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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZPOCZĘCIE BUDOWY WARTEGO 46
MILIONÓW DOLARÓW CENTRUM POWITALNEGO W PARKU STANOWYM
NIAGARA FALLS
Nowy obiekt o powierzchni 28 000 stóp kwadratowych zostanie otwarty wiosną
2023 r.
Wizualizacje są dostępne tutaj
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj rozpoczęcie budowy nowego, wartego 46
milionów dolarów centrum dla zwiedzających w Parku Stanowym Niagara Falls. Nowy
obiekt będzie stanowić wstęp do atrakcji rozsianych wzdłuż korytarza rzeki Niagara,
poprawiając atrakcyjność tego miejsca z perspektywy odwiedzających, wpasowując się
w naturalne otoczenie i zachęcając do dłuższych wizyt przez cały rok. Nowo
wybudowane centrum będzie witać nowych i powracających turystów, zapewniając im
możliwość zapoznania się z regionalną ofertą rekreacyjną i kulturalną.
„Wodospad Niagara jest atrakcją na skalę światową i prawdziwą perłą regionu Western
New York, a jego zachwycające piękno zostało zachowane w niezmienionej formie w
Parku Stanowym Niagara Falls, najstarszym tego typu parku w Stanach
Zjednoczonych” – powiedziała gubernator Kathy Hochul. „Nowe centrum powitalne
jest wynikiem naszej pracy na rzecz wyeksponowania wszystkich pięknych miejsc, które
ma do zaoferowania stan Nowy Jork, aby przyciągnąć gości z całego świata i pobudzić
naszą branżę turystyczną”.
Nowe centrum dla zwiedzających o powierzchni 28 000 stóp kwadratowych usprawni
komunikację pieszą pomiędzy wodospadem a śródmiejską dzielnicą biznesową i będzie
stanowić uzupełnienie ukończonego w zeszłym roku obiektu Welcome Plaza.
Wyburzenie dotychczasowego 35-letniego centrum dla zwiedzających odsłoni widok na
wodospad American Falls. W projekcie obiektu uwzględniono nowe kasy biletowe i
punkty informacyjne, nowe koncesjonowane punkty sprzedaży, toalety, przestrzenie
pomocnicze oraz przestrzeń muzealną, gdzie będą prezentowane wystawy o
różnorodnej tematyce, w tym dotyczące historii naturalnej, przemysłu i rdzennych
Amerykanów. Zwiedzający będą też mogli poznać możliwości, które oferuje region.
Obiekt, którego głównymi materiałami konstrukcyjnymi są szkło, stal i beton, ma
uzupełniać walory naturalne i zawierać system paneli fotowoltaicznych, trawiasty dach
oraz osobny budynek z toaletami. Udogodnienia terenowe obejmują nowe, łatwo
dostępne ścieżki, nasadzenia, wystawy na wolnym powietrzu oraz elementy

informacyjne i orientacyjne. W miejsce drzew wyciętych podczas budowy zostanie
posadzonych ponad 100 nowych drzew. Istniejący budynek administracji regionalnej o
powierzchni 7000 stóp kwadratowych, bezpośrednio przylegający do obiektu, zostanie
zaadaptowany na wielofunkcyjną świetlicę, archiwum regionalne oraz biura dla
personelu informacyjnego regionu Niagara.
Wykonawcą projektu, który ma się rozpocząć już teraz i zakończyć przed Dniem
Pamięci w 2023 r., jest R.P. Oakhill. Za stronę architektoniczną odpowiada G.W.W.O,
krajowy lider w projektowaniu centrów dla zwiedzających, a projektami pomieszczeń
wystawowych zajmuje się Haley Sharpe Design. Nowe centrum zostanie otwarte
wiosną 2023 r.
Organizacja non profit Ralph C. Wilson, Jr. Foundation, założona w 2014 r. po śmierci
byłego właściciela Buffalo Bills i współzałożyciela American Football League,
przeznaczy 8 milionów dolarów na realizację projektu. Fundacja kontynuuje niezwykłe
dziedzictwo Ralpha Wilsona, wspierając turystykę, parki i rekreację na świeżym
powietrzu, a także budowy szlaków i rewitalizację społeczności w regionie Western New
York.
Komisarz ds. parków stanowych, Erik Kulleseid, powiedział: „Jestem wdzięczny
pani gubernator Hochul za nieustające wspieranie wszystkich naszych parków
stanowych. Dziękuję też Fundacji Wilsona za zaangażowanie w ten projekt. Bardzo się
cieszę z tego nowoczesnego obiektu, w którym będziemy mogli dzielić się wyjątkowymi
historiami i opowiadać niezwykłą historię wodospadu Niagara, a także zachęcać gości
do odkrywania wielu atrakcji, które można znaleźć w mieście Niagara Falls i całym
regionie”.
