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W dniu 24 listopada 2012 roku już po raz szósty odbyły się Igrzyska Sportowe
podopiecznych Ośrodków Kuratorskich okręgu słupskiego pod patronatem honorowym
Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku. Po raz drugi zawody odbywały się w gościnnych
progach Gimnazjum im. Jana Pawła II w Miastku i po raz drugi zostały one zorganizowane
przez pomysłodawcę Igrzysk – kierownika Ośrodka Kuratorskiego w Miastku kuratora
Dariusza Zabrockiego przy wsparciu kuratorów Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej Sądu
Rejonowego w Miastku.
Tegoroczne Igrzyska uroczyście rozpoczął Burmistrz Miasta Miastko - Pan Roman
Ramion, który zachęcał młodych zawodników do sportowej rywalizacji, w pięknej hali
sportowej miasteckiego gimnazjum powitał wszystkich gości gospodarz obiektu – Pan
Dyrektor Kazimierz Kowalewski, a życzenia Prezesa Sądu Okręgowego w Słupsku przekazał
Kurator Okręgowy Pana Tadeusz Jedynak.
W tym roku w Igrzyskach wzięło udział 50 wychowanków z Ośrodków Kuratorskich
w Słupsku, Damnicy, Człuchowa i gospodarzy z Miastka wraz z kierownikami i
wychowawcami tych placówek. Turniej piłkarski prowadził i sędziował Pan Witold
Konieczny sędzia piłkarski klasy okręgowej z Miastka. Każdy ośrodek wystawiał 9 osobową
reprezentację: 5 zawodników w polu, bramkarza i 3 w rezerwie. W 6 meczach sędzia pokazał
1 żółtą kartkę i to za zagranie ręką poza polem karnym. Wychowankowie ośrodków
kuratorskich wykazali się nie tylko ogromnym sercem do sportowej rywalizacji, ale
zwyczajnie grali fair, co podkreślił sędzia, który na wielu boiskach niejedno widział. Tytuł
„Króla Strzelców” zdobył wychowanek z Ośrodka Kuratorskiego w Człuchowie, a
najlepszym bramkarzem został wybrany wychowanek z Ośrodka Kuratorskiego w Damnicy.
Pierwsze miejsce zdobyła drużyna z Człuchowa, drugie z Damnicy, trzecie ze Słupska, a tuż
za podium – drużyna gospodarzy.
Równolegle do rozgrywek piłkarskich odbywał się turniej tenisa stołowego, w którym
uczestniczyło 16 zawodników. Koordynatorem i sędzią w tej części Igrzysk był pan kurator
Dariusz Zabrocki wspomagany przez panią kurator Justynę Jackiewicz – wychowawcę z
ośrodka w Słupsku, niegdyś mistrzynię województwa w tej dyscyplinie sportu. Pierwsze trzy
miejsca zajęli wychowankowie ośrodka kuratorskiego w Słupsku, miejsce czwarte
wychowanek z ośrodka w Miastku, a piąte - z ośrodka w Damnicy.

W obu turniejach wzięli udział prawie wszyscy wychowankowie, bez względu na
wiek i umiejętności zgodnie z ideą Igrzysk. Była to kolejna okazja do uczciwej rywalizacji i
wyśmienitej zabawy, ale także do integracji ośrodków i wymiany doświadczeń. Dla
zwycięzców organizator przygotował puchary, medale i pamiątkowe dyplomy. Wszystkie
ośrodki uczestniczące w turnieju otrzymały sprzęt sportowy niezbędny w przygotowaniach do
VII Igrzysk w roku 2013. Zwieńczeniem imprezy był legendarny „Tort z Miastka” tym razem
w wersji piłkarskiej, podarowany i przygotowany przez Gertrudę Zabłocką (z rodziną) –
kuratora specjalistę w zespole kuratorskim w Sądzie Rejonowym w Miastku.
Kierownik Ośrodka Kuratorskiego w Miastku Dariusz Zabrocki, składa serdeczne
podziękowania Prezesowi Sądu Okręgowego Panu Dariuszowi Dumanowskiemu za objęcie
Igrzysk honorowym patronatem, włodarzom Miasta Miastko Panu Burmistrzowi Romanowi
Ramionowi i Przewodniczącemu Rady Miejskiej Tomaszowi Borowskiemu za wsparcie
w organizacji imprezy, Panu Kazimierzowi Kowalewskiemu Dyrektorowi Gimnazjum
w Miastku za udostępnienie Hali Sportowej, Koleżankom i Kolegom z ZKSS w Słupku,
Człuchowie i Miastku za wsparcie i pogodę ducha oraz wszystkim sponsorom, uczestnikom
i zaangażowanym w organizację imprezy. Do zobaczenia za rok.

