„RAZEM Z KORCZAKIEM BIEGAM DLA NIEPODLEGŁEJ”
VI Jaroszowski Marszobieg Przełajowy
6 października 2018 roku
Zespół Szkolno–Przedszkolny w Jaroszowie, Ochotnicza Straż Pożarna
w Jaroszowie, Państwowa Inspekcja Sanitarna Oddział w Świdnicy, AKS
Strzegom, OSiR Strzegom oraz Społeczność Biegowa „Strzegomska Dwunastka”
kolejny już raz przygotowali dla uczestników wspaniałe święto sportu.
Otwarcia Marszobiegu dokonała Dyrektor ZSP w Jaroszowie – Beata Jankiewicz
w towarzystwie Burmistrza Strzegomia Zbigniewa Suchyty oraz Zastępcy Burmistrza
Wiesława Witkowskiego. Dzięki współpracy i wsparciu Polskiego Stowarzyszenia
im. Janusza Korczaka tegoroczna edycja wpisała się w obchody 100-lecia niepodległości
Polski w społecznym ruchu korczakowskim. Wydarzenie zostało zrealizowane w ramach
projektu PSK: „Korczakowskie Kręgi Wolności i Niepodległości”.
Dla uczczenia rocznicy odśpiewano uroczyście wszystkie zwrotki hymnu państwowego.
Przeprowadzono 8 biegów na różnych dystansach dla przedszkolaków, uczniów szkoły
podstawowej i gimnazjum. Kilka minut później wystartowali uczestnicy marszu Nordic
Walking. Wszyscy ukończyli zawody w dobrej formie. Po ukończonych biegach czekał na
uczestników posiłek – kiełbaska z grilla, którą serwowali rodzice z Rady Rodziców.
Podczas Marszobiegu funkcjonowała loteria fantowa, gdzie można było nabyć losy, każdy los
był nagradzany.
Sprawna praca biura zawodów umożliwiła wcześniejsze rozpoczęcie ceremonii dekoracji
wszystkich uczestników, wręczenie podziękowań osobom i podmiotom, które wsparły
zorganizowanie Marszobiegu oraz to, na co wszyscy z napięciem oczekiwali – losowanie
nagród. Uczestnicy sobotnich zawodów otrzymali okolicznościowe medale ufundowane przez
Polskie Stowarzyszenia im. Janusza Korczaka, a najlepsi w biegu głównym i marszu Nordic
Walking granitowe trofea.
Od dziś Marszobieg może chwalić się nowym rekordem frekwencji – łącznie we wszystkich
biegach i marszu NW wzięło udział 270 uczestników – 162 uczestników w biegach dzieci
i młodzieży oraz 108 uczestników biegu głównego i marszu Nordic Walking z:



Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Janusza Korczaka w Jaworze
Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii im. Janusza Korczaka w Zgorzelcu

Podsumowując należy podkreślić, że Organizatorzy dołożyli wszelkich starań
w przygotowaniach Marszobiegu, a uczestnicy docenili starania tworząc wspaniałe widowisko
sportowe i rekreacyjne w pełni oddające myśl przewodnią – wielopokoleniową integrację
sportową. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w przygotowania, uczestnikom za
przybycie i stworzenie wspaniałego święta sportu w Jaroszowie i do zobaczenia w przyszłym
roku.
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