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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA OBCHODY „DNIA REKREACJI I SPOTKAŃ
NA ŚWIEŻYM POWIETRZU”
Obchody dnia przyjaznej rodzinie rekreacji i zabawy w parkach stanowych i na
terenach publicznych w sobotę, 11 czerwca
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że w sobotę, 11 czerwca, w 21 wybranych
miejscach w stanie Nowy Jork odbędą się imprezy z okazji „Dnia rekreacji i spotkań na
świeżym powietrzu” (Get Outdoors & Get Together Day). Departament Ochrony
Środowiska Stanu Nowy Jork (New York State Department of Environmental
Conservation, NYS DEC) oraz Stanowy Urząd Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków
(State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) we współpracy z Urzędem
ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową (Office for People with Developmental
Disabilities. OPWDD) oraz Wydziałem Usług dla Weteranów (Division of Veterans'
Services), organizują bezpłatne i atrakcyjne cenowo imprezy mające na celu
nawiązanie kontaktu z naturą i zapewnienie większego dostępu do przyrody. Obchody
„Dnia rekreacji i spotkań na świeżym powietrzu” gromadzą ludzi o różnych
umiejętnościach, w różnym wieku, o różnych tożsamościach i z różnych środowisk,
którzy mogą wziąć udział w zabawie, zajęciach zdrowotnych, w ramach nowej
inicjatywy gubernator, mającej na celu zwiększenie różnorodności użytkowników i
zapewnienie dostępu do stanowych terenów publicznych.
„Stan Nowy Jork jest domem dla jednych z najbardziej spektakularnych, dostępnych
przestrzeni na świeżym powietrzu w kraju, a obchody „Dnia rekreacji i spotkań na
świeżym powietrzu” to świetna okazja do tego, by nie tylko je pokazać , ale także
zachęcić do korzystania z nich osoby o różnych umiejętnościach”, powiedziała
gubernator Hochul. „Poprzez zachęcanie osób z różnych środowisk i o różnych
sprawnościach do wspólnego uczestnictwa w tych zabawnych i zajęciach na świeżym
powietrzu, władze stanu Nowy Jork tworzą model integracji, który może być wzorem do
naśladowania dla reszty kraju”.
Podczas 21 imprez w całym stanie uczestnicy będą zachęcani do odkrywania nowych
umiejętności i korzystania z szeregu zajęć wprowadzających do rekreacji na świeżym
powietrzu, takich jak wędkarstwo, spacery i wędrówki przyrodnicze, obserwowanie
ptaków, strzelanie z łuku, biwakowanie, pływanie łódką i wiele innych. Każda z imprez
będzie mieć na celu zwrócenie uwagi na sposoby bezpiecznego i zrównoważonego

