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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA PONOWNE OTWARCIE TARGÓW STANU 
NOWY JORK W 2021 PRYZ 100% OBŁOŻENIU  

  
Najpopularniejsze budynki na terenie targów stanowych zostaną ponownie 

otwarte i dostosowane do wytycznych sanitarnych  
  

Targi stanowe to 18-dniowe wydarzenie, podczas którego można skosztować 
najlepszego nowojorskiego jedzenia i napojów, skorzystać z przejażdżek i gier, 

posłuchać krajowych wykonawców i muzyki na żywo, a także dowiedzieć się 
więcej o rolnictwie  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dzisiaj, że, ze względu na znaczne postępy, jakie 
nowojorczycy poczynili w walce z COVID-19, podczas targów stanowych New York 
State Fair 2021 – uroczystości zakończenia lata na terenie targów stanowych (ang. 
New York State Fairgrounds), od 20 sierpnia do 6 września, w Syracuse – obłożenie 
wyniesie 100 procent, a wiele popularnych budynków z udziałem dodatkowych 
sprzedawców zostanie otwartych. Zgodnie ze zmieniającymi się wytycznymi 
zdrowotnymi stanu, pomieszczenia wewnętrzne będą podlegały ograniczeniom liczby 
osób, aby umożliwić uczestnikom zachowanie dystansu społecznego w każdym 
budynku.  
 
„Dzięki naszym nieustannym działaniom związanym z przestrzeganiem wytycznych 
bezpieczeństwa i większej liczby zaszczepionych osób, New York State Fair 2021 będą 
jeszcze większe i lepsze”, powiedział gubernator Cuomo. „Jest to świadectwo 
naszego niezwykłego postępu w walce z COVID, dzięki któremu kolejne tysiące 
odwiedzających z całego kraju i świata będą mogły cieszyć się wyjątkowymi atrakcjami 
Targów i doświadczyć tego, co Nowy Jork ma najlepszego do zaoferowania. Pragnę 
podziękować nowojorczykom za to, że się do tego przyczynili i zachęcam wszystkich do 
odwiedzenia tego lata środkowego Nowego Jorku i wsparcia nowojorskich 
sprzedawców, podczas gdy kontynuujemy ponowne otwieranie naszej gospodarki i 
przywracamy to uwielbiane przez wielu wydarzenia w całym stanie.  
  
W ciągu 49 dni od ogłoszenia przez gubernatora informacji o przywróceniu targów 
stanowych 26 kwietnia przy 50-procentowym obłożeniu, stan zdrowia publicznego uległ 
radykalnej poprawie dzięki większej liczbie zaszczepionych nowojorczyków i znacznie 
mniejszej liczbie nowych przypadków zachorowań na COVID-19. Postęp ten pozwolił 
na przygotowanie terenów targów stanowych do ponownego otwarcia wielu krytych 
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budynków, umożliwienie powrotu większej liczby sprzedawców oraz zwiększenie liczby 
uczestników przy jednoczesnym przestrzeganiu wytycznych sanitarnych stanu.  
  
W ramach ogłoszonego dziś modelu rozszerzonych targów stanowych, więcej 
nowojorczyków będzie mogło cieszyć się najlepszą w stanie muzyką i rozrywką na 
żywo, przejażdżkami na torze Midway, zdobywaniem wiedzy na temat rolnictwa, a także 
jedzeniem i piciem, w tym najbardziej kultowymi doświadczeniami kulinarnymi targów, 
do których należą Pizze Fritte, nowojorskie mleko za 25 centów, kanapki z kiełbasą i 
winne koktajle. Targi będą trwały 18 dni, co jest najdłuższym okresem w historii tej 
corocznej imprezy, a cena za wstęp jest najniższa od lat.  
  
Do tej pory ogłoszono następujące koncerty targów stanowych, przy czym duże 
koncerty odbędą się na scenie Chevy Park w New York Experience Stage dla 
zachowania odpowiedniego dystansu, a te mniejsze w Chevy Court:  

• LoCash, piątek, 20 sierpnia, godzina do ustalenia  

• Nas, piątek, 20 sierpnia, godz. 20:00.  

• 98 Degrees, sobota, 21 sierpnia, godz. 14:00.  

• RATT, sobota, 21 sierpnia, godzina do ustalenia  

• Brothers Osborne, niedziela, 22 sierpnia, godz. 20:00.  

• Bishop Briggs, w poniedziałek, 23 sierpnia, godzina do ustalenia  

• Foreigner, poniedziałek, 23 sierpnia, godz. 20:00.  

• Dire Straits Legacy, wtorek, 24 sierpnia, godzina do ustalenia  

• Train, wtorek, 24 sierpnia, godz. 20:00.  

• REO Speedwagon, środa, 25 sierpnia, godz. 20:00.  

• Three Dog Night, czwartek, 26 sierpnia, godzina do ustalenia  

• Bell Biv Devoe, czwartek, 26 sierpnia, godz. 20:00.  

