
 

 

 
 גאווערנער ענדרו מ. קאומאו   5/25/2021 אויף באלדיגע פארעפנטליכונג:

 
 

גאווערנער קאומאו אנאנסירט קאנסטרוקציע פארענדיגט אויף "ָאנדער דע קעי. ּברידזש ּפַארק" אין  
  ברוקלין, און באלדיגע עפענונג

  
פארענדיגט אינאווירטע אורּבַאן פארק אנאסירט אינאיינעם מיט׳ן אויפעפענען  DOTניו יארק סטעיט 

  דעם קאסצייושקא ברידזש 
  

נייע ּבייק און פוסגייער וועגן ביי דעם נייעם "ָאנדער דע קעי. ּברידזש ּפַארק" פאר איינוואוינער און  
  באזוכער

  
ראגראמען און אויסהאלטונגען ביי דעם "נארט ברוקלין פארק עלייענס" וועט האבן איבערזיכט די פ

  פארק
  

  דא "קודם און נאכדעם" בילדער קען מען זען
  

גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט אנאנסירט דאס פארענדיגונג פון קאנסטרוקציע און אפיצעלע  
, וועלכע עס וועט  (Under the K Bridge Parkעפענונג מארגן פון "ָאנדער דע קעי. ּברידזש ּפַארק" )

( און  Kosciuszko Bridgeאויסניצן לאנד פריער אקופירט דורך די געוועזענער "קאסצייושקא ברידזש" )
טראנספארמירן דעם שטח פון קרוב צו זיבן עיקער אויף א פרעמיערע אפענע פארוויילונגס פלאץ פאר  

 Departmet ofדער סטעיט׳ס "דעּפַארטמענט ָאוו טרענסּפָארטעישען" ) דער נארט ברוקלין קאמיוניטי.
Transportation) ון דעם פלאץ, האט ארויסגעגעבן , וועלכע האט געהאט איבערגעזען די קאנסטרוקציע פ

א ּפערמיט און איבערגעגעבן קרוב צו זיבן עיקער סטעיט לאנד פאר דעם "נָארט ּברוקלין ּפַארקס  
   עלייענס," אויף צו אפערירן און אויפהאלטן דעם פלאץ.

  
ן, "דער "קאסצייושקא ברידזש" פראיעקט טוט ווייטער שניידן די בענעפיטן נישט נאר פאר מאטאריסט

פוסגייער, און ביציקל־טרייבער, נאר אויך פאר א נארט ברוקלין קאמיוניטי וועלכע עס גלוסט אויף מער  
"די   האט גאווערנער קאומאו געזאגט. אפענע פלאץ אין דער צייט פון א גלאבאלע פאנדעמיע," 

אינפראסטרוקטור פראיעקטן וועלכע מיר לאזן יעצט ארויס איבער דעם סטעיט זענען פיל מער ווי סתם  
זיי פארבעסערן זיכערהייט און קאמערציעלע אקטיוויטעטן, און האבן דעם כח   -גאסן און בריקן 

רק" איז א "ָאנדער דע קעי. ּברידזש ּפאַ  צוזאמענצוברענגען גאנצע קאמיוניטיס אפגעהיטענעהייט.
לעבעדיגע עדות אז דער קאסצייושקא ברידזש" פראיעקט האט נישט נאר פארבינדן צוויי ניו יארק סיטי  

   באראס, נאר עס העלפט אויך טראנספארמירן א גאנצע קאמיוניטי." 
  

"ָאנדער דע קעי. ּברידזש ּפַארק" איז גענצליך באהאפטן צו דעם עקזיסטירנדן געמישטע־באניץ וועגל 
ף דעם ברוקלין־ריכטונג חלק פון דעם "קאסצייושקא ברידזש", ערלויבנדיג פוסגייער און ביציקל־ אוי

טרייבער הנאה צו האבן פון מער פארוויילונגס אקטיוויטעטן אלס רעזולטאט פון דעם טראנספארמירנדע 
ט און זיכערהייט  געזונטהיי 19-דאס פלאץ וועט זיין אפן פון באגינען ביז פארנאכט, מיט קאוויד פראיעקט.

