W dniach 16-17 sierpnia 2019 r. odbyła się dziewiąta edycja zawodów
pożarniczych pn. „9th Toughest Firefighter Challenge 2019 - Kołobrzeg Beach
Edition”.
Od samego początku, organizowane przez nas zawody przygotowywane były
bardzo starannie i z dużym rozmachem tj. zapleczem logistycznym na bardzo
dobrym poziomie oraz oprawą techniczną, która nadaje przedsięwzięciu cech
profesjonalnych zawodów i dobrej imprezy rekreacyjnej dla licznie przybywającej
publiczności. Dopełnieniem dobrego standardu tego wydarzenia są atrakcje w
postaci wystawy samochodów pożarniczych, konkurencji TFC dla dzieci, pokazy
udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej, wspinanie na mobilną ściankę
wspinaczkową. Zawody realizowane są przez członków Stowarzyszenia
charytatywnie, a motywacją uczestniczenia w przedsięwzięciu, jest satysfakcja z
udziału w zawodach najlepszych zawodników z całej Polski oraz takich krajów jak
Niemcy, Czechy, Litwa, Austria, Anglia i Ukrainy.
W roku bieżącym Patronat Honorowy nad zawodami obiął
MARSZAŁEK WOJ. ZACHODNIOPOMORSKIEGO
PREZYDENT MIASTA KOŁOBRZEG

Zachodniopomorski Oddział Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa
współorganizator zawodów jako Partner Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Zachodniopomorskiego realizuje WOJEWÓDZKI PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA
UZALEŻNIENIOM NA LATA 2018-2020
Program odnosi się do problemów interdyscyplinarnych, tj. tych, do których
konieczna jest współpraca wielu organizacji i instytucji. Przy tworzeniu Programu
uwzględniono kryteria określone w NARODOWYM PROGRAMIE ZDROWIA NA
LATA 2016- 2020, który określa cele strategiczne, cele operacyjne oraz
najważniejsze zadania do realizacji na rzecz poprawy zdrowia i związanej z nim
jakości życia społeczeństwa.
Celem głównym Programu jest: „Ograniczenie problemów społecznych i
zdrowotnych związanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami
behawioralnymi i innymi zachowaniami ryzykownymi". Założenia dokumentu
obejmują kwestie:
• Uświadomienia społeczeństwu skutków i zagrożeń związanych ze stosowaniem
substancji psychoaktywnych (narkotyków, leków, paranarkotyków, alkoholu) oraz
po raz pierwszy również zachowań nałogowych;
• Stworzenia odpowiednich działań profilaktycznych i terapeutycznych w kontekście
uzależnień od substancji, jak i uzależnień behawioralnych;
• Redukcji szkód o charakterze rodzinnym, społecznym i zdrowotnym, związanych z
wyżej wymienionymi zachowaniami problemowymi;
• Doskonalenia zawodowego służb społecznych i osób pracujących z uzależnionymi
oraz ich rodzinami;

Środki finansowe na realizację Programu pochodzą z dochodów uzyskiwanych
przez Województwo Zachodniopomorskie z tytułu wydawania zezwoleń na obrót
hurtowy napojami alkoholowymi o zawartości do 18% alkoholu.
Odbiorcami Programu są mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego,
szczególnie:
• dzieci i młodzież, w tym m.in. z grup podwyższonego ryzyka, ze środowisk
zagrożonych z powodu dysfunkcji lub sytuacji społeczno-psychologicznej, a także
ich rodzice i opiekunowie,
• osoby dorosłe z grup ryzyka,
• rodziny, w których występuje problem uzależnień,
• osoby uzależnione od środków psychoaktywnych i członkowie ich rodzin,
• osoby zagrożone uzależnieniem,
• osoby zajmujące się przeciwdziałaniem uzależnieniom i pomocą osobom i
rodzinom z problemem uzależnienia,
• podmioty publiczne, społeczne i prywatne działające w obszarze przeciwdziałania
uzależnieniom.
Realizatorem Programu jest Wydział Współpracy
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego.
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Sponsor wspierający zawody:
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FIRE MAX Sp. z o.o.Wawrzaszek ISS Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Sp. z o.o. w Szczecinie
Kołobrzeskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
Vantoro Sp. z o.o. Sp. Komandytowa
MAM Spółka Cywilna Poznań
Kadimex S. A.
TP Teltech Sp. z o.o.
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FPS Consulting Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Inżynieria Samochodów Specjalnych WAWRZASZEK Sp. z o.o. Sp. komandytowa
Bielsko – Biała
Grupa Azoty Zakłady Chemiczne „Police” S.A.

