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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA OTWARCIE NOWEJ PRZESTRZENI 
PARKOWEJ WZDŁUŻ KRAWĘDZI WĄWOZU NIAGARA GORGE W NIAGARA 

FALLS, POWSTAŁEJ W WYNIKU USUNIĘCIA CZĘŚCI DAWNEJ AUTOSTRADY  
  

Projekt tworzy oszałamiające widoki wąwozu, zwanego „Gorgeview” w Parku 
Stanowym Niagara Falls i reprezentuje największą ekspansję Parku Stanowego 

Niagara Falls od czasu jego utworzenia w 1885 roku  
  

Na okoliczność dnia celebracji Szlaków Narodowych otwarcie to podkreśla nową 
zieloną przestrzeń, swobodny dostęp do wąwozu Niagara Gorge i rozszerzone 

możliwości rekreacyjne  
  

Zmieniono struktury sąsiednich ulic w celu zwiększenia mobilności kierowców, 
rowerzystów i pieszych oraz dostępu do sąsiednich dzielnic  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś dedykowanie dużego projektu, który usunie 
niewykorzystany, dwumilowy odcinek dawnej drogi Robert Moses Parkway - obecnie 
nazywanej Niagara Scenic Parkway - w mieście Niagara Falls i utworzy oszałamiający 
widokowo nowy obszar w stanowym parku Niagara Falls, zwany „Gorgeview”, który 
zapewnia niezakłócony dostęp do wąwozu Niagara i lepsze możliwości rekreacyjne 
zarówno dla mieszkańców, jak i gości. W ramach projektu usunięto odcinek drogi z 
Main Street do Findlay Drive i zastąpiono go nową zieloną przestrzenią z miejscami 
piknikowymi, malowniczymi punktami widokowymi z majestatycznymi widokami i siecią 
szlaków rekreacyjnych. Ponadto Departament Transportu Stanu Nowy Jork zakończył 
gruntowną rekonstrukcję Whirlpool Street i segmentu Third Street, aby umożliwić 
dostęp do lokalnych pojazdów z pasa ruchu i sąsiednich ulic miasta. Wśród ulepszeń 
znalazły się również nowe oświetlenie uliczne, architektura krajobrazu, urządzenia 
kontroli ruchu, przejścia dla pieszych, parkingi na ulicach, ulepszenia odwadniania i 
ulepszenia podjazdów i ścieżek parkowych wokół Niagara Gorge Discovery Center.  
  
„Wąwóz rzeki Niagara czyli Niagara River Gorge, jest jednym z najbardziej 
malowniczych obszarów stanu Nowy Jork, a zakończenie tego projektu ma charakter 
transformacyjny, ponieważ na nowo definiuje niezrównane piękno naturalne tego 
obszaru przez mieszkańców i odwiedzających oraz sprawi, że Niagara Falls stanie się 
jeszcze bardziej atrakcyjnym miejscem gdzie można mieszkać, pracować i zwiedzać te 
okolice”, powiedział gubernator Cuomo. „Kontynuujemy znaczące inwestycje, takie 
jak ta, które poprawiają status Niagara Falls jako światowej klasy celu turystycznego i 



przyczyniają się do dalszego ogromnego postępu w rewitalizacji zachodniej gospodarki 
Nowego Jorku”.  
  
„Wodospad Niagara jest cudem świata, wyjątkowym miejscem dla zachodniej części 
Nowego Jorku, a jego budzące podziw piękno zostało zachowane dzięki Niagara Falls 
State Park, najstarszemu parkowi stanowemu w Stanach Zjednoczonych”, 
powiedziała wicegubernator Kathy Hochul. „Usuwając dawną drogę Robert Moses 
Parkway, jeszcze bardziej łączymy odwiedzających z naturalnym pięknem istniejącym 
wzdłuż rzeki i wąwozu Niagara. Nowy obszar widokowy Gorgeview w Niagara Falls 
State Park zapewnia więcej dostępu i terenów rekreacyjnych dla odwiedzających ze 
spektakularnymi widokami na wąwóz Niagara”.  
  
