Gminny Ośrodek Kultury w Gródku nad Dunajcem

Wędkarstwo
Jezioro Rożnowskie - informacje o łowisku.
Jezioro Rożnowskie jest jednym z najpopularniejszych łowisk w Polsce. Głęboki (do 30m) zbiornik zaporowy jest jednym z
najstarszych sztucznych jezior w Polsce. Jego długość wynosi ok. 16 km, ale niezwykle urozmaicona linia brzegowa jest
kilkakrotnie dłuższa - miejsca do wędkowania jest więc wystarczająco dużo, szczególnie w porze letniej, gdy stan wody w
jeziorze bywa najczęściej bardzo niski i odsłania najwęższe przesmyki pod skalnymi urwiskami. Udający się nad zbiornik
wiosną i jesienią mogą mieć problemy z wygodnym ominięciem zalanych cypli i przejść między stromiznami brzegów.
W jeziorze dominują leszcze o wadze do 1kg, pływa też dużo płoci i okoni. Ale rybą koronną jest sandacz, równie
wszędobylski jak leszcze. Z rejestru wynika, że złowiono już sztuki o wadze 8-12kg. Ponadto można znaleźć szczupaki, a
traﬁają się sztuki do 120 cm i 10 kg wagi, oraz bolenie, sumy, długie węgorze, karpie, liny oraz wszelką drobnicą. W cofce i w
zatokach zasilanych większymi dopływami można liczyć na klenie i zabłąkane pstrągi potokowe. Znane są też przypadki
złowienia z pod lodu głowacic.
Najciekawsze łowiska znajdziemy w cofce zbiornika powyżej mostu w Kurowie, gdzie traﬁa się sandacz, leszcz, grzana, kleń i
rzadziej świnka. Okolice Znamirowic i Tabaszowej, na lewym brzegu, słyną z połowu dużych leszcz i płoci. W prawobrzeżnych
zatokach, koło Siennej i Bartkowej, oprócz sandaczy, szczególnie pod lodem łowi się okonie, płocie i leszcze.
Cofka jeziora
Gatunki ryb: leszcz, sandacz, okoń, kleń, płeć, szczupak, ukleja, jelec, jazgarz; rzadziej brzana, karp i świnka.
W zależności od poziomu spiętrzenia jeziora rzeka spowalnia bieg na wysokości Rdziostowa w zimie lub przy ujściu potoku
Smolnik w lecie. Nurt Dunajca jest wyczuwalny jeszcze na wprost zalewowej wyspy uformowanej przez namuły, zwanej prze
wędkarzy Tajwanem, a więc znacznie poniżej mostu w Kurowie. Zarówno prawy jak i lewy brzeg cofki są łatwo dostępne,
oprócz odcinków poniżej Smolnika. Przy wysokim stanie jeziora możliwość dotarcia do wody kończy się na wysokości ujścia
tego potoku.
Plusy łowiska
Duży asortyment ryb reoﬁlnych (prądolubnych) i mieszkańców wód stojących. Dobry dojazd do większości stanowisk. Poza
Kurowem umiarkowana presja wędkarska.
Minusy łowiska
Słabo rozwinięta baza turystyczna. Mocno zaśmiecone foliowymi opakowaniami i innymi śmieciami brzegi.
Najciekawsze miejscówki:
Lewy brzeg: fragment rzeki wzdłuż toru kolejowego koło Marcinkowic obﬁtuje w leszcze, sandacze, klenie, brzany,
jelce, okonie, bolenie; spotykane sporadycznie świnki i pstrągi potokowe
Powyżej mostu w Kurowie: sandacz, leszcz, płeć, karp
Na prawym brzegu, koło kamieniołomu w Dąbrowie i przy byłym lotnisku sportowym – sandacz, kleń, brzana,
szczupak, karp, płoć, lin.
Najlepsze okresy połowu:
Czerwiec i późna jesień – sandacz
Od wczesnej wiosny do lipca – leszcze
Lipiec i sierpień – karpie
Ogólny regulamin Łowisk Okręgu PZW w Nowym Sączu.
Składki na ochronę zagospodarowania wód oraz opłat w 2021r.
Punkty sprzedaży licencji:
1. Okręg PZW w Nowym Sączu – ul. Inwalidów Wojennych 14; tel. 18 441 42 40,
( sprzedaje wszystkie rodzaje zezwoleń).
