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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA SOBOTĘ 25 WRZEŚNIA DNIEM
BEZPŁATNEGO WĘDKOWANIA DLA TURYSTÓW I MIESZKAŃCÓW STANU
NOWY JORK
Wprawieni i aspirujący wędkarze mogą spróbować swoich sił w wędkowaniu
podczas corocznego dnia bezpłatnego wędkowania
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że piąty w roku dzień bezpłatnego
wędkowania (Free Fishing Day) w stanie Nowy Jorku przypada w sobotę, 25 września,
zbiegając się z narodowym dniem polowań i wędkowania (National Hunting and
Fishing Day), obchodzonym corocznie w celu promowania aktywności na świeżym
powietrzu, takich jak polowanie, wędkarstwo i strzelanie do celu. Władze stanu Nowy
Jork każdego roku zapewniają wędkarzom sześć dni bezpłatnego wędkowania.
„Zachęcam zarówno nowych, jak i doświadczonych wędkarzy do skorzystania z
nadchodzącego dnia bezpłatnego wędkowania, który dla każdego jest szansą
spróbowania tego sportu bez żadnych kosztów oraz zapoznania rodziny i przyjaciół z
nowym hobby”, powiedziała gubernator Hochul. „Wyjście na zewnątrz i zarzucenie
wędki to doskonały sposób na to, aby doświadczyć przyrody i naładować akumulatory
w jednym z wielu światowej klasy miejsc do wędkowania w stanie Nowy Jork.
Wędkarstwo w stanie Nowy Jork zapewnia zarówno możliwość rekreacji, jak i stanowi
ważny generator ekonomiczny, wspierający lokalne gospodarki w całym stanie.”
Szósty, i ostatni, dzień bezpłatnego wędkowania w 2021 r. przypada na obchody Dnia
Weteranów, 11 listopada. W dniach bezpłatnego wędkowania, mieszkańcy stanu Nowy
Jork i osoby niebędące mieszkańcami mogą bezpłatnie łowić ryby, bez konieczności
posiadania licencji połowowej. Uczestnikom dnia bezpłatnego wędkowania
przypominamy, że pomimo zniesienia wymogu posiadania licencji wędkarskiej,
wszystkie inne przepisy wędkarskie nadal obowiązują.
Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska (Department of Environmental
Conservation, DEC), Basil Seggos, powiedział: „Wędkarstwo to wspaniała forma
rozrywki, którą można cieszyć się samemu lub z przyjaciółmi i rodziną. Od łowienia
okoni w lokalnym stawie, po poszukiwanie pstrągów źródlanych w zacisznych
strumieniach i wszelkich innych atrakcji, aspirujący wędkarze mają wybór wiele
możliwości, a dzień bezpłatnego wędkowania to idealna okazja na sprawdzenie swoich
umiejętności.”

Strony internetowe DEC na temat Miejsc do połowu ryb stanowią wiarygodne źródło
informacji dla tych, którzy chcą zaplanować swoją następną wyprawę wędkarską. Dla
początkujących wędkarzy zainteresowanych rozpoczęciem przygody z wędkowaniem,
strona I FISH NY Przewodnik dla początkujących w połowach słodkowodnych zawiera
informacje na temat wszystkiego, od przygotowania wędki po identyfikację połowu i
zrozumienia przepisów wędkarskich.
Wędkarze w wieku 16 lat i starsi, którzy nie biorą udziału w dniach bezpłatnego
wędkowania, muszą posiadać aktualną licencję połowową wydaną przez stan Nowy
Jork, aby móc łowić ryby. Licencje wędkarskie są ważne przez 365 dni od daty zakupu.
Więcej informacji na temat zakupu licencji wędkarskiej można znaleźć na stronie
internetowej DEC.
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