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  צו צענטער  שטאט אלבאני פארבינדנדיג סקייוועי   אלבאני פון עפענונג אנאנסירט האקול   גאווערנער
  ברעגע ריווער האדסאן די

  
  איינוואוינער  ראיאן הויפטשטאט פאר געלעגנהייטן פארוויילונג פארמערט פארק געהעכערטע נייע

  באזיכער און 
  

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
  

  אנצוהויבן  זיך  פלאנירט  פראיעקט ערזעצונג בריק Avenue Livingston  פאר פראצעדור פובליק
  יוני אין 

  
  דא בילדער קען מען זעהן 

  
  

 סקייוועי אלבאני טראנספארמאטיווע  די פון עפענונג די  אנאנסירט היינט האט האקול קעטי גאווערנער 
(Skyway Albany,) ברעגע.  ריווער האדסאן  די צו  אלבאני פונדאסניי פארבינדנדיג פארק הויכע נייע  א  

  ריכטונג-צפון די פון ראמפע עקזיט פארלאזטע  א זיין פלעגט וואס  דאס  געטוישט האט סקייוועי די
787 Interstate די צו צוטריט גרינגע  ערמעגליכט וואס אינזל שטאטישע א צו Riverfront Corning  

  – טרעיל סטעיט עמּפייער די פון טייל א  – טרעיל ביציקל Hike Hudson Mohawk  די און פארק
  דעם אין אקטיוויטעט עקאנאמישע און טוריזם  רוקנדיג פאראויס און געלגענהייטן פארוויילונג  פארמערנדיג 
Transportation, of Department )   דעּפארטמענט טראנספארטאציע  סטעיט די  ראיאן. הויפטשטאט

DOT) זי האט – סיטי אלבאני מיט צוזאמען ארבעטנדיג – און פראיעקט דעם  איבערגעזעהן   האט  
  סקייוועי. די אויפהאלטן וועט סיטי  אלבאני סקייוועי. די פון קאנסטרוקציע  די  אנגעפירט

  
פיל פון א  "די פארענדיגונג פון די אלבאני סקייוועי איז א ווענדפונקט פאר די סיטי און א געוואלדיגע בייש

האט  טראנספארמאטיווע אינפראסטראקטור פראיעקט וואס ברענגט מער גלייכקייט און פארבינדונג", 
פונקט   —"אינפראסטראקטור קען זיין מער פון בלויז בויען ראודס און בריקן  גאווערנער האקול געזאגט.

עבן און א פאררעכטונג פון די  ווי די סקייוועי קען דאס מיינען א פארבעסערונג פון די קוואליטעט פון ל
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 

  פראסטראקטור אין ניו יארק."א סקייוועי פאר די צוקונפט פון אינ —חזון 
  

 Livingstonגאווערנער האקול האט אויך אנאנסירט אז די פובליק פראצעדור פאר די ערזעצונג פון די 
Avenue Railroad Bridge  אנגעפירט דורך די סטעיט טראנספארטאציע דעּפארטמענט, וועט פארזעצן ,

א דאטום און לאקאציע אין אלבאני סיטי   אין יוני מיט א פארמאלע פובליק געהער ווערנדיג אפגעהאלטן.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-04%2FAlbany_Skyway.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0ecda29a8e66420de1c308da2a22268a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637868623569201639%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=fd14qqJfi76S15lkiBh1BfzKPMkR5K78ovdt0j6qy%2B8%3D&reserved=0


די בריק וועט זיין א קריטישע פארבינדונג פאר   וועט אויסגעקליבן ווערן אין די קומענדיגע וואכן.
ביליאן  32.8רענסעליער. די נייע, -צו אלבאני Northeast Corridorבאן סערוויסעס פון די   פאסאנזשיר
מיליאן דאלער צו ערזעצן די   400אינוועסטירונג פלאן רעכנט אריין ביז אזויפיל ווי  DOTדאלארדיגע  

טרוקטור וואס עקזיסטירנדע בריק וואס שטייט שוין פון די ציווילע קריג עפאכע מיט א נייעם, מאדערנעם ס
איז אומשטאנד צו אויסהאלטן שנעל פארנדע פאסאנזשיר באנען, פראכט באנען, ים טראנספארט און  

  פיסגייער צוטריט.-ביציקל
  

  סקייוועי  אלבאני
  

ראמפע וואס   Clinton Avenueדער סקייוועי פראיעקט האט פערמאנענט פארמאכט די פארלאזטע 
צו  Corning Preserveנעבן די   Quay Streetאון פארבינדט  Interstate 787פארט אונטער 