מאסנאמען פארלאנגט צו פארזיכערן אז פארק באזוכער פאלגן די סטעיט׳ס אנווייזונגען אויף מאסקעס, 
  סאציעלע דערווייטערונגען, און צונויפזאמלונגען.

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


 

 

  
" ָאנדער דע קעי. ּברידזש ּפַארק" פיגורירט פעלדער אין דער הויך, א רעגן גארטן, וועטלענד גערטנער,  

ביימער און ארטיגע געוואוקסן, אריינגערעכענט  20,000אלד ערטער, און אנטהאלט איבער און וו
עס געבט אויך פאר באזוכער א   פעדערגראז, שבועות־ביימער, נעזביימער, און אייביג־גרינע ביימער.

פאנאראמע פון דעם מאנהעטען הימֿל־ליניע און דעם קאסצייושקא ברידזש׳ס קעבל־דערהאלטענע  
   ורן.סטרוקט

  
אין צוגאב צו א באהעפטונגסט וועג וואס פארבינדט די געמישטע־באניץ וועגל פון דעם "קאסצייושקא 

ברידזש" מיט דעם "ָאנדער דע קעי. ּברידזש ּפַארק", צוויי אנדערע שטחים אונטער די צוקומען־ 
א גרויסן  שטרעקעס פון "קאסצייושקא ברידזש" פיגורירן א קליינע בערמע צו צושטעלן זיצונג ערטער, 

פלאזא שטח וואס אינספירירן שפיל־אקטיוויטעטן, פון סקעיטינג צו סקעיטּבָארדינג, און א גרויסער בערגל  
דער איידלשטיין פון דער פלאץ געפונט זיך אויף   צו ערלויבן דאס זען פון פראגראמען און פארשטעלונגען.

"קריקסייד", און פיגורירט פראמינענעט די  אנגערופן איז עס  דעם וואסער־פראנט פון דעם ניוטָאן טייכל.
  1939קאנקרעטע פונדאמענט פון דעם אלטן קאסצייושקא בריק הויפט שטרעקע פון דעם ארגינעלן 

קאנסטרוקציע, אנבאטנדיג די היסטארישע ארטיפאקטן אלס זיצונג און ארויסבליק פלעצער קעגן דאס 
א א קליינער אמפיטעאטער ביי דעם עק פון דעם טייך  עס איז אויך ד טייכל און די מאנהעטען הימל־ליניע.

  צו ערלויבן מער אינטימישע וואסער־פראנט פארשטעלונגען.
   

ניו יארק סטעיט ערמוטיגט איינוואוינער זיך צו באנעמען מיט אחריות׳דיגע פארוויילונגען אין דער צייט פון  
ווען מען באזוכט דעם פארק און די   פובליק געזונטהייט עמערדזשענסי.  19-דעם אנגייענדן קאוויד

דרויסנדיגע שטחים זאלן באזוכער זוכן צו פארוויילן אין לאקאלע ערטער, פאלגן די סטעיט׳ס אנווייזונגען  
אויף סאציעלע דערווייטערונג און מאסקעס, רעספעקטירן אנדערע אוואנטורער, און זיך אויפפירן מיט  

  אחריות אויף אפצוהיט זיך מיט אנדערע.
  

דער סטעיט׳ס "דעּפַארטמענט ָאוו טרענסּפָארטעישען" קאמישענער מארי טערעסע דאמינגעז האט 
"דער קאסצייושקא בריק איז איינע פון די באדייטנסטע אינפראסטרוקטור פראעקטן אין ניו יארק   געזאגט,

מיט׳ן   סיטי׳ס היסטאריע, צושטעלענדיג לאנג ערווארטעטע בענעפיטן פאר דער שטאט׳ס מאטאריסטן.
יף נאך פארברייטערן די בענעפיטן או DOTצוגאב פון דעם ריכטיג־אינאווירטן אורּבַאן פארק, טוט דער 

  19-דער קאוויד מער אינטעגרירן גרין־נאטורישע, אפענע פלעצער פאר דער הנאה פון אלע ניו יארקער.
פובליק געזונטהייט עמערדזשענסי האט אונטערגעשטראכן דער נויטיגקייט פון דרויסנדיגע פארוויילונגס  

ַארק" טוט אויף. מיט אירע ברייטע  געלגעגנהייטן, און דאס איז גענוי וואס דער "ָאנדער דע קעי. ּברידזש ּפ
פוסגייער וועגלעך, אינאווירטע אויסשטעל און לאנדשאפט טוט דער דאזיגער בריק ריכטיג באהעפטן  

מיט יעדן פראיעקט באזונדער טוט   מענטשן דורך דעם אינפראסטרוקטור און גרין־נאטור ערטער.
נספארטאציע אינפראסטרוקטור פראיעקטן די  גאווערנער קאומאו באווייזן אז דא אין ניו יארק זענען טרא

  געבוי־ציגל אויף צו טראנספארמירן גאנצע קאמיוניטיס." 
  