Obszar widokowy Gorgeview będzie kontynuacją prac na rzecz rewitalizacji i rozwoju 
gospodarczego w Niagara Falls poprzez ponowne połączenie miasta z nabrzeżem po 
raz pierwszy od co najmniej pokolenia i ugruntowanie statusu regionu jako najlepszego 
miejsca wypoczynku i turystyki. Miejsce, gdzie 20 ulic miasta prowadzących do 
krawędzi wąwozu kiedyś kończyło się barierkami ochronnymi i ogrodzeniami, 
przekształcono obecnie w panoramiczny punkt widokowy i, co równie ważne, 
zapewniono tam dostęp do rozbudowanej sieci szlaków, które łączą się między innymi 
z dnem wąwozu oraz parkami stanowymi Whirlpool, DeVeaux Woods i Devil's Hole.  
  
Otwarcie obszaru następuje tuz przed dniem celebracji Szlaków Narodowych (National 
Trials Day) 5 czerwca, corocznym wydarzeniem mającym na celu podkreślenie i 
uczczenie amerykańskich szlaków turystycznych i nie tylko. Podsumowując, projekt 
przyniósł wzrost netto o siedem akrów nowej otwartej przestrzeni, ale co ważniejsze, 
stworzył 140-akrową nieprzerwaną zieloną wstęgę parku wzdłuż krawędzi wąwozu 
Niagara Gorge, a także ponad pięć mil nowych wielofunkcyjnych szlaków i 
nieutwardzonych ścieżek, które zapewniają bezproblemowe połączenie z prawie 20-
milową siecią szlaków między górnym biegiem rzeki Niagara a Artpark w Lewiston. 
Jest to największa ekspansja Parku Stanowego Niagara Falls od czasu utworzenia 
parku w 1885 roku.  
  
Kompletne finansowanie budowy projektu zostało ogłoszone przez gubernatora 
Cuomo wiosną 2016 r. Projekt w dużej mierze został sfinansowany przez New York 
Power Authority z pomocą Biura Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków stanu Nowy 
Jork i wdrożony w drodze formalnego porozumienia między NYPA, State Parks, 
NYSDOT, filią Empire State Development Niagara Falls, USA Niagara Development 
Corporation oraz miasto Niagara Falls.  
  
Projekt o wartości prawie 50 mln USD, który został ukończony na czas i zgodnie z 
budżetem, został zrealizowany po szeroko zakrojonym publicznym procesie 
planowania/projektowania prowadzonym przez USAN w imieniu Parków Stanowych, i 
zrealizowany w ramach trzech indywidualnych kontraktów budowlanych zarządzanych 
przez NYSDOT. Pierwszy kontrakt obejmował usunięcie wiaduktu/przejścia nad 
wiaduktem o długości 1 700 stóp, które zapewniały przejście drogi nad mostem 
Whirlpool i placem Customs and Border Patrol. Ten ukończony jesienią 2019 roku 
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komponent obejmował również usunięcie opuszczonego mostu kolejowego nad 
Whirlpool Street i kładki dla pieszych, która niegdyś łączyła Discovery Center z 
Aquarium of Niagara. Usunięcie mostu kolejowego pozwoliło na budowę nowej 
przestrzeni komunalnej i kluczowego szlaku prowadzącego do podstawy 
wąwozu. Nazwany „Plazą Wolności” (Freedom Plaza) plac ten znajduje się po drugiej 
stronie ulicy Whirlpool Street naprzeciw Niagara Falls Underground Railroad Heritage 
Center i ułatwi historyczną interpretację w pobliżu lokalizacji dawnego mostu, gdzie 
Harriett Tubman pomagała członkom ruchu Freedom Seekers w ucieczce do Kanady. 
Przewiduje się, że w nadchodzących latach, na placu znajdą się elementy sztuki 
publicznej i elementy opowieści z historii, które przedstawią wyjątkową historię tego 
miejsca.  
  
Zakończony latem 2020 roku drugi element projektu obejmował dogłębną przebudowę 
Whirlpool Street i Findlay Drive oraz segmentów Third Street i Walnut Street w Niagara 
Falls. Każda z nich została w pełni przebudowana jako dwupasmowa, „kompletna” 
ulica, z nowymi chodnikami, przejściami dla pieszych z przedłużeniami na krawężniki, 
oświetleniem, parkingami na ulicach i architekturą krajobrazu, aby ułatwić dostęp dla 
pojazdów w tym korytarzu z prędkością odpowiednią dla okolicy. Przebudowa 
umożliwiła dostęp dla pojazdów z Niagara Scenic Parkway i sąsiednich ulic miejskich 
na Whirlpool Street i Third Street, a także nowe połączenie samochodowe z miasta do 
Parku Stanowego wzdłuż Walnut Street do Discovery Center.  
  
