
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/9/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

  אויף מאנהעטען׳ס מערב ברעג 76גאווערנער קאומאו אנאנסירט ׳גרענד אפענינג׳ פון פיער 
  

מיליאן פראיעקט גיבט צו צייטוויליגע פארוויילונגס שטח, אינדרויסנדיגע ארט פאר פילפאכיגע   $31
יונייטעד סטעיטס׳, אויסטייטש שילדן צו עקזיסטירנדע הודסאן  באניץ, בענק, פראפעלער פון ׳ס.ס.

  ריווער פארק איינריכטונגען
  

  פראיעקט פארענדיגט אין ווייניגער ווי דריי מאנאטן
  

  וועט פארשטעלן אינדרויסנדיגע סקרינינגס אלס טייל פון ׳טרייבעקא פילם פעסטיוועל׳ 76פיער 
  

  2020אין יאנואר,  76ניו יארק סטעיט האט אנגענומען בעלות אויף פיער  
  

, א ניי פארוויילונגס 76גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן דעם ׳גרענד אפענינג׳ פון פיער 
רעלע שטח אויף מאנהעטען׳ס מערב הודסאן ריווער ברעגליניע, אויספירנדיג דאס לאנג־ און קולטו

ערווארטעטן ארייננעמען פון דעם געוועזענער ניו יארק סיטי פאליס דעפארטמענט קאנפיסקירונג  
טעג, אדער   81דער פראיעקט איז פארענדיגט געווארן אין  פארקינג שטח אין דעם הודסאן ריווער פארק.

וועט זיין איינע פון די ערטער    76דער גאווערנער האט אויך גאמאלדן אז פיער  ווייניגער ווי דריי מאנאטן.
וועלכע וועלן פארשטעלן אינדרויסענדיגע סקרינינגס פאר דעם היי־יעריגן ניי־פארגעשטעלטן טרייבעקא  

  פילם פעסטיוועל.
  

"אזוי ווי ניו יארקער מאכן ווייטער אומגלויבליכע פארשריטן אין דערשלאגן דעם קאוויד דארפן מיט זיך  
קאנצענטרירן אויף איבערבויען און אויפלעבן אויפדאסניי אונזער סטעיט פאר אן עתיד מיט׳ן פאנדעמיע  

עסטן דער היסטארישער  אין דער פארגאנגענהייט, און עס איז נישט דא עפעס וואס סימבאליזירט אמב
געווען   76"שוין יארן לאנג איז דער פיער  האט גאווערנער קאומאו געזאגט. ," 76אונטערנעמונג ווי פיער  

היינט אבער, א דאנק די שווערע ארבעט פון   א פארזעעניש וועלכע האט פארטונקלט דעם ׳וועסט סייד׳. 
פאר איינוואוינער און באזוכער מיט  אזוי פיל ניו יארקער וועט דער הערליכער פארק באזארגן 

אומפארגלייכליכע צוטריט צו אינדרויסנדיגע פארוויילונגס געלעגנהייטן און קולטורעלע אטראקציעס ווי  
  דער ׳טרייבעקא פילם פעסטיוועל׳ פאר פילע יארן אין דער צוקונפט." 

  
וועלכע געפונט זיך אויף וועסט    ,76אין יאנואר האט ניו יארק סטעיט איבערגענומען דאס בעלות פון פיער  

עיקער שטח   5.6טע עוועניו, פון ניו יארק סיטי, וועלכע האט פריער געניצט דעם 12סט סטריט און  37
דער סטעיט אפיס פון   קאנפיסקירט דורך דעם פאליס דעפארטמענט.  פאר א פארקינג לאט פאר אויטאס

סקווער פיסיגער   245,000האט צענומען דעם  פארקס, פארוויילונג, און היסטארישע ערטער אפהיטונג 
לאט ביים פיער אין אנהייב פרילינג און געשאפן א צייטווייליגע עפנטליכע פארוויילונגס שטח וועלכע וועט  
אנטהאלטן א פוסגייער וועג און א דרויסנדיגע שטח פאר פילפאכיגע באניץ, ווי אויך בענק פאר מענטשן 

דער לאט איינריכטונג׳ס אייזענע סטרוקטור איז   אסערפראנט אויסבליק.צו זיצן און געניסן פון די וו
מיליאן   $31דער   צייטווייליג געבליבן אין פלאץ אויף צו שאפן אן אייגנארטיגן שטח און טיילווייז שאטן.

