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  רענאוואציע פון קאקסעקי סטעיט שיף  3.2גאווערנער האוקול אנאנסירט פארענדיגונג פון 
 ארויספאר פונקט און ריווערסייד פארק באצייטנס פאר מעמאריעל דעי סוף וואך  

   
   ווילעדזש קאונטי גרין פון באנייאונג אנגייענדע דערגאנצעט ברעג-וואסער אויפגעלעבטע-ווידער

   
  ערפארונגען און צוטריט באזירטע-וואסער הייבט ארט פארוויילונג איגעלס הודסאן באשטימטע ניי

   
  

מיליאן דאלערדיגע פראיעקט  3.2גאווערנער קעטי האוקול האט היינט אנאנסירט דאס פארענדיגן א 
ודסאן טייך אין  אויפצולעבן דער קאקסעקי סטעיט שיף ארויספאר פונקט און ריווערסייד פארק אויף דער ה

גרין קאונטי. געעפנט באצייטנס פאר מעמאריעל דעי סוף וואך, דער סטעיט שיף ארויספאר פונקט איז  
דער ערשטער באנייט צו ווערן אונטער דעם ׳הודסאן איגעלס׳ פארוויילונגס ארט, אן איניציאטיוו צו  

דער ווילדער שטרעקע פון דעם  פעאיגקייט אויף - פארבעסערן פובליק צוטריטליכקייט און ווידערשטאנד
ברעג קאמיוניטיס -הודסאן טייך צווישן אלבאני און קינגסטאן און פארבעסערן פארבינדונגען צו די וואסער 

 אין דעם ראיאן.  
  

״פונקט אין צייט פאר מעמאריעל דעי סוף וואך, טוט דער ניי רענאווירטער קאקסעקי שיף ארויספאר  
באטן דעם פערפעקטן געלעגנהייט פאר ניו יארקער זיך אריינצולאזן אין  פונקט און ריווערסייד פארק אנ

״אונזערע   האט גאווערנער האוקול געזאגט.דעם זומער סעזאן אין די גרויסע אפנלופטיגע שטרעקעס,״ 
נייטיג צו דער ניו יארקער ערפארונג, -סטעיט פארקס, טרעילס און שיף ארויספאר פונקטן זענען העכסט 

און מיין אדמיניסטראציע וועט ווייטער אינוועסטירן אין די פילע וואונדערבארע בריליאנט שטיינער פון  
 וועלכע עס באשטייען אונזער פארק סיסטעם.״  

   
 נעמען אריין:   ארט פארבעסערונגען

לופטיגע פאוויליאן פאר וועכנטליכע פַארמערס מארקעטס און אנדערע  -נייע אפן •
   ספעציעלע פראגראמען.

   נייע ביימער, לענדסקעיפינג, און זיצונגען איבער דעם גאנצן ארט. •

ברעג און  -פארבעסערטע ביציקל און פוסגייער באהעפטונגען צווישן דער וואסער  •
אויך נייע סיידווָאקס אויף אומעטום צו פארבעסערן פוסגייער ארט  דאונטאון, ווי 
  צירקולירונג.

געפונען, און אריענטאציע שילדן אריינגערעכנט ארט  -נייע אויפנאמע, וועג •
אידענטיפיקאציע שילדן אויף די וואסער זייט פאר שיפלער, אויסטייטש שילדן, און  

יגע היסטאריע און די ענווייראנמענטאלע  אנדערע ארט עלעמענטן אויף ארויסצוהייבן ארט 
   אויפריכטונג אויף דעם הודסאן טייך.

  ּבעסקעטּבאל קָאורט רענאוואציעס. •



  
פארבעסערונגען צו עם שיף ארויספאר פונקט נעמט אריין נייע שוועביגע דורכגאנגען און דאקס צו מאכן  

יספאר פונקט, און מער פלאץ פאר  אויספאלגנדע קַאיַאק ארו-ADAדאס ארויספארן גרינגער; א נייע 
 פארבייגייענדע שיפלער געדראנג. 

  
וואש סטאנציע צו רעדוצירן די  -ענווייראנמענטאלע פארבעסערונגען רעכענען אריין א נייע שיף

וואסער,  -פארשפרייטונג פון אומגעוואונשענע וואסער זגאלן, א רעגן גארטען צו קאנטראלירן שטורעם
 ארמאטורן.  -לעמפל LEDארדזשינג סטאנציעס, און עלעקטרישע וויהיקל טש

   
באזירטע צוטריט און דורכלעבענישן. אונטער -די הודסאן איגעלס פארוויילונג ארט פאקוסירט אויף וואסער 

שאודעק איילענד סטעיט פארק,   —דעם איניציאטיוו וועלן נאך פיר סטעיט שיף ארויספאר פונקטן 
ענס סטעיט שיף ארויספאר פונקט, און הודסאן סטעיט שיף  קרעילא סטעיט היסטארישע ארט, אט

וועלן באקומען אפגרעידס, פארברייטערן צוטריט פאר שיפלעריי, פישכאפן, און   —ארויספאר פונקט 
 באשעפענישן אבסערוואציע.  

