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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA OTWARCIE WARTEGO 11 MLN USD PARKU
SOUTHPOINT ZE ZREWITALIZOWANYMI NADBRZEŻNYMI PROMENADAMI
W ramach projektu priorytetowo potraktowano podkreślenie walorów
widokowych, wzmocnienie linii brzegowej i ochrona siedlisk
Zdjęcia ukończonego parku są dostępne tutaj
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj otwarcie nowo poszerzonych i ulepszonych
promenad nadbrzeżnych w Southpoint Park na Roosevelt Island. W ramach projektu
rewitalizacji o wartości 11 mln USD rozbudowano punkty widokowe na wyspie,
stworzono nowe ścieżki i nasadzono rodzimą roślinność oraz wzmocniono linię
brzegową przed skutkami sztormów.
„W naszych realiach mamy do czynienia z coraz większą liczbą ekstremalnych zjawisk
pogodowych spowodowanych zmianami klimatycznymi, które sieją spustoszenie w
naszych społecznościach, a my musimy zwiększać odporność na to zagrożenie”,
powiedziała Gubernator Hochul. „Nowe promenady Southpoint Park będą oferować
niesamowite widoki i dostęp do bogatej historii Roosevelt Island, a przebudowana linia
brzegowa pomoże chronić wyspę przed skutkami ekstremalnych zjawisk
atmosferycznych przez wiele lat”.
Southpoint Park o powierzchni 7 akrów został udostępniony w sierpniu 2011 roku. Rok
później, przez teren stanu Nowy Jork przeszedł huragan Sandy, powodując
zniszczenia w pasie całego wybrzeża stanu, co dobitnie pokazało brak zabezpieczenia
wyspy przed takimi zjawiskami. Realizowany projekt obejmuje środki mające na celu
ochronę 1600 stóp linii brzegowej przed zdarzeniami takimi jak Sandy oraz
zagospodarowanie prawie 34 000 stóp kwadratowych nowych terenów obsadzonych
rodzimą roślinnością, które staną się siedliskiem dzikich zwierząt i owadów,
zapewniając jednocześnie lepsze widoki w parku i wokół niego.
„Huragan Sandy pokazał nam, jak realne i niszczycielskie mogą być zmiany
klimatyczne”, powiedział Shelton J. Haynes, prezes i dyrektor generalny
Roosevelt Island Operating Corporation. „Działania łagodzące, które podjęliśmy w
celu ochrony i wzmocnienia linii brzegowej Southpoint Park były konieczne i
przemyślane. Dodatkową zaletą jest to, że w tym samym czasie stworzyliśmy nasz

powód do dumy – oazę nad wodą, i cieszymy się, że nasi mieszkańcy i goście będą
mogli się nią cieszyć”.
Osoby odwiedzający nowo zrewitalizowany Park Southpoint będą mogły doświadczyć
spektakularnych widoków miasta z rozbudowanych i zmodernizowanych punktów
widokowych, udać się na spokojny spacer po krętych ścieżkach porośniętych bujną
roślinnością, a także odkrywać na nowo tętniące życiem nowojorskie nabrzeże rzeki,
odpoczywając na dostępnych miejscach do siedzenia. Dodatkowo, grupy społeczne na
Roosevelt Island współpracują z władzami wyspy nad stworzeniem znaków
edukacyjnych dotyczących rodzimej roślinności, a także fauny i flory wyspy i rzeki,
które zostaną umieszczone na terenie Parku Southpoint.
„Naszym celem było poszerzenie możliwości wykorzystania parku do celów
rekreacyjnych, przy jednoczesnym zachowaniu fauny w jej naturalnym środowisku”,
powiedział Prince Shah, zastępca dyrektora ds. planowania inwestycji
kapitałowych i projektów. „Obecnie pracujemy z członkami lokalnej społeczności,
którzy zajmują się zrównoważonym rozwojem i ochroną przyrody, aby stworzyć i
zamontować znaki edukacyjne przedstawiające gatunki flory i fauny zamieszkujące ten
obszar”.
Realizacja projektu rewitalizacji o wartości 11 mln USD rozpoczęła się w lipcu 2020
roku i została ukończona przed terminem i poniżej budżetu.