Prezes i dyrektor generalny Ralph C. Wilson, Jr. Foundation, David O. Egner,
powiedział: „Niesamowity poziom szczegółowości i troski widoczne w projekcie
przebudowy centrum powitalnego w znacznym stopniu przyczynią się do wzmocnienia i
pobudzenia gospodarczego turystyki i rekreacji na świeżym powietrzu w regionie
Niagara. Jesteśmy dumni, że wsparcie naszej fundacji może pomóc w realizacji i
przyspieszeniu budowy tego przełomowego projektu wzdłuż szlaku Niagara River
Greenway”.
Kongresman Brian Higgins powiedział: „Wodospad Niagara to kultowe miejsce w
regionie Western New York, które każdego roku przyciąga miliony ludzi z całego świata.
Nowe centrum dla zwiedzających będzie nowoczesnym punktem początkowym
wspaniałych wypraw, idealnie współgrającym z naturalnym krajobrazem parku i
przedstawiającym opowieści o przeszłości i teraźniejszości wodospadu Niagara”.
Senator Rob Ortt powiedział: „Budowa nowego centrum powitalnego pozwoli gościom
odkryć całe bogactwo historii i atrakcji, które ma do zaoferowania nasz piękny park
stanowy, będąc jednocześnie rozwinięciem ukończonego w zeszłym roku projektu
Welcome Plaza. Kolejne działania w kierunku zapewnienia połączenia
komunikacyjnego między parkiem stanowym a centrum Niagara Falls przyniosą

korzyści obu podmiotom, a także mieszkańcom, którzy prowadzą sklepy i restauracje w
naszej dzielnicy biznesowej. Bardzo mnie cieszy stałe zaangażowanie stanu Nowy Jork
w upiększanie i promowanie tego naturalnego cudu świata, który mamy szczęście mieć
na naszym terenie”.
Członek Zgromadzenia Angelo Morinello powiedział: „Wyrażam uznanie dla
gubernator Hochul za jej ciągłe działania na rzecz popularyzacji parku stanowego
Niagara Falls wśród turystów z całego świata. Nowe centrum nie tylko pozwoli milionom
odwiedzających poznać i zrozumieć historię regionu oraz znaczenie samego
wodospadu, ale także pomoże im trafić do śródmiejskiej dzielnicy biznesowej. Obiekt
ten przyczyni się też do realizacji wizji «parku w mieście» i pomoże usunąć bariery
pomiędzy parkiem a miastem”.
Burmistrz miasta Niagara Falls, Robert Restaino, powiedział: „Cieszą nas kolejne
udoskonalania Parku Stanowego Niagara Falls. Jesteśmy przekonani, że nowe centrum
powitalne poprawi początkowe wrażenia odwiedzających, a także będzie je wzbogacać,
umożliwiając poznanie wpływu wodospadu Niagara na rozwój regionu Western New
York. Pragnę podziękować pani gubernator Hochul za jej stałe zaangażowanie w
sprawy naszego miasta i regionu”.
Prezes i dyrektor generalny Destination Niagara USA, John Percy, powiedział: „W
ciągu ostatnich lat Park Stanowy Niagara Falls był obiektem ogromnych inwestycji,
które miały poprawić walory tego miejsca. Nowe supernowoczesne centrum, które
zapewni odwiedzającym całoroczny dostęp do wyjątkowych wrażeń, jest bardzo
potrzebnym i oczekiwanym obiektem w parku. Dziękuję Zarządowi Parków Stanu Nowy
Jork za ten projekt, który będzie promować nasz region i jego bogatą historię,
zachęcając gości do zwiedzania wszystkich okolicznych atrakcji”.
Projekt będzie zwieńczeniem wartej 150 milionów dolarów inicjatywy rewitalizacji
krajobrazu Parku Stanowego Niagara Falls. Rozpoczęty w 2011 roku plan rewitalizacji
krajobrazu Parku Stanowego Niagara Falls był wieloletnim przedsięwzięciem mającym
na celu modernizację infrastruktury parku w sposób, który lepiej odzwierciedlałby wizję
jego projektanta, Fredericka Law Olmsteda. Plan obejmował przebudowę głównych
punktów widokowych parku, w tym Luna Island, Prospect Point, Lower Grove, Three
Sisters Islands, North Shoreline Trail, Luna Bridge i Terrapin Point, poprzez dodanie
nowych szlaków dla pieszych, elementów krajobrazu, ławek, lamp i poręczy. W 2017 r.
został otwarty interaktywny pawilon Cave of the Winds (Jaskinia wiatrów), który
prezentuje naturalną i kulturową historię wodospadu Niagara.
Utworzony w 1885 r. Park Stanowy Niagara Falls jest najstarszym tego typu parkiem w
kraju, który przyciąga ponad 9 milionów turystów rocznie.
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