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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA 23 NOMINACJE DO STANOWEGO I 

KRAJOWEGO REJESTRU MIEJSC O ZNACZENIU HISTORYCZNYM  
  

Wpisane do rejestru obiekty cechują się różnorodną historią, w tym historią 
społeczną osób o czarnym kolorze skóry, historią obecności firm produkcyjnych, 

organizacji religijnych i obywatelskich, a także obejmują prywatne rezydencje  
  

Stan Nowy Jork przoduje w kraju w zakresie federalnych ulg podatkowych na 
renowację zabytków dla obiektów wpisanych do rejestru  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że stanowa Rada Ochrony Zabytków (Board for 
Historic Preservation) zarekomendowała wpisanie 23 obiektów do stanowych i 
krajowych rejestrów zabytków (State and National Registers of Historic Places) oraz 
wprowadzenie jednej istotnej poprawki do istniejącej dokumentacji jednego z obiektów. 
Wśród nominowanych obiektów znalazły się dwie szkoły w Buffalo, w których lokalna 
organizacja Black Power opracowała własny program nauczania, ośrodek 
wypoczynkowy w Catskill dla elit żydowskich oraz zlokalizowany w regionie Western 
New York obiekt należący do firmy przemytniczej z czasów prohibicji. Stanowa Rada 
Ochrony Zabytków zaleciła również dodanie dokumentacji związanej z działalnością 
niewolniczą generała wojny rewolucyjnej, senatora Stanów Zjednoczonych i wybitnego 
posiadacza ziemskiego, Philipa J. Schuylera, do oznaczenia jego domu w Albany i 
stanowego obiektu historycznego – Schuyler Mansion.  
  
„W stanie Nowy Jork różnorodność jest naszą siłą i bardzo się cieszę, że mieszkańcy 
całego stanu tak aktywnie angażują się w ochronę naszego dziedzictwa”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Te różnorodne uzupełnienia rejestrów historycznych pomogą 
zapewnić środki na ochronę miejsc historycznych, tak aby przeszłość nadal inspirowała 
nas dzisiaj – i w przyszłości”.  
  
Wpis do stanowego i krajowego rejestru zabytków może pomóc właścicielom w 
rewitalizacji nieruchomości, kwalifikując je do różnych programów i usług publicznych, 
takich jak stanowe dotacje podwajające oraz stanowe i federalne ulgi podatkowe na 
renowację zabytków.  
  



Komisarz Urzędu ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków, Erik Kulleseid, 
powiedział: „Jedną z najbardziej ekscytujących funkcji Parków Stanowych jest pomoc 
w zachowaniu i promowaniu historii stanu Nowy Jork. Umieszczenie tych miejsc w 
stanowym i krajowym rejestrze zabytków zapewni dostęp do zasobów i inicjatyw, takich 
jak stanowe i federalne ulgi podatkowe, które pomogą w ich utrzymaniu i pozwolą im 
nadal funkcjonować”.  
  
Zastępca komisarza ds. ochrony zabytków w Zarządzie Parków Stanowych, 
Daniel Mackay, powiedział: „Za każdym razem, gdy Stanowa Komisja Rewizyjna 
rozpatruje nominacje, uderza mnie głębia i rozległość historii naszego stanu. Nominacje 
te są kontynuacją działań Wydziału Ochrony Zabytków (Division for Historic 
Preservation, DHP) dotyczących obiektów historycznych, które mogą skorzystać z 
inwestycji wspieranych przez stanowe i federalne ulgi podatkowe na renowację 
zabytków. Jestem bardzo dumny z naszej pracy w tym zakresie, ponieważ Urząd ds. 
Parków Narodowych (National Park Service) poinformowało niedawno, że stan Nowy 
Jork jest liderem w kraju pod względem wykorzystania takich ulg”.  
  