spędzania czasu na świeżym powietrzu. W wielu miejscach będzie można skorzystać
ze sprzętu przystosowującego do potrzeb osób z niepełnosprawnością, a także
przeprowadzić pokazy, m.in. sprzętu ułatwiającego poruszanie się po szlakach i
plażach, stojaków do strzelania z łuku, podpórek na ramię podczas wędkowania.
„Dzień rekreacji i spotkań na świeżym powietrzu” zbiega się z obchodami „Krajowego
dnia na świeżym powietrzu” (National Get Outdoors Day), corocznej imprezy
zachęcającej do zdrowej, aktywnej zabawy na łonie natury.
Główna specjalistka ds. osób z niepełnosprawnością w stanie Nowy Jork,
Kimberly Hill, powiedziała: „W stanie Nowy Jork mamy do dyspozycji najwspanialsze
parki i stanowe tereny publiczne, dlatego cieszy mnie fakt organizacji „Dnia rekreacji i
spotkań na świeżym powietrzu”, aby podkreślić, że osoby z niepełnosprawnością mogą
i powinny korzystać ze wszystkich udogodnień dostępnych w całym stanie. Pragnę
podziękować gubernator Hochul, OPWDD, NYS Parks, DEC i Wydziałowi Usług dla
Weteranów za priorytetowe potraktowanie kwestii integracji i dostępności tych
przestrzeni przyrodniczych dla osób z niepełnosprawnością”.
Komisarz komisarz Departamentu Ochrony Środowiska, Basil Seggos,
powiedział: „Wspaniałe plenery w stanie Nowy Jork są dla wszystkich, a DEC jest
zaangażowany w zapewnienie integracyjnego, przyjaznego i bezpiecznego
doświadczenia na świeżym powietrzu wszystkim odwiedzającym nasze tereny, wody i
obiekty. Cieszymy się, że możemy współpracować przy tym wydarzeniu z naszymi
siostrzanymi agencjami stanowymi i sprawić, że kontakt z przyrodą stanie się bardziej
dostępny dla mieszkańców stanu Nowy Jork w każdym wieku, o różnych
możliwościach, tożsamościach i doświadczeniach życiowych”.
Komisarz Agencji ds. Parków Stanowych, Erik Kulleseid, powiedział: „Parki są
naturalnymi miejscami spotkań przyjaciół i rodziny w całym stanie, a Agencja ds.
Parków Stanu Nowy Jork (New York State Parks) dba o to, aby wszyscy ludzie o różny
poziomie sprawności czuli się mile widziani w naszych parkach i mieli równe szanse na
doświadczenie wszystkiego, co oferujemy. Obchody „Dnia rekreacji i spotkań na
świeżym powietrzu” są okazją do pokazania niesamowitych krajobrazów w stanie Nowy
Jork i bogactwa możliwości rekreacyjnych, z których każdy może skorzystać.
Dziękujemy naszym partnerom z Biura ds. Osób z Upośledzeniem Umysłowym,
Departamentu Ochrony Środowiska i Wydziału Usług dla Weteranów za współpracę
przy realizacji tego ekscytującego programu. Życzymy wszystkim miłego spędzenia
czasu na świeżym powietrzu i odkrywania parków”.
Komisarz Biura ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową w stanie Nowy Jork,
Kerri E. Neifeld, powiedziała: „Pragnę podziękować gubernator Hochul za to, że w
dalszym ciągu stawia interesy osób z niepełnosprawnością w centrum uwagi. OPWDD
jest bardzo podekscytowany współpracą z NYS Parks, DEC i Wydziałem Usług dla
Weteranów w ramach obchodów „Dnia rekreacji i spotkań na świeżym powietrzu”,
ponieważ jest to dowód na zaangażowanie agencji stanowych w zapewnienie osobom z
niepełnosprawnością możliwości uczestniczenia w codziennych zajęciach. Naszą misją

w OPWDD jest pomaganie ludziom, których wspieramy, w prowadzeniu lepszego życia
i pełnym uczestnictwie w życiu ich społeczności. „Dzień rekreacji i spotkań na świeżym
powietrzu” zapowiada się jako czas zabawy i integracji dla osób o różnych zdolnościach
w dostępnych parkach i na terenach DEC w stanie Nowy Jork”.
Dyrektor Wydziału Usług dla Weteranów Stanu Nowy Jork, Viviana DeCohen,
powiedziała: „Jesteśmy bardzo wdzięczni naszym partnerom w rządzie stanowym,
którzy nie ustają w wysiłkach na rzecz zwiększenia dostępu do terenów i wód
publicznych w stanie Nowy Jork i cieszymy się, że będziemy kontynuować naszą
wspólną pracę na rzecz poszerzenia dostępu do zajęć terapeutycznych na świeżym
powietrzu”.
Zapotrzebowanie na dostęp do terenów przyrodniczych i rekreacji na świeżym
powietrzu jest dziś jeszcze większe. W ciągu ostatnich 20 lat otyłość wśród dzieci
wzrosła dwukrotnie, a przeciętne amerykańskie dziecko spędza dziennie zaledwie 30
minut na niezorganizowanej zabawie na świeżym powietrzu i ponad siedem godzin
przed ekranem komputera. Podczas pandemii COVID-19 mieszkańcy stanu Nowy Jork
korzystali z terenów otwartych i publicznych, aby odpocząć na łonie natury, co jest
korzystne dla zdrowia fizycznego i psychicznego. Wydarzenia w ramach „Dnia rekreacji
i spotkań na świeżym powietrzu” mają na celu zachęcenie mieszkańców stanu Nowy
Jork o różnym stopniu sprawności do podejmowania zdrowych aktywności na świeżym
powietrzu.
Lokalizacje i aktywności w ramach imprez organizowanych przez DEC
Lokalizacje imprez organizowanych przez DEC:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Region 1/Long Island: Hempstead Lake State Park (hrabstwo Nassau)
Region 2/NYC: Mount Loretto Unique Area (hrabstwo Richmond)
Region 3/Hudson Valley: Stony Kill Farm Environmental Education Center
(hrabstwo Dutchess)
Region 3/Catskills: Kenneth L. Wilson Campground (hrabstwo Ulster)
Region 3/Catskills: Catskills Visitor Center (hrabstwo Ulster)
Region 3/Hudson Valley: Long Dock Park (hrabstwo Dutchess, we współpracy ze
Scenic Hudson)
Region 4/Catskills: North-South Lake Campground (hrabstwo Greene)
Region 4/Capital Region: Five Rivers Environmental Education Center (hrabstwo
Albany)
Region 5/Adirondacks: Scaroon Manor Campground (hrabstwo Warren)
Region 6/Western Adirondacks: Lowville Forestry Demonstration Area (hrabstwo
Lewis)
Region 7/Central NY: Rogers Environmental Education Center (hrabstwo
Chenango)
Region 8/Central NY: Wraz z ADK Outdoor Expo (hrabstwo Monroe).
Region 9/Western NY: Reinstein Woods Environmental Education Center
(hrabstwo Erie)

