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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA OTWARCIE PUNKTÓW WEJŚCIA NA SZLAKI 
BIG WOODS I APPALACHIAN TRAIL W PARKU STANOWYM FAHNESTOCK  

  
Współpraca z Open Space Institute wzbogaciła park o dwa nowe punkty wejścia 

na szlaki i parkingi dla rozszerzenia dostępu do zachodnich obszarów parku  
Wsparcie dzięki prywatnej darowiźnie w wysokości 5 mln USD  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś otwarcie nowego parkingu i wejść na szlaki 
w parku stanowym Fahnestock i na szlak Appalachian Trail w hrabstwie Putnam we 
współpracy z organizacją Open Space Institute.  
  
„Te ulepszenia sprawią, że dotarcie do zachodnich obszarów parku Fahnestock będzie 
bezpieczniejsze i łatwiejsze, dzięki ograniczeniu obecnej niebezpiecznej praktyki 
parkowania przez odwiedzających na poboczu ruchliwej drogi stanowej nr 301”, 
powiedział gubernator Cuomo. „Jest to kolejny przykład tego, jak odradzamy się po 
pandemii, dzięki czemu więcej osób będzie mieć możliwość zwiedzania tego 
wspaniałego parku.”  
  
Projekt o wartości 5 mln USD otrzymał wsparcie organizacji non-profit Open Space 
Institute (OSI) dzięki hojnej dotacji fundacji Topfield Foundation, wspieranej przez 
wybitną konserwatorkę i filantropkę z Hudson Valley, Anne Perkins Cabot.  
  
W ramach projektu, przy drodze stanowej nr 301 na zachód od jeziora Canopus, 
otwarto nowy szlak i parking na 25 samochodów, co zmniejszy liczbę miłośników 
pieszych wędrówek parkujących wzdłuż ruchliwej autostrady. Projekt obejmuje również 
drugie nowe wejście na szlak i parking na 15 samochodów przy drodze nr 301 dla 
pobliskiego szlaku Appalachian Trail, a także oznakowanie bramy parku stanowego 
Fahnestock przy drodze nr 9 i drodze Taconic State Parkway, informujące o dotarciu do 
parku.  
  
Komisarz Parków Stanowych, Erik Kulleseid, powiedział: „Parki Stanowe są 
wdzięczne za partnerstwo z OSI i hojne wsparcie Anne Perkins Cabot, której rodzina od 
wielu lat jest opiekunem i orędownikiem parku Hudson Highlands. Dzięki tym projektom 
więcej osób będzie mogło bezpiecznie dotrzeć na szlaki w parku Fahnestock i na szlak 
Appalachian Trail, aby doświadczyć piękna tego obszaru.”  
  
Rodzina Perkins-Cabot mieszka na tym terenie od dziesięcioleci, a w 1991 roku 
przekazała OSI ponad 1700 akrów, które ostatecznie stały się częścią parku stanowego 



 

 

Fahnestock. Cabot jest członkiem-założycielem rodziny w Palisades Interstate Park 
Commission, a także członkiem zarządu Palisades Parks Conservancy  
  
W ciągu ostatniej dekady ponad trzy miliony ludzi odwiedziło park stanowy Fahnestock, 
który rozciąga się na ponad 14 000 akrów w hrabstwach Putnam i Dutchess. Roczna 
liczba odwiedzin w parku wzrosła w tym okresie o ponad 38 procent.  
Park stanowy Fahnestock posiada ponad 62 mile szlaków turystycznych, jak również 
10-milowy szlak Appalachian Trail, który rozciąga się na długości około 2200 mil od 
Georgii do Maine.  
  
Prezes i dyrektor generalny OSI, Kim Elliman, powiedział: „Budowa przez OSI drogi 
Big Woods Drive i wewnętrznego szlaku pomaga odwiedzającym w pełni cieszyć się 
tym malowniczym krajobrazem poprzez stworzenie nowego dostępu do terenów parku 
Fahnestock, które OSI objęło ochroną w ciągu ostatnich dziesięcioleci, a także 
przekształcenie drogi nr 301 w prawdziwą drogę parkową. Dzięki hojności Anne Cabot, 
projekt ten poprawi bezpieczeństwo odwiedzających, nawigację i dostęp do parku oraz 
pomoże ludziom o różnych umiejętnościach pokochać i docenić ten niezrównany 
krajobraz.”  
  
Anne Cabot powiedziała: „Mój dziadek, George Perkins, a następnie jego syn, mój 
ojciec, uwielbiali Hudson Valley. Miłość ta zainspirowała ich do ochrony tych terenów i 
budowania partnerstwa, które na zawsze przyczyni się do poszerzenia możliwości 
korzystania z tego regionu przez społeczeństwo. Jako, że publiczne wykorzystanie i 
uznanie dla tych terenów wzrosło i rozwinęło się na przestrzeni lat, byliby zachwyceni, 
gdyby ten projekt, którego ukończenie dziś świętujemy – stworzony w ramach 
partnerstwa pomiędzy New York State Parks, Open Space Institute i Topfield 
Foundation – stanowił kontynuację ich wizji konserwacji, zarządzania i publicznego 
dostępu do krajobrazu, który nasza rodzina ceni od pokoleń.”  
  
Senator, Sue Serino, powiedziała: „W sytuacji, gdy nowojorczycy – jak nigdy dotąd – 
chętnie korzystają z naszych terenów zielonych, jesteśmy wdzięczni OSI i Anne Perkins 
Cabot za dokonanie inwestycji, która umożliwi niezliczonym mieszkańcom i 
odwiedzającym bezpieczne zwiedzanie wspaniałego parku stanowego Fahnestock. Te 
szlaki i wyznaczone miejsca parkingowe stanowią ekscytujący dodatek do lokalnej 
okolicy i mamy nadzieję, że te projekty posłużą jako modele inspirujące inne 
partnerstwa w całej Hudson Valley, gdzie istnieją podobne wyzwania.”  
  
