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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA WIELKIE OTWARCIE MOLA PIER 76 NA 
ZACHODNIM BRZEGU MANHATTANU  

  
Dzięki projektowi o wartości 31 milionów USD w ramach Hudson River Park 

stworzona zostanie przestrzeń rekreacyjna, miejsce na świeżym powietrzu do 
aranżacji według potrzeb oraz ławki. Wyeksponowana zostanie również śruba 

liniowca S.S. United States oraz zamontowane tablice informacyjne  
  

Projekt został ukończony w czasie zaledwie trzech miesięcy  
  

Molo Pier 76 będzie gospodarzem pokazów na świeżym powietrzu w ramach 
festiwalu filmowego Tribeca  

  
Stan Nowy Jork przejął kontrolę nad molo Pier 76 w styczniu 2020 r.  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś uroczyste otwarcie mola Pier 76, nowej 
przestrzeni rekreacyjnej i kulturalnej na zachodnim brzegu rzeki Hudson na 
Manhattanie, co wieńczy proces długo oczekiwanego włączenia byłego parkingu 
Departamentu Policji miasta Nowy Jork w infrastrukturę Hudson River Park. Projekt 
został zrealizowany w ciągu zaledwie 81 dni, czyli mniej niż trzy miesiące. Gubernator 
ogłosił również, że Pier 76 będzie jednym z miejsc, w których odbędą się pokazy 
filmowe na świeżym powietrzu podczas tegorocznej edycji festiwalu Tribeca.  
  

„Nowojorczycy osiągają niesamowite postępy w walce z COVID, a musimy skupić się 
na odbudowie i rewitalizacji naszego stanu na czas po pandemii, a nic nie jest bardziej 
symboliczne dla tego wyjątkowego wysiłku niż Pier 76”, powiedział Gubernator 
Cuomo. „Przez lata molo Pier 76 kłuło w oczy i szpeciło zachodnią część miasta. 
Jednak dzięki ciężkiej pracy tak wielu nowojorczyków, ten wspaniały nowy park na wiele 
lat zapewni mieszkańcom i gościom możliwość rekreacji na świeżym powietrzu i dostęp 
do atrakcji kulturalnych, takich jak festiwal filmowy Tribeca”.  

  
W styczniu administracja stanu Nowy Jork przejęła Pier 76 położony przy West 37th 
Street i 12th Avenue od władz miasta Nowy Jork, które wykorzystywały ten teren o 
powierzchni 5,6 akra jako parking policyjny. Stanowy Urząd ds. Parków, Rekreacji i 
Ochrony Zabytków pozbył się wczesną wiosną istniejącej na molo infrastruktury 
parkingowej o powierzchni 245 000 stóp kwadratowych i stworzył w jej miejsce 
publiczną przestrzeń rekreacyjną obejmującą teren spacerowy i miejsce na świeżym 
powietrzu do aranżacji według potrzeb, a także ławki, na których można się 



 

 

zrelaksować i podziwiać widoki z nabrzeża. Stalowa konstrukcja nośna parkingu została 
tymczasowo pozostawiona w nienaruszonym stanie, aby stworzyć wyjątkowe otoczenie 
i częściowo zapewnić cień. Projekt o wartości 31 milionów USD obejmował utylizację 
materiałów na miejscu, ułożenie nowej nawierzchni, montaż poręczy i wykonanie 
oświetlenia. Dziewiętnaście tablic informacyjnych przedstawia historię tego miejsca, w 
tym rdzennego plemienia Lenape z Mannahatta i ewolucję przemysłu okrętowego.  
  
Na molo znajduje się również śruba napędowa z liniowca S.S. United States, który 
zdobył sławę najszybszego statku pasażerskiego, który przepłynął Ocean Atlantycki. 
Śruba o średnicy prawie 20 stóp, waży 73 000 funtów. W 1969 r., po odbyciu 400 
transatlantyckich rejsów, statek wycofano z eksploatacji ze względu na pojawienie się 
niedrogich połączeń lotniczych do miast w całej Europie.  
  
New York State Office of General Services (Biuro ds. Usług Ogólnych) przeprowadziło 
rekultywację i selektywną rozbiórkę urządzeń mechanicznych i elektrycznych, aby 
przygotować miejsce dla prac budowlanych. Ponadto Office of General Services 
pomagało w przeprowadzaniu wymaganych przeglądów i kontroli, aby zapewnić 
bezpieczny dostęp i wykorzystanie przestrzeni.  
  
Erik Kulleseid, Dyrektor Parków Stanu Nowy Jorku, powiedział: „To naprawdę 
wspaniałe, że możemy zapewnić dostęp do tej wyjątkowej otwartej przestrzeni dla gości 
i mieszkańców Chelsea, Clinton i Midtown, którzy od lat czekali na zrealizowanie tego 
projektu. Ostatni rok pokazał, jak wiele parki znaczą dla naszych społeczności, a Pier 
76, z jego zdumiewającymi widokami miejskimi i nadbrzeżnymi, jest nieporównywalną 
przestrzenią o wyjątkowym charakterze”.  
  
