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גאווערנאר קעטי האוקאל

גאווערנאר האוקאל אנאנסירט עפענונג פון די איסט געיט ּפלאזא אויף די פיסגייער וועג העכער די
האדסאן סטעיט ּפארק
פראיעקט טוט מער ווי טאפלען די גרויסקייט פון די וועג העכער די וואשינגטאן סטריט שטיגן
אינדרויסן פון די ּפּוקיּפסי טויערן
בילדער קען מען זעהן דא
גאווערנאר קעטי האוקאל האט היינט אנאנסירט די עפענונג פון די  2מיליאן דאלארדיגע איסט געיט
(מזרח טויער) ּפלאזא אינדרויסן פון די ּפוקיּפסי אריינגאנג צו די פיסגייער וועג העכער די האדסאן סטעיט
היסטארישע ּפארק .די פארברייטערטע פלאץ וואו מענטשן קענען זיך פארזאמלען טוט מער ווי טאפלען
די גרויסקייט פון די וועג העכער די וואשינגטאן סטריט שטיגן און עס שטעלט צו אן אויסגעצייכנטן פלאץ
פאר קאמיוניטי געשעענישן
"די נייע איסט געיט ּפלאזא אין ּפוקיּפסיי וועט דינען אלץ א גאר גוטע מיטל צו ארויסווייזן לאקאלע
פראדוקטן און עס וועט פארבעסערן די אלגעמיינע ערפארונג פון די באזיכער פון די פיסגייער וועג" ,האט
גאווערנאר האוקאל געזאגט" .די הערליכע פאנאראמע פון די פיסגייער וועג העכער די האדסאן סטעיט
היסטארישע ּפארק טוט ווייטער צוציהען מענטשן און פאמיליעס פון איבעראל ,און די נייע ּפלאזא וועט
נאך מער ארויסשטעלן די האדסאן וואלי אלץ א טוריסט דעסטינאציע".
ליוטענאנט גאווערנאר ברייען א .בענדזשעמין האט געזאגט" ,די פיסגייער וועג העכער די האדסאן
סטעיט ּפארק איז אן אויסגעצייכנטן דעסטינאציע צון הנאה האבן פון די האדסאן וואלי'ס פאנאראמישע
פראכט און באגייסטערנדע היסטאריע ,און אונזער אדמיניסטראציע איז שטאלץ צו אינוועסטירן אין דאס
מאכן די ּפארק אפילו נאך מער ציהענדיג פאר דרויסנדיגע אקטיוויטעטן און פאר הנאה'דיגע געשעענישן.
דרויסנדיגע פארוויילונג איז א באדייטנדע עקאנאמישע מיטל פאר אונזער סטעיט ,און פראיעקטן ווי די
וועלן העלפן זיכער מאכן דאס לאנג-טערמיניגע לעבעדיגקייט פון ּפוקיּפסי און ארומיגע קאמיוניטיס".
די הויכפונקט פון די איסט געיט ּפלאזא רעכנט אריין א פלאץ ביים טויער פאר געסט אריינצוגיין קויפן
פראדוקטן פון די פיסגייער וועג ,פארבעסערטע צוטריט צו עסן ,טרינקען און אנדערע חפצים ,און אזוי
אויך אן אפענע סטרוקטור מיט א דאך אויסגעשטאט מיט סּפיקערס און סקרינס אז עס זאלן קענען
אפגעהאלטן ווערן דארט געשעענישן ,טורס און ספעציעלע פראגראמען .א טייל פון די פראיעקט איז
געבויט געווארן אויף א שטח וואס סטעיט ּפארקס האט אפגעקויפט דורך די שטיצע פון די נישט-פאר-
פארדינסטן ארגאניזאציע ( Open Space Instituteאפענע שטח אינסטיטוציע).
סטעיט ּפארקס קאמישאנער עריק קאָ לעסייד האט געזאגט" ,די פארבעסערונגען צו די פיסגייער וועג
וועלן ערמוטיגן נאך מער מענטשן צו קומען און באזוכן די וואונדערבארע פלאץ ,און עס וועט זיי ערלויבן
זיך צו בעסער פארבינדן מיט די ּפארק און מיט די ארומיגע קאמיוניטי".

פיסגייער וועג איבער האדסאן פריינט ( )Walkway Over the Hudson Friendsעקזעקיוטיוו
דירעקטארין ,עליזאבעט וואלדסטין ,האט געזאגט" ,מיר זענען גאר פרייליך צו האבן געארבעט
בשותפות מיט די ניו יארק סטעיט אפיס פון פארקס ,פארוויילונג ,און היסטארישע אפהיטונג ( Office of
 )Parks, Recreation and Historic Preservationצו פייערן די נייע איסט געיט ּפלאזא ,נאך א טריט
פאראויס אינעם פארבעסערן איינריכטונגען פאר אונזערע באזיכער און ביישטייערנדיג צו די עקאנאמישע
וואוילזיין פון די ראיאן .די נייע ּפלאזא און די געשעפט פון די פריינט ארגאניזאציע שטעלן צו א ווארעמע
פלאץ פאר אונזערע פיסגייער וועג פארשטייער זיך צו באגעגענען ,באגריסן און אינפארמירן אונזערע
 600,000יערליכע באזיכער".
