, Fazekas
11. Kostygow, Castagna, Garcia, Barany
12. Skorja, Berntzon, Kubera, Fienhage
13. Bellego, Milik, Skorja, Kostygow
14. Berntzon, Hansen, Castagna, Lewiszyn (w)
15. Kubera, Harris, Garcia, Fazekas
16. Kurtz, Fienhage, Zubillaga, Barany
17. Kubera, Milik, Castagna, Kurtz
18. Hansen, Harris, Skorja, Barany
19. Berntzon, Bellego, Garcia, Zubillaga
20. Lewiszyn, Kostygow, Fienhage, Fazekas
Bieg dodatkowy o miejsca 3-4:
21. Bellego, Milik
Bieg dodatkowy o miejsca 1-2:
22. Kubera, Berntzon

OBSADA GRAND PRIX CHALLENGE:
• Szymon Woźniak (Polska) • Dominik Kubera (Polska) • Max Fricke 
(Australia) • Jack Holder (Australia) • Rohan Tungate (Australia) • Robert 
Lambert (Wielka Brytania) • Daniel Bewley (Wielka Brytania) • Kim Nilsson 
(Szwecja) • Oliver Berntzon (Szwecja) • Anders Thomsen (Dania) • Rasmus 
Jensen (Dania) • Kai Huckenbeck (Niemcy) • Andrzej Lebiediew (Łotwa) • 
Mar  n Vaculik (Słowacja) • David Bellego (Francja) • Vaclav Milik (Czechy)



Zawodnicy 
Motoru 
w sezonie 
2022Siarka jest pierwiastkiem niezbędnym 

w prawidłowym rozwoju roślin, mającym wpływ 
na jakość plonu. W polskich warunkach glebowych 
spotykamy się z deficytem siarki, a jej niedobór 
ogranicza pobieranie azotu przez rośliny uprawne. 
Nawozy mineralne zawierające siarkę w formie 
siarczanowej, bezpośrednio przyswajalnej dla roślin, 
idealnie nadają się do uzupełniania tego składnika 
pokarmowego podczas wegetacji roślin.

ODPOWIEDZIALNI 
ZA PLON

www.grupaazoty.com
www.nawozy.eu

agro@grupaazoty.com

MIKKEL MICHELSEN 
ŚR. BIEG. 2,404

DOMINIK KUBERA 
ŚR. BIEG. 1,882

WIKTOR LAMPART 
ŚR. BIEG. 1,667

MAKSYM DRABIK 
ŚR. BIEG. 1,957

JAROSŁAW HAMPEL 
ŚR. BIEG. 1,705

MATEUSZ CIERNIAK 
ŚR. BIEG. 1,625

FRASER BOWES 
ŚR. BIEG. 0,667*

*zawodnik niesklasyfi kowany



Motor Lublin – Betard 
Sparta Wrocław 50:40

Fot. Przemek Gąbka

Betard Sparta Wrocław 
– Motor Lublin 45:45

Fot. Gosia Cieśluk
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Zapytaliśmy znane postaci ze świata żużla o ich opinie po półmetku 
sezonu zasadniczego w PGE Ekstralidze. Zadaliśmy im te same pytania:

1. Czy prowadzenie Motoru Lublin z kompletem zwycięstw po siedmiu meczach 
można rozpatrywać w charakterze niespodzianki?

2. Największe zaskoczenie w tej części sezonu.
3. Największe rozczarowanie.

MAREK KĘPA 
(BYŁY ŻUŻLOWIEC, LEGENDA MOTORU)
1. Moim zdaniem jest to wynik ciężkiej pra-

cy i maksymalnej koncentracji w każdym 
spotkaniu. Na razie jednak nie popadał-
bym w hurraoptymizm, bo mam nadzieję, 
że czas na świętowanie dopiero przyjdzie. 
Liczę, że drużyna będzie podchodzić do 
kolejnych spotkań z podobnym zaangażo-
waniem. Ważne jest, aby nie lekceważyć 
żadnego rywala.