Prezes HRPT, Noreen Doyle, powiedziała: „To zawsze radosny dzień dla Hudson 
River Park i Nowego Jorku, kiedy możemy zaoferować więcej otwartej przestrzeni dla 
naszych mieszkańców i gości. Dziękujemy Gubernatorowi Cuomo, Dyrektorowi 
Kulleseidowi i ich pracownikom za udostępnienie mieszkańcom i gościom tego 
kieszonkowego parku w rekordowo krótkim terminie, akurat na czas festiwalu filmowego 
Tribeca i dobrej zabawy, jaką zawsze przynosi lato w Nowym Jorku. Z niecierpliwością 
czekamy na możliwość powitania gości na zrewitalizowanym molo”.  
  
Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska Stanu Nowy Jork i 
współprzewodniczący Rady Dyrektorów HRPT, Basil Seggos, powiedział: 
„Przekształcenie Pier 76 z parkingu policyjnego NYPD w wysokich walorów miejsce 
rekreacji zapewni miejską oazę dla tych, którzy nazywają zachodnią stronę Manhattanu 
domem oraz dla milionów turystów, którzy każdego roku odwiedzają Hudson River 
Park. Otwarcie Pier 76 umożliwi nowojorczykom i gościom z całego świata spotkanie w 
tej spektakularnej przestrzeni oferującej wspaniałe widoki na słynną panoramę Nowego 
Jorku wzdłuż nabrzeża rzeki Hudson”.  
  
Senator Brad Hoylman powiedział: „Cieszę się, że Pier 76 w końcu otwiera się dla 
gości. Po 20 latach zmagań udało się wygrać walkę o to miejsce i bardzo doceniam 
pracę, jaką lokalna społeczność, a w szczególności Rada Dzielnicy 4, wykonała, aby 



 

 

przywrócić tę przestrzeń dla użytku publicznego. Gdy podejmujemy działania na rzecz 
powrotu do bezpiecznej normalności, wspaniale jest mieć w mieście do dyspozycji 
nową i ogólnodostępną przestrzeń na otwartym powietrzu. Z ciekawością będę 
wsłuchiwał się w głosy lokalnej społeczności i Hudson River Park Trust na temat 
dalszego wykorzystania przestrzeni parku w miarę finalizowania tego długoterminowego 
planu”.  
  
Senator Robert Jackson powiedział: „Ponowne otwarcie Pier 76 dla ludzi to 
wspaniała wiadomość na lato, zwłaszcza w kontekście słynnego festiwalu filmowego 
Tribeca. Cieszę się na współpracę z naszymi kolegami z Hudson River Park Trust i jej 
Rady Doradczej, jak również z Radą Dzielnicy 4, w celu zaplanowania długoterminowej 
przyszłości tej przestrzeni publicznej, aby mogły się nią bezpiecznie cieszyć kolejne 
pokolenia nowojorczyków”.  
  
Richard Gottfried, Członek Zgromadzenia i autor rozporządzenia w sprawie 
Hudson River Park, powiedział: „Gubernator Cuomo stworzył wreszcie możliwość 
realizacji tego projektu po wielu latach opóźnień”. „Dziękuję administracji Parków 
Stanowych za pracę, którą wykonali, aby zapewnić tego lata otwarcie Pier 76 dla 
publiczności. Otwartej przestrzeni nigdy za wiele, a to nowe miejsce jest dobrze 
zaprojektowane i z pewnością będzie powodem do radości dla wielu osób”.  
  
Członkini Zgromadzenia Deborah J. Glick powiedziała: „Cieszę się z tej inicjatywy 
wykorzystania Pier 76 jako wspaniałego nowego elementu Hudson River Park. Jak 
okazało się w zeszłym roku, otwarta przestrzeń publiczna jest niezbędna dla utrzymania 
zdrowia i dobrego samopoczucia nowojorczyków, i jestem wdzięczna Gubernatorowi i 
lokalnej społeczności za ich pracę w urzeczywistnienie tego projektu”.  
  
Członkini Zgromadzenia Linda B. Rosenthal powiedziała: „Miałam okazję 
współpracować z administracją, członkami społeczności i przedstawicielami Rady 
Dzielnicy 4 na Manhattanie, Hudson River Park Trust, moimi kolegami z rządu i nie 
tylko, i jestem zachwycona, że Pier 76 będzie wreszcie otwarty dla publiczności, 
pozwalając większej liczbie nowojorczyków cieszyć się pięknem i programami 
realizowanym w obrębie Hudson River Park. Przez lata, teren mola, który powinien być 
wykorzystany do zapewnienia nowojorczykom publicznego dostępu do przestrzeni 
rekreacyjnej nad wodą, był zajęty przez parking policyjny NYPD. Jest to prawdziwe 
zwycięstwo dla lokalnej społeczności, a szybkość, z jaką to miejsce udostępniono 
publicznie, jest prawdziwym świadectwem tego, co dobrego może zrobić administracja, 
gdy wszystkie strony współpracują nad wspólnym celem. Hudson River Park jest 
wspaniałym miejscem i z niecierpliwością czekam na dalszą współpracę nad tym, aby 
udostępnić jeszcze więcej przestrzeni parku nad rzeką Hudson”.  
  
