
SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPORTOWEJ NIEZALEŻNEGO TOWARZYSTWA WĘDKARSKIEGO W 

KWIDZYNIE ZA 2017 ROK PRZEDSTAWIONE NA WALNYM ZEBRANIU TOWARZYSTWA DNIA 

24.03.2018 r. 

 

Niezależne Towarzystwo Wędkarskie w 2017 r. zorganizowało i przeprowadziło jedenaście różnego 

typu zawodów wędkarskich, przystosowanych do potrzeb swoich członków i innych osób 

zainteresowanych. 

 

1) Zawody pod lodowe pn. ,,PSTRĄG KWIDZYNA 2017” odbyły się w dniach 04-05.02.2017 r. na 

jez. Otoczyn w Otoczynie. Wystartowało 111 zawodników. Ze składek zawodników zostało 

zakupionych 301 kg pstrągów tęczowych za kwotę 4424,70 zł. Pierwsze miejsce w zawodach 

zajął kol. Dariusz Librecht z wynikiem 6195 pkt, miejsce drugie zajął kol. Adam Trowski z 

wynikiem 5960 pkt, trzecie miejsce zajął Sylwester Bruździński zdobywając 4840 pkt. 

Największą rybę zawodów złowił kol. Łukasz Kamiński, pstrąg tęczowy o wadze 1195 gr. 

Zwycięzca otrzymał statuetkę pstrąga, a zawodnicy od miejsca 1 do 23 otrzymali nagrody 

rzeczowe, wartość nagród to 1384 zł. 

2) Zawody pod lodowe pn. ..MISTRZ ZIMY NTW 2017” odbyły się dnia 19.02.2017 r. na jez. 

Sarnówek w Rozajnach. Wystartowało 24 zawodników. Miejsce pierwsze zdobył kol. Tomasz 

Sinkiewicz z wynikiem 5047 pkt, miejsce drugie zajął kol. Jacek Pokora zdobywając 3692 pkt. 

miejsce trzecie zajął kol. Kamil Boczko z wynikiem 2595 pkt. Zwycięzcy otrzymali puchary i 

nagrody rzeczowe za kwotę 1200 zł. 

3) W dniach 20-21.05.2017 r. na jez. Otoczyn w Otoczynie zostały rozegrane drużynowe zawody 

karpiowe pn. ,,ZAWODY GRUNTOWE I-szy KARP OTOCZYNA”. Wystartowało 19 

dwuosobowych zespołów. Każda z drużyn Wpłaciła 200 zł tytułem wpisowego, całość wpłat 

od drużyn zostało przeznaczone na zakup karpia. Pierwsze miejsce z wynikiem 14960 pkt. 

zajął zespół w składzie: Zdzisław Biesiekierski, Henryk Matla. Miejsce drugie zespół Roman 

Walkowicz, Maria Wieczorek wynik 11600 i miejsce trzecie zespół Stanisław Górnicz, Janusz 

Szpryński wynik 6700 pkt. Zwycięzcy otrzymali nagrody w postaci statuetek karpi i nagród 

rzeczowych za kwotę 1250 zł. 

4) W dniu 03.06.2017 r. NTW tradycyjnie było organizatorem zawodów z ok. Dnia Dziecka pn. 

,,DZIEŃ DZIECKA ZAWODY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY DO LAT 18” Wystartowało 16 

zawodników. Zostali oni podzieleni na dwie grupy wiekowe, do lat 13 i do lat 18. W młodszej 

grupie zwycięzcą został Jakub Borkowski, który zdobył 692 pkt, miejsce drugie zajął Filip 

Benderski z wynikiem 375 pkt, miejsce trzecie zajęła Wiktoria Woźniak z wynikiem 370 pkt. 

W grupie dzieci do lat 18 miejsce pierwsze zdobył Cezery Kamiński z wynikiem 1855 pkt, 

miejsce drugie zajął Oskar Borkowski z wynikiem 1300 pkt, trzecie miejsce zajął Mateusz 

Świokło z wynikiem 503 pkt. Wśród wszystkich uczestników zawodów wędkarskich został 

rozdany sprzęt sportowy i wędkarski, a zwycięzcy otrzymali również puchary. Koszt nagród i 

pucharów wyniósł 1000 zł. 

