גאווערנער קעטי האקול

אויף תיכף ארויסצוגעבן4/29/2022 :

גאווערנער האקול אנאנסירט עפענונג פון אלבאני סקייוועי פארבינדנדיג אלבאני שטאט צענטער צו
די האדסאן ריווער ברעגע
נייע געהעכערטע פארק פארמערט פארוויילונג געלעגנהייטן פאר הויפטשטאט ראיאן איינוואוינער
און באזיכער
טראנספארמאטיווע פראיעקט שטיצט גאווערנער האקול'ס ציהלן צו פארבינדן פונדאסניי געגנטער
און פארבעסערן קוואליטעט פון לעבן; רוקט פאראויס טוריזם און עקאנאמישע אנטוויקלונג און
פארבינדט דירעקט אלבאני'ס שטאט צענטער צו די עמּפייער סטעיט טרעיל
פובליק פראצעדור פאר  Livingston Avenueבריק ערזעצונג פראיעקט פלאנירט זיך אנצוהויבן
אין יוני
בילדער קען מען זעהן דא
גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט די עפענונג פון די טראנספארמאטיווע אלבאני סקייוועי
( ,)Albany Skywayא נייע הויכע פארק פארבינדנדיג פונדאסניי אלבאני צו די האדסאן ריווער ברעגע.
די סקייוועי האט געטוישט דאס וואס פלעגט זיין א פארלאזטע עקזיט ראמפע פון די צפון-ריכטונג
 Interstate 787צו א שטאטישע אינזל וואס ערמעגליכט גרינגע צוטריט צו די Corning Riverfront
פארק און די  Mohawk Hudson Hikeביציקל טרעיל – א טייל פון די עמּפייער סטעיט טרעיל –
פארמערנדיג פארוויילונג געלגענהייטן און פאראויס רוקנדיג טוריזם און עקאנאמישע אקטיוויטעט אין דעם
הויפטשטאט ראיאן .די סטעיט טראנספארטאציע דעּפארטמענט ( Department of Transportation,
 )DOTהאט איבערגעזעהן דעם פראיעקט און – ארבעטנדיג צוזאמען מיט אלבאני סיטי – האט זי
אנגעפירט די קאנסטרוקציע פון די סקייוועי .אלבאני סיטי וועט אויפהאלטן די סקייוועי.
"די פארענדיגונג פון די אלבאני סקייוועי איז א ווענדפונקט פאר די סיטי און א געוואלדיגע ביישפיל פון א
טראנספארמאטיווע אינפראסטראקטור פראיעקט וואס ברענגט מער גלייכקייט און פארבינדונג" ,האט
גאווערנער האקול געזאגט" .אינפראסטראקטור קען זיין מער פון בלויז בויען ראודס און בריקן — פונקט
ווי די סקייוועי קען דאס מיינען א פארבעסערונג פון די קוואליטעט פון לעבן און א פאררעכטונג פון די
עוולות פון די פארגאנגענהייט .מיט די חנוכת הבית ,פאראייניגן מיר פונדאסניי אפגעטיילטע קאמיוניטיס,
אויפלעבנדיג פונדאסניי אלבאני'ס הערליכע ברעגע ,און זיך ווידער פארפליכטן צו א טראנספארמאטיווע
חזון — א סקייוועי פאר די צוקונפט פון אינפראסטראקטור אין ניו יארק".
גאווערנער האקול האט אויך אנאנסירט אז די פובליק פראצעדור פאר די ערזעצונג פון די Livingston
 ,Avenue Railroad Bridgeאנגעפירט דורך די סטעיט טראנספארטאציע דעּפארטמענט ,וועט פארזעצן
אין יוני מיט א פארמאלע פובליק געהער ווערנדיג אפגעהאלטן .א דאטום און לאקאציע אין אלבאני סיטי

וועט אויסגעקליבן ווערן אין די קומענדיגע וואכן .די בריק וועט זיין א קריטישע פארבינדונג פאר
פאסאנזשיר באן סערוויסעס פון די  Northeast Corridorצו אלבאני-רענסעליער .די נייע 32.8 ,ביליאן
דאלארדיגע  DOTאינוועסטירונג פלאן רעכנט אריין ביז אזויפיל ווי  400מיליאן דאלער צו ערזעצן די
עקזיסטירנדע בריק וואס שטייט שוין פון די ציווילע קריג עפאכע מיט א נייעם ,מאדערנעם סטרוקטור וואס
איז אומשטאנד צו אויסהאלטן שנעל פארנדע פאסאנזשיר באנען ,פראכט באנען ,ים טראנספארט און
ביציקל-פיסגייער צוטריט.