Trzeci i ostatni element obejmował usunięcie wszystkich pasów parkowych, ramp i 
innych elementów wzdłuż krawędzi wąwozu Niagara i przywrócenie tych gruntów do 
otoczenia parku, który obejmuje teraz obszary łąk i prawie 650 nowych cienistych, 
kwitnących i wiecznie zielonych drzew jak również liczne krzewy i rośliny polne. Te 
nasadzenia uzupełniają wyłaniającą się cechę charakterystycznego krajobrazu 
rodzimego, podjętą przez Western New York Land Conservancy na północnym krańcu 
projektu, w ramach większego wysiłku tej organizacji, „Restore the Gorge” 
(Odrestaurować Wąwóz), finansowanego częściowo przez gubernatora Cuomo w 
ramach projektu Buffalo Billion. Budowa ścian wejściowych, ścieżek wielofunkcyjnych, 
miejsc piknikowych i widokowych punktów widokowych stanowi dopełnienie projektu.  
  
Mieszkańcy miasta i odwiedzający mają teraz dostęp do wąwozu Niagara, aby 
korzystać z różnych możliwości rekreacji na nowo utworzonej zielonej przestrzeni. Na 
przykład stworzono połączenie otwartej przestrzeni między Niagara Gorge Discovery 
Center a Aquarium of Niagara, zapewniając pojedynczą przestrzeń parkową między 
dwoma obiektami, które mogą teraz organizować imprezy plenerowe, wszystkie 
połączone nowymi ścieżkami tramwajowymi Niagara Scenic z Prospect Point i reszta 
parku. Z kolei niedawne starania władz miejskich i stanowych wynikające z tego 
wielkiego osiągnięcia są bardzo obiecujące jeśli chodzi o rewitalizację sąsiednich 
dzielnic, a w szczególności ogłoszenie nagrody Inicjatywy Rewitalizacji Śródmieścia 
NYS (Downtown Revitalization Initiative, DRI) za serię prac wzdłuż North Main Street, 
które wykorzystają ten nowy fizyczny i wizualny dostęp do wąwozu Niagara.  
  



Komisarz Departamentu Transportu Stanu Nowy Jork, Marie Therese 
Dominguez, powiedziała: „Departament był dumny z prowadzenia prac budowlanych 
nad tym charakterystycznym projektem dla miasta Niagara Falls, który stworzył 
spektakularną nową zieloną przestrzeń i poprawił dostęp do jednego z wielkich cudów 
natury stanu Nowy Jork – wąwozu Niagara. Żaden stan nie robi więcej, aby stworzyć 
tętniącą życiem i prężną infrastrukturę, która spełnia wymagania XXI wieku, niż Nowy 
Jork pod przewodnictwem gubernatora Cuomo”.  
  
Przewodniczący Rady Powierniczej New York Power Authority, John R. Koelmel, 
powiedział: „Pod przewodnictwem gubernatora Cuomo, New York Power Authority 
współpracował z naszymi cenionymi partnerami, w tym City of Niagara Falls, Western 
New York Land Conservancy, New York State Parks, Empire State Development i 
Departament Transportu Stanu Nowy Jork, między innymi, aby otworzyć Gorgeview 
dla wszystkich. Jako przewodniczący zarządu jestem dumny, widząc owoce tej ważnej 
inwestycji, która pozwoli cieszyć się naszym majestatycznym nabrzeżem przyszłym 
pokoleniom”.  
  
Prezes i dyrektor generalny New York Power Authority, Gil C. Quinones, 
powiedział: „Renowacja górnej krawędzi wąwozu rzeki Niagara i swobodny dostęp do 
krawędzi wąwozu z sąsiednich dzielnic jest przełomem dla społeczności Niagara Falls, 
przynosząc korzyści ekonomiczne na nadchodzące lata. NYPA, jako organizacja 
będąca nieodłączną częścią społeczności Niagara, jest bardzo dumna, że wsparła ten 
projekt, który wykorzystuje piękno zachodniego regionu Nowego Jorku i przyciągnie 
nowojorczyków i gości z całego świata, aby mogli podziwiać «Gorgeview» w Niagarze”.  
  
