
Sprawozdanie z działalności sportowej Niezależnego Towarzystwa Wędkarskiego 

w Kwidzynie przedstawione na walnym zebraniu sprawozdawczym NTW dnia 

25.03.2017 r. 

1) Pod lodowe zawody pstrągowe pn. ,,Pstrąg Kwidzyna 2016” odbyły się w 

dniach 16-17.01.2016 r. na jez. Przystań Batorego w Kwidzynie. Wystartowało 

83 zawodników. Każdy uczestnik wpłacił kwotę 100 zł na zakup pstrąga, 

nagrody, oraz posiłki. Pierwsze miejsce zajął kol. Jacek Jędra z wynikiem 7803 

pkt. Miejsce drugie zdobył kol. Grzegorz Szymański z wynikiem 6188 pkt. 

Miejsce trzecie zajął kol. Marcin Reszczyński z wynikiem 5794 pkt. Zwycięzcy 

otrzymali nagrody rzeczowe za kwotę 1250 zł. Wśród wszystkich uczestników 

zostały rozlosowane liczne nagrody rzeczowe, ufundowane przez równie 

licznych sponsorów. 

2) Z powodu braku pokrywy lodowej zawody pod lodowe zostały odwołane. W 

zamian zostały zorganizowane wspólnie z właścicielem sklepu wędkarskiego p. 

Krzysztofem Drożdż zawody spinningowe pn. ,,Puchar Marchewy 2016”. 

Zawody te odbyły się dnia 16.05.2016 r. na jeż. Leśnym w Klasztorku. 

Wystartowało 41 zawodników. Miejsce pierwsze zajął kol. Stanisław Górnicz z 

wynikiem 2290 pkt. Miejsce drugie kol. Adam Trawski 1065 pkt. Trzecie 

miejsce zajął kol .Rafał Czajkowski  z wynikiem 710 pkt. Koszt nagród  

poniesionych przez NTW to 989,30 zł. Częściowe koszty poniósł również 

współorganizator zawodów kol. Krzysztof Drożdż. 

3) W dniach 21-22.05.2016 r. na jez. Otoczyn w Otoczynie odbyły się zawody w 

dyscyplinie gruntowej pn. ,,Karp Otoczyna 2016” . Zawody odbyły się w 

kategorii drużynowej. Każda z drużyn wniosła wpisowe w wysokości 200 zł na 

zakup karpia. Pierwsze miejsce zajęła drużyna w składzie Jerzy Czarnecki i 

Michał Lemański zdobywając 53260 pkt. Miejsce drugie zajęła drużyna w 

składzie Marek Werner, Krzysztof Łabiszewski zdobywając 23130 pkt. Miejsce 

trzecie zajęła drużyna w składzie Zdzisław Biesiekierski, Henryk Matla z 

wynikiem 15700 pkt. Największego karpia zawodów złowił kol. Krzysztof 

Osóbka jego waga to 4200 gr. Koszt nagród to kwota 700,18 zł. 

4) Zawody dla dzieci i młodzieży do lat 18 ,,O puchar Prezesa NTW” , które 

odbyły się dnia 28.05.2016 r. na jez. Przystań Batorego zgromadziły 

dwadzieścioro uczestników. Zawody zostały podzielone na dwie grupy 

wiekowe, do lat 13 i do lat 18. W młodszej grupie pierwsze miejsce zajął 

Mateusz Greźlik z wynikiem 442 pkt. Drugie miejsce zajął Bartosz Cieśliński z 

wynikiem 418 pkt. Miejsce trzecie Jakub Borkowski z 153 pkt. W starszej 

grupie najlepszy okazał się Adrian Jagielski. Który zdobył 569 pkt, miejsce 

drugie zajął Szymon Kosecki z 375 pkt, miejsce trzecie zajął Michał Lalewicz, 



który zdobył 192 pkt. Wśród wszystkich startujących rozdana w postaci 

nagród drobny sprzęt wędkarsko-sportowy. Koszt imprezy to 1000,42 zł.  

5) Dnia 02.07.2016 r. po raz 15 zorganizowano drużynowe zawody wędkarskie 

dla zakładów pracy pn. ,,XV Wędkarski Turniej Zakładów Pracy Powiatu 

Kwidzyńskiego” Na starcie stanęło 15 trzyosobowych drużyn, przedstawicieli 

zakładów pracy. W kategorii drużynowej pierwsze miejsce wywalczyła drużyna 

A-Z Bud Kwidzyn w składzie: Krzysztof Kowalczyk, Artur Witkowski, Bernard 

Witkowski zdobywając 23 pkt (punktacja ujemna). Miejsce drugie zajęła 

drużyna Usługi Stolarskie M. Żochowski w składzie: Roman Kamiński, Damian 

Tchorek, Marcin Żochowski zdobywając 31 pkt. Trzecie miejsce wywalczyła 

drużyna KBR SOLIDARNOŚĆ w składzie: Kazimierz Dąbrowski, Piotr 

Tomaszewski, Roman Tomaszewski zdobywając 33 pkt. Indywidualnie 

zwyciężył kol. Artur Witkowski z 8685 pkt. przed kol. Romanem Kamińskim, 

który zdobył 8452 pkt. Trzecie miejsce zajął kol. Kazimierz Dąbrowski z 

wynikiem 5586 pkt. Po zawodach zostało przeprowadzone tzw. ,,los szczęścia” 

wśród wszystkich uczestników rozlosowano nagrody w postaci drobnego 

sprzętu wędkarskiego. Na nagrody wydana kwotę 2670,57 zł. 