אלבאני סקייוועי
דער סקייוועי פראיעקט האט פערמאנענט פארמאכט די פארלאזטע  Clinton Avenueראמפע וואס
פארט אונטער  Interstate 787און פארבינדט  Quay Streetנעבן די  Corning Preserveצו
 Broadwayאון  Clinton Avenueביי  .Quackenbush Squareדי ראמפע איז איבערגעמאכט געווארן
צו זיין א געפלאנצטע פארק פאר מערערע צוועקן ,פאר פיסגייער און ביציקליסטן ,וואס וועט צושטעלן
זיכערע צוטריט אן קארן צו די האדסאן ריווער און צו די  Corning Riverfrontפארק פון אלבאני'ס שטאט
צענטער און אזעלכע געגנטער ווי  Sheridan Hollow ,Arbor Hillאון די  .Warehouse Districtדי
בערך-האלב-מייל-לאנגע סקייוועי איז פולשטענדיג צוגענגליך און קומט נאך די סטאנדארטן פון די
אמעריקאנער מיט דיסעביליטיס געזעץ (.)Americans with Disabilities Act
די סקייוועיהאט אויך פיסגייער באלייכטונג ,זיצן און פלאנצונגען לענגאויס די אויסגעפלאסטערטע וועג און
א שאטן סטרוקטור נעבן די  Broadwayאריינגאנג .רונדיגע טעאטער-סטיל זיצן שטעלן אהער א רואיגע
פלאץ צו זיצן מיט אן אויסבליק צו די האדסאן ריווער.
די סקייוועי בויט אויף די הצלחה פון ניו יארק סטעיט'ס באקאנטע עמּפייער סטעיט טרעיל וואס איז די
לאנד'ס לענגסטע סטעיט טרעיל פאר מערערע סארטן באניצער .די טרעיל ,פארענדיגט אין דעצעמבער
 ,2020ציהט זיך פאר  750מייל און לויפט פון ניו יארק סיטי דורך די האדסאן און שעמּפלעין וואלי צו
קאנאדע ,און פון אלבאני צו באפעלאו לענגאויס די ערי קאנאל .עס שטעלט צו א זיכערע און
פאנאראמישע טרעיל פאר ניו יארקער און טוריסטן צו זעהן ניו יארק סטעיט'ס פארשידנארטיגע לענדער
און פעלדער.
קראסוואלקס ,שילדן צו אריבערגיין די ראוד וואס זענען גרינג צו זעהן און לייטס וואס ווערט אנגעצינדן
מיטן דריקן א קנעפל זענען צוגעשטעלט פאר באניצער צו קענען צוקומען צו די סקייוועי אריבער Quay
 Streetביי די צפון און דרום עקן פון די  Corning Riverfrontפארקינג לאט .באניצער וואס גייען אריבער
 Quay Streetפון די  Corning Riverfrontלאט ווערן דערמאנט צו נוצן די קראסוואלקס און דרוקן די
קנעפלעך וואס וועט אנצינדן די בלינקעדיגע לייטס .דרייווער ווערן דערמאנט צו פארן שטייטער ביים זיך
דערנענטערן צו די סקייוועי און צו די קראסוואלקס און זיין פארזיכטיג פאר די אנוועזנהייט פון פיסגייער
און ביציקליסטן.
