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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA OTWARCIE ALBANY SKYWAY, SZLAKU 
ŁĄCZĄCEGO CENTRUM ALBANY Z NABRZEŻEM RZEKI HUDSON  

  
Nowy park na podwyższeniu zwiększa walory rekreacyjne dla mieszkańców i 

gości Capital Region  
  

Projekt wpasowuje się w cele gubernator Hochul w zakresie przywrócenia 
połączeń między dzielnicami i poprawy jakości życia. Sprzyja też turystyce i 

rozwojowi gospodarczemu oraz bezpośrednio łączy centrum Albany z Empire 
State Trail  

  
W czerwcu ma rozpocząć się publiczna procedura związana z wymianą mostu na 

Livingston Avenue  
  

Zdjęcia są dostępne tutaj  
  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś otwarcie Albany Skyway, nowego parku na 
podwyższeniu, który łączy centrum Albany z nabrzeżem rzeki Hudson. Inwestycja 
Skyway przekształciła rzadko używaną rampę zjazdową z drogi Interstate 787 w 
kierunku północnym w prawdziwą miejską oazę, która zapewnia łatwy dostęp do 
Corning Riverfront Park i Mohawk Hudson Hike Bike Trail – szlaku będącego częścią 
Empire State Trail – zwiększając walory rekreacyjne i pomagając w rozwoju turystyki 
oraz działalności gospodarczej w regionie Capital Region. Realizację projektu Skyway 
nadzorował stanowy Departament Transportu we współpracy z miastem Albany. 
Utrzymaniem parku Skyway będzie zajmować się miasto Albany.  
  
„Zakończenie budowy Albany Skyway to przełomowy moment dla miasta i doskonały 
przykład projektu infrastrukturalnego, który promuje równość i łączy społeczności” – 
powiedziała gubernator Hochul. „Infrastruktura to nie tylko budowa dróg i mostów – 
jak pokazuje przykład Skyway, może ona służyć poprawie jakości życia i naprawianiu 
krzywd z przeszłości. Przecinając tę wstęgę, łączymy rozdzielone dzielnice, 
rewitalizujemy piękne nabrzeże w Albany i zobowiązujemy się do realizacji wizji 
transformacji, która zapewni lepszą przyszłość infrastruktury w stanie Nowy Jork”.  
  
Gubernator Hochul ogłosiła również, że w czerwcu zostanie wznowiona prowadzona 
przez stanowy Departament Transportu (Department of Transportation, DOT) publiczna 
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procedura związana z wymianą mostu kolejowego na Livingston Avenue. Zostanie 
wówczas przeprowadzone formalne publiczne rozpoznanie sprawy. W najbliższych 
tygodniach zostaną ustalone data i miejsce posiedzenia w Albany. Most ten stanowi 
ważne połączenie dla pasażerskich przewozów kolejowych między Northeast Corridor a 
Albany-Rensselaer. Nowy plan inwestycyjny DOT o wartości 32,8 mld USD przewiduje 
do 400 mln USD na wymianę istniejącego mostu z czasów wojny secesyjnej na 
nowoczesną konstrukcję, która będzie w stanie obsłużyć szybszą kolej pasażerską, 
kolej towarową, transport morski oraz ruch rowerzystów i pieszych.  
  
Albany Skyway  
  
W ramach projektu Skyway zamknięto na stałe rzadko używaną rampę na Clinton 
Avenue, która przebiegała pod drogą Interstate 787 i łączyła Quay Street w pobliżu 
Corning Preserve z Broadway i Clinton Avenue przy Quackenbush Square. Rampa 
została przekształcona w zagospodarowany, wielofunkcyjny park dla pieszych i 
rowerzystów, który zapewni bezpieczny, niezmotoryzowany dostęp do rzeki Hudson i 
Corning Riverfront Park od strony centrum Albany oraz dzielnic Arbor Hill, Sheridan 
Hollow i dzielnicy magazynowej. Liczący ok. pół mili szlak Skyway jest w pełni zgodny z 
ustawą o ułatwieniach dla osób z niepełnosprawnościami (Americans with Disabilities 
Act, ADA).  
  