We wszystkich lokalizacjach znajdują się obiekty i zajęcia dostępne dla osób na
wózkach inwalidzkich, w tym toalety i wybrane możliwości rekreacji. Prosimy o
bezpośredni kontakt z koordynatorem imprezy, aby uzyskać informacje na temat
sprzętu dostosowanego do potrzeb osób z niepełnosprawnością oraz aktywności
oferowanych w każdym miejscu.
Aktywności w obiektach DEC obejmują:
•

•
•
•
•
•
•
•

•

Wędkowanie: program I Fish NY oferuje darmowe kursy wędkarskie dla
wszystkich chętnych. Dowiedz się o sprzęcie wędkarskim, technikach,
przepisach, zaleceniach dotyczących spożycia i dobrych miejscach do
wędkowania. Uczestnicy mogą przynieść swój własny sprzęt, ale wędki i
kołowrotki będą również dostępne do wypożyczenia.
Biwakowanie 101: zwiedzający mogą poznać podstawy biwakowania, rozbijając
namiot na trawniku i ucząc się, jak spakować się na kemping.
Wiosłowanie: uczestnicy mogą nauczyć się podstaw tego szybko rozwijającego
się sportu i spróbować swoich sił na wodzie.
Łucznictwo: uczestnicy mogą spróbować trafić w dziesiątkę z łuku i strzał oraz
poznać ważne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
Obserwacja ptaków: uczestnicy mogą dowiedzieć się, jak łatwo i przyjemnie
można obserwować ptaki niemal wszędzie.
Górskie wędrówki uczestnicy mogą wybrać się na krótką wycieczkę pieszą i
nauczyć się podstaw samodzielnego odnajdywania idealnych szlaków.
Bezpieczeństwo na świeżym powietrzu: nauka podstaw przygotowania i
bezpieczeństwa, aby wszystkie przygody na świeżym powietrzu były udane.
Dostępne możliwości rekreacji na świeżym powietrzu: doświadcz i dowiedz się o
dostępnych możliwościach rekreacji na świeżym powietrzu na ziemiach
stanowych, w tym o wędrówkach, biwakowaniu, obserwowaniu ptaków, łowieniu
ryb i pływaniu łódką.
W parku Long Dock uczestnicy będą mogli łowić ryby niewodem w rzece
Hudson, poznając miejscowe techniki połowu ryb oraz ucząc się łowienia na
wędkę i kołowrotek. Na miejscu dostępny będzie tłumacz języka hiszpańskiego.