  
פאקעט פארק באקוועמליכקייטן וועלן אויך ווערן צוגעלייגט, ווי צ.ב.ש. פיקניק ערטער, געזיּבָאס,  

ערטער, און שילדן איבער דערנעבנדע ארטיגע באקוועמליכקייטן. די ערטער וועלן זיין  -רחבות׳דיגע זיץ
ביליאן   4.2באהאפטן מיט שותפות׳דיגע ברענדינג, אויסלערן מאטעריאלן, און וועבזייטל. דער 

  אויב ,געזעץ בָאנד׳ ענווייראנמענטאל דזשָאבס  גרינע  און לופט, ריינע  וואסער, ׳ריינע דאלערדיגע 
   פארבעסערונגען.  פינאנצירן  ווייטער  וועט  ,2022 נאוועמבער  אום וויילער  דורך  באוויליגט 

   
ערטער קאקסעקי  ״דער נייער און פארבעס סטעיט פארקס קאמיסיאנער עריק קולעסייד האט געזאגט,

שיף ארויספאר פונקט איז אן אויסגעצייכנטער בלופרינט פאר בעסער באהעפטן קאמיוניטיס צו דעם  
הודסאן טייך. דער ׳הודסאן איגעלס׳ פארוויילונגס ארט וועט בויען אויף דעם אויפטו ארויף און אראפ די  

וויכטיגע ארבעט אויף צו   הודסאן טייך. איך אפלאדיר גאווערנער האוקול פאר פאראויס ציען די
 לופט ערטער און באשיצן אונזער ענוויירָאנמענט.״ -פארבעסערן פארקס און אפענע 

    
״גרין קאונטי איז איינע פון די הערליכסטע ערטער  סטעיט סענאטארקע מישעל הינטשי האט געזאגט, 

אר פונקט און ריווערסייד  אין ָאּפסטעיט ניו יארק, און דער ניי איבערגעארבעטע קאקסעקי שיף ארויספ
פארק וועט ווייטער הייבן אונזער ראיאן אלס א צענטער פון אינדרויסנדיגע פארוויילונג און  

ענווייראנמענטאלע אפהיטונג מיט שטארקע עקאנאמישע קניפן צו אונזער ארטיגע ביזנעס קאמיוניטי. איך  
דער שטאפל פון אינוועסטירונג וואס עס  וועל שטענדיג ארבעטן זיכער צו מאכן אז גרין קאונטי באקומט  

קומט זיך, און איך דאנק גאווערנער האוקול פאר׳ן פאראויס פירן די רענאוואציע אויף צו ליפערן אן  
נאטור ארט פאר אונזער קאמיוניטי צו געניסן פאר פילע יארן  -פונקציאנירנדע גרינע -אומגלויבליכן מולטי

 אינ׳ם צוקונפט.״  
   

״די פארענדיגונג פון דעם קאקסעקי שיף ארויספאר   קריס טעיג האט געזאגט, מיטגליד -אסעמבלי
פונקט און ריווערסייד פארק׳ס רענאוואציעס זענען גאר גוטע נייעס פאר ארטיגע איינוואוינער. איך בין  

איבערהויפט באגייסטערט איבער דעם נייעם פאוויליאן, וועלכס וועט האלטן א פַארמער׳ס מארקעט אויף  
יסצוווייזן די בעסטע פון וואס אונזערע ארטיגע פַארמער, פאכלייט און קלענערע ביזנעס אייגנטימער  ארו

האבן אנצובאטן. איך וויל דאנקען יעדער וואס האט געהאלפן מאכן די רענאוואציע א ווירקליכקייט פאר  
 וף וואך.״  זייער שווערע ארבעט עס גרייט מאכן פאר אפעראציע באצייטנס פאר מעמאריעל דעי ס

  
״דער ָאּפגרעיד צו דעם פארק וועט האבן  ווילעדזש ָאוו קאקסעקי מעיאר מארק עווענס האט געזאגט, 

א דורות׳דיגע השפעה פאר די מענטשן פון קאקסעקי און די ארומיגע אומגעגנט. מיר דאנקען גאווערנער  



האוקול און די סטעיט פארקס פאר׳ן מיטטיילן די בליק וואס מיר האבן געהאט פאר דער בעסטער  
 ברעג אויף דעם העכערן הודסאן טייך.״ -וואסער 