Zamontowano również oświetlenie dla pieszych, siedziska i rośliny wzdłuż szlaku oraz 
konstrukcję zacieniającą przy wejściu na Broadway. Siedziska (przypominające te 
instalowane w amfiteatrach) umożliwiają odpoczynek z widokiem na rzekę Hudson.  
  
Projekt Skyway jest przedłużeniem Empire State Trail w stanie Nowy Jork, 
najdłuższego w kraju wielofunkcyjnego szlaku stanowego. Szlak, którego budowa 
zakończyła się w grudniu 2020 r., ma długość 750 mil i biegnie z Nowego Jorku przez 
doliny Hudson i Champlain do Kanady oraz z Albany do Buffalo wzdłuż Kanału Erie. 
Jest to bezpieczna i malownicza ścieżka dla okolicznych mieszkańców i turystów, 
umożliwiająca podziwianie zróżnicowanych krajobrazów stanu Nowy Jork.  
  
Dla osób wchodzących na Skyway przez Quay Street na północnym i południowym 
końcu parkingu przy Corning Riverfront przygotowano przejścia dla pieszych, dobrze 
widoczne znaki drogowe i sygnalizatory przyciskowe. Piesi przechodzący przez Quay 
Street od strony Corning Riverfront powinni pamiętać o korzystaniu z przejść i 
przycisków, które aktywują migające sygnalizatory. Z kolei kierowcy samochodów 
zbliżający się do Skyway i przejść dla pieszych powinni zwolnić oraz zwracać uwagę na 
pieszych i rowerzystów.  
  
Do szlaku Skyway można dojechać bezpośrednio z Broadway w Albany lub z parkingu 
przy Corning Riverfront Preserve położonego nad rzeką Hudson. Dojazd do parkingu 
przy Corning Riverfront Preserve:  
  
Z ulicy Broadway w centrum Albany: Należy jechać wzdłuż Broadway do skrzyżowania 
z Frontage Road. Następnie należy przejechać pod drogą I-787, aby dotrzeć do Quay 



Street. Po skręcie w lewo w Quay Street należy jechać prosto w kierunku parkingu przy 
Corning Riverfront.  
  
Z drogi I-787 w kierunku północnym: Należy skręcić w zjazd nr 4. Następnie należy 
kierować się na rampę zjazdową i skręcić w prawo w Quay Street. Jadąc wzdłuż Quay 
Street, można dotrzeć do parkingu przy Corning Riverfront.  
  
Z drogi I-787 w kierunku południowym: Należy skręcić w zjazd nr 4B. Następnie należy 
skręcić w ulicę Broadway. Potem można skorzystać z powyższych wskazówek 
dotyczących dojazdu z Broadway w centrum Albany.  
  
Most na Livingston Avenue  
  
Nowy most kolejowy na Livingston Avenue zastąpi stary most z czasów wojny 
secesyjnej, zbudowany nad rzeką Hudson w 1865 r., który obecnie stanowi połączenie 
kolejowe między Rensselaer a Albany i jest ważnym punktem na trasie kolejowych 
przewozów pasażerskich z Nowego Jorku do zachodniej części stanu Nowy Jork. Zły 
stan konstrukcji, będącej własnością CSX i dzierżawionej przez Amtrak, ogranicza 
przepustowość do jednego pociągu naraz poruszającego się z prędkością 15 mil na 
godzinę. Nowy most znacznie usprawni przewozy pasażerskie.  
  