Urząd ds. Parków Narodowych przekazał, że w latach 2017-2021 w ramach 466 
projektów komercyjnych w stanie Nowy Jork, które zakwalifikowały się do ulg 
podatkowych, prawie 3,8 mld USD stanowiły prywatne inwestycje. Kwota ta jest o 1 mld 
USD wyższa niż w przypadku kolejnego najbliższego stanu – Ohio. W ubiegłym roku 52 
projekty komercyjne w stanie Nowy Jork zakwalifikowały się do ulg podatkowych w 
oparciu o ponad 505 mln USD inwestycji prywatnych, wyprzedzając pod tym względem 
wszystkie inne stany w kraju.  
  
W ciągu minionych dziesięciu lat władze stanu zatwierdziły wykorzystanie ulg 
podatkowych na renowację ponad 1000 zabytkowych nieruchomości, co przyniosło 
ponad 12 mld USD w postaci inwestycji prywatnych. Przeprowadzone przez Urząd ds. 
Parków Narodowych badania na temat wpływu tej ulgi podatkowej pokazały, że w 
latach 2015–2019 ulgi podatkowe przyznane obiektom na terenie stanu Nowy Jork 
wygenerowały 67 578 miejsc pracy w całym kraju i ponad 195 mln USD w formie 
podatków lokalnych, stanowych i federalnych.  
  
Rejestr zabytków stanu Nowy Jork i rejestr krajowy to oficjalne wykazy budynków, 
budowli, dzielnic, krajobrazów, obiektów i miejsc ważnych dla historii, architektury, 
archeologii oraz kultury stanu i całego kraju. W stanie Nowy Jork znajduje się ponad 
120 000 obiektów zabytkowych wpisanych do krajowego rejestru zabytków (National 
Register of Historic Places). Obiekty te występują pojedynczo lub są częścią składową 
okręgów historycznych. Nominacje sponsorowali właściciele nieruchomości, gminy i 
organizacje ze społeczności w całym stanie.  
  
Po akceptacji zaleceń przez komisarza, który pełni funkcję stanowego inspektora ds. 
ochrony zabytków, nieruchomości są umieszczane w rejestrze zabytków stanu Nowy 
Jork, a następnie nominowane do rejestru krajowego, do którego trafiają po kolejnej 
weryfikacji i zatwierdzeniu. Nominacje są dostępne tutaj.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nps.gov%2Ftps%2Ftax-incentives%2Ftaxdocs%2Ftax-incentives-2021annual.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C598260933dc743ec882408da507b94de%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910789098197219%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=yN1zIwihYNsKwNlH%2FFtVMO2yvXalCNwrn2oZc%2FcfIxg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nps.gov%2Ftps%2Ftax-incentives%2Ftaxdocs%2Feconomic-impact-2019.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C598260933dc743ec882408da507b94de%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910789098197219%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2RX2xSUyxAf4p2z2BxEDyqIFF2GA8Niw7N2Z6%2FuPuw8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fshpo%2Fnational-register%2Fnominations.aspx&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C598260933dc743ec882408da507b94de%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637910789098197219%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MiL3AfGjwRDahY4wJjI5lP%2F60SiJBRsSwuxSi64HB7U%3D&reserved=0


Capital District  
  

·        Dodatkowa dokumentacja rezydencji Philip Schuyler Mansion, Albany, 
hrabstwo Albany. Schuyler Mansion, stanowe muzeum historyczne, był 
domem Philipa Johna Schuylera, generała z czasów wojny rewolucyjnej, 
senatora i członka miejscowej arystokracji patrycjuszowskiej. Kiedy w 1967 
roku budynek został wpisany do rejestru krajowego, w jego dokumentacji nie 
uwzględniono szczegółów dotyczących zniewolenia ludzi przez Schuylera w 
celu zgromadzenia osobistego majątku oraz budowy i utrzymania rezydencji. 
Dodanie tej dokumentacji do akt jest krokiem w kierunku wyeliminowania tego 
niedociągnięcia. Wśród historii zniewolonych, którzy przynajmniej przez część 
swojego życia mieszkali w Schuyler Mansion, są historie Prince'a, który 
wynegocjował swoją sprzedaż od brytyjskiego oficera Philipowi Schuylerowi, 
aby uchronić się przed niewolą w obozie jenieckim; Claasa, Diany, Scipio i 
Adama, którzy sami zabiegali o wolność w armii brytyjskiej podczas wojny 
rewolucyjnej; oraz Silvii, która po niewoli znalazła pracę jako wróżbitka, aby 
utrzymać swoje dzieci.  