סענאטארשע סּו סערינאָ ו האט געזאגט" ,די פיסגייער וועג העכער די האדסאן איז פון לאנג געווען א
הויפט אטראקציע פאר איינוואוינער און באזיכער צוגלייך ,און די פארבעסערונגען וועלן פארזיכערן אז די
פיסגייער וועג קען אויפנעמען אפילו גרעסערע קאמיוניטי פארזאמלונגען ,צושטעלנדיג אן אייגנטארטיגע
שטח פאר די שכנים זיך צוזאמענצוקומען און ארייננעמען טייל פון די בעסטע ערפארונגען וואס די
האדסאן וואלי שלאגט פאר .מיר באדאנקען אלע וועלכע האבן ערמעגליכט די וויכטיגע פראיעקט און מיר
קוקן ארויס צו זעהן אלע אייגנטארטיגע וועגן וויאזוי די נייע שטח וועט גענוצט ווערן פאר די בענעפיט פון
די לאקאלע קאמיוניטי".
סענאטארשע מישעל הינטשי האט געזאגט" ,די פיסגייער וועג העכער די האדסאן איז א וויכטיגע
קולטורישע ,עקאנאמישע און היסטארישע דעסטינאציע ,אריינברענגענדיג באזיכער פון איבער גאנץ ניו
יארק און נאך ווייטער צו זעהן די שיינקייט פון אונזערע ראיאן .איך בין גאר באגייסטערט מיט די
פארמערטע אינוועסטירונג און די עפענונג פון די נייע ּפלאזא וועלכע וועט ברענגען גאר גוטע
געלעגנהייטן נאך מער ארויסצושטעלן די פיסגייער וועג ,שטיצן לאקאלע ביזנעסער און שאפן אפילו א
גרעסערע שטח פאר די קאמיוניטי .די פיסגייער וועג איז אן עקאנאמישן מאטאר פאר אונזער ראיאן ,און
די פארבעסערונגען צו די אינפראסטראקטור וועלן פארשטערקערן די מיסיע און מאכן די שטח מער
צוגענגליך פאר אלע וועלכע באזוכן דארט".
אסעמבלי מיטגליד דזשאנעטען דזשעיקאבסאן האט געזאגט" ,אלץ דער אסעמבלי מיטגליד וואס
פארטרעט די לאקאלע ראיאן וואס האלט אויף די פיסגייער וועג ,בין איך גאר פרייליך אז די נייע איסט
געיט ּפלאזא איז יעצט אפן .די פארברייטערטע אריינגאנג שטח וועט מאכן די פיסגייער וועג אפילו נאך
מער באקוועם סיי פאר די איינוואוינער פון ּפּוקיּפסי סיטי און סיי פאר די טויזנטע באזיכער וועעלכע פארן
אהער צו ארייננעמען אין זיך די הערליכע פאנאראמעס און זעהן די מיד-האדסאן ראיאן".
ּפּוקיּפסי מעיאר ראבערט ראליסאן האט געזאגט" ,זינט עס האט זיך געעפנט איבער צען יאר צוריק,
איז די פיסגייער וועג העכער די האדסאן געווען א מיטל וואס האט געטריבן ּפוקיּפסי סיטי פאראויס,
צוציהענדיג מענטשן צו אונזער געגנט און צושטעלנדיג פאר איינוואוינער א געוואלדיגע אטעם-
פארכאפנדע ּפארק וואס ציהט זיך לענגאויס די האדסאן ריווער .די עפענונג פון די איסט געיט ּפלאזא איז
נאך א פארבעסערונג וואס פארבינדט דעם מאיאסטעטישן ּפארק צו די סיטי געגנטער ,און מיר זענען
דאנקבאר פאר די אנגייענדע אינוועסטירונגען וואס די סטעיט האט געמאכט צו זיכער מאכן אז די
פיסגייער וועג העכער די האדסאן איז ווייטער אן אוצר און וויכטיגע פארמעגן פון די סיטי".
דאָ טשעס קאונטי עקזעקיוטיוו מאַ רק מאָ לינעראָ ו האט געזאגטּ" ,פארקס פארבלייבן ווייטער א
געוואלדיגע מיטל פאר פאמיליעס און פריינט צו בלייבן אין פארבינדונג אויף א זיכערע ופן ,און די
פיסגייער וועג העכער די האדסאן סטעיט היסטארישע ּפארק איז קיין אויסנאם .די פיסגייער איז א
קריטישע טייל פון וואס עס מאכט אונזער געגנט אזוי ספעציעל ,צוציהענדיג טוריסטן און באזיכער פון

ארום די ערד קוגל ,און די נייע איסט געיט ּפלאזא וועט נאך מער פארבעסערן די געוואלדיגע אוצר דורכן
שאפן נאך א פלאץ פאר די קאמיוניטי צו אפהאלטן געשעענישן און זיך צוזאמענצוקומען זיכערערהייט".