Obecny ruchomy most obrotowy zostanie zastąpiony nowym mostem podnoszonym, 
który będzie dostosowany do współczesnych standardów w zakresie wysokości, 
szerokości i prędkości pociągów pasażerskich i towarowych oraz zapewni bardziej 
niezawodną obsługę ruchu wodnego na rzece Hudson. Nowy most będzie położony na 
południe od dotychczasowego mostu, równolegle do niego. Znajdą się na nim dwa tory 
kolejowe. Prace na torach dojazdowych obejmą modernizację potrójnego rozgałęzienia 
torów po stronie Rensselaer w celu ułatwienia ruchu pociągów oraz remont i 
przebudowę wiaduktów nad Water Street i Centre Street po stronie Albany. Nowy most 
będzie także zawierał wydzieloną ścieżkę wspólną prowadzącą do Albany Skyway i 
Empire State Trail w mieście Rensselaer.  
  
Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji Śródmieść  
  
Miasto Albany, które w 2018 r. zostało zwycięzcą 3. rundy Inicjatywy Rewitalizacji 
Śródmieść (Downtown Revitalization Initiative, DRI), kładzie nacisk na rewitalizację 
Clinton Square, aby stworzyć przyjazną bramę do stolicy stanu. W tym zwartym, 
dostosowanym do potrzeb pieszych oraz pełnym historycznych, artystycznych i 
kulturalnych atrakcji obszarze zbiega się pięć miejskich stref inwestycyjnych. Miasto 
planuje bezpośrednią rewitalizację Clinton Square poprzez inwestycje w zabudowę, 
ulepszenia komunikacyjne oraz ukierunkowane projekty odnowy infrastruktury 
mieszkaniowej. Dzięki inwestycjom w ramach DRI mieszkańcy, turyści i pracownicy 
będą mogli korzystać z nowych połączeń z rzeką Hudson. Clinton Square ma szansę 
stać się tętniącą życiem dzielnicą oraz ważnym węzłem łączącym i pobudzającym 
aktywność w śródmieściu i dzielnicy magazynowej, a także przyciągającym ruch do 



dzielnic Arbor Hill i Sheridan Hollow poprzez ulepszenia infrastruktury publicznej, 
prywatne inwestycje budowlane oraz dynamiczne inwestycje artystyczne i rozrywkowe.  
  
Komisarz Departamentu Transportu Stanu Nowy Jork, Marie Therese Dominguez, 
powiedziała: „Departament Transportu jest dumny, że może pomóc w realizacji 
przebudowy Albany Skyway i mostu kolejowego na Livingston Avenue, które zapewnią 
nowe możliwości rekreacyjne dla mieszkańców, pracowników i gości Capital Region. 
Nowy park miejski Skyway pokazuje, jak zaniedbana i zapomniana infrastruktura może 
zostać zmodernizowana i wykorzystana dla dobra wszystkich, łącząc nasze dzielnice z 
ich naturalnym otoczeniem, a nowy most kolejowy pozwoli połączyć dwa miasta po obu 
stronach rzeki Hudson. Projekty te stanowią przykład realizacji wizji odnowy, która jest 
znakiem rozpoznawczym administracji gubernator Hochul. Departament Transportu jest 
zaszczycony, że może przewodzić tym działaniom”.  
  
Sekretarz Stanu Nowy Jork, Robert J. Rodriguez, powiedział: „Inicjatywa na rzecz 
Rewitalizacji Śródmieść pomaga przywrócić połączenia śródmieść miast stanu Nowy 
Jork z ich cennymi nabrzeżami, tworząc w ten sposób nowe możliwości dla rekreacji, 
turystyki i rozwoju gospodarczego. Inwestycja DRI w projekt Skyway o wartości 1,9 mln 
USD zwróci się wielokrotnie, poprawiając dostęp do nabrzeża, tworząc ważne miejsca 
spotkań publicznych oraz stymulując wiele innych publicznych i prywatnych inwestycji w 
rozwijającym się centrum Albany”.  
  
