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GUBERNATOR HOCHUL ZAPOWIADA PRZYZNANIE 900 000 USD DOTACJI DLA 
ORGANIZACJI PARTNERSKICH ZARZĄDZAJĄCYCH STANOWYMI PARKAMI, 

SZLAKAMI, MIEJSCAMI HISTORYCZNYMI I TERENAMI PUBLICZNYMI  
  

Pozyskanie prywatnych i publicznych środków finansowych na wsparcie 27 
projektów w całym stanie Nowy Jork  

  
  

Gubernator Kathy Hochul zapowiedziała dzisiaj przyznanie 900 000 USD dotacji dla 27 
organizacji non-profit zajmujących się zarządzaniem stanowymi parkami, szlakami, 
miejscami historycznymi i terenami publicznymi. Dotacje te mają na celu wspieranie 
działań grup partnerskich w celu pozyskania prywatnych funduszy na projekty 
inwestycyjne, realizację przedsięwzięć związanych z utrzymaniem i renowacją parków, 
tworzenie programów edukacyjnych oraz promowanie publicznego korzystania z 
parków poprzez organizowanie imprez okolicznościowych.  
   
„Te obywatelskie organizacje wnoszą ogromną wartość do zarządzania i planowania 
programami w naszych stanowych parkach, miejscach historycznych, szlakach i na 
terenach publicznych, a my jesteśmy dumni, że możemy wspierać ich 
działania” powiedziała gubernator Hochul. „Podobnie jak te zaangażowane 
organizacje partnerskie, władze stanu Nowy Jork mocno angażują się w rozwój 
terenów publicznych, przeznaczając rekordowe środki na utrzymanie parków i ochronę 
środowiska. Z niecierpliwością czekam na wiele nowych, ekscytujących możliwości 
spędzania wolnego czasu na świeżym powietrzu, jakie zapewni to finansowanie, jak 
tylko rozpocznie się sezon letni”.  
  
Program dotacji w ramach partnerstwa na rzecz parków i szlaków (Park and Trail 
Partnership Grants) jest finansowany ze środków stanowego  
Funduszu Ochrony Środowiska. Dotacje są zarządzane we współpracy z grupą 
rzecznictwa not-for-profit Parks & Trails New York. W ramach siódmej rundy 
finansowania przyznano ponad 250 000 USD z funduszy prywatnych. Odbiorcy muszą 
pozyskać fundusze zewnętrzne w wysokości co najmniej 10 procent otrzymanej kwoty 
dotacji.  
  
Komisarz Agencji ds. Parków Stanowych, Erik Kulleseid, powiedział: „Grupy 
sympatyków parków stanowych i wolontariusze stanowią ogromną siłę napędową 
sukcesu naszego systemu parków. Te dotacje pomogą wykorzystać energię i talenty 



naszych partnerów, aby zrobić jeszcze więcej dla ulepszenia parków, miejsc 
historycznych i szlaków w całym stanie Nowy Jork”.  
  
Komisarz Stanowego Departamentu Ochrony Środowiska, Basil Seggos, 
powiedział: „Praca partnerów, takich jak grupy sympatyków i organizacje non-profit, 
ma kluczowe znaczenie dla poprawy edukacji ekologicznej i programów DEC oraz dla 
rozwoju projektów ochrony i dostępu do terenów stanowych. Dzięki gubernator Hochul 
i zapewnieniu ogłoszonej dzisiaj dotacji w wysokości 900 000 USD ta ważna praca 
może mieć jeszcze większy wpływ na poprawę stanu gruntów, wód i obiektów”.  
  
Dyrektor wykonawcza organizacji Parks & Trails New York, Robin Dropkin, 
powiedziała: „Ze względu na to, że coraz więcej osób odkrywa uroki natury i coraz 
częściej odwiedza nasze parki, szlaki i tereny publiczne, potrzeba silnego partnerstwa 
publiczno-prywatnego jest jeszcze większa. Dotacje w ramach programu partnerskiego 
na rzecz ochrony parków i szlaków pomagają wzmocnić rolę grup ich sympatyków w 
tych ważnych partnerstwach”.  
  
Senator, Jose M. Serrano, powiedział: „Zrównoważone zarządzanie, ochrona 
przyrody i umożliwianie kontaktu z naturą są istotą naszego systemu parków 
stanowych, a nasze grupy sympatyków odgrywają kluczową rolę w promowaniu tych 
praktyk. Gratuluję Urzędowi ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków oraz 
organizacji Parks and Trails NY dzisiejszego ogłoszenia finansowania, które ma na 
celu zwiększenie liczby odwiedzających i dostępu do parków stanowych”.  
  
