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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL INFORMUJE O OTWARCIU PLACU EAST GATE PLAZA
W PARKU STANOWYM WALKWAY OVER THE HUDSON
Realizacja ta ponad dwukrotnie zwiększa wielkość ścieżki na szczycie schodów
przy Washington Street, tuż za bramą w Poughkeepsie
Zdjęcia są dostępne tutaj
Gubernator Kathy Hochul poinformowała dziś o otwarciu kosztującego 2 miliony
dolarów placu East Gate Plaza przed wejściem do stanowego parku historycznego
Walkway Over the Hudson w Poughkeepsie. Ta dodatkowa przestrzeń na spotkania
i zgromadzenia ponad dwukrotnie zwiększa wielkość ścieżki na szczycie schodów przy
Washington Street i stanowi idealne miejsce do organizacji imprez publicznych.
„Nowy plac East Gate Plaza w Poughkeepsie będzie doskonałym miejscem do
prezentacji lokalnych produktów i poprawi ogólne doświadczenia osób odwiedzających
park Walkway” — powiedziała gubernator Hochul. „Nadzwyczajne widoki, które
można podziwiać w stanowym parku historycznym Walkway Over the Hudson,
niezmiennie przyciągają osoby indywidualne i całe rodziny ze wszystkich stron, a nowy
plac jeszcze bardziej uwydatni walory Hudson Valley jako celu podróży turystycznych”.
Zastępca Gubernatora Brian A. Benjamin powiedział: „Park stanowy Walkway Over
the Hudson jest idealnym miejscem do podziwiania malowniczego piękna Hudson
Valley i jej fascynującej historii, a nasza administracja z dumą inwestuje w zmiany,
dzięki którym park będzie jeszcze bardziej zachęcać do zdrowego spędzania czasu na
świeżym powietrzu i organizowania imprez. Rekreacja na świeżym powietrzu jest
ważnym motorem rozwoju gospodarczego naszego stanu, a takie projekty jak ten
pomagają zapewnić długofalowe ożywienie dla Poughkeepsie i okolicznych
mieszkańców”.
East Gate Plaza wyróżnia się przestrzenią, w której goście mogą kupować pamiątki
związane z Walkway, mają lepszy dostęp do przekąsek, napojów i innych artykułów,
a także mogą korzystać z zadaszonego pawilonu z funkcjami audio-wizualnymi na
potrzeby obsługi imprez, wycieczek i programów specjalnych. Część inwestycji
znajduje się na terenie, który Parki Stanowe wykupiły dzięki pomocy ze strony
organizacji not for profit Open Space Institute.

Komisarz ds. Parków Erik Kulleseid powiedział: „Te ulepszenia w Walkway
zachęcą jeszcze więcej osób do odkrywania tego wspaniałego miejsca i pozwolą im
lepiej zapoznać się z parkiem oraz okoliczną społecznością”.
Dyrektor generalna Przyjaciół Parku Walkway Over the Hudson Elizabeth
Waldstein powiedziała: „Mieliśmy przyjemność współpracować z Urzędem Stanu
Nowy Jork do spraw Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków nad ceremonią otwarcia
nowego East Gate Plaza, czyli kolejnego kroku w kierunku zapewnienia lepszych
udogodnień dla naszych gości i przyczynienia się do gospodarczego ożywienia
regionu. Nowy plac i sklep Przyjaciół stanowią przyjazną przestrzeń dla naszych
Ambasadorów Parku Walkway, którzy zapewniają powitanie i informacje 600 000
odwiedzających nas każdego roku gości”.
Senator Sue Serino powiedziała: „Walkway Over the Hudson od dawna jest główną
atrakcją zarówno dla mieszkańców, jak i turystów, a dzięki tym ulepszeniom będzie
mógł być gospodarzem jeszcze większych imprez publicznych, zapewniając wyjątkową
przestrzeń dla okolicznych mieszkańców, aby mogli się spotykać i korzystać z jednych
z największych atrakcji Hudson Valley. Dziękujemy wszystkim, którzy umożliwili
realizację tego ważnego przedsięwzięcia i już nie możemy się doczekać tych
wszystkich wyjątkowych sposobów, w jakie nowa przestrzeń zostanie wykorzystana
z korzyścią dla lokalnej społeczności”.
Senator Michelle Hinchey powiedziała: „Walkway Over the Hudson jest ważnym
kulturalnym, gospodarczym i historycznym celem podróży, który przyciąga turystów
z całego stanu Nowy Jork i spoza niego pragnących podziwiać piękno naszego
regionu. Jestem zachwycona zwiększeniem inwestycji i otwarciem tego nowego placu,
który zapewnia wspaniałe dodatkowe możliwości prezentowania Walkway, oferuje
wsparcie dla lokalnych firm i tworzy jeszcze większą przestrzeń publiczną. Walkway
jest motorem napędzającym gospodarkę naszego regionu, a taka poprawa
infrastruktury wzmocni tę misję i sprawi, że przestrzeń ta będzie łatwiej dostępna dla
wszystkich odwiedzających ją osób”.
Członek Zgromadzenia Jonathan Jacobson powiedział: „Jako członek
Zgromadzenia reprezentujący gminy związane z Walkway, jestem wprost zachwycony,
że nowy East Gate Plaza jest już otwarty. Większa przestrzeń przy wejściu sprawi, że
Walkway będzie jeszcze bardziej przyjazny zarówno dla mieszkańców Poughkeepsie,
jak i tysięcy turystów, którzy tutaj przyjeżdżają, aby podziwiać spektakularne widoki
i odkrywać region Mid-Hudson”.
Burmistrz Poughkeepsie Robert Rolison powiedział: „Od momentu jego otwarcia
ponad 10 lat temu park Walkway Over the Hudson stał się katalizatorem dla miasta
Poughkeepsie, przyciągając ludzi w nasze okolice i zapewniając mieszkańcom
wspaniały, zapierający dech w piersiach park, który rozpościera się nad rzeką Hudson.
Otwarcie East Gate Plaza to kolejne ulepszenie, które łączy ten majestatyczny park
z obszarem miasta. Jesteśmy wdzięczni za ciągłe inwestycje, które realizują władze

