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Rajd rowerowy "Rowerem przez gminę Rzekuń"Znakomita pogoda, znakomici uczestnicy,
znakomita atmosfera. Wszystko działo się w niedzielę 20 czerwca 2021 roku.
Od rana w rzekuńskiej...   Tężni solankowej zrobiło się gwarno od okolicznych fanów
przejażdżek rowerowych.
W Biurze Rajdu każdy uczestnik otrzymał pakiet startowy: kamizelkę, worek, dietetyczne
pieczywo, wodę i Quest z pytaniami.
Rajd miał na celu nie tylko "wykręcenie" jak największej ilości kilometrów w rywalizacji "aktywne
miasta" ale przede wszystkim poznanie ciekawych miejsc na terenie gminy Rzekuń.
Przed startem zabrali głos; asp. Aneta Waracka i asp. Krzysztof Kolator z Wydziału Prewencji
ostrołęckiej Policji. Uczulali niechronionych uczestników ruchu (rowerzystów) przed czyhającymi
na nich niebezpieczeństwami podczas poruszania się po drogach publicznych.
Wójt Gminy Rzekuń Bartosz Podolak i Dyrektor GBP Katarzyna Kossakowska przywitali
wszystkich uczestników życząc Im szerokiej drogi oraz wytrwałości podczas pokonywania trasy.
Marek Karczewski, organizator rajdu nakreślił zasady odgadnięcia wszystkich haseł w celu
późniejszego udziału w konkursie.
Uczestnicy po drodze mieli do odgadnięcia dwanaście zagadek terenowych znajdujących się na
trasie rajdu. Quest z pytaniami został opracowany przez młodzież z Rzekunia pod
kierownictwem Pani Katarzyny Kossakowskiej, Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w
Rzekuniu.
Zagadki, które trzeba było odgadnąć to:
1. Pod czyim wezwaniem jest kościół w Rzekuniu? - NAJŚWIĘTSZEGO SERCA
2. Ile krzyży jest na bramie Cmentarza w Rzekuniu? - PIĘĆ
3. Jak ma na imię najmłodszy bohater spoczywający na Cmentarzu w grobie z II WŚ.? -
STANISŁAW
4. Jaką nazwę nosi "Zakątek" w Susku Starym? - ZIELONY
5. Ile filarów ma pergola w Zielonym Zakątku"? - DWANAŚCIE
6. Kto był wcześniejszym właścicielem Dworku w Susku Starym? - GLINKA
7. Co znajduje się na skwerku w miejscowości Drwęcz? - KRZYŻ, ŚWIETLICA
8. Jaką nazwę noszą parkingi leśne przy drodze Lasów Państwowych zwaną "Kościelnicą"? -
WAŁ, SZKÓŁKA
9. Jak nazywa się jedna z siedmiu ofiar II WŚ. spoczywająca w zbiorowej mogile za kościołem?
- ALEKSANDER BURZYŃSKI
10. Jakiego koloru jest rzeźba Stefana Batorego, stojąca przy placu zabaw w Dzbeninie? -
BRĄZOWEGO
11. Na czyją cześć pobudowany jest pomnik przy ul. Kasztanowej w Czarnowcu - UŁANÓW
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ZASŁAWSKICH
12. Hasło końcowe to: - właśnie tylko uczestnicy mogli je wpisać do karty z pytaniami 
To było wydarzenie nie tylko sportowe ale również rekreacyjne i edukacyjne.Trasa wyprawy
została opracowana również przez rzekuńską młodzież, po małym liftingu ze względu na
nieprzejezdność drogi, tzw. Kościelnicy w Czarnowcu.
Trasa wiodła przez: Rzekuń - Susk Stary - Susk Nowy - Drwęcz - Daniszewo - Czarnowiec -
Kamianka - Korczaki - Dzbenin - Czarnowiec - Rzekuń.
Uczestnicy pokonali ponad 42km.
Wielu uczestników zdecydowało się również na zainstalowanie aplikacji "aktywne miasta" aby
pomóc Ostrołęce w zdobyciu jak największej ilości punktów. Aby zdobyć 1. punkt dla Ostrołęki
należy przejechać prawie 52km.
Na mecie, w rzekuńskiej tężni na uczestników czekała gorąca pizza od sąsiadów z Brother`s
Pizza.
Uhonorowano również pamiątkowymi medalami wszystkie dzieci za podjęcia wyzwania. Od
XtremeSport z Ostrołęki dzieci otrzymały dzwonki na wyposażenie swojego roweru i w celu
poprawienia bezpieczeństwa na drodze.
W konkursie z nagrodami rzeczowymi zwyciężyli najbardziej zorientowani w lokalnej historii i
pilni słuchacze rajdu. Do wygrania były; książki, akcesoria rowerowe, bony do zrealizowania w
sieci sklepów Empik i trzy pizze od Brothers`ów.
Wszyscy odjechali do domów uśmiechnięci... i opaleni 

