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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA WDROŻENIE DARMOWEGO LETNIEGO 
PROGRAMU WYCIECZEK „ON THE CANALS” W 2021 R.  

  
Darmowe rekreacyjne formy wypoczynku sponsorowane w ramach 

inicjatywy Kanały Inaczej  
  

Nowa strona internetowa pomaga nowojorczykom zaplanować ich wakacyjne 
przygody  

  
W dniu dzisiejszym gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił uruchomienie wycieczek „On 
the Canals” organizowanych przez Stanowy Urząd ds. Energetyki (New York Power 
Authority, NYPA) i Canal Corporation, w ramach darmowego programu rekreacyjnego 
oferującego wyjątkowe możliwości spędzania czasu na powietrzu na kanałach stanu 
Nowy Jork oraz na pobliskim szlaku Empire State Trail. Jako część inicjatywy Kanały 
Inaczej (Reimagine the Canals) gubernatora Cuomo, program „On the Canals” 
obejmuje sześć darmowych wycieczek terenowych w pięciu społecznościach miast 
Medina, Macedon, Waterloo, Savannah i Amsterdam latem 2021 r. Program będzie 
także wspierał i promował lokalne firmy poprzez kompleksowe działania marketingowe, 
co pozwoli zwiększyć liczbę turystów w wioskach, miasteczkach i miastach wzdłuż 
systemu kanałów.  
  
„W miarę jak Nowy Jork otwiera gospodarkę, a nowojorczycy wychodzą z domów, aby 
cieszyć się wszystkim, co stan ma do zaoferowania, z przyjemnością przedstawiamy 
darmowe formy wypoczynku pozwalające odkrywać nasz stan w sposób, jaki nie był 
proponowany jeszcze nigdy dotąd”, powiedział gubernator Cuomo. „Program 
wycieczkowy „On the Canals”, będący częścią naszej inicjatywy Kanały Inaczej, tchnie 
nowego ducha w system kanałów, zapraszając zarówno mieszkańców jak i gości do 
kajakowania, jeżdżenia na rowerze i łowienia ryb wzdłuż historycznych dróg wodnych. 
Zachęcam wszystkich Nowojorczyków, aby wyszli na powietrze i cieszyli się pięknem 
naszych stanowych kanałów oraz wspierali lokalne społeczności i gospodarki”.  
  
„Jako mieszkanka Nowego Jorku pochodząca z północy stanu, która mieszka niedaleko 
Kanału Erie i często odwiedza lokalne społeczności, dobrze wiem, jak ten Kanał jest 
ważny dla generowania działalności gospodarczej lokalnych firm i tworzenia miejsc 
pracy”, powiedziała wicegubernator Kathy Hochul. „Dzięki darmowemu programowi 
wycieczek „On the Canals” wielu Nowojorczyków zwiedzi Kanał Erie po raz pierwszy 
oraz odwiedzi wiele czarujących wspólnot wzdłuż Kanału, co ożywi turystykę wśród 
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lokalnych firm. Nie ma lepszego momentu na poznanie tego, co stan Nowy Jork ma do 
zaoferowania”.  
  
Bazując na zeszłorocznym sukcesie programu „NY Canal Staycations”, który oferował 
kajakowanie wzdłuż systemu kanałów i jazdę na rowerze szlakiem Empire State Trail, 
tegoroczne trasy „On the Canals” zwiększą rodzaje dostępnych aktywności, obejmując 
podglądanie ptaków, jazdę rowerem wodnym oraz łowienie ryb. Lokalizacje i atrakcje 
programu „On the Canals” obejmują:  
  

• Rejs kajakiem i rowerem wodnym w Medina: Darmowe wycieczki z 
przewodnikiem kajakami i rowerem wodnym na Kanale Erie w Medina Canal 
Basin  

• Łowienie ryb i pływanie kajakiem w Medina Falls: Wycieczki z przewodnikiem 
po jeziorze Glenwood, oglądanie Medina Falls i historycznego akweduktu  