·        Budynek firmy Boardman and Gray Piano Company, Albany, hrabstwo 
Albany. Firma Boardman and Gray Piano Company zajmuje czteropiętrowy 
budynek fabryczny w kształcie litery L w północnym Albany, zbudowany w 
1853 r. i w znacznym stopniu zrekonstruowany po pożarze w 1860 r. 
Budynek, w którym zachowało się wiele przemysłowych detali, jest obecnie 
przekształcany w budynek mieszkalny z wykorzystaniem ulg podatkowych na 
ochronę zabytków.  

·        First Presbyterian Church of Lansingburgh, Troy, hrabstwo 
Rensselaer. Ten XIX-wieczny zespół kościelny obejmuje wiele faz budowy od 
1823 do 1958 roku. Centralnym punktem jest ceglany kościół w stylu 
neoromańskim, który był kilkakrotnie rozbudowywany i przebudowywany od 
czasu ukończenia budowy pierwotnego kościoła w stylu neogreckiego w 
latach czterdziestych XIX wieku. Najnowszym obiektem jest nowoczesna 
szkółka niedzielna z połowy ubiegłego wieku, ukończona w 1958 r. Stopniowa 
rozbudowa i rozwój na przestrzeni prawie dwustu lat jest symbolem tego, w 
jaki sposób rozwijały się lokalne wspólnoty religijne.  

·        Budynek Departamentu Policji Schenectady, Schenectady, hrabstwo 
Schenectady. Ten budynek z 1889 r., zbudowany z cegły i terakoty, był 
pierwotnie przeznaczony na szkołę publiczną, ale w 1929 r. został 
przekształcony w posterunek policji i pełnił tę funkcję do 1973 r.  

·        Mark House, Colonie, hrabstwo Albany. Ten dom z 1791 r. został 
zbudowany przez Isaaca Marka, który w tym samym roku otrzymał prawo 
dzierżawy od patrona Stephena van Rensselaera III. W latach 40. XIX w. 
został on znacznie przebudowany, zgodnie z tradycjami budownictwa 
holenderskiego w Nowym Świecie. Pierwotne 600-akrowe gospodarstwo było 
zbiorem mniejszych gospodarstw dzierżawnych, które rodzina wydzierżawiła 
innym dzierżawcom, i pozostawało w dzierżawie aż do zniesienia tego 
systemu w połowie XIX wieku. Budynek pozostawał własnością rodziny Mark 
do 1881 r.  



·        Dom kapitana Josepha Allena, okolice Catskill, hrabstwo Greene. Jest to 
dobrze zachowany dom w stylu federalnym z 1814 r., należący do Josepha 
Allena, korsarza, kapitana i handlarza z czasów wojny rewolucyjnej.  

·        Gooding Farm, Eagle Bridge, hrabstwo Rensselaer. Murowany dom z ok. 
1840 r. w stylu neogreckim, 42 akry i dwanaście budynków gospodarczych. 
Obiekt stanowi wyjątkowo dobrze zachowany przykład XIX-wiecznego 
gospodarstwa prowadzonego przez jedną rodzinę przez prawie 100 lat.  

·        Sweet Homestead, Copake, hrabstwo Columbia. Jest to dobrze zachowana 
zagroda z 1845 r. o konstrukcji szkieletowej w stylu neogreckim z kilkoma 
zabytkowymi budynkami gospodarczymi.  

  
Finger Lakes  
  

·        Pomnik Fancher World War II, okolice Murray, hrabstwo Orleans. Ten 
mający osiem stóp wysokości pomnik stoi w wiosce Fancher, w okręgu 
Murray, w hrabstwie Orleans. Pomnik, który został wykonany z piaskowca 
Medina, znajduje się na ważnym skrzyżowaniu i został oddany w 1949 r. Na 
każdej z czterech tarcz umieszczono zegar oraz tablicę upamiętniającą 
dziesięciu miejscowych żołnierzy poległych w II wojnie światowej.  