Broadway   אוןClinton Avenue  בייQuackenbush Square  די ראמפע איז איבערגעמאכט געווארן .
ועט צושטעלן  צו זיין א געפלאנצטע פארק פאר מערערע צוועקן, פאר פיסגייער און ביציקליסטן, וואס ו

פארק פון אלבאני'ס שטאט   Corning Riverfrontזיכערע צוטריט אן קארן צו די האדסאן ריווער און צו די 
די   .Warehouse Districtאון די  Arbor Hill ,Sheridan Hollowצענטער און אזעלכע געגנטער ווי 

ט נאך די סטאנדארטן פון די  לאנגע סקייוועי איז פולשטענדיג צוגענגליך און קומ-מייל- האלב-בערך
  (.Americans with Disabilities Actאמעריקאנער מיט דיסעביליטיס געזעץ ) 

  
  און וועג אויסגעפלאסטערטע די לענגאויס פלאנצונגען און זיצן באלייכטונג, פיסגייער אויך סקייוועיהאט די
  רואיגע  א אהער  שטעלן זיצן  סטיל-טעאטער רונדיגע אריינגאנג. Broadway די נעבן סטרוקטור שאטן  א

   ריווער. האדסאן די צו אויסבליק אן מיט  זיצן צו פלאץ
  

די סקייוועי בויט אויף די הצלחה פון ניו יארק סטעיט'ס באקאנטע עמּפייער סטעיט טרעיל וואס איז די  
רענדיגט אין דעצעמבער  לאנד'ס לענגסטע סטעיט טרעיל פאר מערערע סארטן באניצער. די טרעיל, פא 

מייל און לויפט פון ניו יארק סיטי דורך די האדסאן און שעמּפלעין וואלי צו   750, ציהט זיך פאר 2020
קאנאדע, און פון אלבאני צו באפעלאו לענגאויס די ערי קאנאל. עס שטעלט צו א זיכערע און 

ק סטעיט'ס פארשידנארטיגע לענדער  פאנאראמישע טרעיל פאר ניו יארקער און טוריסטן צו זעהן ניו יאר
   און פעלדער.

  
קראסוואלקס, שילדן צו אריבערגיין די ראוד וואס זענען גרינג צו זעהן און לייטס וואס ווערט אנגעצינדן  

 Quayמיטן דריקן א קנעפל זענען צוגעשטעלט פאר באניצער צו קענען צוקומען צו די סקייוועי אריבער 
Street דרום עקן פון די   ביי די צפון אוןCorning Riverfront  פארקינג לאט. באניצער וואס גייען אריבער

Quay Street  פון דיCorning Riverfront  לאט ווערן דערמאנט צו נוצן די קראסוואלקס און דרוקן די
זיך  קנעפלעך וואס וועט אנצינדן די בלינקעדיגע לייטס. דרייווער ווערן דערמאנט צו פארן שטייטער ביים

דערנענטערן צו די סקייוועי און צו די קראסוואלקס און זיין פארזיכטיג פאר די אנוועזנהייט פון פיסגייער 
  און ביציקליסטן.

  
Corning  די פון אדער אלבאני אין  Broadway פון דירעקט סקייוועי די צו אנקומען קענען באזיכער

Preserve Riverfront צו אנקומען צו ריווער. האדסאן די נעבן  לאט   פארקינג   Riverfront Corning
Preserve לאט:  פארקינג  

  
  צוזאם זיך קומט עס וואו ביז  Broadway נאך פאלגנט צענטער:  שטאט  אלבאני'ס אין Broadway פון

  אויף לינקס זיך דרייט  .Street Quay  צו ןאנקומע  צו I-787 די  אונטער פארט .Road Frontage מיט
Street Quay די פון  לאט   פארקינג די צו ווייטער פארט  און Riverfront Corning.  

  



Quay  צו רעכטס  זיך האלט און ראמפע עקזיט די  נאך פאלגט  .4 עקזיט נעמט :I-787 ריכטונג-צפון פון
Street. נאך פאלגט  Street Quay  ןפו לאט פארקינג  די  צו Riverfront Corning.  

  
  נאך פאלגט .Broadway אויף ארויף לינקס  זיך דרייט .4B עקזיט נעמט :I-787 ריכטונג-דרום פון

  צענטער.  שטאט אלבאני'ס אין Broadway פאר אויבן אנווייזונגען
  

Avenue Livingston בריק  
  

פאסאנזשיר באן בריק פראיעקט וועט ערזעצן די אלטע פאסאנזשיר באן בריק  Livingston Avenueדי 
, און פארבינדט  1865פון די ציווילע קריג עפאכע וואס איז געבויט געווארן העכער די האדסאן ריווער אין 