פראיעקט האט אריינגענומען ענווייראנמענטאלע פארריכטונגען, איבער־פלאסן, און אינסטאלירן נייע  



 

 

ניינצן אויסטייטשבארע שילדן געבן איבער דער געשיכטע פון דעם געגנט,   ון באלייכטונגען.צוימען א
אריינגערעכנט די אלט־געזעסענע לענאפי פון מאנהאטאטא שבט, און דער עוואלוציע פון דעם שיפעריי  

  אינדוסטריע.
  

זשיר שיף, באקאנט אלס  יונייטעד סטעיטס׳ פאסא דער פיער פיגורירט אויך א פראפעלעער פון דעם ׳ס.ס.
דער   דער רעקארד־האלטער פאר׳ן שנעלסטן פאסאזשיר שיף איבערצושווימען דעם אטלאנטישן ים.

נאכ׳ן דורכמאכן איבער   פונט.  73,000פוס אין דיאמעטער און וועגט   20פראפעלער מעסט זיך באלד 
געצויגן געוווארן פון באניץ אין  רייזעס איבער דעם אטלאנטיק איז דער ׳ס.ס. יונייטעד סטעיטס׳ צוריק 400

צוליב דאס אויפקום פון צוגענגליכע פאסאזשיר דזשעט פליגער סערוויס צו שטעט לענגאויס  1969
  אייראפע.

  
דער ניו יארק סטעיט אפיס פון גענעראל סערוויסעס האט אויסגעפירט די פאריכטונגען און טיילווייזיגע  

צונעמען פון די מעקאנישע און עלעקטרישע סיסטעמען אויף צו מאכן פלאץ פאר דעם קאנסטרוקציע  
צו פארזיכערן  אין צוגאב האט או.עס.דז. געהאלפן מיט קאוד אונטערזיכונג סערוויסעס  אונטערנעמונג.

  דער סעיפטי פאר דעם פובליק צו ניצן דאס פלאץ.
  

"עס טוט ווירקליך איבערנעמען   ניו יארק סטעיט פארקס קאמישענער עריק קולעסייד האט געזאגט,
דאס אז מיר קענען באזארגן צוטריט צו דעם אייגנארטיגער אפענער שטח פאר באזוכער און איינוואוינער  

 פון די טשעלסי, קלינטאן, און מידטאון געגנטער, וועלכע ווארטן שוין יארק דאס זאל ווערן א רעאליטעט. 
,  76פארקס באדייטן פאר אונזערע קאמיוניטיס, און פיער    דער לעצטער יאר האט אונטערגעשטריכן וויפיל

מיט איר ערשטוינענדע שטאט און וואסערפראנט בליקן איז א הויך־קוואליטעט שטח וואס איז א יחיד  
  במינו." 

  
"עס איז אלץ א פרייליכן טאג פאר׳ן   נארין דואיל האט געזאגט, CEOה.אר.פי.טי. פרעזידענט און 

ניו יארק סיטי ווען מיר קענען צושטעלן מער אפענע שטחים פאר דעם פובליק צו  הודסאן ריווער און 
מיר באדאנקען זיך פאר גאווערנער קאומאו, קאמישענער קולעסייד, און זייערע שטאבן פאר דאס  געניסן.

ערליפערן די עיקערס פאר דעם נייעם צייטווייליגן פארק שטח און פאר דעם פובליק אין א רעקארד קורצע  
צייט אפשניט, פונקט באצייטנס פאר דעם טרייבעקא פילם פעסטיוועל און אלע פארוויילונגס אקטיוויטעטן  

מיר קוקן ארויס אויף אויפצונעמען דעם פובליק צו אונזער   וועלכע דער זומער אין ניו יארק סיטי ברענגט,
  נייער פארק פיער." 

  
קאנסערוועישען קאמישענער און ה.אר.פי.טי.  ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו ענווייראנמענטאל 

"דאס טראנספארמירן פון פיער   בארד פון דירעקטארן וויצע טשערמאן באסיל סעגאוס האט געזאגט,
פון אן ען.וויי.פי.די. אימפאונד לאט אויף אן ערשטראנקיגער פארוויילונגס רעסורס וועט צושטעלן א   76

ין מאנהעטען׳ס אפער וועסט סייד און די מיליאנען באזוכער  שטאטישן אאזיס פאר אלע וואס וואוינען א
וועט באהעפטן   76דאס עפענען פון פיער  וואס ווערן געצויגן צום הודסאן ריווער פארק יערליך. 

