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GUBERNATOR HOCHUL ZAPRASZA MIESZKAŃCÓW STANU NOWY JORK I 
TURYSTÓW NA BEZPŁATNE WĘDKOWANIE W SOBOTĘ, 24 WRZEŚNIA  

  
Wprawieni i aspirujący wędkarze mogą spróbować swoich sił w wędkowaniu 

podczas corocznego dnia wędkarstwa słodkowodnego  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś 24 września dniem bezpłatnego wędkowania w 
stanie Nowy Jork. Ten dzień bezpłatnego połowu ryb słodkowodnych jest jednym z 
sześciu organizowanych corocznie i zbiega się z Krajowym Dniem Myślistwa i 
Wędkarstwa (National Hunting and Fishing Day), obchodzonym w celu promowania 
aktywności na świeżym powietrzu, które mają znaczący wpływ na gospodarkę stanu 
Nowy Jork i pomagają wspierać ochronę ryb i dzikich zwierząt.  
  
„Od Babylon po Buffalo, dni bezpłatnego wędkowania stanowią wspaniałą okazję dla 
mieszkańców stanu Nowy Jork do korzystania z uroków otoczenia w jednym z wielu 
światowej klasy miejsc do wędkowania”, powiedziała gubernator Hochul. „Zachęcam 
wszystkich do udziału w dniu bezpłatnego wędkowania w ten weekend, wspierania 
lokalnej gospodarki stanu Nowy Jork i dostrzeżenia korzyści płynących z naszych 
kompleksowych działań, mających na celu ochronę i wzmocnienie naszych zasobów 
naturalnych”.  
  
Podczas dni 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. Szósty i ostatni dzień bezpłatnego wędkowania w 2022 r. przypada 
na obchody Dnia Weteranów, 11 listopada 2022 r.  
  
Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska Stanu Nowy Jork, Basil Seggos, 
powiedział: „DEC z radością wspiera dni bezpłatnego wędkowania przez cały rok oraz 
zachęca do wędkowania. Oprócz takich ulepszeń jak nasza nowa funkcja Tackle Box w 
aplikacji HuntFishNY, DEC kontynuuje swoją pracę, aby uczynić wędkarstwo bardziej 
dostępnym dla lokalnych wędkarzy o różnym poziomie umiejętności, aby mogli oni 
cieszyć się doskonałymi połowami w jeziorach, stawach, rzekach i strumieniach w 
każdym regionie”.  
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Wcześniej tego lata, DEC uruchomił nową funkcję „Tackle Box” (skrzynki ze sprzętem 
wędkarskim), aby rozwinąć turystykę związaną z wędkarstwem i pomóc początkującym 
i doświadczonym wędkarzom cieszyć się wspaniałymi połowami oferowanymi w całym 
stanie Nowy Jork. Funkcja Tackle Box jest dostępna w aplikacji HuntFishNY na 
smartfony DEC (dostępnej na telefony z systemem iOS i Android), która zapewnia 
kompleksową lokalizację dla prawie wszystkich przepisów wędkarskich, akwenów 
wodnych, miejsc dostępu do łowisk obsługiwanych przez władze stanowe, informacji o 
zarybieniach i innych przydatnych funkcji, takich jak zdjęcia pomagające zidentyfikować 
ryby, które prawdopodobnie można znaleźć w danej rzece, jeziorze lub strumieniu. 
Więcej informacji na temat aplikacji HuntFishNY Mobile można znaleźć na stronie 
internetowej DEC.  
  
Strony internetowe DEC na temat Miejsc do połowu ryb również stanowią wiarygodne 
źródło informacji dla tych, którzy chcą zaplanować swoją następną wyprawę wędkarską. 
Dla początkujących wędkarzy zainteresowanych rozpoczęciem przygody z 
wędkowaniem, strona Przewodnik dla początkujących w połowach słodkowodnych I 
FISH NY zawiera kompleksowe, 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 słodkowodne. Licencje wędkarskie są ważne przez 365 dni od 
daty zakupu. Więcej informacji na temat zakupu licencji połowowej na wody słodkie 
można znaleźć na stronie internetowej DEC. Informacje o wymaganym, bezpłatnym 
Rejestrze Rekreacyjnych Połowów Morskich dla połowów słonowodnych można znaleźć 
tutaj.  
  
Mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą dowiedzieć się więcej o zakupie licencji i uzyskać 
więcej informacji na temat połowów słodkowodnych tutaj.Dodatkowo, informacje o 
wędkarstwie słonowodnym można znaleźć tutaj.  
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