·        Budynek firmy Hickey-Freeman, Rochester, hrabstwo Monroe. Firma 
Hickey-Freeman rozpoczęła działalność jako producent wysokiej klasy 
odzieży męskiej w latach 90. XIX wieku w Rochester. Pierwsza część tej 
fabryki została zbudowana w 1912 r., a w latach 20-tych, 40-tych i 50-tych XX 
w. była rozbudowywana. W tym miejscu nadal produkuje się wysokiej klasy 
garnitury męskie.  

·        Cmentarz Fairview, Naples, hrabstwo Ontario. Cmentarz został założony 
ok. 1800 r. przez pierwszych europejskich osadników we wsi.  

·        North Bergen Presbyterian Church, Bergen, hrabstwo Genesee. Budowla 
z 1834 r. jest przykładem małego wiejskiego kościoła z kamienia i stiuku. 
Dzwonnica, dobudówka i inne modernizacje w kolejnych dziesięcioleciach 
świadczą o skromnym, ale wciąż ważnym zwiększaniu roli kościoła w tej małej 
społeczności.  

·        Zabytkowa dzielnica Central Naples, Naples, hrabstwo 
Ontario. Zabytkowa dzielnica Central Naples obejmuje 246 budynków w 
centrum tej małej wioski na północy stanu, które nadają jej charakter. 
Dzielnica składa się z budynków w różnych stylach architektonicznych od 
połowy XIX do początku XX wieku i zawiera liczne obiekty handlowe, 
użyteczności publicznej, mieszkalne i sakralne z tego okresu.  

·        Zabytkowa dzielnica Naples South Main Street, Naples, hrabstwo 
Ontario. Dzielnica Naples South Main Street to zbiór 93 dobrze utrzymanych 
rezydencji z końca XIX w. i początku XX w., które reprezentują skromne 
wersje architektury w stylu drugiego cesarstwa, królowej Anny, 
neokolonialnym, stylu amerykańskiego Foursquare i stylu rzemieślniczego.  

  
Mohawk Valley  
  



·        Fabryka H. M. Quackenbush, Herkimer, hrabstwo Herkimer. Fabryka jest 
ważna ze względu na jej związek z jedną z najważniejszych branż 
przemysłowych w wiosce pod koniec XIX i na początku XX wieku. Fabryka 
była znanym producentem wyrobów metalowych wynalezionych przez 
lokalnego przedsiębiorcę Henry'ego Marcusa Quackenbusha. Do 
najpopularniejszych należał ręczny dziadek do orzechów z mechanizmem 
sprężynowym. Największa część fabryki, budowana etapami w latach 1874-
1996, została zaprojektowana w stylu neoromańskim przez utickiego 
architekta Fredericka Gouge'a.  

  
Southern Tier  

  
·        Magazyn Goff, Way, and Brand Leaf Tobacco Warehouse, Elmira, 

hrabstwo Chemung. Ten trzypiętrowy budynek z cegły i drewna, 
zaprojektowany przez znanego architekta Josepha Considine'a i zbudowany 
w 1908 r., służył do 1928 r. jako magazyn przetwórczy dla znanej firmy 
pakującej tytoń i pozostał w dużej mierze niezmieniony jako widoczna 
pamiątka po kwitnącym niegdyś przemyśle tytoniowym w regionie Southern 
Tier.  

·        Dom Stowellów, Elmira, hrabstwo Chemung. Ten drewniany dom z 1850 r. 
jest nienaruszonym, dobrze zachowanym przykładem przejściowej 
architektury mieszkalnej w stylu neogreckim/włoskim, które niegdyś były w 
okolicy Elmry popularne, lecz obecnie są rzadko spotykane.  