Poza wydarzeniem w Mt. Loretto, DEC i NOAA będą również organizować zawody w
łowieniu ryb niewodem i siecią od 12:00 do 14:00 w Lemon Creek Park na Staten Island
w ramach Światowego Dnia Migracji Ryb (World Fish Migration Day).
Wszystkie imprezy organizowane przez DEC są bezpłatne. Zachęcamy do
przywiezienia piknikowego prowiantu oraz własnych gier i sprzętu
sportowego. Szczegółowe informacje, w tym harmonogramy i wymagania rejestracyjne,
można znaleźć na stronie internetowej DEC. Należy pamiętać, że godziny imprez mogą
się różnić.
Miejsca imprez i zajęcia w Parku Stanowym

Lokalizacje w parkach stanowych:
•
•
•
•
•
•
•
•

Long Island: Sunken Meadow State Park
Niagara: Buffalo Harbor State Park
Genesee: Hamlin Beach State Park
Allegany: Allegany State Park
Saratoga/Capitol Region: Saratoga Spa State Park
Finger Lakes: Taughannock Falls State Park
NYC: Denny Farrell Riverbank State Park
Taconic: Lake Taghkanic State Park

Szczegóły dotyczące programu i harmonogramu dla każdej lokalizacji są wymienione
poniżej i można je znaleźć na stronie www.parks.ny.gov. W czasie trwania imprezy nie
będzie pobierana opłata za parkowanie. Zachęcamy do przywiezienia piknikowego
prowiantu oraz własnych gier i sprzętu sportowego. Szczegółowe informacje o
udogodnieniach dla zwiedzających w poszczególnych lokalizacjach można znaleźć na
stronie www.parks.ny.gov.
DEC zarządza terenami publicznymi o powierzchni niemal pięciu milionów akrów, w tym
trzema milionami akrów w rezerwatach leśnych Adirondack i Catskill, 55 kempingami i
miejscami do całodziennego użytku, ponad 5000 mil oficjalnych szlaków i setkami
punktów dostępu do szlaków, przystani dla łodzi i pomostów wędkarskich. Zaplanuj
swoją kolejną przygodę na świeżym powietrzu i znajdź nas na Facebooku, Twitterze,
Flickr oraz Instagramie.
Urząd ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków stanu Nowy Jork zarządza ponad 250
parkami, miejscami historycznymi, szlakami rekreacyjnymi, polami golfowymi,
przystaniami i innymi obiektami, które w 2021 roku odwiedziła rekordowa liczba 78,4
mln osób. Ostatnie badania wykazały, że Parki Stanu Nowy Jork generują 5 mld USD
wydatków na park i odwiedzających, co daje prawie 54 000 miejsc pracy. Więcej
informacji o którymkolwiek z tych obszarów rekreacyjnych można znaleźć na
stronie www.parks.ny.gov, w bezpłatnej aplikacji mobilnej NY State Parks Explorer lub
dzwoniąc pod numer 518.474.0456. Zapraszamy również do kontaktu
na Facebooku, Instagramie i Twitterze.
Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnością Rozwojową (OPWDD) stanu Nowy Jork
zapewnia wysokiej jakości wsparcie i usługi dostosowane do indywidualnych potrzeb
osób z niepełnosprawnością rozwojową, w tym z niepełnosprawnością intelektualną,
porażeniem mózgowym, zespołem Downa, spektrum zaburzeń autystycznych i innymi
zaburzeniami neurologicznymi. OPWDD świadczy usługi bezpośrednio oraz poprzez
sieć ponad 600 podmiotów świadczących usługi niekomercyjne. Misją OPWDD jest
pomaganie ludziom w prowadzeniu lepszego życia, które obejmuje znaczące relacje,
dobre zdrowie, rozwój osobisty i dom, który pozwala im uczestniczyć w życiu
społeczności. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.opwdd.ny.gov lub śledząc
nas na Facebooku, Twitterze i Instagramie.

Wydział Usług dla Weteranów Stanu Nowy Jork wspiera weteranów, członków służby i
ich rodziny, zapewniając im pomoc w uzyskaniu stanowych i federalnych świadczeń
uzyskanych w wyniku służby na rzecz stanu Nowy Jork i Stanów Zjednoczonych. Aby
uzyskać więcej informacji na temat świadczeń dla weteranów, należy umówić się na
spotkanie z doradcą DVS ds. świadczeń dla weteranów, dzwoniąc pod numer 888-8387697 lub odwiedzając stronę internetowąagencji.
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