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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA ZAKOŃCZENIE BUDOWY I OTWARCIE PARKU 
POD MOSTEM KOŚCIUSZKI W BROOKLYNIE  

  
Stanowy Departament Transportu zakończył budowę innowacyjnego parku 

miejskiego ogłoszoną wraz z otwarciem Mostu Kościuszki  
  

Na terenie Under the K Bridge Park znajdują się nowe ścieżki rowerowe i piesze 
dla mieszkańców i gości  

  
North Brooklyn Parks Alliance ma nadzorować przyszłą konserwację i ofertę 

programową parku  
  

Zdjęcia „przed” i „po” są dostępne tutaj  
  

W dniu dzisiejszym gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił zakończenie budowy i 
jutrzejsze oficjalne otwarcie Under the K Bridge Park, który wykorzysta tereny 
zajmowane przez starą konstrukcję mostu, zmieniając prawie siedem akrów pod 
Mostem Kościuszki w wyjątkową otwartą przestrzeń dla społeczności północnego 
Brooklynu. Na podstawie zezwolenia stanowy Departament Transportu, który 
nadzorował budowę obiektu, przekazał prawie siedem akrów państwowych terenów 
organizacji North Brooklyn Parks Alliance, która ma obsługiwać i utrzymywać obiekt.  
  
„Projekt dotyczący Mostu Kościuszki nadal przynosi korzyści nie tylko kierowcom, 
pieszym czy rowerzystom, ale także społeczności północnego Brooklynu, łaknącej 
większej otwartej przestrzeni w czasie światowej pandemii”, powiedział gubernator 
Cuomo. ”Projekty infrastrukturalne, które realizujemy na terenie całego stanu, to 
znacznie więcej niż tylko drogi i mosty – wzmacniają one bezpieczeństwo i handel oraz 
mają moc bezpiecznego integrowania całych wspólnot. Under the K Bridge Park to 
żywy dowód na to, że projekt dotyczący Mostu Kościuszki nie tylko połączył dwie 
dzielnice Nowego Jorku, ale pomaga także zmienić całą wspólnotę”.  
  
Under the K Bridge Park jest w pełni połączony z istniejącą ścieżką do wspólnego 
użytku na przęśle Mostu Kościuszki po stronie Brooklynu, co pozwala pieszym i 
rowerzystom korzystać z kolejnych form rekreacji, jakie zapewnia ten niezwykły projekt. 
Park będzie otwarty codziennie od świtu do zmierzchu, z uwzględnieniem środków 
bezpieczeństwa dotyczących COVID-19, zapewniając gościom parku przestrzeganie 
stanowych wytycznych dotyczących noszenia maseczek, zachowania dystansu 
społecznego i zgromadzeń publicznych.  

https://www.governor.ny.gov/sites/governor.ny.gov/files/atoms/files/K_Bridge_Park_Before_and_After_Pics.pdf


 

 

  
Na obszarze Under the K Bridge Park będą trawniki, ogród deszczowy, ogrody na 
terenach podmokłych i obszary zalesione. Łącznie park będzie miał ponad 20 000 
drzew i rodzimych gatunków roślin, w tym paprocie, brzozy, klony i drzewa zimozielone. 
Goście będą mogli także podziwiać panoramę Manhattanu i podwieszane konstrukcje 
głównego przęsła Mostu Kościuszki.  
  
Oprócz ścieżki łączącej drogę do wspólnego użytku na Moście Kościuszki z Under the 
K Bridge Park, na dwóch innych działkach gruntu pod przęsłami Mostu Kościuszki jest 
przewidziany mały taras do rozmieszczenia miejsc siedzących, duży plac sprzyjający 
ruchowi, od rolek po jazdę na deskorolce, oraz spory obszar ze wzgórzem do oglądania 
programów i występów. Prawdziwym skarbem jest jednak przestrzeń przy nabrzeżu 
Newtown Creek. Zwana jest „Creekside”, a zbudowano ją, wykorzystując betonowe 
fundamenty głównego przęsła starego Mostu Kościuszki z pierwotnej konstrukcji z 1939 
r., dzięki czemu historyczne elementy służą jako miejsce odpoczynku oraz podziwiania 
rzeki i panoramy Manhattanu. Jest tu także niewielki amfiteatr na brzegu Creek, gdzie 
można będzie oglądać bardziej kameralne nabrzeżne występy.  
  
Stan Nowy Jork zachęca mieszkańców do korzystania z odpowiedzialnej rekreacji w 
czasie trwającego kryzysu zdrowia publicznego związanego z COVID-19. Odwiedzając 
park i przebywając na świeżym powietrzu, należy korzystać z lokalnych form rekreacji, 
przestrzegać wytycznych dotyczących dystansu społecznego i maseczek, szanować 
wszelkie formy aktywności na świeżym powietrzu i zachowywać się odpowiedzialnie, 
aby chronić siebie i innych.  
  
Komisarz stanowego Departamentu Transportu Marie Therese Dominguez 
powiedziała: „Most Kościuszki to jeden z najważniejszych projektów infrastrukturalnych 
w historii Nowego Jorku, przynoszący długo oczekiwane korzyści miejskim kierowcom. 
Dzięki nowemu, prawdziwie innowacyjnemu parkowi DOT rozszerza te korzyści ku 
dalszej integracji zielonych, otwartych przestrzeni, dla przyjemności nowojorczyków. 
Kryzys zdrowia publicznego związany z COVID-19 podkreślił potrzebę różnych 
możliwości rekreacji na świeżym powietrzu, a właśnie tę potrzebę spełnia Under the K 
Bridge Park – dzięki szerokim chodnikom, innowacyjnemu projektowi i ukształtowaniu 
terenu. Ten most prawdziwie łączy ludzi dzięki infrastrukturze i zieleni. Projekt po 
projekcie gubernator Cuomo stale dowodzi, że w Nowym Jorku projekty z zakresu 
infrastruktury transportowej są elementami, które przeobrażają całe społeczności”.  
  