אָ לסטער קאונטי עקזעקיוטיוו ּפעט רייען האט געזאגט" ,זינט עס האט זיך געעפנט אין  ,2009האט
די פיסגייער וועג העכער די האדסאן סטעיט היסטארישע ּפארק געברענגט מער מענטשן און טוריזם צו
אָ לסטער קאונטי און די קאמיוניטי פון היילענד .פראיעקטן וועלכע פארבעסערן די פיסגייער וועג וועלן
נאר פארמערן די אקטיוויטעטן ,און אָ לסטער קאונטי איז פרייליך צו זעהן די סטעיט'ס שטארקע
איבערגעגעבנקייט צו איינס פון די האדסאן וואלי'ס הויפט טוריסט אטראקציעס".
טאַ ון אָ וו לויד סוּפערווייזאר פרעדעריק ּפיצּוטאָ ו האט געזאגט" ,מיר קומען זיך גאר גוט אויס מיט
ּפוקיּפסי אויף די אנדערע זייט פון די פיסגייער וועג ביים אנפירן געשעענישן וועלכע ברענגען א בענעפיט
פאר די גאנצע ראיאן ,ברענגענדיג באזיכער צו זעהן די שיינקייט פון די האדסאן וואלי .די האדסאן וואלי
רעלסן טרעיל – פארבינדן מיט די פיסגייער וועג – אין אונזער טאַ ון ערלויבט באזיכער צו גיין אויף הייקס,
פארן מיט א ביציקל ,רייטן אויף א פערד ,סקעיטינג ,סקיען און שניי-שיך .עס איז דערפרייענד אז די
פיסגייער וועג ,וועלכע האט אזא שטארקע השפעה אין די היילענד קאמיוניטי ,ווערט נאך א בעסערע
ערפארונג מיט די צוגעקומענע איסט געיט ּפלאזא".
 Open Space Instituteוויצע פרעזידענט פאר ּפארקס און אויפזיכטּ ,פיטער קעריס ,האט
געזאגט" ,די  Open Space Instituteאיז שטאלץ אז אונזערע באמיאונגען צו פארברייטערן די
פיסגייער וועג שטח האט אויסגעפלאסטערט די וועג צום עפענען די נייע איסט געיט ּפלאזא .מיר טוהען
גראטולירן סטעיט ּפארקס ,די פיסגייער וועג פריינט גרופע און אלע וועלכע טיילן מיט אונזער
איבערגעגעבנקייט צו מאכן ּפארקס און אפענע שטחים מער צוציהענד און צוגענגליך פאר די פובליק".
נאך בענעפיטן פון דעם פראיעקט רעכענען אריין:
 רעגן וואסער זאמלונג פון דעכער אריין אין א ברונעם צו גענוצט ווערן פאר אפשווענקונג.
 אויספלאסטערונג מאטעריאלן וואס האבן קליינע לעכער צו רעדוצירן שטורעם וואסער אפלויף.
 ערזעצונג פון א פארעלטערטע ציגלנע וואנט פון די בריק'ס אריגינעלע קאנסטרוקציע אין די
'1880יגער.
 איבערנוצן פון די היסטארישע בריק זיילן אויף די רעלסן סיסטעם.
 ענערגיע שפארזאמקייט :הייצונג ּפאמּפ פאר הייצונג ,קילונג און באלייכטונג.
 אייזענעס צו צובינדן ביציקלעך
 מער פלאץ צו זיצן
 גראז און ביימער
די  2מיליאן דאלארדיגע פראיעקט איז געצאלט געווארן דורך סטעיט ּפארקס קאפיטאל קאסעס ,דורך די
ענווייראמענטאלע באשיצונג קאסע (  )Enviromental Protection Fund, EPFאון דורך שטיצע פון די
פריינט ארגאניזאציע פון די פיסגייער וועג.
די -1.28מייל לאנגע שטרעקע פון א געוועזענע באן בריק ,זייענדיג די וועלט'ס לענגסטע הויכע פיסגייער
בריק ,ערמעגליכט א ברייטע אויסבליק צו די האדסאן וואלי און עס ציהט צו זיך אזויפיל ווי 600,000
באזיכער יערליך .מער פון  6.2מיליאן מענטשן האבן באזוכט זינט די ּפארק האט זיך געעפנט אין 2009
נאך צענדליגע יארן פון פארנאכלעסיגונג.
די ניו יארק סטעיט אפיס פון פארקס ,פארוויילונג ,און היסטארישע אפהיטונג איז פאראנטווארטליך
איבער מער פון  250פארקס ,היסטארישע פלעצער ,פארוויילונג טרעילס ,גאָ לף קורסעס ,שיפלעך
פארטן און מער ,וועלכע זענען באזוכט געווארן דורך א רעקארד פון  78מיליאן מענטשן אין  .2020פאר
מער אינפארמאציע איבער סיי וועלכע פון די פארוויילונג ערטער ,רופט  518-474-0456אדער באזוכט

 ,www.parks.ny.govפארבינדט אייך מיט אונז אויף פעיסבוק ,אדער פאַ לאָ וט אונז אויף אינסטאגראם,
טוויטער אדער אויף די סטעיט ּפארקס בלאַ ג וועבזייטל .
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