יעצט רענסעליער און אלבאני דורך א באן און שטעלט צו א קריטישע וועג פאר פאסאנזשיר באן סערוויס  
  CSXדי פארעלטערונג פון די יעצטיגע סטרוקטור, אין אייגנטום פון   ן ניו יארק סיטי צו מערב ניו יארק.פו

, באגרעניצט דאס אריבערפארן צו איין באן אויף א מאל מיט א שנעלקייט  Amtrakאון ארויסגעליעסט צו 
  .די נייע בריק וועט אקאמאדירן פארבעסערטע פאסאנזשיר סערוויס מ.פ.ש. 15פון 

  
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  
אס פארן אריבער די האדסאן  און פראכט באנען און מער פארלעסליכערהייט אקאמאדירנדיג די שיפן וו

די נייע בריק וועט זיין פלאצירט אויף די דרום זייט פון די עקזיסטירנדע בריק זיך ציהענדיג   ריווער.
פאראלעל צו די אלטע, און עס וועט האבן צוויי באן רעלסן. די בעפארשטייענדע ארבעט אויף די רעלסן  

גע צוזאמקום פון די באן רעלסן אויף די רענסעליער  וועט אריינרעכענען פארבעסערונגען צו די דריי עקי
זייט צו ערמעגליכן פאר באנען זיך אויסצודרייען און צו איבערבויען און פונדאסניי אויסשטעלן די רעלסן  

די נייע בריק וועט אויך אריינרעכענען א   אויף די אלבאני זייט. Centre Streetsאון    Waterבריקן העכער 
ר פיסגייער און ביציקליסטן פארבינדנדיג די אלבאני סקייוועי און עמּפייער סטעיט באזונדערע וועג פא

  טרעיל צו רענסעליער סיטי. 
  

  אינציאטיוו אויפלעבונג צענטער שטאט
  

אלבאני סיטי, וואס איז אויסגערופן געווארן אלץ געוואונער אין די דריטע רונדע פון שטאט צענטער  
, איז קאנצעטרירט 2018( אין Downtown Revitalization Initiative, DRIאויפלעבונג אינציאטיוו )

שטאט. די  צו בויען א ווארעם ענטפאנגענדע טויער צו די הויפט Clinton Squareאויפן אויפלעבן 
פריינטליכע געגנט, רייך אין היסטאריע, קונסטווערק און קולטורישע אוצרות, איז  -באקוועמע און פיסגייער

דארט וואו פינף סיטי אינוועסטירונג זאנעס קומען זיך צוזאם. די סיטי נעמט אן אלץ אויסבליק צו אויפלעבן 
Clinton Square סטירונגען, ראוד אויספלאסטערונג  דירעקט בשעת'ן צושטעלן צוגאבליכע אינווע

אינוועסטירונג, וועלן   DRIפארבעסערונגען און געציהלטע האוזינג אויפלעבונג פראיעקטן. מיט די 
 Clintonאיינוואוינער, באזיכער און ארבייטער הנאה האבן פון נייע פארבינדונגען צו די האדסאן ריווער. 

Square טויער דיסטריקט און אן אייגנארטיגע צענטער וואס   איז אויסגעשטעלט צו זיין א בליהענדע
דיסטריקט, און   Warehouseפארבינדט און טרייבט אויף אקטיוויטעט אין די שטאט צענטער און אין די 

געגנטער דורך פובליק  Sheridan Hollowאון  Arbor Hillעס ציהט די שוואונג אריין צו די 
ע פראיעקט דעוועלאּפמענטס און ווירלבנדע קונסטווערק און אינפראסטראקטור פארבעסערונגען, פריוואט

  אונטערהאלטונג אינוועסטירונגען.
  

"די  ניו יארק טראנספארטאציע דעּפארטמענט קאמישאנער מערי טעריזע דאמינגעז האט געזאגט, 
טראנספארטאציע דעּפארטמענט איז שטאלץ צו העלפן אנפירן די טראנספארמאציע פון די אלבאני  

וועלכע וועלן ברענגען נייע פארוויילונג געלעגנהייטן    Livingston Avenue Railroad Bridgeיוועי און סקי
סטיל  -פאר די וועלכע וואוינען, ארבעטן און באזוכן דעם הויפטשטאט ראיאן. די נייע שטאטישע פארק



יזירט ווערן און גענוצט  אויסקוק פון די סקייוועי ווייזט וויאזוי פארלאזטע אינפראסטראקטור קען מאדערנ
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 
ביישפיל פון די בליק פאר באנייאונג וואס גאווערנער   זייטן פון די האדסאן ריווער. די פראיעקטן זענען א

האקול האט געמאכט אלץ א הויכפונקט פון איר אדמיניסטראציע, און עס איז אן עהרע פאר די 
  טראנספארטאציע דעּפארטמענט צו אנפירן די באמיאונגען." 

