
 

Sprawozdanie z działalności sportowej Niezależnego Towarzystwa Wędkarskiego w 

Kwidzynie w 2015r. przedstawione na Walnym Zebraniu NTW Kwidzyn w dniu 19.03.2016r. 

 

1) Zawody wędkarskie pod nazwą ,,Pstrąg Kwidzyna” i zawody pod lodowe ,,Mistrz Zimy 2015” 

zaplanowane na miesiące luty, marzec 2015 z powodu braku pokrywy lodowej nie odbyły się. 

2) Kolejnymi zawodami zaplanowanymi w 2015 r. były zawody morskie pn. ,,Król Dorsza 2015”, 

które odbyły się dnia 09.03.2015 r. we Władysławowie na kutrze ,,Nereida”. Wystartowało 21 

zawodników. Pierwsze miejsce zajął kol. Marek Czajkowski z wynikiem 8340 pkt. drugie 

miejsce zajął kol. Krzysztof Kowalczyk z wynikiem 5950 pkt. a trzecie miejsce zajął kol. Kol. 

Robert Lamek z wynikiem 5555 pkt. Nagrodę pocieszenia wylosował kol. Bogdan Wielgosz. 

Ogólny koszt imprezy to 5890 zł. 

3) Dnia 30.05.2015 r. tradycyjnie jak corocznie z ok. ,,Dnia Dziecka” na jez. Przystań Batorego 

odbyły się zawody spławikowe dla dzieci. Zostały one rozegrane w dwóch kategoriach 

wiekowych do lat 12 i do lat 16. W pierwszej kategorii pierwsze miejsce zajął Czarek 

Kamiński, który zdobył 219 pkt. drugie miejsce zdobył Andrzej Jabłoński z wynikiem 148 pkt. 

trzecie miejsce zajęła Amelia Sitko z wynikiem 107 pkt. W kategorii dzieci do lat 16 pierwsze 

miejsce zdobył Adrian Jagielski wynikiem 585 pkt. miejsce drugie zajął Michał Lalewicz, który 

również zdobył 585 pkt, ale złowił mniejszą ilość ryb, trzecie miejsce zdobył Paweł Zwidryn z 

wynikiem 199 pkt. Tradycyjnie każdy z uczestników otrzymał drobne upominki w postaci 

drobnego sprzętu wędkarskiego. Zwycięzcy dodatkowo otrzymali puchary, a wszyscy 

uczestnicy słodycze. Koszt imprezy to 991,41 zł. 

4) Zawody spinningowe pn. ,,Spinning Powiatu 2015” zostały zorganizowane jako impreza 

zastępcza za nieodbyte zawody pod lodowe. Rozegrano je dnia 14.06.2016 r. na jeziorach 

Leśnym i Klasztornym. Z powodu deszczowej pogody wystartowało tylko 13 zawodników. 

Miejsce pierwsze zajął kol. Łukasz Zardzewiały wynikiem 813 pkt. drugie miejsce zajął kol. 

Rafał Czajkowski z wynikiem 657 pkt. trzecie miejsce zajął kol. Michał Lalewicz z wynikiem 

403 pkt. Koszt odbytych zawodów to 1016,97 zł. 

5) Dnia 04.07.2015 r. NTW Kwidzyn, było organizatorem XIV Turnieju Zakładów Pracy Powiatu 

Kwidzyńskiego, które odbyły się na jez. Otoczyn i Rozajny. Wystartowało 18 trzyosobowych 

reprezentacji zakładów pracy. Klasyfikacja była prowadzona indywidualnie i zespołowo, a po 

zawodach odbyło się losowanie w tzw. ,,Losie szczęścia”, w którym uczestniczyli wszyscy 

zawodnicy i obsługa zawodów. W klasyfikacji zespołowej pierwsze miejsce zajęła drużyna 

,,Solidarność KBR” w składzie: Kazimierz Dąbrowski, Piotr Tomaszewski, Roman Tomaszewski 

zdobywając 28 pkt. (łowiąc łącznie 12, 533 kg), drugie miejsce zajęła drużyna ,,A-Z Bud” w 

składzie: Krzysztof Kowalczyk, Artur Witkowski, Bernard Witkowski zdobywając również 28 

pkt. (łowiąc łącznie 12,112 kg ryb), trzecie miejsce zajęła drużyna ,,TBS” w składzie Tomasz 

Jurek, Tadeusz Łoś, Krzysztof Piłkowski zdobywając 30 pkt. (łowiąc łącznie 11,612 kg ryb). 

Indywidualnie pierwsze miejsce zajął Rafał Sitko z wynikiem 5608 pkt. drugie miejsce zajął 

kol. Roman Tomaszewski z wynikiem 5387 pkt. trzecie miejsce zdobył kol. Rafał Kończalski z 

wynikiem 5181 pkt. Największe ryby w gatunkach złowili: Krzysztof Piłkowski leszcz 507 pkt. 