"דער ׳ָאנדער דע קעי. ּברידזש ּפַארק׳   סטעיט פארקס קאמישענער עריק קוללעסייד האט געזאגט,
פארק שטחים פאר  האלט אן ווייטער גאווערנער קאומאו׳ס אינאווירנדע ארבעט אויף צו שאפן די נויטיגע 

איך אפלאדיר דעם "דעּפַארטמענט ָאוו טרענסּפָארטעישען" און דעם   אונטערסערווירטע קאמיוניטיס.
  "נארט ברוקלין פארק עלייענס" פאר זייערע באמיאונגען אויף צו מאכן דער פארק א ווירקליכקייט." 

  
"נארט ברוקלין איז   געזאגט,"נארט ברוקלין פארק עלייענס" גרינד־מיטגליד דזשאסעף וואנס האט 

אונזער ארגאניזאציע איז געפארמט   היסטאריש געווען אונטערסערווירט אין פארקס און אפענע שטחים.
ווייניג שטחים זענען פאראן אויף צו שאפן נייע פארקס, און דערפאר   געווארן צו העלפן אדרעסירון די נויט.

טוט "ָאנדער דע קעי. ּברידזש ּפַארק" עפענען א טיר פאר אינאווירונגען אויף צו טראנספארמירן 
מיר זענען דאנקבאר צו דעם סטעיט   אונטערבאניצטע פובליק שטחים פאר אפענע פארוויילונגס פלעצער.



 

 

DOT  אונזער שותפות אין דעם אמביציאנעזער ענין, און גאווערנער קאומאו פאר׳ן  פארן דערבעטן
צום   צושטעלן די געלט, און זיין אפיס פאר אלע זייערע הילף אין אס ארויסברענגען אין דער ווירקליכקייט.

ערליכן  לעצטן וויל איך באדאנקען אונזערע דיזיינערס, "ּפָאּבליק ווָאורק", פאר׳ן אויסטראכטן דעם וואונד
  פלאץ." 

  
זען דעם   "איך בין דערקוויקט אויף ענדליך צו רעפרעזענטעטיוו קעראלין ב. מעלאני האט געזאגט, 

איך האב געקעמפפט   "ָאנדער דע קעי. ּברידזש ּפַארק" פארענדיגט און ווערן געעפנט פאר דעם פובליק.
מיליאן צו   $800פינאנסירונג מיט  און אהיימגעברענגט דעם גרעסטן טייל פון דעם קאסצייושקא בריק׳ס

באהעפטן קווינס מיט ברוקלין ווייל נישט נאר האבן מיר געדארפט דעם נייעם בריק, נאר מיר האבן אויך  
"דער פארק עפענט זיך בשעת ניו יארקער   געדארפט דעם נייעם גרין־פלאץ פאר אונזער קאמיוניטי.

חדשים צוליב דעם    14אך דאס אויסמאטערן זיך דארפן גרין און אפענע פלעצער מער ווי אלעמאל, נ
א נייע פארק איז העכסט־וויכטיג אויף צוריקצובויען אונזער גרויסער שטאט, און איך   קריזיס. 19-קאוויד

טו אויסלויבן דעם ניו יארק סטעיט, דעם "דעּפַארטמענט ָאוו טרענסּפָארטעישען", און "נארט ברוקלין  
  ירקליכקייט." עלייענס" פאר׳ן עס מאכן א וו

  
"דאס עפענען דעם ׳ָאנדער דע קעי. ּברידזש ּפַארק׳ איז א  סענאטאר דזשוליע סאלאזאר האט געזאגט,

מאמענט פאר אונזערע קאמיוניטיס אין נארט ברוקלין, און פאר אלע וואס האבן מיטגעארבעט אויף דעם  
דער פארק ברענגט עיקערס פון צוגעגעבענע פובליק גרין־פלאץ פאר גרינפוינט  פראיעקט, זיך צו פרייען.