2. Największym zaskoczeniem po raz kolejny 
są dla mnie lubelscy kibice. O tym, co dzię-
ki nim znowu ogląda cała Polska i cały żuż-
lowy świat, można mówić tylko w samych 
superlatywach. Warto podkreślić ich fan-
tastyczne zachowanie nie tylko w meczach 
domowych, ale i na wyjazdach.

3. Tu znowu skupię się na Motorze. Ogólnie 
widzę tu same pozytywy, ale jako drużyna 
mamy do poprawienia pewne niuanse, po 
których wyeliminowaniu wszystko powin-
no działać perfekcyjnie. O takich rzeczach 
trzeba rozmawiać w gronie zawodników, 
działaczy i wszystkich osób, które pomaga-
ją podczas zawodów i treningów. Na wagę 
złota jest chociażby to, żeby mechanicy byli 
w pełnej gotowości z drugim motocyklem 
po wyjeździe swojego zawodnika na tor. 
Dopracowania wymagają tez na przykład 
kwes  e związane z polewaniem toru. Le-
piej o tym rozmawiać teraz, żeby wyelimi-
nować wszystkie błędy, które mogą decy-
dować o upragnionym tytule.

TOMASZ DRYŁA 
(KOMENTATOR CANAL PLUS)
1. Myślę, że nie, bo w przypadku każde-

go z aktualnych medalistów taka sytu-
acja nie byłaby wyjątkową sensacją. 
Dokonał tego jednak tylko Motor i to 
na pewno jest duża rzecz. To dla lub-
linian bardzo przyjemny widok, ale 
trzeba mieć świadomość, że przy takich 
aspiracjach, to dopiero początek dro-
gi.. Sezon tak naprawdę rozpocznie się 
w sierpniu - wtedy trzeba być zdrowym 
i w pełni formy.

2. Chyba wskażę tu Fogo Unię Leszno. To dru-
żyna mocno przebudowana, nękana kon-
tuzjami, z debiutującym w PGE Ekstralidze 
Francuzem Davidem Bellego i będąca wy-
soko w tabeli. Moim zdaniem jest to naj-
większe zaskoczenie na plus.

3. Muszę tu wymienić Arged Malesę Ostrów. 
Jakkolwiek nie życzylibyśmy dobrze be-
niaminkowi, to zero punktów w siedmiu 
meczach musi wpływać na taką ocenę. Ale 
wskażę także na Betard Spartę Wrocław 
i ZOOleszcz GKM Grudziądz, gdzie punktów 
jest za mało w stosunku do przedsezono-
wych oczekiwań.

GRZEGORZ CHYLIŃSKI 
(WSPÓŁPROWADZĄCY ŻUŻLOWĄ 
AUDYCJĘ „PIĘĆ JEDEN” W RADIU FREEE)
1. Biorąc pod uwagę konieczność stosowania 

zastępstwa zawodnika za Grigorija Łagutę, 
jest to swego rodzaju pozytywna niespo-
dzianka. Ale to także dowód na to, że lub-
linianie mają nieprzewidywalny, ale i wy-
równany skład.

2. Poza wynikami Motoru pozytywnie zasko-
czył dobry początek sezonu w wykonaniu 
Maksyma Drabika, który wrócił do jazdy 
na żużlu po rocznej przerwie. To było 
prawdziwe „wejście smoka”. Zobaczymy, 
co przyniesie dalsza część rozgrywek i 
w jakiej formie fizycznej i psychicznej bę-
dzie Maks.

3. Na pewno rozczarowaniem są wyniki Ar-
ged Malesy Ostrów. To pokazuje, jak duża 
jest przepaść między eWinner 1. Ligą, 
a PGE Ekstraligą. Nawet te sześć milio-
nów złotych w ramach kontraktu telewi-
zyjnego niczego nie zmienia i ostrowianie 
są chłopcami do bicia, w każdym z do-
tychczasowych meczów nie gromadząc 
więcej niż 36 punktów.



