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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZATWIERDZENIE NOMINACJI DO 
ADMINISTRACJI PARKÓW PRZEZ SENAT  

   
   

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś zatwierdzenie nowych kandydatów 
nominowanych przez Senat na stanowiska członków administracji parków.  
   
„Stan Nowy Jork ma mnóstwo parków oraz ścieżek przyrodniczych i zasługuje na 
silnych, doświadczonych liderów, którzy będą niestrudzenie pracować nad tym, aby 
turyści z całego kraju mogli docenić naturalne piękno, jakie zapewniają nasze parki”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Od wodospadu Niagara po Montauk Point, nasze 
parki stanowe i miejsca historyczne to skarb, z którego każdy mieszkaniec stanu Nowy 
Jork powinien móc korzystać. Oczekuję, że nominowani będą kontynuować nasze 
wysiłki na rzecz unowocześnienia systemu parków i poprawy jakości usług”.  

  

Raul „Rocci” Aguirre został wybrany na członka Komisji ds. Parku Stanowego 
Saratoga-Capital District, Rekreacji i Ochrony Zabytków. Obecnie pan Aguirre jest 
zastępcą dyrektora wykonawczego w Radzie Adirondack. Jako zastępca dyrektora, p. 
Aguirre pełni funkcję dyrektora operacyjnego i współpracuje z całą organizacją w celu 
wspierania wzrostu pozytywnego wpływu Rady na ochronę przyrody w skali całego 
stanu. Rada Adirondack, z siedzibą w Elizabethtown w stanie Nowy Jork, jest zaufanym 
partnerem w dziedzinie ochronie dzikiej przyrody, czystego powietrza i wody w Parku 
Adirondack oraz w działaniach na rzecz ekologicznego stanu Nowy Jork. Przed 
dołączeniem do zespołu, Raul Aguirre był starszym kierownikiem ds. projektów ochrony 
przyrody w Monadnock Conservancy w Keene, w stanie New Hampshire. Raul Aguirre 
rozpoczął swoją karierę w National Park Service jako strażnik parku. Pan Aguirre jest 
dumnym absolwentem SUNY Cortland, a następnie uzyskał tytuł magistra w dziedzinie 
zarządzania zasobami i ochrony przyrody na Antioch University New England. Raul 
Aguirre będzie jedynym latynoskim głosem w tej radzie.  

  
Kathryn Flacke Muncil została nominowana do pracy w Komisji Parku Lake George. 
Pani Muncil jest dyrektorem generalnym i prezesem zarządu Fort William Henry 
Corporation w Lake George w stanie Nowy Jork. Pani Muncil zajmuje to stanowisko od 
2003 r., po 10 latach pracy na stanowisku dyrektora finansowego. Oprócz piastowania 
tej funkcji, Kathryn Muncil aktywnie działa na rzecz swojej społeczności, pracując w 
zarządzie Economic Development Corporation Hrabstwa Warren, Komisji ds. Turystyki i 



Rozwoju Gospodarczego Hrabstwa Warren oraz jako członkini założycielka French and 
Indian War Society w Lake George.  
  
Michael J. Chavoustie został zatwierdzony jako członek Komisji ds. Parku 
Stanowego Thousands Island, Rekreacji i Ochrony Zabytków. Pan Chavoustie 
prowadzi dwa małe przedsiębiorstwa w regionie North Country, w stanie Nowy Jork 
(Hrabstwo Jefferson). Jest właścicielem French Town Market i Cup of Joy Cafe. Firmy 
te znajdują się w Cape Vincent w stanie Nowy Jork. Oprócz działalności biznesowej, 
pan Chavoustie wspiera swoją lokalną społeczność, gdzie przez dwanaście lat pełnił 
funkcję prezesa Izby Handlowej Cape Vincent. Pan Chavoustie jest również członkiem 
Komisji Etyki oraz komitetu sterującego ds. rozwoju lokalnego nabrzeża. Pan 
Chavoustie jest absolwentem SUNY Canton.  
  
Samika Sullivan została wybrana na członka Komisji ds. Parku Stanowego Niagara 
Frontier, Rekreacji i Ochrony Zabytków. Pani Sullivan pełni obecnie funkcję 
dyrektora Packard Court Community Center w Niagara Falls Housing Authority, gdzie 
pracuje od 2013 roku. Samika Sullivan ma za sobą bogatą karierę zawodową w 
regionie Western New York, pracując dla: Planned Parenthood, Project W.I.S.E., 
Niagara County Youth Bureau, Niagara Arts and Cultural Center, St Augustine Center, 
oraz w Urzędzie ds. Usług dla Dzieci i Rodzin (Child and Family Services). Pani Sullivan 
mieszka w Niagara Falls.  
  
Linda Tarrant Reid została wybrana na członkinię Komisji ds. Parku Stanowego 
Taconic, Rekreacji i Ochrony Zabytków. Pani Tarrant-Reid jest dyrektorem 
wykonawczym Lincoln Park Conservancy, którego misją jest edukacja i celebrowanie 
bogatej historii korytarza Lincoln Avenue i nie tylko. Pani Tarrant-Reid jest 
administratorem ogrodu w programie „grow! Lincoln Park Community Garden” od 2011 
r., kiedy to założyła ogród społeczny w Lincoln Park w New Rochelle, aby upamiętnić 
50. rocznicę walki rodziców i uczniów o desegregację szkoły podstawowej Lincoln w 
1961 r. Farma miejska o powierzchni 10 000 stop kwadratowych znajduje się w Lincoln 
Park, na terenie dawnego kampusu szkoły, w samym sercu drugiego co do wielkości 
miasta w hrabstwie Westchester. Uniwersytet Harvarda, Uniwersytet Columbia i Iona 
College wykorzystują ogród miejski pani Tarrant Reid jako podstawę swoich kursów na 
temat krajobrazu miejskiego i zrównoważonego rozwoju. Linda Tarrant jest również 
autorką publikacji „Discovering Black America: From the Age of Exploration to the 21st 
Century”.  
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