באזיכער קענען אנקומען צו די סקייוועי דירעקט פון  Broadwayאין אלבאני אדער פון די Corning
 Riverfront Preserveפארקינג לאט נעבן די האדסאן ריווער .צו אנקומען צו Corning Riverfront
 Preserveפארקינג לאט:
פון  Broadwayאין אלבאני'ס שטאט צענטער :פאלגנט נאך  Broadwayביז וואו עס קומט זיך צוזאם
מיט  .Frontage Roadפארט אונטער די  I-787צו אנקומען צו  .Quay Streetדרייט זיך לינקס אויף
 Quay Streetאון פארט ווייטער צו די פארקינג לאט פון די .Corning Riverfront

פון צפון-ריכטונג  :I-787נעמט עקזיט  .4פאלגט נאך די עקזיט ראמפע און האלט זיך רעכטס צו Quay
 .Streetפאלגט נאך  Quay Streetצו די פארקינג לאט פון .Corning Riverfront
פון דרום-ריכטונג  :I-787נעמט עקזיט  .B4דרייט זיך לינקס ארויף אויף  .Broadwayפאלגט נאך
אנווייזונגען אויבן פאר  Broadwayאין אלבאני'ס שטאט צענטער.
 Livingston Avenueבריק
די  Livingston Avenueפאסאנזשיר באן בריק פראיעקט וועט ערזעצן די אלטע פאסאנזשיר באן בריק
פון די ציווילע קריג עפאכע וואס איז געבויט געווארן העכער די האדסאן ריווער אין  ,1865און פארבינדט
יעצט רענסעליער און אלבאני דורך א באן און שטעלט צו א קריטישע וועג פאר פאסאנזשיר באן סערוויס
פון ניו יארק סיטי צו מערב ניו יארק .די פארעלטערונג פון די יעצטיגע סטרוקטור ,אין אייגנטום פון CSX
און ארויסגעליעסט צו  ,Amtrakבאגרעניצט דאס אריבערפארן צו איין באן אויף א מאל מיט א שנעלקייט
פון  15מ.פ.ש .די נייע בריק וועט אקאמאדירן פארבעסערטע פאסאנזשיר סערוויס.
די יעצטיגע רוקעוודיגע סווינג בריק וועט ערזעצט ווערן מיט א נייע בריק וואס ווערט אויפגעהויבן וואס
וועט ברענגען די סטרוקטור צו מאדערנע סטאנדארטן מיט די הייך ,ברייט און שנעלקייט פאר פאסאנזשיר
און פראכט באנען און מער פארלעסליכערהייט אקאמאדירנדיג די שיפן וואס פארן אריבער די האדסאן
ריווער .די נייע בריק וועט זיין פלאצירט אויף די דרום זייט פון די עקזיסטירנדע בריק זיך ציהענדיג
פאראלעל צו די אלטע ,און עס וועט האבן צוויי באן רעלסן .די בעפארשטייענדע ארבעט אויף די רעלסן
וועט אריינרעכענען פארבעסערונגען צו די דריי עקיגע צוזאמקום פון די באן רעלסן אויף די רענסעליער
זייט צו ערמעגליכן פאר באנען זיך אויסצודרייען און צו איבערבויען און פונדאסניי אויסשטעלן די רעלסן
בריקן העכער  Waterאון  Centre Streetsאויף די אלבאני זייט .די נייע בריק וועט אויך אריינרעכענען א
באזונדערע וועג פאר פיסגייער און ביציקליסטן פארבינדנדיג די אלבאני סקייוועי און עמּפייער סטעיט
טרעיל צו רענסעליער סיטי.
שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו
אלבאני סיטי ,וואס איז אויסגערופן געווארן אלץ געוואונער אין די דריטע רונדע פון שטאט צענטער
אויפלעבונג אינציאטיוו ( )Downtown Revitalization Initiative, DRIאין  ,2018איז קאנצעטרירט
אויפן אויפלעבן  Clinton Squareצו בויען א ווארעם ענטפאנגענדע טויער צו די הויפטשטאט .די
באקוועמע און פיסגייער-פריינטליכע געגנט ,רייך אין היסטאריע ,קונסטווערק און קולטורישע אוצרות ,איז
דארט וואו פינף סיטי אינוועסטירונג זאנעס קומען זיך צוזאם .די סיטי נעמט אן אלץ אויסבליק צו אויפלעבן
 Clinton Squareדירעקט בשעת'ן צושטעלן צוגאבליכע אינוועסטירונגען ,ראוד אויספלאסטערונג
פארבעסערונגען און געציהלטע האוזינג אויפלעבונג פראיעקטן .מיט די  DRIאינוועסטירונג ,וועלן
איינוואוינער ,באזיכער און ארבייטער הנאה האבן פון נייע פארבינדונגען צו די האדסאן ריווערClinton .