Pełniący obowiązki komisarza ds. rozwoju Empire State Development Eric 
Gertler, prezes i dyrektor generalny, powiedział: „ESD jest dumne ze współpracy z 
zespołem międzyagencyjnym, prowadząc fazę planowania tego ważnego projektu, 
który przekształca korytarz wąwozu Niagara. Odsłonięcie naturalnych atutów tego 
obszaru – malowniczych widoków, dostępności nabrzeża i otwartej przestrzeni – 
zachęci lokalne inwestycje i działalność gospodarczą, opierając się na naszych 
sukcesach w Niagara Falls, wzmacniając turystykę regionalną i przyczyniając się do 
szerszej żywotności i witalności zachodniej części Nowego Jorku”.  
  
Erik Kulleseid, komisarz Biura ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków, 
powiedział: „Biuro Parków stanowych jest wdzięczne gubernatorowi Cuomo i naszym 
partnerom w rządzie stanowym za ich pracę nad tymi projektami – co wzbogaci 
doświadczenie zarówno mieszkańców naszego regionu, jak i osób, które zjadą się tu z 
całego świata, aby odkryć zapierający dech w piersiach wąwóz Niagara River Gorge. 
Parki i otwarte przestrzenie mają kluczowe znaczenie dla naszego dobrostanu i 
poczucia szczęścia, a te projekty stworzą więcej przestrzeni dla ludzi, pozwalając im 
wyjść z domu i cieszyć się korzyściami płynącymi z rekreacji na świeżym powietrzu”.  
  
Dyrektor wykonawczy ds. turystyki w stanie Nowy Jork, Ross D. Levi, 
powiedział: „Nowo ukończony obszar «Gorgeview» w Parku Stanowym Niagara Falls 
wykorzystuje to, co już było klejnotem koronnym dla turystyki w stanie Nowy Jork, i 



podnosi go na nowe wyżyny, tworząc wyjątkową, światowej klasy atrakcję, dającą 
możliwość zobaczenia wodospadu Niagara, wąwozu rzeki Niagara i okolic w 
naturalnym, malowniczym otoczeniu. Ta najnowsza inwestycja w niezrównany system 
widokowy i turystyczny nowojorskiego parku stanowego spełnia nowe 
zapotrzebowanie podróżnych na otwarte i otwarte przestrzenie, które ukazują piękno 
krajobrazu naszego stanu”.  
  
Burmistrz miasta Niagara Falls, Robert Restaino, powiedział: „Utworzenie obszaru 
«Gorgeview» w Parku Stanowym Niagara Falls dzięki zaangażowaniu gubernatora 
Cuomo i innych partnerów stanowych znacznie poprawia korytarz wąwozu Niagara, a 
miasto Niagara docenia ciągłe starania gubernatora. Cieszymy się, że miasto 
ponownie łączy się z nabrzeżem, ułatwiając mieszkańcom i odwiedzającym płynne 
poruszanie się tam i z powrotem między wodospadem a rozrywkami w centrum miasta. 
Cieszymy się, że ten projekt został ukończony i czekamy na wiele innych ulepszeń w 
mieście Niagara Falls.”  
  
NYPA zbudowała system dróg parkowych etapami w latach 1958-1967 w ramach 
budowy pobliskiego projektu elektrowni Niagara Power. Następnie uznano, że 
konieczne jest zarówno zwiększenie turystyki, aby konkurować z kanadyjską stroną 
wodospadów, jak i radykalne skrócenie czasu dojazdów w strefie. Część drogi, która 
biegła przez park stanowy i obszar wodospadów, została usunięta w latach 80. XX 
wieku. Do 2013 roku, po przeprowadzeniu projektu pilotażowego i szeregu badań 
planistycznych wzywających do rekonfiguracji lub usunięcia segmentów autostrady, 
aby umożliwić pełne korzystanie z wielkich zasobów wąwozu Niagara, gubernator 
Cuomo ogłosił dwa projekty usunięcia ich, z pierwszym nazwanym „Riverway” 
ukończonym w 2017 roku, który usunął milowy segment parku na rzece Upper 
Niagara, a następnie obecny projekt Niagara Gorge, który usunął dodatkowe dwie mile 
wzdłuż krawędzi wąwozu. Wysiłki te łączą się z wieloma podobnymi ukończonymi i 
planowanymi projektami eliminacji autostrad w Stanach Zjednoczonych 
ukierunkowanymi usuniecie fizycznych barier w celu pełnego dostępu do dzielnic 
miejskich. 
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