·        Dom Maxa i Johanny Fleischmannów, Fleischmanns, hrabstwo 
Delaware. Posiadłość (obecnie znana jako Spillian) jest jedynym 
zachowanym domem z sześciu „domków” letnich wykorzystywanych przez 
rodzinę Fleischmannów z Cincinnati w stanie Ohio i Nowy Jork. Rodzina 
Fleischmannów wywarła ogromny wpływ na rozwój rekreacji w tej części 
hrabstwa Delaware i zachęciła inne czołowe postaci sztuki, biznesu i polityki 
końca XIX wieku do spędzania wakacji w Catskills. Dom został zbudowany w 
1886 r. i jest wyjątkowo nienaruszonym przykładem letniego „domku” z epoki 
złotego wieku, który został zbudowany w stylu Stick and Shingle.  

  
Western New York  
  

·    Akademia B.U.I.L.D. B.U.I.L.D (skrót z ang. Build Unity, Independence, Liberty, 
and Dignity), założona w 1966 roku z pomocą organizatora społeczności lokalnej 
Saula Alinsky'ego, powstała w Buffalo jako organizacja wykorzystująca lokalne 
strategie w celu wyeliminowania dyskryminacji rasowej w wielu aspektach życia 
miejskiego. B.U.I.L.D. powstała w czasie, gdy ogólnokrajowe wysiłki na rzecz 
położenia kresu nierównościom rasowym zbiegły się z napływem 
Afroamerykanów do Buffalo. Organizacja ta czerpała z ideologii Black Power, 
aby wypracować bardziej asertywną i adekwatną odpowiedź na wiele różnych 
problemów, z którymi borykała się czarna społeczność Buffalo. Przez prawie 
dwadzieścia lat swojego istnienia B.U.I.L.D. koncentrowała się na różnych 
kwestiach, takich jak zatrudnienie, szkolenia zawodowe, dyskryminacja w pracy, 



edukacja, opuszczone budynki, parki, ochrona porządku publicznego i poprawa 
sytuacji rasowej. Wśród wszystkich swoich działań, organizacja B.U.I.L.D. kładła 
główny nacisk na kontrolę i wkład społeczności, aby osiągnąć pozytywne zmiany 
dla czarnych społeczności na East Side w Buffalo. Jako wyraz dążenia osób o 
czarnym kolorze skóry do poprawy jakości edukacji publicznej dla czarnych 
dzieci, B.U.I.L.D. otworzyła własną szkołę podstawową w ramach systemu 
Buffalo Public School, znaną jako Akademia B.U.I.L.D. Państwowa Komisja 
Rewizyjna zarekomendowała, aby do krajowego rejestru zabytków wpisane 
zostały obie lokalizacje Akademii B.U.I.L.D.:  

·      
·    Szkoła Publiczna nr 32 w Buffalo (PS 32) znana również jako 

Akademia B.U.I.L.D., Buffalo, hrabstwo Erie. Szkoła Publiczna nr 
32 z 1913 r. służyła jako Akademia B.U.I.L.D. w latach 1969-1977. 
Budynek z dobudówką z 2009 r. ma również duże znaczenie jako 
dobrze zachowany przykład szkoły z początku XX w. w stylu 
neotudorskim.  

·    Szkoła Publiczna nr 92 w Buffalo(PS 92) znana również jako 
Akademia B.U.I.L.D., Buffalo, hrabstwo Erie. Szkoła Publiczna nr 
92 z 1961 roku służyła jako Akademia B.U.I.L.D. od 1977 roku do 
czasu rozwiązania B.U.I.L.D. w 1983 roku. Budynek został 
zbudowany w stylu modernistycznym z połowy ubiegłego wieku.  

  
·    Hall Apartments, Niagara Falls, hrabstwo Niagara. Budynek Hall Apartments 

jest reprezentatywnym przykładem budynku o łączonej funkcji biurowo-
medycznej i mieszkalnej z początku XX wieku. Dr Frank Hall, wybitny lekarz, 
zlecił budowę tego trzypiętrowego budynku w 1928 r. firmie W.S. Johnson 
Building Company, aby służył zarówno jako biuro jego praktyki, jak i rezydencja 
dla jego rodziny. Budynek składa się z dwóch gabinetów lekarskich i powierzchni 
użytkowej na parterze oraz mieszkań na wszystkich trzech kondygnacjach i w 
piwnicy. Budynek Hall Apartments jest związany z rozwojem Niagara Falls na 
początku XX wieku i ilustruje życie klasy średniej w czasach, gdy miasto stawało 
się kwitnącym ośrodkiem przemysłowym.  

