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naprawa sprzętu leśno-ogrodniczego
naprawa motocykli, skuterów i qadów

mechanika pojazdowa, diagnostyka komp.
wymiana opon, serwis klimatyzacji

AUTO SERVICE
AUTO 

SZYBY

NAPRAWY POWYPADKOWE
tel. 501 266 944

tel. 25 758 33 33
Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 5
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SPRZEDAŻ WYMIANA

          LATEM

BĘDZIE DROŻSZY!

2,5 l, 150 KM, benzyna,
automat, 2009 r. tel. 608 410 762

Jako stowarzyszenie miłośników dawnych motocykli działają 
od 1997 roku. Skupiają wokół siebie motocyklistów, kolekcjonerów, 

pasjonatów i restauratorów zabytkowych pojazdów. – Wiek i poglądy 
nie mają znaczenia. Łączy nas wspólna pasja i miłość do dawnej moto-
ryzacji. Wszystko w koleżeńskiej atmosferze i wzajemnym poszanowa-
niu – piszą o sobie na swoje stronie internetowej – www.kdm-magnet.pl.

Mazowiecki Rajd Weteranów Szos to jedna z dwóch organizo-
wanych przez stowarzyszenie imprez ogólnopolskich. Jego oczko w 
głowie, które zainicjowało powstanie klubu. Pierwszy rajd wystarto-
wał w 1996 roku i od razu zyskał ogromne uznanie, nie tylko wśród 
pasjonatów, ale i mieszkańców. Co roku przyciąga rzesze amatorów 
zabytkowych jednośladów i mimo pełnoletniości, jego moc przycią-
gania nie słabnie. 

Bazą rajdu jak zwykle będzie internat zespołu szkół budowla-
nych i to tam odbędzie się powitanie uczestników i integracyjna 
kolacja. Następnego dnia – w sobotę – o godz. 10.00 w asyście Policji 
ruszą pod Miejską Bibliotekę Publiczną, skąd wystartują do 100-kilo-
metrowego rajdu prowadzącego drogami i bezdrożami powiatu miń-
skiego i sąsiednich. Nim wrócą na metę, pod biblioteką będzie można 
podziwiać wystawę zabytkowych skuterów i pojazdów oraz pokazy 
grupy rekonstrukcji historycznej, a dla na dzieci czekać będą liczne 
konkursy. Do konkursów sprawnościowych – „Gymkhana” i konkurs 
„wolnej jazdy” – między 16.00 a 18.30 staną również sami weterani. 
Rajd zakończy uroczysta dekoracja, a o godz. 21.00 – Bal Komandor-
ski w Mjuzik Pubie. W niedzielę miłośnicy zabytkowych motocykli że-
gnać się będą z mińską ziemią, by wrócić na nią za rok. 

Warto wybrać się pod mińską bibliotekę, bo w tym roku staną 
tam minimum 30-letnie motocykle o wysokim stopniu oryginal-
ności. Tych, którzy przegapią wizytę weteranów szos, pocieszymy. Po 
raz kolejny objęliśmy rajd patronatem medialnym, a relację z niego 
prezentować będziemy w CsTV na www.co-slychac.pl.

Miński Magnet właśnie osiągnął dojrzałość. Nad Srebrną – 
ku uciesze amatorów zabytkowych motocykli – ruszy już po 
raz 18. Długi weekend na przełomie maja i czerwca – od 31 
maja do 2 czerwca – jak zwykle będzie należał właśnie do 
weteranów szos. A wszystko za sprawą K.D.M. Magnet
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