stanowe, aby Walkway Over the Hudson był klejnotem i głównym atutem naszego
miasta”.
Przewodniczący Rady Hrabstwa Dutchess Marc Molinaro powiedział: „Parki wciąż
pozostają rewelacyjnym sposobem dla rodzin oraz znajomych na bezpieczne
przebywanie ze sobą i tak jest też w przypadku parku historycznego Walkway Over the
Hudson. Walkway jest istotną częścią tego, co sprawia, że nasz region jest tak
wyjątkowy, przyciągając turystów i odwiedzających z całego świata, a nowy East Gate
Plaza jeszcze bardziej podkreśla to nadzwyczajne miejsce, a przy tym stanowi kolejny
zasób dla społeczności, aby mogła organizować imprezy i bezpiecznie się gromadzić”.
Przewodniczący Rady Hrabstwa Ulster Pat Ryan powiedział: „Od czasu jego
otwarcia w 2009 roku stanowy park historyczny Walkway Over the Hudson sprowadza
więcej mieszkańców i turystów do hrabstwa Ulster i okolic Highlandu. Przedsięwzięcia
doskonalące Walkway będą tylko nadal stymulować ten proces, a my w hrabstwie
Ulster bardzo się cieszymy, widząc duże zaangażowanie Stanu w jedną z głównych
atrakcji turystycznych Hudson Valley”.
Przewodniczący Rady Miasta Lloyd Frederick Pizutto powiedział: „Mamy świetną
współpracę z Poughkeepsie po drugiej stronie Walkway — koordynujemy ze sobą
wydarzenia przynoszące korzyści całemu regionowi, które przyciągają
odwiedzających, aby poobcować z pięknem Hudson Valley. Biegnący do Walkway
szlak Hudson Valley Rail Trail w naszym mieście pozwala odwiedzającym na wędrówki
piesze, przejażdżki rowerowe, jazdę konną, jazdę na łyżwach oraz jazdy na nartach
biegowych i rakietach śnieżnych. To fantastyczne, że Walkway, który wywarł tak duży
wpływ na społeczności Highlandu, stał się jeszcze atrakcyjniejszy dzięki dodaniu East
Gate Plaza”.
Wiceprezes ds. Parków i Gospodarowania Zasobami Open Space Institute Peter
Karis powiedział: „W Open Space Institute jesteśmy dumni z tego, że nasze wysiłki
na rzecz poszerzenia przestrzeni parku Walkway stały się podstawą do wybudowania
nowego East Gate Plaza. Gratulujemy Parkom Stanowym, Przyjaciołom Walkway
i wszystkim, którzy podzielają nasze zaangażowanie, aby parki oraz inne przestrzenie
otwarte były bardziej przyjazne i dostępne dla społeczeństwa”.
Dodatkowe zalety tej realizacji to m.in.:
• Zbieranie wody deszczowej z dachów do zbiornika w celu jej wykorzystania do
nawadniania.
• Zastosowanie na chodnikach przepuszczalnego/porowatego materiału w celu
zmniejszenia odpływu wody deszczowej.
• Wymiana rozpadającego się muru oporowego z pierwotnej konstrukcji wiaduktu
z lat 80. XIX wieku.
• Ponowne wykorzystanie historycznych słupów mostowych w balustradach.
• Efektywność energetyczna: zastosowanie pompy ciepła do ogrzewania
i chłodzenia, oświetlenie.
• Stojaki na rowery

Więcej miejsc do siedzenia
Prace nad architekturą zieleni
To przedsięwzięci o wartości 2 milionów dolarów zostało sfinansowane z pieniędzy
Parków Stanowych, Funduszu Ochrony Środowiska (EPF) oraz dzięki wsparciu
organizacji Przyjaciół Walkway.
•
•

Najdłuższa na świecie kładka dla pieszych o rozpiętości 2 kilometrów (dawny wiadukt
kolejowy) oferuje wspaniałe widoki na Hudson Valley i przyciąga około 600 000
odwiedzających rocznie. Od czasu otwarcia parku w 2009 roku po kilkudziesięciu
latach zaniedbania odwiedziło go ponad 6,2 miliona osób.
Urząd Stanu Nowy Jork ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków zarządza ponad
250 parkami, miejscami historycznymi, szlakami rekreacyjnymi, polami golfowymi,
przystaniami i innymi obiektami, które w 2020 roku odwiedziła rekordowa liczba 78
milionów osób. Więcej informacji na temat tych terenów rekreacyjnych można uzyskać
pod numerem 518-474-0456 na stronie internetowej www.parks.ny.gov. Zapraszamy
też do obserwacji kont Parków Stanowych na Facebooku, Instagramie lub Twitterze
oraz bloga.
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