Senator stanowy Neil Breslin powiedział: „Cieszę się z ukończenia realizacji projektu 
Albany Skyway. Nowy szlak komunikacyjny dla pieszych przyczyni się do rewitalizacji 
gospodarczej centrum Albany, wzmacniając jednocześnie połączenie z rzeką Hudson i 
systemem Empire Trail”.  
  
Członkini Zgromadzenia Patricia Fahy powiedziała: „Albany Skyway to kolejna 
ważna inwestycja, która pomoże w rewitalizacji centrum Albany, jednocześnie łącząc je 
z naszym największym naturalnym atutem – nabrzeżem rzeki Hudson. Będzie to 
pierwszy w regionie Capital Region podłużny park na podwyższeniu, który płynnie 
połączy się z niedawno ukończonym wielofunkcyjnym szlakiem Empire State Trail. Jest 
to przykład nowej inwestycji kierunkowej mającej na celu wykorzystanie potencjału 
gospodarczego i regionalnego historycznego śródmieścia Albany. Skyway przyczyni się 
do ożywienia lokalnej gospodarki i sąsiednich dzielnic w ramach trwającej inicjatywy 
przebudowy drogi I-787 w celu odzyskania i przywrócenia dostępu do nabrzeży w 
Albany. Dziękujemy pani burmistrz Sheehan, Radzie Miasta Albany oraz gubernator 
Hochul za wkład w realizację tego projektu”.  
  
Członek Zgromadzenia John T. McDonald III powiedział: „Bardzo się cieszę z 
otwarcia Albany Skyway. Połączenie miasta Albany z Corning Riverfront i zapewnienie 
dostępu do nabrzeża to długo oczekiwana inwestycja. Dziękuję gubernator Hochul, 
burmistrz Albany Kathy Sheehan oraz wszystkim moim partnerom stanowym i lokalnym, 
którzy wspólnie przyczynili się do realizacji tego projektu”.  
  



Przewodniczący rady hrabstwa Albany, Daniel P. McCoy, powiedział: „Wybierając 
miejsce do pracy i zamieszkania, ludzie szukają ciekawych i świeżych rozwiązań, takich 
jak droga Albany Skyway, która jest czymś dużo więcej niż szlakiem komunikacyjnym. 
Jest to park na podwyższeniu, który łączy śródmieście Albany z nabrzeżem rzeki i ma 
walory rekreacyjne, a także stanowi przestrzeń, w której ludzie mogą się gromadzić i 
cieszyć wypoczynkiem na świeżym powietrzu. Nie dałoby się tego osiągnąć bez udanej 
współpracy, dlatego chcę podziękować gubernator Hochul i burmistrz Sheehan za 
przygotowanie wizji tego projektu, który przyczyni się do dalszej rewitalizacji tej 
dzielnicy i przyciągnie więcej prywatnych inwestycji w przyszłości”.  
  
Burmistrz Albany Kathy Sheehan powiedziała: „Dzięki projektowi Albany Skyway 
jeden z najbardziej marginalizowanych obszarów naszego regionu zyska 
zrewitalizowany park, nowe możliwości ekonomiczne i przyjazną bramę łączącą 
nabrzeże rzeki Hudson, Clinton Square, Arbor Hill i Sheridan Hollow. Dziękuję 
wszystkim, którzy pomogli w realizacji tego projektu, w tym gubernator Hochul, 
komisarz Departamentu Transportu Stanu Nowy Jork Dominguez, tymczasowemu 
wiceprzewodniczącemu Senatu Stanu Nowy Breslinowi, członkini Zgromadzenia Fahy, 
członkowi Zgromadzenia McDonaldowi i radnej Love, a także sąsiednim dzielnicom i 
przedsiębiorcom, którzy przyczynili się do powstania jednego z najbardziej 
przełomowych projektów w naszym mieście od dziesięcioleci”.  
  
  

###  

  

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

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0ecda29a8e66420de1c308da2a22268a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637868623569201639%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=8A8vE9RkVNw%2FVJw1ZxsFjNdsnehNKRTOVurf5PcvvhI%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

