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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZAKOŃCZENIE REALIZACJI PROJEKTU 
MODERNIZACJI SLIPU DO WODOWANIA ŁODZI W COXSACKIE I PARKU 

RIVERSIDE PARK O WARTOŚCI 3,2 MLN USD TUŻ PRZED WEEKENDEM Z 
OKAZJI OBCHODÓW MEMORIAL DAY  

  
Zrewitalizowany park nadbrzeżny stanowi dopełnienie trwającej odnowy 

miejscowości w hrabstwie Greene  
  

Nowo wyznaczony obszar rekreacyjny Hudson Eagles zapewnia lepszy dostęp do 
wody i możliwości korzystania z atrakcji wodnych  

  
  

Gubernator Hochul ogłosiła dzisiaj zakończenie realizacji projektu o wartości 3,2 mln 
USD na modernizację slipu do wodowania łodzi w Coxsackie i parku Riverside Park 
(Coxsackie State Boat Launch and Riverside Park) nad rzeką Hudson w hrabstwie 
Greene. Slip do wodowania łodzi – otwarty tuż przed weekendem obchodów Memorial 
Day – jest pierwszym, który został odnowiony w ramach projektu modernizacji obszaru 
rekreacyjnego Hudson Eagles, inicjatywy mającej na celu wzmocnienie współpracy ze 
społecznościami zamieszkującymi strefy nadbrzeżne oraz poprawę dostępu 
publicznego i umocnienia infrastruktury na niezagospodarowanym odcinku rzeki 
Hudson pomiędzy Albany i Kingston.  
  
„Dzięki odnowieniu slipu do wodowania łodzi w Coxsackie i parku Riverside Park – tuż 
przed weekendem obchodów Memorial Day – mieszkańcy stanu Nowy Jork będą mogli 
rozpocząć sezon letni na świeżym powietrzu”, powiedziała gubernator Hochul. 
„Nasze parki stanowe, szlaki i slipy do wodowania łodzi mają kluczowe znaczenie dla 
mieszkańców stanu Nowy Jork, a moja administracja będzie kontynuować inwestycje w 
szereg tych wspaniałych obiektów, które są częścią naszego systemu parków”.  
  
Ulepszenia na tym terenie obejmują:  

• Nowy pawilon na świeżym powietrzu, którym co tydzień będzie odbywał 
się targ rolno-warzywny i inne specjalne wydarzenia.  

• Nasadzenia nowych drzew, roślinności i wykonanie miejsc do siedzenia 
na całym terenie.  



• Ulepszone szlaki rowerowe i piesze pomiędzy nabrzeżem a centrum 
miasta, jak również nowe chodniki poprawiające ruch pieszych na całym 
obszarze.  

• Nowe oznakowanie powitalne, system informacji wizualnej, w tym 
widoczne z wody znaki informacyjne dla wodniaków, oznakowanie 
interpretacyjne oraz inne elementy podkreślające lokalną historię i 
rewitalizację środowiskową w dorzeczu rzeki Hudson.  

• Remonty boiska do koszykówki.  

  
Ulepszenia istniejącego slipu do wodowania łodzi obejmują nowe pływające pomosty i 
doki ułatwiające wodowanie, wybudowana zostanie nowa przystań dla kajaków zgodna 
z wymaganiami Ustawy o Osobach Niepełnosprawnych (ADA) oraz stworzone zostaną 
dodatkowe miejsca do tymczasowego   
  
Ulepszenia związane z ochroną środowiska obejmą nową myjnię dla łodzi w celu 
ograniczenia rozprzestrzeniania się wodnych gatunków inwazyjnych, ogród deszczowy 
w celu kontroli wód opadowych, stanowisko ładowania pojazdów elektrycznych i oprawy 
oświetleniowe LED.  
  
Obszar rekreacyjny Hudson Eagles oferuje dostęp do wody i możliwości korzystania z 
atrakcji wodnych. W ramach tej inicjatywy zostanie zmodernizowanych pięć 
dodatkowych slipów do wodowania łodzi – Schodack Island State Park, Crailo State 
Historic Site, Athens State Boat Launch, Hudson State Boat Launch – dzięki czemu 
zwiększy się dostęp do wody dla wodniaków, wędkarzy i miłośników obserwacji 
przyrody.  
  
W parku pojawią się również udogodnienia, takie jak miejsca piknikowe, altany, liczne 
miejsca do siedzenia oraz oznakowanie pobliskich atrakcji. Opisywane miejsca będą 
posiadały wspólny branding, materiały edukacyjne i stronę internetową. Dalsze 
ulepszenia zostaną sfinansowane w ramach ustawy o obligacjach środowiskowych 
dotyczących czystej wody, czystego powietrza i ekologicznych miejsc pracy, (Clean 
Water, Clean Air, and Green Jobs Environmental Bond Act) o wartości 4,2 mld USD, 
jeśli zostanie ona uchwalona w głosowaniu w listopadzie 2022 roku.  
  
Komisarz Agencji ds. Parków Stanowych, Erik Kulleseid, powiedział: 
„Zmodernizowany slip do wodowania łodzi w Coxside to doskonały projekt lepszego 
połączenia społeczności z rzeką Hudson. Obszar rekreacyjny Hudson Eagles będzie 
korzystać z tego osiągnięcia na całej długości rzeki Hudson. Wyrażam uznanie dla 
gubernator Hochul za kontynuowanie tej ważnej pracy na rzecz poprawy stanu parków i 
otwartych przestrzeni oraz ochrony naszego środowiska”.  
   