הנאה צו האבן, ווי אויך א פוסגייער און ּבייק וועגל אויף צו געבן דעם פארק און דעם בריק פארזיכערטער  
  צוטריט." 

   
סטע אסעמבלי דיסטריקט האט לאנג  50דער  אסעמבלי מיטגליד עמילי גאלאגהער האט געזאגט,

צו האבן א הערליכן פארק ביים וואסער ברעג אונטער דעם   געהונגערט פאר מער אפענע שטחים.
פאנטאסטישן קאסצייושקא בריק אויז א נויטיגע אפרו, ספעציעל פאר די אין דעם נארטן אפטייל פון דעם  

  טריקט." דיס
  

פאנדעמיע האט  19-"די קאוויד ברוקלין בארא פרעזידענט עריק אדאמס האט געזאגט,
אונטערגעשטראכן די ווייכטיגקייט פון איבערניצן אונטערבאניצטע אינער־שטאטישע ערטער פאר פארקס  

געפונען   א שטודיע דורכגעפירט פאראיאר דורך דעם ׳טראסט פאר פובליק לאנד׳ האט און פארוויילונגען.
־מינוטיגע וועג פון ווי זיי  10מיליאן ניו יארקער האבן נישט קיין צוטריט צו א פארק אין א  1.1אז מער ווי  

עס איז הויפט־וויכטיג אז מיר זאלן אויסזוכן קלוגע געלעגנהייטן אויף צו דערהייבן פובליק   וואוינען. 
 פון דעם ׳ָאנדער דע קעי. ּברידזש ּפַארק׳. ערטער, און דערפאר בין איך דערקוויקט צו זען דאס עפענען

  איך באדאנק דעם סטעיט פאר זייער שותפות." 
  

דער פארק איז א נויטיגע מתנה פאר דעם  סיטיקאונסיל מעמבער סטעפען לעוויןן האט געזאגט,
קאמיוניטי נאך די אלע חדשים זיין איינגעהאלטן אינדערהיים, און איך פארלויב דעם גאווערנער׳ס  

פאוויילונגס ערטער זענען פונדאמענטאל  אנשאפט פאר זייערע שווערע ארבעט עס צו דערווירקליכן.מ
פאר קינדער אנטוויקלונג און פאר אונזער כללות׳דיגע געזונט, און איך קוק ארויס צו זען דעם קאמיוניטי  

  זיך צוזאמקומען נאכאמאל אין דעם נייעם, הערליכן פובליק פלאץ." 
  

קעי. ּברידזש ּפַארק" בויט אויך אויף אונזערע פריערדיגע באמיאונגען צא שאפן נייע פארק   "ָאנדער דע
דער פארק איז דער   ערטער פאר ברוקלינער איינוואוינער, אריינגערעכנט שירלי קיסהאלם פארק.

עיקערס און   407סטעיט׳ס נייסטע און גרעסטע פארן אין ניו יארק סיטי, געפונענדיג אויף שטח פון  
עס בויט אויך אויף סארדזשענט וויליאם דאגערטי פארק,   פלאצירט אוף די ברעגן פון דזשעמעיקע ּבעי.

   .2018וועלכע האט זיך געעפנט אויף דעם ברוקלינער זייט פון דעם בריק אין גרינפוינט אין דעצעמבער  
  



 

 

זיך אפיציעל געעפנט אין אוגוסט  דער ברוקלין־באזירטע שטרעקע פון דעם קאסצייושקא בריק האט
דער פארענדיגטער בריק פארטרער דעם ערשטן גרויסן בריק אריבערגאנג אין ניו יארק סיטי זינט   .2019

דאס דערעפענען פון א נייע בריק, א טייל פון   . 1964דער ווערעזאנאו־נעראוס בריק האט זיך געעפנט אין 
קציע פראיעקט, איז דערגרייכט געווארן פולע פיר יאר פאר  מיליאן אויסשטעל־אויפבוי קאנדטרו $873אן 

  איר באשטימטע צייט און אין איר בודזשעט.
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