Komisarz ds. Parków Stanowych Erik Kulleseid powiedział: „Under the K Bridge 
Park jest kontynuacją innowacyjnych działań gubernatora Cuomo, mających na celu 
stworzenie tak potrzebnych terenów zielonych dla społeczności będącej w trudnej 
sytuacji. Popieram wysiłki Departamentu Transportu i North Brooklyn Parks Alliance w 
urzeczywistnieniu tego parku”.  
  
Członek rady założycielskiej North Brooklyn Parks Alliance Joseph Vance 
powiedział: „Północny Brooklyn to obszar mający historycznie niedostateczną liczbę 
parków i otwartych przestrzeni. Celem powołania naszej organizacji była pomoc w 



 

 

rozwiązaniu tego problemu. Ponieważ mało jest dostępnej ziemi pod stworzenie 
nowych parków, Under the K Bridge Park otwiera drzwi do innowacyjnej przemiany 
niewykorzystanych gruntów publicznych w otwartą przestrzeń. Jesteśmy wdzięczni 
DOT za zaproszenie do współpracy przy tym ambitnym przedsięwzięciu, gubernatorowi 
Cuomo za zapewnienie funduszy, a jego pracownikom za pełne wsparcie podczas 
realizacji projektu. Na koniec, dziękujemy projektantom, firmie Public Work, za wizję 
tego wspaniałego miejsca”.  
  
Carolyn B. Maloney, reprezentująca 12. okręg wyborczy, powiedziała: „Bardzo się 
cieszę, że budowa Under the K Bridge Park została zakończona i park będzie otwarty 
dla publiczności. Walczyłam i wywalczyłam większość dofinansowania dla Mostu 
Kościuszki w wysokości 800 mln USD na połączenie Queens i Brooklynu, ponieważ 
nasza społeczność potrzebowała nie tylko nowego mostu, ale także otwartych terenów 
zielonych. Park otwierany jest w czasie, gdy nowojorczycy doceniają wartość zieleni i 
otwartych przestrzeni bardziej niż kiedykolwiek, po ciężkich 14 miesiącach kryzysu 
związanego z COVID-19. Nowy park jest niezbędny dla odbudowania naszego 
wspaniałego miasta i gratuluję władzom stanu Nowy Jork, Departamentowi Transportu i 
North Brooklyn Parks Alliance zrealizowania tego projektu”.  
  
Senator Julia Salazar powiedziała: „Otwarcie parku Under the K jest ważnym 
momentem dla społeczności północnego Brooklynu i wszystkich, którzy współpracowali 
przy tym projekcie. Park tworzy całe akry dodatkowej, zielonej przestrzeni publicznej dla 
mieszkańców Greenpoint, a także ścieżkę pieszo-rowerową, dzięki czemu park i most 
są bezpieczne i dostępne”.  
  
Członek zgromadzenia ustawodawczego Emily Gallagher powiedziała: „50. 
zgromadzenie okręgowe od dawna potrzebowało otwartej przestrzeni. Piękny park tuż 
przy wodzie, pod fantastycznym Mostem Kościuszki, to bardzo potrzebne miejsce 
odpoczynku, zwłaszcza dla osób mieszkających w północnej części dzielnicy”.  
  
Prezydent Brooklynu Eric Adams powiedział: „Pandemia COVID-19 uwypukliła pilną 
potrzebę zmiany przeznaczenia mało wykorzystanej przestrzeni miejskiej pod parki i 
rekreację. Badanie przeprowadzone w zeszłym roku przez Trust for Public Land 
pokazało, że ponad 1,1 mln nowojorczyków nie miało dostępu do żadnego parku w 
obrębie 10-minutowego spaceru od miejsca zamieszkania. To ogromnie ważne, 
abyśmy szukali kreatywnych możliwości promocji przestrzeni publicznej i właśnie 
dlatego cieszę się z otwarcia Under the K Bridge Park. Dziękuję władzom stanowym za 
współpracę”.  
  
Członek rady miasta Stephen Levin powiedział: „Ten park to bardzo potrzebny 
prezent dla społeczności po tylu miesiącach przymusowego pobytu w domach. 
Chciałbym pochwalić zespół gubernatora za ich ciężką pracę na rzecz otwarcia parku. 
Obszary rekreacyjne mają fundamentalne znaczenie dla rozwoju dzieci oraz naszego 
dobrego samopoczucia. Czekam na moment, gdy znowu zobaczę członków 
społeczności razem w tym nowym i pięknym miejscu”.  
  



 

 

„Under the K Bridge Park” jest uzupełnieniem naszych wcześniejszych wysiłków 
stworzenia nowych terenów parkowych dla mieszkańców Brooklynu, takich jak Shirley 
Chisholm State Park. Mający 407 akrów i mieszczący się na brzegach Zatoki Jamaica, 
to najnowszy i największy park publiczny w Nowym Jorku. Podobnie jak Sergeant 
William Dougherty Park, który został otwarty po brooklyńskiej stronie mostu w 
Greenpoint w grudniu 2018 r.  
  
Przęsło Mostu Kościuszki po stronie Brooklynu zostało oficjalnie otwarte w sierpniu 
2019 r. Ukończony most było pierwszą poważną przeprawą mostową zbudowaną w 
Nowym Jorku od czasu Mostu Verrazzano-Narrows otwartego dla ruchu w 1964 r. 
Otwarcie nowego mostu, będącego częścią planu projektowo-budowlanego o wartości 
873 mln USD, zostało zrealizowane pełne cztery lata przed terminem i w ramach 
budżetu.  
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