Rzecznik Rady Miasta Nowy Jork, Corey Johnson, powiedział: „Jeśli COVID czegoś 
nas nauczył, to tego, że otwarta przestrzeń publiczna jest ważniejsza niż kiedykolwiek, 
więc dzisiejsza wiadomość jest naprawdę powodem do świętowania. Fakt, że 
nowojorczycy będą mieli nowe miejsce do aktywności na świeżym powietrzu na 



 

 

początku lata jest jak wisienka na torcie. Nie mogę się doczekać, aby wkrótce odwiedzić 
Pier 76”.  
  
Przewodnicząca dzielnicy Manhattan, Gale Brewer, powiedziała: „Pier 76 zapewni 
dużo nowej przestrzeni publicznej i zieleni dla odwiedzających oraz ich rodzin, które 
będą mogły miło spędzić czas bezpośrednio nad rzeką Hudson, i dziękuję 
Gubernatorowi Cuomo za zrealizowanie tego projektu. O alternatywnych sposobach 
wykorzystania mola mówiło się od lat, ale dziś zrobiono krok we właściwym kierunku. 
Pier 76 z pewnością zachęci większą liczbę nowojorczyków do korzystania z atrakcji 
nabrzeża, zapewni możliwości lokalnego rozwoju gospodarczego i przyczyni się do 
tego, że miasto będzie bardziej przyjazne dla wszystkich”.  
  
Prezes Rady Budowlano-Montażowej z regionu Greater New York, Gary 
LaBarbera, powiedział: „Pier 76 zmieni oblicze nabrzeża rzeki Hudson i będzie 
skarbem dla lokalnej turystyki i rozwoju gospodarczego po zachodniej stronie 
Manhattanu. Dziękuję Gubernatorowi Cuomo za przyspieszenie realizacji tego projektu i 
ukończenie go w rekordowo krótkim czasie. Ukończenie projektu Pier 76 w mniej niż 
trzy miesiące wymagało ciężkiej pracy i wytrwałości administracji, pracowników i 
sektora prywatnego, którzy pracowali razem, i należy docenić ich wysiłki. Ten nowy 
projekt stwarza nową i ważną otwartą przestrzeń rekreacyjną dla nowojorczyków, 
turystów i rodzin”.  
  
Rozporządzenie w sprawie Hudson River Park z 1998 roku zobowiązywało miasto 
Nowy Jork do przekazania mola i wykorzystania co najmniej połowy jego powierzchni 
jako biernej i czynnej przestrzeni otwartej. Po ponad 20 latach planowania, które 
utknęło w martwym punkcie, Gubernator Cuomo wznowił działania zmierzające do 
przekształcenia Pier 76 w swoim programie zarysowanym w przemówieniu State of the 
State na rok 2020. W styczniu władze miasta Nowy Jork opróżniły teren mola i 
przekazały kontrolę nad tym miejscem administracji stanu Nowy Jork, zgodnie z 
porozumieniem budżetowym. Planowaniem długoterminowego wykorzystania Pier 76 
zajmie się Hudson River Park Trust, podmiot powołany przez miasto i stan Nowy Jork, 
który zarządza Hudson River Park na podstawie długoterminowych umów najmu 
nieruchomości z miastem lub stanem Nowy Jork.  
  
Budowa mola Pier 76 rozpoczęła się w 1962 roku, kiedy to wzrost liczby większych 
frachtowców i pojawienie się transportu kontenerowego sprawiły, że starsze, mniejsze 
nabrzeża stały się niewystarczające. Po ukończeniu budowy w 1964 roku, zadaszone 
molo mierzące 300 stóp szerokości i 635 stóp długości pozwalało na jednoczesne 
cumowanie dwóch statków. Do obiektu należała również przylegająca platforma o 
długości 615 stóp i wiata.  
  
Hudson River Park to położony u ujścia rzeki park nabrzeżny o powierzchni 550 akrów, 
który biegnie od północnej granicy Battery Park City w Tribeca, przez Greenwich 
Village, dzielnice Meatpacking District, Chelsea i Hudson Yards do West 59 Street w 
Hell's Kitchen/Clinton i obejmuje kilkanaście pomostów, które niegdyś służyły do obsługi 
floty handlowej. W parku znajdują się ścieżki rowerowe i piesze, boiska do tenisa i piłki 



 

 

nożnej, klatki do gry w baseballa, plac zabaw dla dzieci, wybieg dla psów i wiele innych 
atrakcji.  
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