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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL MIANUJE JOHNA LYMANA ERNSTA NA STANOWISKO
PRZEWODNICZĄCEGO AGENCJI PARKU ADIRONDACK
Ernst zostanie ponownie nominowany na to stanowisko po wznowieniu sesji
Senatu
Ernst jest zaangażowany w działalność organizacji działających na rzecz Parku
Adirondack od 40 lat
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś nominację Johna Lymana Ernsta na
przewodniczącego Agencji Parku Adirondack (Adirondack Park Agency, APA). Będzie
to jego ponowna nominacja do zarządu APA.
„Park Adirondack jest wyjątkowym walorem w stanie Nowy Jork i musimy zachować
jego naturalne piękno dla przyszłych pokoleń, jednocześnie pobudzając turystykę i
działalność małych przedsiębiorstw w całym regionie”, powiedziała Gubernator
Hochul. „Ta nominacja jest ważnym pierwszym krokiem w rozwoju długoterminowego
publicznego i prywatnego planu zagospodarowania przestrzennego dla największego
obszaru chronionego na terenie kontynentalnych Stanów Zjednoczonych. John jest
mocno oddany sprawom północnej części stanu Nowy Jork (North Country) i jestem
pewna, że doskonale sprawdzi się jako następny Przewodniczący Agencji Parku
Adirondack, pomagając budować lepszą przyszłość dla tego naturalnego klejnotu”.
John Lyman Ernst został pierwotnie powołany do zarządu APA w czerwcu 2016 r. Jako
członek zarządu, p. Ernst działał w komisjach ds. programów regulacyjnych, gruntów
stanowych, egzekwowania prawa oraz polityki i planowania parku. Ostatnio pełnił
funkcję przewodniczącego Komisji ds. gruntów stanowych, ekologii parku oraz polityki i
planowania parku. Pan Ernst jest również prezesem i dyrektorem prywatnej firmy
inwestycyjnej działającej w Nowym Jorku. On i jego żona, Margot, są właścicielami
ośrodka Elk Lake Lodge w North Hudson, w hrabstwie Essex. Jego rodzina spędza
wakacje w North Hudson od czasu, gdy jego dziadek po raz pierwszy rozbił swój obóz
nad Clear Pond w 1905 roku. W 1963 r. Elk Lake Lodge przekazał pierwszą w stanie
Nowy Jork służebność ochronną (conservation easement). Służebność chroniła linię
brzegową jeziora Elk Lake. Uprawnienia przekazane administracji stanowej w 2012 r.
chroniły pozostałą część nieruchomości i obejmowały publiczny dostęp do szlaków
stanowych Dix Mountain i Marcy Mountain.

Jako absolwent Harvard College, p. Ernst jest zaangażowany w działalność organizacji
działających na rzecz Adirondack od 40 lat. Jest on byłym przewodniczącym Rady
Adirondack i Fundacji Adirondack, jak również byłym prezesem stowarzyszenia
Adirondack Landowners Association. Zasiadał w zarządach Adirondack Nature
Conservancy, Adirondack Land Trust, Adirondack Center for Writing, Adirondack
Lakes Survey Corporation oraz Rady Doradczej ds. Turystyki Stanu Nowy Jork (New
York State Tourism Advisory Council). W przeszłości był członkiem Rady wykonawczej
North Country Public Radio i zasiadał w zarządach New York League of Conservation
Voters oraz New York League of Conservation Voters Education Fund. Obecnie jest
członkiem zarządu Open Space Institute.
Zainteresowanie rdzennymi Amerykanami zaowocowało pracą w zarządzie
Narodowego Muzeum Indian Amerykańskich oraz funkcją współprzewodniczącego w
Narodowym Muzeum Indian Amerykańskich – NY, Smithsonian Institution. Był również
członkiem zarządu School for Advanced Research on the Human Experience w Santa
Fe, w Nowym Meksyku. John Ernst mieszka w Nowym Jorku i w mieście North Hudson
z żoną Margot.
Dyrektor wykonawczy APA, Terry Martino, powiedział: „Agencja Parku Adirondack
jest zachwycona, że John Ernst będzie pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Agencji.
Dziękujemy pani Gubernator Hochul za jej zdecydowane przywództwo i
zaangażowanie w sprawy parku. Pan Ernst zapewnia spokojny i kompetentny głos w
obradach zarządu od czasu jego pierwszej nominacji w 2016 roku. Liczymy na jego
dalszy wkład w rozwój parku”.
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