Z tego miejsca składamy gorące podziękowania dla:- Agromasz
Rzekuń - Krzysztof Wiszowaty;
- Brother`s Pizza Rzekuń - Przemysław i Karol Karlak;
- Melvit S.A. Kruki - Marcin Kamiński;
- Ośrodek Szkolenia Kierowców - Jarosław Piasta;
- Xtreme Sport Ostrołęka - Wojciech Nosek;
- policjantom z Wydziału Ruchu Drogowego ostrołęckiej Policji za
perfekcyjne zabezpieczenie trasy rajdu;
- policjantom z Wydziału Prewencji - asp. Aneta Waracka, asp.
Krzysztof Kolator;
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Rzekuniu - Wiesław Frydrych,
Sylwester Napiórkowski;
- Zespołowi karetki Grupa Nadzieja;
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Organizatorzy; Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu i Gmina Rzekuń dziękują serdeczniewszystkim uczestnikom za przybycie w tak upalny dzień i pokonanie niełatwej trasy.KatarzynaKossakowska, Bartosz PodolakUczestniczka Justyna Sokołowska o rajdzie:„Rajd rowerowy „Rowerem przez gminę Rzekuń”odhaczam w swoim kalendarzu zaplanowanych imprez sportowych. Przejechałam w sumie 57km z dojazdem i powrotem. Nie byłabym sobą, gdybym coś nie „naskrobała”. Dwie kurpiankiotrzymują ode mnie puchary 

za odwagę, wytrwałość

 oraz poczucie humoru na całej trasie rajdu @Małgorzata Bacławska i @Renia Grzybowska.Promocja zdrowego stylu życia to właśnie takie imprezy. Wiem też, że nałożył się OstrołęckiCross szalonego Kurpsia (część z Was tam właśnie była, ale to też ta sama gmina), było teżbardzo gorąco i rozumiem tych, którzy ze względów bezpieczeństwa zrezygnowali. Poniższylink pomoże wam przebyć grę terenową i wydrukować ulotkę. https://questy.org.pl/quest/rowerem-przez-gmine-rzekun Gminama wiele atutów krajoznawczych, atrakcji historycznych i zapewniam, że jest fantastycznymterenem, aby rozwijał się tu ruch turystyki rowerowej. A znam te miejsca z autopsji i jestem tzw.patriotą 
 lokalnym gminy.O samym rajdzie:
świetna organizacja 

 Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu Katarzyna Kossakowska
honorowy patronat wójt Bartosz Podolak 

super pilot i przewodnik wyprawy Marek Karczewski 

służby zabezpieczające rajd

sponsorzy 

Moim zdaniem było fantastycznie. O rajdzie można przeczytać w mediach, ale… Niepoczujecie atmosfery, nie zdobędziecie doświadczenia, nie porozmawiacie o miejscach iludziach zamieszkujących na tym terenie. Nie zdobędziecie skarbu (zdobędziecie 

 link powyżej 
), nie otrzymacie medalu, worka prezentów (owsianka i chrupiące chlebki Melvitu, odblask,brelok i worek), fajnej kamizelki odblaskowej, nie weźmiecie udziału w konkursie (wygrałamkartę podarunkową 50zł z Empiku). Tak i jeszcze nie poznacie jak smakuje w takim upalefantastyczna, gorąca pizza - dla mnie nr 1 w okolicy https://www.brothers-pizza.pl/ Udanego,aktywnego tygodnia Kochani 

„DUŻA GALERIA ZDJĘĆ
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https://questy.org.pl/quest/rowerem-przez-gmine-rzekun?fbclid=IwAR3MCfvTJmFxOIokP8GSF0LSqtgQzsciYxkInagR4b3CYewXnkArtultOTE
https://questy.org.pl/quest/rowerem-przez-gmine-rzekun?fbclid=IwAR3MCfvTJmFxOIokP8GSF0LSqtgQzsciYxkInagR4b3CYewXnkArtultOTE
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.brothers-pizza.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR1--pAYNoDSCv1Si3yY_0Nfk_dUpGKoiX2SiRSIPLyNpkF98YkhbbZyNqw&h=AT1-Ntx9sdLAj5k1CUgJkneglPJhAOehUnAbToOECstxGgL0teKm1WyZ9Hw1PmE8s6XFgL0btrBYiWwrwlkGyDfe0OiabyM7_QrLyyRSC5kWRnL8HNTmocGVCNoAvPd4swaI&__tn__=-UK-R&c[0]=AT2LtiRNsQaLdUDszULTe7GeQDu2mONOJRc980KnGxkvak8iC_KkTuk2GImPwM2K5rrP5YHD0hFS7owhPEz3fAr6yK6Tw9JbsfxLfbER3AO6R17-B-twt-t3VRiKEGEH6snCdBHWv1GwiABvrKWhjDQNYGcMBXOOgUCaP6zt3m0SMoXxo9pVPJaz2-_JZMfj90oOrzET
https://www.facebook.com/media/set?vanity=BibliotekaRzekun&set=a.4084882254913994
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