 Squareאיז אויסגעשטעלט צו זיין א בליהענדע טויער דיסטריקט און אן אייגנארטיגע צענטער וואס
פארבינדט און טרייבט אויף אקטיוויטעט אין די שטאט צענטער און אין די  Warehouseדיסטריקט ,און
עס ציהט די שוואונג אריין צו די  Arbor Hillאון  Sheridan Hollowגעגנטער דורך פובליק
אינפראסטראקטור פארבעסערונגען ,פריוואטע פראיעקט דעוועלאּפמענטס און ווירלבנדע קונסטווערק און
אונטערהאלטונג אינוועסטירונגען.
ניו יארק טראנספארטאציע דעּפארטמענט קאמישאנער מערי טעריזע דאמינגעז האט געזאגט" ,די
טראנספארטאציע דעּפארטמענט איז שטאלץ צו העלפן אנפירן די טראנספארמאציע פון די אלבאני
סקייוועי און  Livingston Avenue Railroad Bridgeוועלכע וועלן ברענגען נייע פארוויילונג געלעגנהייטן
פאר די וועלכע וואוינען ,ארבעטן און באזוכן דעם הויפטשטאט ראיאן .די נייע שטאטישע פארק-סטיל

אויסקוק פון די סקייוועי ווייזט וויאזוי פארלאזטע אינפראסטראקטור קען מאדערניזירט ווערן און גענוצט
ווערן פאר די בענעפיט פון אלע קאמיוניטיס און צו ווידער פארבינדן אונזערע געגנטער מיט זייערע
נאטורליכע ארום און ארום ,בשעת די נייע באן רעלסן בריק וועט העלפן פארבינדן צוויי סיטיס אויף ביידע
זייטן פון די האדסאן ריווער .די פראיעקטן זענען א ביישפיל פון די בליק פאר באנייאונג וואס גאווערנער
האקול האט געמאכט אלץ א הויכפונקט פון איר אדמיניסטראציע ,און עס איז אן עהרע פאר די
טראנספארטאציע דעּפארטמענט צו אנפירן די באמיאונגען".
ניו יארק סעקרעטערי אָ וו סטעיט ראבערט דזש .ראדריגעז האט געזאגט" ,די שטאט צענטער
אויפלעבונג אינציאטיוו פארבינדט פונדאסניי ניו יארק'ס שטאט צענטערן צו זייערע שאצבארע וואסער
ברעגעס איבערן סטעיט ,שאפנדיג ברייטע נייע געלעגנהייטן פאר פארוויילונג ,טוריזם און עקאנאמישע
אנטוויקלונג אין דעם פראצעדור .די  1.9מיליאן דאלארדיגע  DRIאינוועסטירונג אין די סקייוועי פראיעקט
וועט זיך אפצאלן איינמאל און נאכמאל דורכן פארבעסערן צוטריט צום ברעגע ,שאפן וויכטיגע פובליק
צוזאמקום פלעצער און אויסנוצן נאך פילע פובליק און פריוואטע אינוועסטירונגען אין אלבאני'ס וואקסנדע
שטאט צענטער".
סטעיט סענאטאר ניל ברעסלין האט געזאגט" ,עס דערפרייט מיר צו זעהן אז דער אלבאני סקייוועי
פראיעקט איז פארענדיגט געווארן .די נייע פיסגייער וועג וועט העלפן פאראויס רוקן אלבאני'ס
עקאנאמישע אויפלעבונג בשעת'ן פארשטערקערן מענטשן'ס פארבינדונג סיי צו די האדסאן ריווער און סיי
צו די עמּפייער סטעיט טרעיל סיסטעם".