6) W dniach 20-21.08.2016 r. odbyły się zawody gruntowe pn. ,,2-gi Karp 

Otoczyna 2016”, na starcie stanęło dziewięć dwuosobowych drużyn. Miejsce 

pierwsze zajął zespół w składzie Zdzisław Biesiekierski, Henryk Matla z 

wynikiem 11960 pkt. Miejsce drugie z wynikiem 10200 pkt zajął zespół w 

składzie Marek Czajkowski, Lucjan Kanios. Trzecie miejsce wywalczył zespół w 

składzie Krzysztof Osóbka, Marek Werner z wynikiem 9935 pkt. Największego 

karpia imprezy złowił kol. Krzysztof Osóbka. Karp ważył równo 4 kg. 

7) Dnia 11.09.2016 r. na jez. Otoczyn odbyły się zawody gruntowo-spławikowe 

pn. ,,Mistrz spławika i koszyka”. Wystartowało dwudziestu zawodników. 

Pierwsze miejsce zajął kol. Roman Kamiński wynik 9595 pkt. Miejsce drugie 

zajął kol. Tomasz Kamiński z wynikiem 8225 pkt. Miejsce trzecie Henryk Matla 

z wynikiem 7856. Największą rybę zawodów złowił kol. Sebastian Więckowski, 

był to karp o wadze 5100 gram. Wśród zwycięzców rozdano nagrody za sumę 

800 zł. 

8) Dnia 01.10.2016 r. na jeziorach Klasztornym i Leśnym rozegrano zawody w 

dyscyplinie spinningowej pn. ,,Mistrz spinningu 2016”. Na starcie staneło28 

zawodników. Zwyciężył kol. Łukasz Jędrzejewski z wynikiem 3417 pkt. Miejsce 

drugie zajął kol. Dariusz Librecht z wynikiem 1150 pkt. Trzeci był kol. Tomasz 

Sinkiewicz z wynikiem 557 pkt. Największą rybą zawodów okazał się szczupak 

kol. Łukasza Jędrzejewskiego, który ważył 3417 gram. Na nagrody dla 

zawodników wydano kwotę 783,23 zł. 



9) Pomiędzy Bledzewskim Towarzystwem Wędkarskim, a Niezależnym 

Towarzystwem Wędkarskim odbył się dnia 08.10.2016 r. dwumecz w 

wędkarstwie spławikowym na jez. Otoczyn w Otoczynie. Z każdego 

Towarzystwa wzięły udział ośmioosobowe reprezentacje. Rywalizację wygrało 

NTW z wynikiem 15051 pkt. BTW zdobyło 4104 pkt. Indywidualnie zwyciężył 

kol. Marek Czajkowski wynikiem 5088, drugie miejsce zajął kol. Rafał Sitko z 

wynikiem 3370 pkt, miejsce trzecie zdobył kol. Zdzisław Biesiekierski z 

wynikiem 2916 pkt. Na nagrody wydano kwotę 589,59 zł. 

10) Dnia 22.10.2016 r. po raz osiemnasty odbyły się zawody miętusowe na 

rzece Wiśle k/Korzeniewa. Wystartowało dwadzieścia jeden trzyosobowych 

drużyn. Zawody zostały rozegrane w klasyfikacji zespołowej, oraz w 

klasyfikacji miętus i inna ryba. W klasyfikacji ,,miętus” pierwsze miejsce zajęła 

drużyna w składzie Bogdan Husak, Artur Patyk. Drugie miejsce zajęła drużyna 

Andrzej Jaśkiewicz, Jacek Jaśkiewicz. Miejsce trzecie drużyna w składzie 

Tomasz Górnikiewicz, Jacek Kozar. W klasyfikacji ,,inna ryba” zwyciężyła 

drużyna w składzie Czesław Jabłoński, Marek Roliński. Miejsce drugie zajęła 

drużyna Sylwester Bruździński, Marcin Deuter. Miejsce trzecie wywalczyła 

drużyna w składzie Ryszard Patyk, Dawid Zięba. Największą rybę w kategorii 

,,miętus” zdobył kol. Robert Sawicki, a w kategorii ,,inna ryba” kol. Marek 

Roliński. Dla zwycięzców zawodów ufundowano nagrody za kwotę 3483,50 zł 

 

Ogółem na działalność związaną ze sportem (nagrody rzeczowe, puchary, 

medale, dyplomy, zarybianie, koszty dojazdu, grille, imprezy podsumowujące) 

w 2016 r. wydano 36982,64 zł w tym znajduje się dotacja z Urzędu Miasta w 

wysokości 9801,43 zł 

 

Ilość i rodzaj imprez sportowych na chwilę obecną jest wystarczająca i należy 

ją podtrzymać na przyszłość. Martwić natomiast może dość mała frekwencja 

uczestników. Mimo nagłaśniania nadchodzących zawodów poprzez reklamę w 

lokalnych sklepach wędkarskich, jak i na stronie internetowej towarzystwa, 

czy też profilu na portalu społecznościowym. 
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