5) ,,XVI TURNIEJ ZAKŁADÓW PRACY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO” zorganizowano dnia 

01.07.2017 r. na jeziorze Leśnym k/Klasztorka. Zawody zostały przeprowadzone w klasyfikacji 

indywidualnej i drużynowej. Wystartowało 16 trzyosobowych reprezentacji zakładów pracy. 

W klasyfikacji drużynowej zwyciężył zespół USŁUGI STOLARSKIE- Marcin Żochowski, w 

składzie: Marcin Żochowski, Damian Tchorek, Roman Kamiński z wynikiem 30 pkt (punktacja 

ujemna). Drugie miejsce zajął zespół NSZZ Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa w 

składzie: Jarosław Borkowski, Radosław Radomiński, Piotr Szczepański uzyskując 36 pkt. 



Miejsce trzecie zajął zespół NADLEŚNICTWO KWIDZYN w składzie: Kazimierz Kończalski, Rafał 

Kończalski, Leszek Zamośny z wynikiem 44 pkt. Indywidualnie zwyciężył kol. Kazimierz 

Dąbrowski uzyskując 4335 pkt, miejsce drugie zajął kol. Krzysztof Kowalczyk z wynikiem 3995 

pkt, miejsce trzecie zajął kol. Krzysztof Piłkowski z wynikiem 3451 pkt. W klasyfikacji na 

największą rybę z gatunku w kategorii leszcz zwyciężył kol. Bogdan Kszczot, w kategorii okoń 

kol. Michał Woźniak, który również zwyciężył w kategorii płoć natomiast w kategorii wzdręga 

zwyciężył kol. Paweł Ostrzyżek. Wśród wszystkich zawodników, sędziów, oraz organizatorów 

zostało przeprowadzone losowanie drobnego sprzętu wędkarskiego pn. ,,LOS SZCZĘŚCIA”. Na 

puchary, medale i nagrody wydano kwotę 2500 zł. 

6) W dniu 02.09.2017 r. na jeziorze Bledzewskim w Bledzewie odbyły się zawody pomiędzy 

sześcioosobowymi reprezentacjami NTW Kwidzyn i BTW Bledzewo. Indywidualnie pierwsze 

miejsce zdobył kol. Marek Czajkowski z wynikiem 4960 pkt, miejsce drugie zajął kol. Jarosław 

Raczyński z wynikiem 4160 pkt, trzecie miejsce zajął kol. Grzegorz Benderski zdobywając 

3920 pkt. Drużynowo zwyciężyło NTW Kwidzyn z wynikiem 18500 pkt, przed zespołem BTW 

Bledzewo 12550 pkt. Suma nagród to kwota 972,56 zł. 

7) Zawody pn. ,,II-gi KARP OTOCZYNA 2017” odbyły się dniach 19-20.08.2017 r. na jeziorze 

Otoczyn w Otoczynie. Wystartowało 10 dwuosobowych zespołów. Każda z drużyn tytułem 

wpisowego wpłaciła 200 zł. Cała kwota została przeznaczona na zakup karpia na zawody. 

Zwyciężył zespół w składzie: Grzegorz Krajewski, Marek Mróz z wynikiem 30525 pkt. Drugie 

miejsce zajął zespół w składzie Rafał Jarosz, Michał Lemański zdobywając 17575 pkt, miejsce 

trzecie zajął zespół w składzie: Jerzy Czarnecki, Krzysztof Masny z wynikiem 9360 pkt. Na 

puchary i nagrody rzeczowe wydano kwotę 1350 zł. 

8) W dniu 10.09.2017 r. odbyły się tradycyjnie zawody wędkarskie pn. ,,MISTRZ SPŁAWIKA I 

KOSZYKA 2017”. Wystartowało 31 zawodników łowiących metodą spławikową, lub gruntową. 

Zwyciężył kol. Tomasz Kamiński z wynikiem 6675 pkt, miejsce drugie zajął kol. Tomasz 

Palczewski z wynikiem 5732 pkt, miejsce trzecie zdobył kol. Kazimierz Dąbrowski z wynikiem 

5226 pkt. Największą rybę zawodów złowił kol. Grzegorz Górnowicz karpia o wadze 2494 gr. 