אסעמבלי מיטגלידערין ּפעטרישע פעיהי האט געזאגט" ,די אלבאני סקייוועי איז נאך א באגייסטערנדע
אנטוויקלונג אינעם העלפן אויפלעבן אלבאני'ס שטאט צענטער בשעת'ן איר פארבינדן מיט אונזער
גרעסטע נאטורליכע אוצר — די האדסאן ריווער ברעגע .די סקייוועי וועט ווערן די הויפטשטאט ראיאן'ס
ערשטמאליגע געהעכערטע און אויסגעגראדטע פארק און עס וועט זיך גלאטערהייט פארבינדן צו די
לעצטנס פארענדיגטע עמּפייער סטעיט טרעיל פאר פיסגייער און ביציקליסטן .עס שפיגלט אפ א נייע
כוואליע פון געציהלטע און טראנספארמאטיווע אינוועסטירונגען אין די עקאנאמישע און ראיאנישע
פאטענציאל פון אלבאני'ס היסטארישע שטאט צענטער .אזוי ווי מיר זוכן צו בויען אויף די ארבעט צו
פונדאסניי אויסשטעלן מער פון די  I-787צו צוריק אייננעמען און פונדאסניי שאפן צוטריט צו אלבאני'ס
ברעגע ,וועט די סקייוועי העלפן צו אריינבלאזן א חיות אין אונזער לאקאלע עקאנאמיע און אין דערנעבנדע
געגנטער .א דאנק פאר מעיאר שיהען ,די אלבאני קאמאן קאונסיל ( )Albany Common Councilאון
גאווערנער האקול פאר זייער ארבעט צו ברענגען דעם פראיעקט צו ווערן א מציאות".
אסעמבלי מיטגליד דזשאן ט .מקדאנעלד ,דער דריטער RPh ,האט געזאגט" ,עס איז א פרייליכע
טאג צו הנאה האבן פון די עפענונג פון די אלבאני סקייוועי .פארבינדנדיג אלבאני סיטי צו די Corning
 Riverfrontאון צושטעלן צוטריט איז געווען א לאנג ערווארטעטער פראיעקט .א דאנק פאר גאווערנער
האקול ,אלבאני סיטי מעיאר קעטי שיהען און אלע פון מיינע סטעיט און לאקאלע שותפים וועלכע זענען
זיך צוזאמגעקומען צו מאכן דעם פראיעקט א מציאות".
אלבאני קאונטי עקזעקיוטיוו דעניעל ּפ .מקקאָ י האט געזאגט" ,ווען מענטשן באשליסן וואו זיי ווילן
וואוינען און ארבעטן זוכן זיי אייגנארטיגע אייגנשאפטן און פרישע געדאנקען ווי די נייע אלבאני סקייוועי
וואס איז נאך פיל מער פון פשוט'ע איינריכטונגען .די געהעכערטע פארק פארבינדט נישט נאר אלבאני'ס
שטאט צענטער צו די ברעגע און צו באגייסטערנדע פארוויילונג געלעגנהייטן ,נאר עס שטייט אויך פאר
זיך אליין אלץ א פלאץ פאר מענטשן זיך צוזאמצוקומען און הנאה האבן פון די דרויסנדיגע לופט .גארנישט
בעסער קען נישט געטוהן ווערן אן שותפות ,און איך וויל באדאנקען גאווערנער האקול און מעיאר שיהען
פאר זייער ווייטע בליק אויף דעם פראיעקט וואס וועט העלפן טרייבן די אנגייענדע אויפלעבונג פון די
געגנט און צוציהען מער פריוואטע אינוועסטירונג אין די צוקונפט".

אלבאני מעיאר קעטי שיהען האט געזאגט" ,די אלבאני סקייוועי שטעלט צו פאר איינס פון די היסטאריש
מערסט פארקוקטע צענזוס געגנטער אין אונזער ראיאן אן אויפגעלבטע פארק ,נייע עקאנאמישע
געלעגנהייטן און א ווארעם ענטפאנגענדע טויער צווישן די האדסאן ריווער ברעגע,Clinton Square ,
 Arbor Hillאון  .Sheridan Hollowא דאנק פאר יעדן איינעם וואס האט געהאלפן שטופן דעם
פראיעקט ,אריינרעכענענדיג גאווערנער האקול ,די  NYSטראנספארטאציע דעּפארטמענט קאמישאנער
דאמינגעז NYS ,סענאט וויצע פרעזידענט ּפראָ ו טעמּפארי ברעסלין ,אסעמבלי מיטגלידערין פעיהי,
אסעמבלי מיטגליד מקדאנעלד און קאונסיל מיטגלידערין לאָ וו ,און אזוי אויך די דערנעבנדע געגנטער און
ביזנעס קאמיוניטיס — העלפנדיג בויען איינס פון די מערסט טראנספארמאטיווע פראיעקטן אין אונזער
סיטי אין צענדליגע יארן".
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