   
׳ריווערקיפער׳ פאטראל שיף קאפיטאן און וויצע פרעזידענט פאר אדוואקאטיר ארבעט דזשאן 

״א דאנק אייך, גאווערנער האוקול און קאמיסיאנער קולעסייד. דער ׳הודסאן   ליפסקאמב האט געזאגט,
יק איבער איגעלס׳ פארוויילונגס ארט איז אן אויסגעצייכנטער אונטערנעמונג, און דערמאנט די גרויסע בל 

א יארהונדערט צוריק וואס האט געפירט צום שאפן דעם פאליסעידס אינטערסטעיט פארק ווייטער אויף  
דרום. די ׳הודסאן איגעלס׳ פארוויילונגס ארט איז א וואונדערליכע געשאנק צום טייך וואס מיר ליבן, און צו  

לפן ברענגען דעם הודסאן טייך די  די קאמיוניטיס לענגאויס אירע ברעגעס. דער דאזיגער פארק וועט הע 
ערטער וואס עס נייטיגט זיך  -אנערקענונג, באשיצונג, פינאנצירונג און אויפריכטונג פון באשעפעניש וואוין

 און וואס עס קומט זיך זיי.״  
   

׳סצעניק הודסאן׳ עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון ּפָאליסי, אדוואקאטיר ארבעט און וויסנשאפט פיעט 
״אויפלעבן דעם קאקסעקי סטעיט שיף ארויספאר פונקט און ריווערסייד פארק   געזאגט,לאפעז האט 

דורך אפירברענגען דעם ׳הודסאן איגעלס׳ פארוויילונגס ארט איניציאטיוו פארטרעט א דינאמישע און 
איבערצייגנדע קאמבינאציע פון ענווייראנמענטאלע אפוטרופוס׳שאפט, עקאנאמישע אינוועסטירונג און  

קוואליטעט געלעגנהייטן פאר די מענטשן פון קאקסעקי און דער ברייטערער  -שטערקערטע לעבנספאר 
הודסאן וואלי. גאווערנער האוקול און איר אדמיניסטראציע קומט זיך אויסצולויבן פאר זייער פירערשאפט 

ארטיגע   ברעג פאר ארטיגע איינוואוינער, שטערקער מאכן-אין מוטיגן העכערע צוטריט צו די וואסער 
קאמיוניטיס, און באזארגן נייע געלעגנהייטן פאר באזוכער צו שפירן די מאיעסטעטישקייט און אלצדינג 

אפילו בשעת מיר פרייען זיך מיט דעם אויפטו, זענען מיר אנטשלאסן צו    וואס דער ראיאן האט אנצובאטן.
זענען א טייל פון דער   טון נאך מער. אונטערנעמען פארבעסערונגען אין אנדערע פארקס וועלכע 

וויזיאנערישע איניציאטיוו ווענדט זיך אויף דעם נאוועמבער דורכפירן דעם ׳ריינע וואסער, ריינע לופט, און  
    גרינע דזשָאבס ענווייראנמענטאל בָאנד׳ געזעץ.״

   
צו  דער קאקסעקי סטעיט שיף ארויספאר פונקט פראיעקט בויט אויף גאווערנער האוקול׳ס באמיאונגען 

- פארברייטערן און פארבעסערן אינדרויסנדיגע פארוויילונג לענגאויס ניו יארק סטעיט. דער ניי
בודזשעט האט געהעכערט קאפיטאל פינאנצירונג פאר סטעיט פארקס   2023יאר -איינגעפירטער פינאנץ

ונג וועט  מיליאן דאלער. די באדייטנדע מאס פינאנציר  250מיליאן דאלער, פאר א סך הכל פון  140מיט 
- בארימטע פארקס און שטיצן קריטיש-העלפן די אנגייענדע טראנספארמאציע פון ניו יארק׳ס מערסט 

  וויכטיגע אינפראסטרוקטור פראיעקטן לענגאויס דעם פארק סיסטעם.
   

דער ניו יארק סטעיט אפיס פון פארקס, פארוויילונג, און היסטארישע אפהיטונג גיבט אכט אויף איבער  
ס, היסטארישע ערטער, פארוויילונגס וועגלעך, גאלף קורסן, שיף ארויספאר פונקטן, און מער,  פארק  250

   מיליאן מענטשן יערליך. 78וועלכע ווערן באזוכט דורך 
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. אויך, 518.474.0456 מאביל עּפ אדער רופט  Explorer Parks State NYדאונלאד׳ט דעם אומזיסטן 

    .טוויטער און  אינסטעגרעם, פעיסבוק פארבינדט אייך אויף 
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