Kongresmenka Carolyn B. Maloney powiedziała: „Od dawna jestem zwolenniczką
otwartych przestrzeni w mieście Nowy Jork, a jako kongresmenka z Roosevelt Island,
jak również z nabrzeża Astorii i East River Esplanade, wiem z własnego
doświadczenia, jak pilne są kwestie umocnienia infrastruktury wybrzeża i zachowania
walorów środowiska w pasie East River. Doceniam Gubernator Hochul i Roosevelt
Island Operation Corporation za priorytetowe potraktowanie nadbrzeżnych promenad
w Southpoint Park poprzez rozbudowę punktów widokowych o nowe ścieżki i
nasadzenia rodzimej roślinności. Ta nowa otwarta przestrzeń będzie nie tylko atrakcją
dla mieszkańców Roosevelt Island, ale wzmocni również linię brzegową przed
przyszłymi uszkodzeniami spowodowanymi przez sztormy”.
Senator Jose Serrano powiedział: „W obliczu zmian klimatycznych, cieszę się, że
podejmujemy niezbędne środki, aby zapewnić wzmocnienie linii brzegowej w
Southpoint Park, przy jednoczesnym zachowaniu istniejących siedlisk dzikiej przyrody.
Te ulepszenia nie tylko ochronią Roosevelt Island przed ekstremalnymi warunkami
pogodowymi, ale zwiększą dostępność i możliwości rekreacyjne dla mieszkańców i
odwiedzających na długie lata”.
Członkini Zgromadzenia, Rebecca Seawright, powiedziała: „Dziękuję Gubernator
Kathy Hochul i prezesowi Roosevelt Island Operating Corporation, Sheltonowi
Haynesowi, za priorytetowe potraktowanie Southpoint Park i przekazanie funduszy w
kwocie 11 mln USD na wzmocnienie odporności infrastruktury i promenady
nadbrzeżne. Dzięki ukończeniu tego ważnego projektu mieszkańcy i goście będą

bezpieczni i będą mogli cieszyć się wyjątkowymi widokami, które można podziwiać
tylko z Roosevelt Island”.
Burmistrz okręgu Manhattan, Gale A. Brewer, powiedziała: „Dziękuję Gubernator
Hochul za inwestycje stanowe, które pozwolą na wzmocnienie Roosevelt
Island. Projekt ten zapewnia oazę dla flory i fauny, a także poszerzy i ożywi nabrzeże
wyspy, zapewniając jednocześnie nowe punkty widokowe dla mieszkańców i turystów”.
Członek Rady Ben Kallos powiedział: „Nie ma drugiego takiego miejsca w Nowym
Jorku jak Roosevelt Island, a zrewitalizowany Southpoint Park tylko dodaje piękna tej
wyspie. Cieszę się, że zrewitalizowane promenady zapewniają bardzo potrzebną
ochronę nabrzeży wyspy przed zagrożeniami związanymi z przyszłymi klęskami
żywiołowymi i zjawiskami klimatycznymi, a także tworzą lepszą przestrzeń dla
mieszkańców i turystów, w której mogą oni cieszyć się historią i widokami parku.
Dziękuję RIOC i Gubernator Hochul za zainicjowanie tego projektu”.
Informacje na temat Roosevelt Island Operating Corporation (RIOC)
Roosevelt Island Operating Corporation (RIOC) została utworzona w 1984 roku przez
stan Nowy Jork jako przedsiębiorstwo pożytku publicznego, którego misją jest
planowanie, projektowanie, rozwój, eksploatacja i utrzymanie Roosevelt Island.
Koncentrując się na innowacyjnych i przyjaznych dla środowiska rozwiązaniach, RIOC
jest zaangażowana w realizację usług, które wzmacniają wspólnotę mieszkańców
wyspy. RIOC zarządza drogami, parkami, budynkami, obiektami sportowymi i
transportem publicznym, w tym kultowym tramwajem Roosevelt Island Tramway.
Dodatkowo, RIOC zarządza pracą Departamentu Bezpieczeństwa Publicznego (Public
Safety Department), który pomaga w utrzymaniu bezpieczeństwa mieszkańców,
pracowników, właścicieli firm i gości.
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