Członek Izby Zgromadzenia, Daniel O'Donnell, powiedział: „Te ekscytujące 
inwestycje w nasze parki odzwierciedlają istotną rolę, jaką te przestrzenie odgrywają w 
życiu mieszkańców stanu Nowy Jork, i zapewnią, że pozostaną one fascynujące i 
atrakcyjne dla odwiedzających przez kolejne lata. Jestem dumny z zaangażowania 
władz naszego stanu w działania na rzecz środowiska naturalnego i dziękuję 
wszystkim lokalnym liderom, którzy pomagają w utrzymaniu, ulepszaniu i promowaniu 
naszych przestrzeni publicznych”.  
  

Wśród beneficjentów są następujące organizacje:  
  
Capital Region  

• Columbia Friends of the Electric Trail (8600 USD) – instalacja ośmiu 
ławek parkowych na trasie szlaku Albany-Hudson Electric Trail wzdłuż 
części hrabstwa Columbia.  

• Friends of Moreau Lake State Park (48 928 USD) – instalacja 
dostępnego dla osób niepełnosprawnych szlaku wraz z nowym wejściem, 
które będzie zawierało kiosk i znaki informacyjne.  

• Upper Hudson Northern Catskill Natural Resource Trust w imieniu 
Greene Land Trust (8800 USD) – opracowanie planów inżynieryjnych i 
specyfikacji w celu wymiany niewymiarowego przepustu dla dopływu, 
uchodzącego do rzeki Hudson.  



  
Central New York  

• Friends of Mexico Point Park (30 592 USD) – stworzenie w pełni 
dostępnej ścieżki od parkingu do pawilonu, toalet i brzegu jeziora, w tym 
kiosku i oznakowania edukacyjnego wzdłuż ścieżki.  

  
Finger Lakes  

• Rochester Inclusive Community Rowing (11 592 USD) – instalacja w 
pełni dostępnej ścieżki z przyjaznych dla środowiska materiałów, która 
umożliwi dostęp z przystani i terenów DEC do doku wioślarskiego.  

• Sonnenberg Gardens and Mansion State Historic Park (12 568 USD) – 
cyfryzacja archiwów i kolekcji.  

• Friends of Letchworth State Park (10 750 USD) – przywrócenie i 
zachowanie pozostałości po kamiennych stołach wybudowanych przez 
Civilian Conservation Corps w rejonie parku Upper Falls  

• Friends of Genesee Valley Greenway (60 000 USD) – zapewnienie 
profesjonalnej koordynacji na poziomie społeczności lokalnej oraz 
wsparcia technicznego dla inicjatywy na rzecz połączenia szlaku 
Genesee Valley z miastem (Genesee Valley Trail Town Initiative), 
koncentrującej się na spójnym marketingu na całym szlaku, przyciąganiu 
i rozwijaniu biznesu, a także na rzecznictwie i zbieraniu funduszy w celu 
ukończenia kluczowego połączenia szlaku z miastem.  

  
Hudson Valley  

• Bannerman Castle Trust (100 000 USD) – zatrudnienie specjalisty ds. 
rozwoju, który oceni, udoskonali i wdroży działania organizacji w zakresie 
rozwoju oraz będzie identyfikować, kultywować, pozyskiwać i dbać o 
głównych i potencjalnych darczyńców.  

• Friends of Mills Mansion (32 000 USD) – zakup materiałów 
odpowiadających faktom historycznym w celu stworzenia reprodukcji 
draperii dla biblioteki w Staatsburgh State Historic Site.  

• Friends of the Old Croton Aqueduct (26 427 USD) – ulepszenia w 
zakresie wyglądu zewnętrznego Centrum Turystycznego Keeper's House 
Visitor Center oraz użyteczności i atrakcyjności wejścia do budynku 
zgodnego z ADA, a także na zainstalowanie łuku i urządzenia 
mechanicznego od strony tamy Croton Dam, aby pomóc zwiedzającym 
lepiej zrozumieć funkcjonowanie akweduktu.  

• Little Stony Point Citizens Association (16 200 USD) – zatrudnienie 
koordynatora ds. kontaktów ze społecznością lokalną, którego zadaniem 
będzie docieranie do społeczności, członków, darczyńców i wolontariuszy 
oraz zwiększanie zaangażowania poprzez imprezy, biuletyny i apele.  



• Stony Kill Foundation (76 104 USD) – zatrudnienie kierownika ds. 
wolontariatu i kontaktów zewnętrznych, który poprawi możliwości 
prowadzenia kontaktów ze społecznością lokalną i zaangażuje 
wolontariuszy w zarządzanie farmą Stony Kill Farm i związanymi z nią 
szlakami.  

• Friends of Rockland Lake and Hook Mountain (68 000 USD) – stworzenie 
pilotażowego programu mentorskiego dla uczniów szkół średnich oraz 
sfinansowanie działań mających na celu przyciągnięcie dodatkowych 
uczniów klas czwartych do parków w celu praktycznej nauki przedmiotów 
ścisłych i historii, a także na przeprowadzenie badań podłużnych wśród 
uczestników poprzednich programów w celu oceny ich długoterminowego 
wpływu.  