Krzysztof Kowalczyk, płoć 78 pkt. Jacek Pokora, okoń 46 pkt. Gniewomir Sarbicki, wzdręga 62 

pkt. Koszt imprezy to 4822,95 zł. 



6) W dniach 23.05 i 05.09.2015 r. odbyły się zawody pn. ,,Dwumecz Wędkarski NTW Kwidzyn-

BTW Bledzewo. Klasyfikacja była prowadzona indywidualnie i zespołowo. Zespołowo 

zwyciężyło NTW zdobywając w dwumeczu 26560pkt., przed BTW 22633pkt. Indywidualnie 

zwyciężył kol. Jarosław Kondraciuk z wynikiem 6313 pkt, przed Jarosław Raczyński 6105 pkt. 

trzecie miejsce zajął kol. Jacek Pokora 5530 pkt. Koszt imprezy to 1467,63 zł. 

7) Dnia 13.09.2015 r. na jez. w Otoczynie rozegrano zawody gruntowe pn. ,,Mistrz Spławika i 

Koszyka”. Wystartowało 19 zawodników. Pierwsze miejsce zdobył kol. Krzysztof Masny z 

wynikiem 7870 pkt. drugie miejsce zajął kol. Marcin Żochowski z wynikiem 5780 pkt. miejsce 

trzecie zajął kol. Krzysztof Osóbka, z wynikiem 5700 pkt. Nagrody pocieszenia wylosowali 

koledzy; Zdzisław Biesiekierski, Tomasz Kamiński i Henryk Czuro. Koszt imprezy to 953,45 zł. 

8) W dniach 26-27.09.2015 r. rozegrano po raz pierwszy w historii NTW zawody komercyjne pn. 

,,1-szy Karp Otoczyna 2015”. Wystartowało 12 dwuosobowych zespołów. Przed zawodami 

wpuszczono karpia, który został zakupiony za wpisowe od drużyn. Pierwsze miejsce zajęła 

drużyna w składzie: Lucjan Kanios, Wiesław Kanios z wynikiem 9630 pkt. drugie miejsce zajęła 

drużyna  w składzie: Robert Werner, Marek Werner z wynikiem 8800, trzecie: Bogdan 

Wielgosz, Rafał Czajkowski zdobywając 8175 pkt. Koszt imprezy to 5202,95 zł. 

9) Zawody spinningowe pn. ,,Mistrz Spinningu 2015” rozegrano dnia 10.10.2015 r. na jez. 

Leśnym i Klasztornym. Wystartowało 15 zawodników. Pierwsze miejsce zdobył kol. Rafał 

Libiatowski z wynikiem 2646 pkt. drugie miejsce zajął kol. Krzysztof Piłkowski z wynikiem 

2398 pkt. miejsce trzecie zajął kol. Grzegorz Czuro, który zdobył 225 pkt. Koszt imprezy to 

947,25 zł. 

10) Ostatnią imprezą minionego roku były ,,XVII Ogólnopolskie Zawody Miętus 2015”, które 

odbyły się w dniu 17.10.2015 r. Wystartowało 27 dwuosobowych zespołów. Klasyfikacja była 

prowadzona w kategorii ,,miętusa” i w kategorii ,,inna ryba”. W kategorii ,,miętus” pierwsze 

miejsce zajęła drużyna ITW II Iława w składzie; Robert Sawicki, Stanisław Niedzielski z 

wynikiem 1530 pkt. Drugie miejsce zajęła drużyna GSW I Giżycko w składzie Czesław 

Jabłoński, Marek Roliński z wynikiem 1440 pkt. Trzecie miejsce zajęła drużyna NTW Global w 

składzie; Andrzej Jaśkiewicz, Lucjan Jaśkiewicz z wynikiem 1050 pkt. W kategorii ,,inna ryba” 

pierwsze miejsce zajęła drużyna ITW IV Iława w składzie: Marcin Deuter, Tomasz Radziwilski z 

wynikiem 4350. Drugie miejsce zajęła drużyna BTW II Warszawa w składzie: Marek Raiński, 

Jerzy Król z wynikiem 3220 pkt. Trzecie miejsce drużyna NTW VI Kwidzyn w składzie: Rafał 

Libiatowski, Paweł Badziąg. Ogólny koszt imprezy to 13011,77 zł. 

Ogólnie w 2015 r. zorganizowano 10 różnego typu imprez wędkarskich, które ze względu na 

frekwencje jak i zapotrzebowanie jest na chwilę obecną wg Zarządu NTW wystarczające. Koszt ogólny 

imprez w 2015 r. to 34304,38 zł 
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