·    Kompleks mieszkaniowo-handlowy Sagamore, Niagara Falls, hrabstwo 
Niagara. Zaprojektowany przez architektów Kirkpatrick & Cannon, trzypiętrowy 
budynek Sagamore Apartments jest obiektem o mieszanym przeznaczeniu, 
utrzymanym w stylu neotudorskim, typowym dla budownictwa mieszkaniowego 
początku XX wieku. Eugene C. Butler, miejscowy kwiaciarz, zlecił budowę 
trzypiętrowego budynku mieszkalnego w 1926 r., który miał służyć zarówno jako 
magazyn dla rodzinnej firmy, jak i osobista rezydencja, wraz z dwoma garażami 
na kilka samochodów i nową szklarnią. W 1927 r. w tym miejscu powstał 
jednopiętrowy budynek komercyjny, wykorzystujący fakt, że było to ważne 
miejsce dla handlu. Nieruchomość odzwierciedla rozwój i dobrobyt miasta 
Niagara Falls na początku XX wieku.  

·    Budynek firmy Illinois Alcohol Company, Buffalo, hrabstwo Erie. Budynek 
Illinois Alcohol Company jest związany z przemysłem piwowarskim i 
gorzelniczym w Buffalo w pierwszej połowie XX wieku i odegrał rolę w dużej, 



nielegalnego przemytu alkoholu podczas prohibicji. Wybudowany przez 
lokalnych wykonawców Chesley, Earl & Heimback w 1920 r., żelbetowy budynek 
miał pierwotnie służyć jako magazyn Bison City Storage Company. W czasie 
prohibicji, w latach 1925-1929, budynek był centralnym punktem nielegalnego 
przemytu alkoholu prowadzonego przez Illinois Alcohol Company. Wykorzystując 
niepozorny wygląd budynku, oryginalne okna z luksferami, ukryte doki 
załadunkowe dla samochodów oraz znajdujący się z zachodniej strony kolejowy 
dok załadunkowy, Illinois Alcohol Company przez kilka lat prowadziła szeroko 
zakrojoną działalność przemytniczą. Po odkryciu tego nielegalnego procederu, 
trwający rok proces sądowy ujawnił udział w nim kilku skorumpowanych 
przedstawicieli władz lokalnych i stanowych, pracowników kolei i firmy.  

·    Budynki przy ulicy Niagara Street na wysokości Fourth Street, Niagara 
Falls, hrabstwo Niagara. Ta niewielka dzielnica ma duże znaczenie jako zbiór 
budynków o wielofunkcyjnym przeznaczeniu, które odzwierciedlają historię tego, 
co kiedyś było ważnym korytarzem handlowym przy Niagara Street pod koniec 
XIX i na początku XX wieku. Ulica jest główną arterią komunikacyjną miasta 
Niagara Falls, a budynki były pierwotnie częścią znacznie większej dzielnicy 
handlowej. Dzielnica zawiera jedyne zachowane przykłady tej ważnej typologii 
budynków z końca XIX i początku XX wieku. Dzielnica obejmuje sześć budynków 
przy ulicy Niagara pomiędzy Third Street a Fourth Street. Jednym z godnych 
uwagi budynków jest dawna siedziba gazety Niagara Gazette, zbudowana w 
1914 roku.  

  
Urząd ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków Stanu Nowy Jork zarządza ponad 250 
parkami, miejscami historycznymi, szlakami rekreacyjnymi, przystaniami i innymi 
obiektami, które w 2021 roku odwiedziło 78 milionów osób. Więcej informacji na temat 
tych terenów rekreacyjnych można uzyskać pod numerem 518-474-0456 lub pod 
adresem parks.ny.gov, a także na Facebooku i Twitterze.  
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