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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA WARTĄ 6,2 MLN USD MODERNIZACJĘ 
TERENOWEGO CENTRUM EDUKACYJNEGO TACONIC W PARKU STANOWYM 

FAHNESTOCK W DOLINIE HUDSON  
  

Obiekt z lat 70. przechodzi modernizację, aby stać się miejscem edukacji 
ekologicznej dla dzieci szkolnych, młodzieży i grup harcerskich  

  
Zdjęcia są dostępne tutaj  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś ponowne otwarcie zmodernizowanego 
terenowego centrum edukacyjnego Taconic (Taconic Outdoor Education Center, 
TOEC) w parku stanowym Fahnestock po dwuletnim projekcie modernizacji wartym 
6,2 mln USD. Położony w Cold Spring, w hrabstwie Putnam, ośrodek obejmuje 
Highland Lodge i dziewięć całorocznych wiejskich domków. Domki zapewniają 
możliwość noclegu dla uczestników całorocznych programów edukacyjnych 
związanych z przyrodą dla szkół, uczelni, grup młodzieżowych i grup harcerskich. Do 
obiektu dobudowano również nowy pawilon edukacyjny.  
  
„Modernizacja centrum edukacyjnego parku stanowego Fahnestock o wartości 6,2 mln 
USD pozwoli uczniom i odwiedzającym docenić i poznać nasze środowisko naturalne z 
zupełnie nowej perspektywy”, powiedziała Gubernator Hochul. „Dzięki ukończeniu 
projektu, ten odnowiony obiekt nie tylko zapewni lepsze doświadczenia dla 
odwiedzających park, ale będzie kluczowym atutem dla następnego pokolenia, gdy 
będzie się uczyć, jak chronić nasze cenne zasoby naturalne i walczyć ze skutkami 
zmian klimatycznych”.  
  
Popularne obiekty, zbudowane w połowie lat 70. ubiegłego wieku, wymagały 
modernizacji. Centrum gości uczniów z publicznych i prywatnych szkół, uczelnie 
wyższe, organizacje obywatelskie, agencje i firmy zlokalizowane na całym północnym 
wschodzie. Niektóre przykłady programów obejmują edukację ekologiczną, obozy 
ochrony przyrody, park linowy, programy na odznaki harcerskie, rodzinne imprezy 
przyrodnicze, pozyskiwanie syropu klonowego, wycieczki terenowe i spotkania 
biznesowe. Pracownicy centrum odwiedzają również szkoły i prowadzą lekcje w 
klasach na tematy związane z ochroną środowiska.  
  
Finansowanie projektu modernizacji ośrodka zostało wsparte przez NY Works, a 
przewodnicząca Stanowej Rady ds. Parków (State Council of Parks), Lucy Rockefeller 
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Waletzky, przekazała darowiznę na wsparcie budowy nowego pawilonu dydaktycznego 
na świeżym powietrzu.  
  
Terenowe centrum edukacyjne Taconic zostało zamknięte latem 2019 roku w celu 
rozpoczęcia remontu. W latach od 2000 do 2010 roku centrum odwiedziło ponad 
167 000 osób.  
  
Komisarz ds. Parków Stanowych, Erik Kulleseid, powiedział: „To odnowione 
centrum jest teraz przygotowane do kontynuowania swojej misji edukacyjnej w 
przyszłości, z udogodnieniami dla grup, które sprawią, że pobyt tam będzie zarówno 
źródłem wiedzy i informacji, jak i przyjemnie spędzonym czasem. Jest to miejsce, w 
którym wiele dzieci poznaje przyrodę i środowisko naturalne, co zapoczątkuje ich 
życiową podróż w kierunku doceniania środowiska naturalnego. Modernizacja tego 
miejsca, które służy odkrywaniu świata przyrody i organizacji sesji budowaniu 
zespołów, w sposób zrównoważony i z jednoczesnym odnowieniem domków 
noclegowych oznacza, że ośrodek ten będzie służył społeczeństwu przez wiele 
kolejnych lat”.  
  
Przewodnicząca Stanowej Rady ds. Parków, Lucy Rockefeller, Waletzky 
powiedziała: „Jestem dumna, że pomogłam stworzyć ten nowy pawilon, aby pomóc 
edukować odwiedzających o środowisku Doliny Hudson, aby wzmocnić 
zrewitalizowany ośrodek edukacyjny, który pomógł zainspirować tak wielu ludzi na 
przestrzeni lat”.  
  
Senator stanowa Serino powiedziała: „Edukacja ekologiczna odgrywa kluczową rolę 
w zapewnieniu zachowania zasobów naturalnych, które sprawiają, że Dolina Hudson 
jest tak spektakularnym miejscem do życia i odwiedzania. Ta modernizacja zwiększy 
dostęp do ważnych programów edukacji ekologicznej i doświadczeń, które przyniosą 
korzyści niezliczonym uczniom w nadchodzących latach, dlatego dziękuję Parkom 
Stanowym za zrealizowanie tego projektu”.  
  
Kierownik TOEC, John Stowell, powiedział: „Oprócz wspierania misji parków, 
pracownicy TOEC są zaangażowani w zapewnianie naszym grupom całorocznych 
pozytywnych doświadczeń na świeżym powietrzu, które zachęcają do przyszłych wizyt 
i przygód”.  
  
Centrum edukacyjne Taconic jest otwarte przez cały rok. Aby uzyskać informacje na 
temat rezerwacji, przejdź tutaj.  
  
Realizatorem projektu w części budowlanej była firma The LiRo Group, a generalnym 
wykonawcą Meyer Contracting Corp z Pleasant Valley. Wykonawcą robót 
elektrycznych była firma FA Burchetta Company z Croton-on-Hudson, a wykonawcą 
robót mechanicznych i hydraulicznych firma S&O Construction Services z Pleasant 
Valley. Część wystawowa została stworzona przez ADK Studios z Argyle, a 
konsultantem projektowym była firma Stantec Consulting z Albany. Konsultantem 
projektu wystawy była firma AJA Architecture and Planning z Glens Falls.  
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Urząd ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków miasta Nowy Jork zarządza ponad 
250 parkami, miejscami historycznymi, szlakami rekreacyjnymi, przystaniami i innymi 
obiektami, które w 2020 roku odwiedziło 78 milionów osób. Ostatnie badania 
uniwersyteckie wykazały, że wydatki parków stanowych i ich gości wspierają 5 mld 
USD w produkcji i sprzedaży, 54 000 miejsc pracy w sektorze prywatnym i ponad 2,8 
mld USD w dodatkowym PKB stanu. Więcej informacji na temat każdego z tych 
obszarów rekreacyjnych można znaleźć na stronie internetowej www.parks.ny.gov, 

pobrać bezpłatną aplikację mobilną NY State Parks Explorer lub zadzwonić pod numer 
518.474.0456. Zapraszamy również do kontaktu z nami 
na Facebooku, Instagramie i Twitterze.  
  

###  
  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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