Senator stanu, Michelle Hinchey, powiedziała: „Hrabstwo Greene jest jednym z 
najpiękniejszych regionów w stanie Nowy Jork, a nowo odrestaurowany slip do 
wodowania łodzi w Coxsackie i parku Riverside Park będą nadal podnosić rangę 
naszego regionu jako ośrodka rekreacji na świeżym powietrzu i ochrony środowiska, 



który ma silne powiązania ekonomiczne z lokalną społecznością biznesową. Zawsze 
będę dążyć do tego, aby hrabstwo Greene otrzymało inwestycje, na które zasługuje, 
dlatego pragnę podziękować gubernator Hochul za przyspieszenie tej renowacji w celu 
stworzenia niesamowitej wielofunkcyjnej zielonej przestrzeni, z której nasza 
społeczność będzie mogła korzystać przez wiele lat”.  
  
Członek Izby Zgromadzenia, Chris Tague, powiedział: „Zakończenie prac 
remontowych obejmujących slip do wodowania łodzi w Coxsackie i parku Riverside 
Park to wspaniała wiadomość dla mieszkańców. Jestem szczególnie podekscytowany 
budową nowego pawilonu, w którym odbędzie się targ produktów rolnych prezentujący 
to, co nasi lokalni rolnicy, rzemieślnicy i właściciele małych firm mają najlepszego do 
zaoferowania. Pragnę podziękować wszystkim, którzy pomogli w przeprowadzeniu 
renowacji, za ich ciężką pracę, dzięki której pawilon będzie gotowy do użytku przed 
weekendem Memorial Day”.  
  
Burmistrz miejscowości Coxsackie, Mark Evans, powiedział: „Modernizacja tego 
parku będzie miała wpływ na całe pokolenie mieszkańców Coxsackie i okolic. 
Dziękujemy gubernator Hochul i władzom Parków Stanowych za podzielenie naszej 
wizji najlepszego nabrzeża w górnym biegu rzeki Hudson”.  
  
Kapitan łodzi patrolowej Riverkeeper i wiceprezes ds. rzecznictwa, John 
Lipscomb, powiedział: „Dziękuję gubernator Hochul i komisarzowi Kulleseidowi. 
Obszar Rekreacyjny Hudson Eagles to niezwykła inicjatywa, przypominająca wielką 
wizję sprzed ponad stu lat, która doprowadziła do utworzenia parku Palisades 
Interstate, położonego w najbardziej wysuniętej na południe części kraju. Obszar 
rekreacyjny Hudson Eagles to niezwykły skarb dla rzeki, którą kochamy, oraz dla 
społeczności położonych wzdłuż jej brzegów. Park ten przyczyni się do zwiększenia 
uznania, ochrony, finansowania i odtworzenia siedlisk nad rzeką Hudson, których tak 
bardzo potrzebuje i na które zasługuje”.  
  
Dyrektor wykonawczy ds. polityki, rzecznictwa i nauki organizacji Scenic Hudson, 
Pete Lopez, powiedział „Rewitalizacja slipu do wodowania łodzi w Coxsackie i parku 
Riverside Park, poprzez realizację inicjatywy obszaru rekreacyjnego Hudson Eagles, 
jest przykładem dynamicznego i imponującego połączenia zarządzania środowiskiem, 
inwestycji gospodarczych i poprawy jakości życia mieszkańców Coxsackie i całej doliny 
Hudson. Szczególne uznanie należy się gubernator Hochul i jej administracji za 
przywództwo w promowaniu zwiększonego dostępu do nabrzeża dla mieszkańców, 
wzmacnianie lokalnych społeczności i stwarzanie nowych możliwości dla 
odwiedzających, którzy mogą doświadczyć majestatu rzeki Hudson i wszystkiego, co 
ten region ma do zaoferowania. Świętując to osiągnięcie, zobowiązujemy się do 
dalszych działań. Wprowadzenie ulepszeń w innych parkach, które są częścią tej 
wizjonerskiej inicjatywy, zależy od przyjęcia w listopadzie ustawy o obligacjach 
środowiskowych na rzecz czystej wody, czystego powietrza i ekologicznych miejsc 
pracy”.  
  



Projekt rewitalizacji slipu do wodowania łodzi w Coxsackie stanowi kontynuację działań 
podejmowanych przez gubernator Hochul w celu rozszerzenia i ulepszenia rekreacji na 
świeżym powietrzu w całym stanie Nowy Jork. W nowo uchwalonym budżecie na rok 
podatkowy 2023 zwiększono fundusze kapitałowe dla parków stanowych o 140 mln 
USD, na łączną kwotę 250 mln USD. Ten znaczny poziom finansowania pomoże w 
ciągłej transformacji sztandarowych parków w stanie Nowy Jork i zapewni wsparcie dla 
krytycznych projektów infrastrukturalnych w całym systemie parków. 
  
Urząd ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków stanu Nowy Jork (New York State 
Office of Parks, Recreation and Historic Preservation) zarządza ponad 250 parkami, 
miejscami historycznymi, szlakami rekreacyjnymi, polami golfowymi, przystaniami i 
innymi obiektami, które odwiedza ponad 78 milionów osób rocznie.  
  
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.   
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