  
Long Island  

• Friends of Connetquot (41 000 USD) – zaprojektowanie i zainstalowanie 
wystawy interpretacyjnej na tarasie widokowym w budynku wylęgarni, 
umożliwiającej oglądanie rozmnażania, pielęgnacji i karmienia pstrągów 
oraz zapoznanie się z pracą związaną z odbudową strumienia  

• Long Island Greenbelt Trail Conference (25 670 USD) – zwiększenie 
potencjału organizacji poprzez modernizację infrastruktury 
administracyjnej i technologicznej.  

  
Miasto Nowy Jork  

• Friends of Gantry Plaza State Park (15 500 USD) – wprowadzenie 
szeregu ulepszeń związanych z infrastrukturą krajobrazową w parku 
stanowym Gantry Plaza, w związku z intensywnym korzystaniem z parku.  

  
North Country  

• Adirondack Mountain Club (14 750 USD) – trwała renowacja szlaku 
Phelps Trail, jednego ze wschodnich podejść na Mt. Marcy, najwyższą 
górę w stanie Nowy Jork.  

• Azure Mountain Friends (3600 USD) – naprawa lądowiska na wieży 
strażackiej oraz na działania informacyjne dla lokalnych szkół 
publicznych.  

• John Brown Lives! (26 500 USD) – budowanie potencjału poprzez 
innowacyjny proces planowania strategicznego, który zapewni 
skuteczność i trwałość grupy miłośników historycznego miejsca, jakim 
jest John Brown Farm State Historic Site.  

  



Southern Tier  

• Friends of Robert H. Treman State Park (36 140 USD) – wymiana dachu 
na zabytkowym Starym Młynie.  

• Friends of Rogers (80 000 USD) – stworzenie stanowiska edukatora 
ekologicznego, który będzie opracowywać, prowadzić i organizować 
programy edukacyjne dla studentów, młodzieży, rodzin i grup 
zainteresowań, ze szczególnym uwzględnieniem osób dorosłych i 
seniorów.  

  
Western New York  

• Friends of Allegany State Park (23 400 USD) – renowacja zabytkowego 
tartaku Red House Sawmill.  

• WPŁYW: Friends Improving Allegany County Trails (10 000 USD) – 
opracowanie, przy wsparciu konsultantów, trzy- do pięcioletniego planu 
rozwoju i utrzymania organizacji.  

• Niagara Post Theater (30 379 USD) – renowacja sufitu w budynku tego 
historycznego teatru.  

• Old Fort Niagara Association (75 000 USD) – odrestaurowanie dwóch 
zabytkowych XVIII-wiecznych redut.  

  

W uchwalonym budżecie na rok podatkowy 2023 przewidziano 2 mln USD na kolejną 
edycję dotacji dla Partnerstwa na rzecz Parków i Szlaków w ramach Funduszu 
Ochrony Środowiska o rekordowej wartości 400 mln USD, który ma wspierać działania 
mające na celu łagodzenie skutków zmian klimatycznych i adaptację do nich, poprawę 
zasobów rolnych w celu promowania zrównoważonego rolnictwa, ochronę naszych 
źródeł wody, kontynuację działań na rzecz ochrony przyrody oraz zapewnienie 
możliwości rekreacji dla mieszkańców stanu Nowy Jork. Ponadto w budżecie 
zwiększono finansowanie dla parków stanowych o 140 mln USD, na łączną kwotę 250 
mln USD. Środki te zostaną zainwestowane w poprawę stanu parków stanowych w 
stanie Nowy Jork. Ten znaczny poziom finansowania pomoże w ciągłej transformacji 
sztandarowych parków w stanie Nowy Jork i zapewni wsparcie dla krytycznych 
projektów infrastrukturalnych w całym systemie parków.  
  
Organizacja Parks & Trails New York jest najważniejszym stanowym rzecznikiem ds. 
parków i szlaków w stanie Nowy Jork, który od 35 lat współpracuje z grupami 
obywatelskimi nad wzmacnianiem partnerstwa publiczno-prywatnego i poprawą 
zdrowia, gospodarki i jakości życia mieszkańców stanu Nowy Jork poprzez korzystanie 
z zielonych przestrzeni. Więcej informacji pod adresem www.ptny.org.  
  
Urząd ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków miasta Nowy Jork (New York State 
Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) zarządza ponad 250 parkami, 
miejscami historycznymi, szlakami rekreacyjnymi, przystaniami i innymi obiektami, 
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które odwiedza 78 milionów osób rocznie. Więcej informacji na temat terenów 
rekreacyjnych parków stanowych można uzyskać pod numerem telefony 518-474-0456 
lub pod adresem parks.ny.gov, a także za pośrednictwem 
serwisów Facebook, lub Twitter.  
  

###  
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