Ekstraliga U24
 TABELA EKSTRALIGI U24
1. Arged Malesa Ostrów 6 11 +67
2. Agromix Polcopper Unia Leszno 7 11 +64
3. GKM Grudziądz 7 9 +48
4. KS Toruń 7 8 +38
5. Stal Gorzów 6 6 +35
6. WTS Sparta Wrocław 5 4 -21
7. Motor Lublin 7 3 -97
8. Włókniarz Czestochowa 7 0 -134

MOTOR LUBLIN U24 – WTS SPARTA WROCŁAW U24 37:53
Motor U24: Fraser Bowes 7+1 (2,3,0,2*,U,0), Jakub Valkovic 2+1(1*,0,1,-), 

An    Vuolas 8+2 (1*,1*,1,3,W,2), Kamil Wieczorek 3 (1,2,0,-,-), Mateusz Tudzież 
12 (3,1,1,3,3,1), Jan Rachubik 2 (0,2,0), Wiktor Firmuga 3 (2,D,1), Maksymilian 
Śledź (ns).

Sparta U24: Sandro Wassermann 7+1 (T,3,2*,1,1), Nick Skorja 9+2 
(0,2*,3,2,2*), Lukas Baumann 14 (3,3,3,2,3), Jack Andrew Smith 0 (0,0,-,0), 
Bartłomiej Kowalski 10+1 (2,2,2*,1,3), Michał Curzytek 9 (0,1,3,2*,3), Mateusz 
Panicz 4+1 (3,1*,T)



Tabela PGE Ekstraligi 
1. Motor Lublin 8 16 +92
2. Fogo Unia Leszno 8 12 0
3. Moje Bermudy Stal Gorzów 8 11 +61
4. zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa 8 9 +48
5. ZOOleszcz GKM Grudziądz 8 7 -44
6.  Betard Sparta Wrocław  8 7 +14
7.  For Nature Solu  ons Apator Toruń  8 6 -24
8. Arged Malesa Ostrów 9 0 -147

Wyniki 8. kolejki
Fogo Unia Leszno – ZOOleszcz - GKM Grudziądz  47:43
Arged Malesa Ostrów – Moje Bermudy Stal Gorzów  34:55
Zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa – For Nature Solu  ons Apator Toruń  50:40
Betard Sparta Wrocław – Motor Lublin  45:45

Zestaw par 9. kolejki
Motor Lublin – Arged Malesa Ostrów  (piątek, 17 czerwca, godz. 18:00)
ZOOleszcz GKM Grudziądz - zielona-energia.com Włókniarz Częstochowa  (piątek, 17 czerwca, godz. 20:30)
Moje Bermudy Stal Gorzów - Betard Sparta Wrocław  (niedziela, 19 czerwca, godz. 16:30)
For Nature Solu  ons Apator Toruń – Fogo Unia Leszno  (niedziela, 5 czerwca, godz. 19:15)

NOWE BMW SERII 
2 ACTIVE TOURER.

BMW 223i Active Tourer. Zużycie paliwa w cyklu mieszanym w l/100 km: 6–6,4. Emisja CO
2
 w cyklu mieszanym w g/km: 137–146.  

Rata miesięczna netto w BMW Comfort Lease dla przedsiębiorców dla BMW 218i Active Tourer za 151 776 zł brutto. Opłata wstępna 
22,5%, okres leasingu 24 miesiące, średnioroczny deklarowany przebieg 15 000 km, gwarantowana wartość końcowa. Podane ceny 
są rekomendowanymi cenami detalicznymi zawierającymi podatek VAT oraz podatek akcyzowy i nie są wiążące. BMW Polska nie 
prowadzi sprzedaży bezpośredniej. Niniejsza symulacja nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Zawarcie umowy 
uzależnione jest od pozytywnego wyniku weryfikacji prawnofinansowej Klienta oraz zawarcia ubezpieczenia OC/AC. BMW Comfort 
Lease jest oferowany przez BMW Financial Services Polska Sp. z o.o. Prezentowane na zdjęciach modele mogą różnić się wersją silnika 
oraz mogą zawierać dodatkowo płatne wyposażenie. Indywidualne oferty dostępne u Dealerów BMW.

ZA 1500 PLN NETTO MIESIĘCZNIE.

Dealer BMW Best Auto
ul. Metalurgiczna 60
Lublin
tel.: +48 81 749 58 58
www.bmw-bestauto.pl
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