  
אט צענטער  "די שטניו יארק סעקרעטערי ָאוו סטעיט ראבערט דזש. ראדריגעז האט געזאגט, 

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  

אינוועסטירונג אין די סקייוועי פראיעקט   DRIמיליאן דאלארדיגע   1.9אנטוויקלונג אין דעם פראצעדור. די 
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."

  
"עס דערפרייט מיר צו זעהן אז דער אלבאני סקייוועי  ניל ברעסלין האט געזאגט, סטעיט סענאטאר 

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 

  עמּפייער סטעיט טרעיל סיסטעם."צו די 
  

"די אלבאני סקייוועי איז נאך א באגייסטערנדע אסעמבלי מיטגלידערין ּפעטרישע פעיהי האט געזאגט, 
אנטוויקלונג אינעם העלפן אויפלעבן אלבאני'ס שטאט צענטער בשעת'ן איר פארבינדן מיט אונזער  

די סקייוועי וועט ווערן די הויפטשטאט ראיאן'ס  די האדסאן ריווער ברעגע.   —גרעסטע נאטורליכע אוצר  
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 
ע אינוועסטירונגען אין די עקאנאמישע און ראיאנישע כוואליע פון געציהלטע און טראנספארמאטיוו

פאטענציאל פון אלבאני'ס היסטארישע שטאט צענטער. אזוי ווי מיר זוכן צו בויען אויף די ארבעט צו  
צו צוריק אייננעמען און פונדאסניי שאפן צוטריט צו אלבאני'ס   I-787פונדאסניי אויסשטעלן מער פון די 

העלפן צו אריינבלאזן א חיות אין אונזער לאקאלע עקאנאמיע און אין דערנעבנדע  ברעגע, וועט די סקייוועי 
( און  Albany Common Councilגעגנטער. א דאנק פאר מעיאר שיהען, די אלבאני קאמאן קאונסיל )

  גאווערנער האקול פאר זייער ארבעט צו ברענגען דעם פראיעקט צו ווערן א מציאות."
  

"עס איז א פרייליכע האט געזאגט,  RPhט. מקדאנעלד, דער דריטער,  אסעמבלי מיטגליד דזשאן
 Corningטאג צו הנאה האבן פון די עפענונג פון די אלבאני סקייוועי. פארבינדנדיג אלבאני סיטי צו די 

Riverfront    און צושטעלן צוטריט איז געווען א לאנג ערווארטעטער פראיעקט. א דאנק פאר גאווערנער
ני סיטי מעיאר קעטי שיהען און אלע פון מיינע סטעיט און לאקאלע שותפים וועלכע זענען  האקול, אלבא 

  זיך צוזאמגעקומען צו מאכן דעם פראיעקט א מציאות."
  

"ווען מענטשן באשליסן וואו זיי ווילן  אלבאני קאונטי עקזעקיוטיוו דעניעל ּפ. מקקָאי האט געזאגט, 
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  
ו באגייסטערנדע פארוויילונג געלעגנהייטן, נאר עס שטייט אויך פאר  שטאט צענטער צו די ברעגע און צ

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  

יער ווייטע בליק אויף דעם פראיעקט וואס וועט העלפן טרייבן די אנגייענדע אויפלעבונג פון די פאר זי
  געגנט און צוציהען מער פריוואטע אינוועסטירונג אין די צוקונפט."



  
"די אלבאני סקייוועי שטעלט צו פאר איינס פון די היסטאריש אלבאני מעיאר קעטי שיהען האט געזאגט, 

ע צענזוס געגנטער אין אונזער ראיאן אן אויפגעלבטע פארק, נייע עקאנאמישע מערסט פארקוקט
, Clinton Squareגעלעגנהייטן און א ווארעם ענטפאנגענדע טויער צווישן די האדסאן ריווער ברעגע, 

Arbor Hill  אוןSheridan Hollow  א דאנק פאר יעדן איינעם וואס האט געהאלפן שטופן דעם .
טראנספארטאציע דעּפארטמענט קאמישאנער   NYSעכענענדיג גאווערנער האקול, די  פראיעקט, אריינר

סענאט וויצע פרעזידענט ּפרָאו טעמּפארי ברעסלין, אסעמבלי מיטגלידערין פעיהי,  NYSדאמינגעז, 
אסעמבלי מיטגליד מקדאנעלד און קאונסיל מיטגלידערין לָאוו, און אזוי אויך די דערנעבנדע געגנטער און  

העלפנדיג בויען איינס פון די מערסט טראנספארמאטיווע פראיעקטן אין אונזער   —נעס קאמיוניטיס ביז 
  סיטי אין צענדליגע יארן."
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