2. Okręg PZW w Krakowie – ul. Bulwarowa 43; tel: 12 643 16 65, ( wyłącznie zezwolenia całoroczne ).
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3. Okręg PZW w Tarnowie – ul. Ochronek 24; tel. 14 621 33 92, ( wyłącznie zezwolenia całoroczne),
4. Gospodarstwo Agroturystyczne Maria Ligas – Kłodne 186 d Tylmanowa 34 – 451, tel. 18 262 51 03;
( sprzedaje zezwolenia na Łowisko Specjalne „Dunajec”, jednodniówki oraz zezwolenia całoroczne).
5. Sklep Wędkarski „Głowatka” - ul. Starowiślna 40 w Krakowie; tel. 0-12 421 62 71, ( zezwolenia na Łowisko
Specjalne „Dunajec” oraz zezwolenia krótkoterminowe).
6. Sklep wędkarski „Albatros” – ul. Polonijna 1 (Kozłówek) Kraków, każdy dzień z wyjątkiem niedziel od godz. 11. 00
do 17. 00, sobota od 9. 00 do 11. 00; tel. 12 657 66 60, ( zezwolenia krótkoterminowe i dopłaty roczne do łodzi oraz
zezwolenia całoroczne).
7. Sklep Motoryzacyjno – Sportowy w Krościenku, ul. Rynek 35,
tel. 18 262 55 25, ( punkt rozprowadza wyłącznie zezwolenia na Łowisko Specjalne „Dunajec”,
opłaty na Głowacicę oraz opłaty całoroczne oraz zezwolenia krótkoterminowe).
8. Wojciech Kudłacz Fly Fishing in Poland +48 604 714 493 www.ﬂyﬁshinginpoland.com Krościenko ul. Kąty 1
(zezwolenia krótkoterminowe, oraz Łowisko Specjalne „Dunajec”)
9. Maria Szepeta – Gródek nad Dunajcem; obok Urzędu Gminy, ( sprzedaje wszystkie rodzaje zezwoleń). 18 440 13
83
10. Sklep Wędkarski Zbigniew Grzybowski w Nowym Sączu ul. Jagiellońska 69;
18 547 46 94, ( zezwolenia roczne, Łowisko Specjalne „Dunajec”, zezwolenia krótkoterminowe).
11. PHU Jarosław Hans Sklep Sportowy – ul. Piłsudskiego 2, 33 – 370 Muszyna Rynek
tel. 18 471 80 60, ( zezwolenia krótkoterminowe),
12. Sklep Art. Sportowo-Myśliwskie i Wędkarskie – ul. Sobieskiego 8, 34 – 480 Jabłonka, Tel. 697 727 070,
13. Sklep zoologiczno- wędkarski - ul. Zielona 3, 33-330 Grybów, tel. 693 561 201
14. Sklep ABC Spożywczo – Przemysłowy Bernadetta Pyzik Rożnów 443; tel. 18 440 30 39, ( punkt rozprowadza
zezwolenia roczne, krótkoterminowe oraz dopłaty na łódź ).
15. Halina Haluch Sklep Spożywczy – Uście Gorlickie /przed Rondem/, tel. 505 082 065, ( punkt rozprowadza
zezwolenia roczne, krótkoterminowe oraz dopłaty na łódź ).
16. Anna Kozielec Osiedle Mastalerze 33A 34-451 Tylmanowa Kontakt: Rafał GawlytaTel: 696192536 Anna KozielecTel:
794666920Sprzedaż licencji prowadzony jest w Drewnianym Domu oznaczonym drewnianym pstrągiem. Dojazd
droga od baru nad Dunajcem w głąb osiedla albo od Szkoły podstawowej droga w dół osiedla) - koordynaty:
49.515308, 20.403017
17. Best Fishing Poprad ul. Krynicka 16 Piwniczna Zdrój tel: 602 302 880
http://bestﬁshingpoprad.pl/
18. Studio Wędkarskie, ul. Na Równi 2a, 34-400 Nowy Targ, https://studiowedkarskie.pl/
19. CZORT-Baza Wędkarska nad Zalewem Czorsztyńskim, tel 506 558 110 , 791 445 477, www.czort.eu
Opłaty można wnosić także online: https://zezwolenia.pzwns.info.pl/
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