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Drużyna Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w składzie: nadkom. Tomasz Krajewski,
podkom. Marcin Zmudziński, mł. asp. Marek Kowalczyk, Piotr Cieślicki i Izabela Adamczak Garstecka uczestniczyła w zawodach sportowych w Miętnem koło Garwolina o Puchar Leonardo
Cup 2009.

Drużyna Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy w składzie: nadkom. Tomasz
Krajewski, podkom. Marcin Zmudziński, mł. asp. Marek Kowalczyk, Piotr Cieślicki i Izabela
Adamczak - Garstecka uczestniczyła w zawodach sportowych w Miętnem koło Garwolina o
Puchar Leonardo Cup 2009.
W Spartakiadzie wzięło udział 26 drużyn (ok. 130 zawodników) – reprezentantów Beneﬁcjentów
środków Programu Leonardo da Vinci. Funkcjonariusze i pracownicy kujawsko – pomorskiej Policji
wielokrotnie uczestniczyli w szkoleniach, wymianach i stażach zagranicznych ﬁnansowanych ze środków
Komisji Europejskiej w ramach Programu Leonardo da Vinci. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że
bezpośrednia konfrontacja osiągnięć partnerów zagranicznych z krajowymi prowadzi do wyboru i
zastosowania bardziej efektywnych rozwiązań w kujawsko – pomorskiej Policji.
Projekty mobilności przyczyniają się do poprawy jakości zasobów ludzkich dostępnych w jednostkach
policji, bowiem uczestnicy po zakończeniu wymiany dzielą się zdobytą wiedzą z innymi funkcjonariuszami i
pracownikami cywilnymi. Do tej pory zrealizowano 11 projektów wymiany doświadczeń z policjami innych
państw, z tego w latach 2008/2009 48 kujawsko – pomorskich funkcjonariuszy odbyło wymiany w Belgii,
Estonii, Finlandii, Holandii, Rumunii, Niemczech i Turcji w zakresie zarządzania jednostką policji, e-learningu
w systemie szkolenia i doskonalenia zawodowego, zapobiegania i zwalczania przestępczości wśród dzieci i
młodzieży, zadań wykonywanych przez dzielnicowych, zabezpieczania imprez sportowych, bezpieczeństwa
uczestników ruchu drogowego, szkolenia psów służbowych i zwalczania przestępczości w obiegu
elektronicznymi środkami płatniczymi.

Każda drużyna brała udział w 5 konkurencjach, w których punktowano tylko miejsca medalowe.
Nasza drużyna startowała w: przeciąganiu liny, grze – dwa ognie, pływaniu, łucznictwie i biegu
na orientację. Zdobyliśmy 4 medale (3 złote i 1 srebrny) oraz zwyciężyliśmy w klasyﬁkacji
generalnej zdobywając PUCHAR LEONARDO CUP 2009.
Izabela Adamczak – Garstecka
Zespół ds. Funduszy Europejskich
Komenda Wojewódzka Policji
w Bydgoszczy
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