• Off Road, On the Water: Rower i kajak w Palmyra-Macedon: Pływanie 
kajakiem po Kanale Erie i jazda rowerem po szlaku Empire State Trail  

• Jazda rowerem i pływanie łódką w Finger Lakes Wine Country: Objazd 
rowerem terenowym i wodnym wzdłuż szlaku Cayuga-Seneca Trail i Kanału 
Cayuga-Seneca  

• Montezuma Wetlands: W poszukiwaniu bielika amerykańskiego: Wycieczka 
ornitologiczna z przewodnikiem na mokradłach Montezuma  

• Travel a Lock: Przygoda kajakowo-rowerowa w Amsterdam: Wycieczka od 
Port Jackson do historycznego Yankee Hill Lock  

  
Przewodniczący Rady Powierniczej Stanowego Urzędu ds. Energetyki John R. 
Koelmel powiedział: „Od chwili wdrożenia inicjatywy Kanały Inaczej gubernatora 
Cuomo NYPA był zaangażowany w rewitalizację Kanału Erie w ramach lokalnych 
programów, które prezentują unikalność i różnorodność tutejszych dróg wodnych. 
Program „On the Canals” jest korzystny zarówno dla lokalnych społeczności jak i dla 
mile widzianych gości. Jesteśmy ogromnie dumni z możliwości wspierania programu, 
który ożywia gospodarkę północnej części stanu Nowy Jork”.  
  
Prezes i dyrektor wykonawczy Urzędu ds. Energetyki Gil C. Quiniones 
powiedział: „To ekscytujący moment, gdy łączymy nasze wysiłki ponownego otwarcia 
Nowego Jorku na biznes i kontynuujemy niesamowitą inwestycję możliwą dzięki 
inicjatywie Kanały Inaczej. Jesteśmy szczególnie wdzięczni gubernatorowi Cuomo za 
jego stałe przywództwo i wsparcie dla systemu kanałów stanu Nowy Jork, nie tylko 
dzięki bieżącemu programowi Kanały Inaczej, ale także strategicznym inwestycjom w 
infrastrukturę kanałów, zapewniającym, że pozostaną one siłą napędową działalności 
gospodarczej dla przyszłych pokoleń”.  
  
Dyrektor New York State Canal Corporation Brian U. Stratton 
powiedział: „Program wycieczek 'On the Canals' pokazuje innowacyjne, nowe 
wykorzystanie systemu kanałów stanu Nowy Jork, co z pewnością przyciągnie turystów 
chcących bliżej poznać te okolice – malownicze drogi wodne i szlaki zanurzone w 
bogatej historii, które razem oferują bezgraniczne możliwości eksploracji i odpoczynku. 



 

 

Jestem wdzięczny gubernatorowi Cuomo za inwestowanie w nasze kanały w ramach 
nowatorskiego programu Kanały Inaczej i jestem pewien, że wycieczki połączone z 
innymi inwestycjami w ramach programu po raz kolejny uczynią z nowojorskich kanałów 
siłę gospodarczego wzrostu i rekreacji”.  
  
Niezależnie od darmowych wycieczek „On the Canals” oferowanych tego lata, system 
kanałów Nowego Jorku otwarto w maju już po raz 197. Wszystkie śluzy i mosty 
podnoszone na kanałach Erie, Champlain, Oswego i Cayuga-Seneca będą działały do 
środy 13 października. Osoby szukające informacji na temat godzin otwarcia i lokalizacji 
śluz powinny odwiedzić stronę internetową Canal Corporation. Ponadto wszyscy 
użytkownicy i interesariusze systemu kanałów powinni zarejestrować się, aby 
otrzymywać aktualizacje w ramach programu powiadomień „Notice to Mariners”.  
  
W ramach inicjatywy Kanały Inaczej gubernator Cuomo i NYPA przeznaczyli kwotę 
300 mln USD przez okres pięciu lat na rewitalizację korytarza Kanału Erie jako celu 
turystycznego i rekreacyjnego, tym samym ożywiając rozwój gospodarczy i poprawiając 
prężność lokalnych społeczności.  
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Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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