• Sister Sledge, piątek, 27 sierpnia o godz. 14:00.  

• Melissa Etheridge, piątek, 27 sierpnia o godz. 20:00.  

• Vixen i Great White, sobota, 28 sierpnia, godzina do ustalenia  

• Noah Cyrus, niedziela, 29 sierpnia, godz. 14:00.  

• Southside Johnny & The Asbury Jukes, niedziela, 29 sierpnia, godzina do ustalenia  

• Dropkick Murphys, niedziela, 29 sierpnia, godz. 20:00.  
• Pat Noone, poniedziałek, 30 sierpnia, godz. 14:00.  
• Grandson, poniedziałek, 30 sierpnia, godz. 19:00.  

• The Oak Ridge Boys, wtorek, 31 sierpnia, godz. 14:00.  

• Halestorm, wtorek, 31 sierpnia, godz. 20:00.  

• Sheena Easton, środa, 1 września, godz. 14:00.  

• Blue Oyster Cult, środa, 1 września, godzina do ustalenia  

• Starship z udziałem Mickey Thomas, czwartek, 2 września, godzina do ustalenia  

• Uncle Kracker, piątek, 3 września, godz. 14:00.  
  
Jak dotychczas, zwierzęta hodowlane wystawiane na targach przybliżają młodym i 
młodym duchem olbrzymi nowojorski przemysł rolniczy. Konkursy rolnicze na targach 
2021 Reimagined State Fair będą obejmować następujące kategorie:  



 

 

• Lamy  
• Kozy  
• Bydło mleczne  
• Bydło wołowe  
• Konie (ograniczone)  
• Wystawę sztuki  

  
Koszt biletów wstępu to 3 USD od osoby, dzieci do lat 12 wstęp bezpłatny. Uczestnicy 
będą zobowiązani do przestrzegania wytycznych sanitarnych w związku z COVID-19 
wydanych przez Departament Zdrowia, obowiązujących w czasie trwania 
imprezy. Dalsze szczegóły dotyczące sprzedaży biletów na targi oraz szczegółowych 
zasad dla gości zostaną ogłoszone do połowy lipca i mogą ulec zmianie w zależności 
od wytycznych zdrowotnych stanu. Więcej informacji można znaleźć na stronie 
internetowej targów New York State Fair.  
  
Richard A. Ball, komisarz ds. rolnictwa, powiedział: „Nowojorscy rolnicy i producenci 
ucierpieli bardziej niż jakakolwiek inna branża w stanie, ale dzięki takim programom jak 
Nourish New York, udało im się utrzymać dostawy żywności i dostarczyć ją do 
wszystkich potrzebujących osób. Targi to święto rolnictwa w naszym stanie i wiem, że 
tegoroczne obchody będą wyjątkowe.”  
  
Dyrektor targów stanowych, Troy Waffner, powiedział : „Jesteśmy podekscytowani, 
że możemy ponownie otworzyć nasze budynki i powitać więcej nowojorczyków na 
targach stanowych. Tegoroczne targi będą świadectwem ciężkiej pracy, jaką wszyscy 
włożyliśmy w wyjście z tego, zdarzającego się raz na sto lat kryzysu, i pod wieloma 
względami będą to najlepsze targi w naszej długiej historii.”  
  
Senator, Rachel May, powiedziała: „Targi New York State Fair są zarówno ważną 
tradycją kulturalną, jak i niesamowitą siłą napędową gospodarki dla tak wielu osób tutaj 
na północy stanu. W ubiegłym roku nasze społeczności dotkliwie odczuły skutki 
zamknięcia targów. Bardzo się cieszę, że osiągnęliśmy próg wyszczepienia, który 
pozwala nam bezpiecznie zwiększyć frekwencję na targach. Z niecierpliwością czekam, 
aby powitać na nich wszystkich w tym roku.”  
  
Członek Zgromadzenia, William Magnarelli, powiedział: „Środkowy Nowy Jork i 
reszta stanu zjednoczyła się, aby zwiększyć liczbę szczepień i zmniejszyć liczbę 
przypadków COVID. W związku z tym uważam za godne pochwały, że mieszkańcy 
mogą cieszyć się targami stanowymi, które oferują większe obłożenie. Wielkie 
Nowojorskie Targi Stanowe (ang. Great New York State Fair) są corocznym 
wydarzeniem i elementem gospodarki naszego regionu.”  
  
Członek Zgromadzenia, Al Stirpe, powiedział: „Targi stanowe to letnia tradycja, którą 
pielęgnują całe pokolenia. To szczególny czas spędzony z rodziną i przyjaciółmi, który 
pozwala cieszyć się z wspólnie spędzonymi chwilami. Dzisiejsze ogłoszenie oznacza 
znacznie więcej niż powrót do normalności. To uzdrowienie dla tej społeczności. Powód 
do radości i nadziei na lepszą przyszłość.”  

https://nysfair.ny.gov/
https://nysfair.ny.gov/
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