Członek Zgromadzenia, Sandy Galef, powiedziała: „Ten ostatni rok pokazał nam, jak 
kluczowy dla dobrego samopoczucia psychicznego i fizycznego jest dostęp do 
otwartych przestrzeni na łonie natury. Otwarcie nowego parkingu i wejść na szlaki w 
parku stanowym Fahnestock nastąpiło w najbardziej odpowiednim momencie, ponieważ 
miłośnicy pieszych wędrówek i spędzania czasu na świeżym powietrzu będą jeszcze 
bardziej chętni do wyjścia na zewnątrz tego lata. Dziękuję rodzinie Cabot za ochronę 
tego krajobrazu Doliny Hudson oraz wizji i zaangażowaniu Open Space Institute za 
realizację tego projektu.”  
  



 

 

Prezes Friends of Fahnestock and Hudson Highlands State Parks, Hank Osborn, 
powiedział: „Organizacja Friends of Fahnestock and Hudson Highlands State Parks 
cieszy się, że plan ten doszedł do skutku. Jako członkowie społeczności, każdy z 
członków zarządu jest w pełni świadomy istotnych problemów, którym te ulepszenia 
zaradzą. Pierwszym z nich jest bezpieczeństwo. Ulepszenie parkingu pozwoli turystom i 
innym użytkownikom szlaku na bezpieczniejsze korzystanie z niego, a także poprawi 
bezpieczeństwo wszystkich podróżujących korytarzem drogi nr 301 przez Fahnestock. 
Oprócz bezpieczniejszego parkowania, odwiedzający będą mogli cieszyć się lepszym 
dostępem do większej liczby obszarów parku.”  
  
Dyrektor wykonawczy hrabstwa Putnam, Mary Ellen Odell, powiedziała: „Park 
stanowy Fahnstock zawsze był wspaniałym zasobem dla mieszkańców hrabstwa 
Putnam i odwiedzających, ale w czasach pandemii stał się prawdziwym ratunkiem, 
ponieważ ludzie chcieli przebywać na zewnątrz dla bezpiecznego, zdrowego 
wypoczynku. Wspaniałe jest to, że park będzie mógł teraz gościć więcej osób i 
zapewnić mieszkańcom i jednodniowym turystom lepszy dostęp do naturalnego piękna 
parku Fahnstock. Dla tych, którzy lubią piesze wędrówki, pikniki, łodzie wiosłowe, 
wędkarstwo, narciarstwo biegowe lub po prostu relaks na piaszczystej plaży, Fahnstock 
ma to wszystko, a ten hojny dar sprawi, że będzie o wiele bardziej dostępny.”  
  
Szeryf hrabstwa Putnam, Robert Langley, powiedział: „Instalacja i ukończenie tych 
dedykowanych parkingów zapewni bezpieczne parkowanie z dala od ruchliwej 
autostrady dla tych, którzy tu przyjeżdżają, aby cieszyć się malowniczymi szlakami w 
hrabstwie Putnam. Brawa dla wszystkich zaangażowanych w doprowadzenie tego 
projektu do skutku, tworząc w ten sposób bezpieczeństwo zarówno dla 
zmotoryzowanych, jak i turystów pieszych.”  
  
Członek Rady Legislacyjnej hrabstwa Putnam, Nancy Montgomery, powiedziała: 
„Jest to bezproblemowa współpraca między panią Cabot, OSI, państwem i podatnikami. 
To dokładnie ten rodzaj rozwoju, którego potrzebujemy, aby rozwiązać lokalny problem, 
utrzymując bezpieczeństwo naszych dróg, chroniąc naszą dziką przyrodę i zapewniając 
wszystkim dostęp do tego klejnotu, jakim jest Hudson Highlands. Oczywistym jest, że 
interesariusze tego projektu rozumieją, iż samorząd Philipstown jest liderem w 
uznawaniu wartości zarządzania otwartymi przestrzeniami.”  
 
Urząd Parków, Rekreacji i Konserwacji Zabytków (ang. State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation) stanu Nowy Jork nadzoruje ponad 250 
pojedynczych parków, miejsc historycznych, szlaków rekreacyjnych i przystani dla łodzi, 
które w 2020 roku odwiedziła rekordowa liczba 78 mln osób. Ostatnie badania 
uniwersyteckie wykazały, że wydatki parków stanowych i osób je odwiedzających 
generują 5 mld USD produkcji i sprzedaży, 54 000 miejsc pracy w sektorze prywatnym i 
ponad 2,8 mld USD dodatkowego PKB stanu  
Więcej informacji można znaleźć na stronie parks.ny.gov, pobierz bezpłatną aplikację 
mobilną NY State Parks Explorer lub zadzwoń pod numer 518.474.0456. Zapraszamy 
również do kontaktu poprzez Facebook, Instagram i Twitter.   
  

https://www.parks.ny.gov/
https://parks.ny.gov/explorer-app/
https://parks.ny.gov/explorer-app/
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=b8d973b2-e6692cb0-b8db8a87-ac1f6b44fec6-367592449b50d127&q=1&e=f1a2bfd2-9e20-4b01-8f10-8924f7ff3992&u=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fnystateparks
https://www.instagram.com/nystateparks/
https://twitter.com/NYstateparks
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