Na puchary i nagrody rzeczowe wydano kwotę 1200 zł. 

9) Dnia 15.10.2017 r. na jeziorach Leśnym i Klasztornym k/Klasztorka zostay rozegrane zawody 

spinningowe pn. ,,MISTRZ SPINNINGU 2017”. Wystartowało 38 zawodników. Zwyciężył kol. 

Piotr Wadecki z wynikiem 1196 pkt, miejsce drugie zajął kol. Rafał Libiatowski zdobywając 

753 pkt, miejsce trzecie zajął kol. Łukasz Jędrzejewski z wynikiem 520 pkt. Największego 

szczupaka 1115 gr. złowił kol. Piotr Wadecki, największego okonia 408 gr został złowiony 

przez kol. Rafała Libiatowskiego. Na puchary i nagrody wydano kwotę 1200 zł. 

10) ,,XIX OGÓLNOPOLSKIE ZAWODY MIĘTUS 2017” zostały rozegrane dnia 18.11.2017 r. na rzece 

Wiśle w okolicach Korzeniewa. W zawodach wystartowało 18 dwuosobowych drużyn. 

Niestety mimo sugestii z lat ubiegłych i przesunięcia terminu rozegrania zawodów na 

późniejszy termin, nie odnotowano aby ktokolwiek złowił miętusa. Zwyciężyła drużyna, która 

złowiła najwięcej w klasyfikacji inna ryba w składzie: Łukasz Jędrzejewski, Tomasz 

Marcinkiewicz z wynikiem 3180 pkt, miejsce drugie zajął zespół Wojciech Kwiatkowski, 

Sebastian Barczak z wynikiem 1930 pkt, miejsce trzecie zajął zespół Czesław Jabłoński, Marek 

Roliński zdobywając 1790 pkt. Największą rybę zawodów złowił zespół Łukasz Jędrzejewski, 

Tomasz Marcinkiewicz był to szczupak o długości 61 cm. Na nagrody rzeczowe wydano kwotę 

2800 zł. Puchary i medale zostały ufundowane przez Starostwo Powiatowe w Kwidzynie. 

11) W związku z wynikłym zapotrzebowaniem i sprzyjającą aurą w dniach 09-10.12.2017 r. 

zostały zorganizowane zawody spinningowe na jeziorze Przystań Batorego w Kwidzynie pn. 

,,PSTRĄG NA MIKOŁAJA”. Wystartowało 25 zawodników, którzy wpłacili 100 zł w celu zakupu 

pstrąga tęczowego. Zakupiono 211,60 kg. pstrąga. W dwudniowych zmaganiach zwyciężył 



kol. Paweł Bednarczyk z wynikiem 14340 pkt, miejsce drugie zajął kol. Robert Cybulski 13652 

pkt, miejsce trzecie przypadło kol. Radosławowi Sitarz z wynikiem 11764 pkt. Nagrody dla 

pierwszej dziesiątki zostały ufundowane przez sklep wędkarski p. Krzysztofa Drożdż i sklep 

sportowy p. Artura Korczyc. 

 

Imprezy sportowe organizowane przez Niezależne Towarzystwo Wędkarskie w Kwidzynie wg. 

zarządu wychodzą naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom członków towarzystwa jak i lokalnej 

społeczności wędkarskiej. Zawody organizowane są ogólnodostępne dla wszystkich chętnych 

zarówno z okolic naszego miasta, jak i z terenu całej Polski. W naturalny sposób imprezy 

sportowe ewoluują, do czego przyczyniają się członkowie zarządu towarzystwa i uczestnicy 

zawodów. Szczególne podziękowania należą się sponsorom, a wśród nich przede wszystkim: 

Urząd Miasta w Kwidzynie, Starostwo Powiatowe w Kwidzynie, sklep p. Krzysztofa Drożdż, 

sklep p. Artura Korczyc, firma p. Piotra Wadecki, firma p. Grzegorz Benderski. Jak również 

wolontariuszom, którzy brali czynny udział w przygotowaniu, przeprowadzaniu i zakończeniu 

imprez sportowych 

 

 

Zdzisław Biesiekierski 

                                                                                                                                             V-ce Prezes Zarządu 

ds. sportowych 

 

 

 

 