אומצאליגע ניו יארקער און באזוכער פון איבער דער וועלט צו דעם ערשטוינענדעם שטח וועלכע שטעלט 
  ן פון ניו יארק׳ס באקאנטע הימל־ליניע און דער איקאנישער הודסאן ריווער." צו ווייטגרייכיגע אויסבליק׳

  
וועט זיך ענדליך עפענען פאר   76"עס דערפרייט מיר אז פיער   סענאטאר ברעד הוילמען האט געזאגט,

יאר, און    20דאס איז געווען א שווער־געקעמפפטע געווינס פאר דעם געגנט פאר איבער  דעם פובליק, 
,  4איך בין שטארק דאנקבאר פאר די אלע ארבעט וואס דער קאמיוניטי, איבערהויפט קאמיוניטי בארד 

עס איז א מחיה צו האבן אן אומזיסטע  האט געטון אויף אומצוקערן דעם שטח פאר דעם פובליק.
כע דרויסנדיגע שטח פאר דעם שטאט בשעת מיר ארבעטן אויף צוריק אויפצועפענען מיט  צוטריטלי

איך קוק ארויס צו הערן פון דעם קאמיוניטי און דעם הודסאן ריווער פארק טראסט וועגן   פארזיכערהייט.



 

 

ווייטערדיגע צייטוויליגע פארק באניץ פון דעם שטח ביז דער פלאן אויפ׳ן לאנגער טערמין וועט  
  רענדיגט ווערן." פא

  
פאר דעם פובליק איז   76צוריק אויפעפענען פיער "  סענאטאר ראבערט דזשעקסאן האט געזאגט,

איך קוק   געוואלדיג גוטע נייעס פאר דעם זומער, ספעציעל דעם בארימטן טרייבעקא פילם פעסטיוועל.
ראסט און איר ראט, ווי אויך  ארויס אויף צו ארבעטן מיט אונזערע קאלעגן אין דעם הודסאן ריווער פארק ט

, אויף צו פלאנירן דעם צוקונפט פאר דעם פובליק שטח פאר דער לאנגער טערמין כדי  4קאמיוניטי בארד 
  עס זאלן קענען געניסן דעפון פילע דורות ניו יארקער אין די צוקונפטיגע יארן." 

  
ריווער פארק לעגיסלאציע,  אסעמבלי מיטגליד ריטשערד גאטפיריד, דער שרייבער פון דער הודסאן 

"גאווערנער קאומאו האט פארזיכערט אז דער פראיעקט זאל ענדליך אויסגעפירט ווערן   האט געזאגט,
איך באדאנק זיך פאר סטעיט פארקס פאר די שנעלע ארבעט עס האט געטון   נאך פילע יארן אפלייגן.

מיט קענען נישט האבן גענוג   עם זומער.וועט זיין אפן פאר׳ן פובליק ד  76אויף צו פארזיכערן אז פיער 
  אפענע שטחים, און דאס נייע פלאץ איז גוט אויסגעלייגט און וועט זיכער זיין א הנאה פאר יעדן." 

  
"עס איז מיר א פרייד צו זען דער רעזאלוציע פאר   אסעמבלי מיטגליד דעבארע דז. גליק האט געזאגט,

אזוי ווי מיר האבן   ע צוגאב צו הודסאן ריווער פארק.אלס א וואונדערליכ 76דאס באניץ פון פיער 
אויסגעפונען דורכאויס דעם לעצטן יאר זענען אפענע שטחים אן עסענציעלע באדערפעניש פאר די געזונט  

און וואוילזיין פון ניו יארקער, און איך בין מכיר־טובה פאר דעם גאווערנער און דער קאמיוניטי פאר זייער  
  ען צו דער ווירקליכקייט." ארבעט עס צו ברענג

  
"נאך דאס נאנט צוזאמענארבעטן מיט דער   אסעמבלי מיטגליד לינדע ב. ראזענטהאל האט געזאגט,

, הודסאן  4אדמיניסטראציע, די קאמיוניטי מיטגלידער, פארטרעטער פון מאנהעטען׳ס קאמיוניטי בארד 
וועט   76, בין איך דערהייטערט אז פיער ריווער פארק טראסט, מיינע קאלעגן אין דער רעגירונג און נאך

זיך ענדליך עפענען פאר׳ן פובליק, ערלויבנדיג פאר מער ניו יארקער צו געניסן פון דער שיינקייט און די  
שוין יארן וואס דער ען.וויי.פי.די. קאנפיסקירונג לאט האט  פראגראמען פון הודסאן ריווער פארק.
דעם פיער וואס וואלט געקענט און וואלט געדארפט שטיין צו דער   אויפגענומען פון די בעסטע שטחים ביי

דאס איז   געניץ פאר דער ניו יארקער פובליק פאר דער צוטריט צו דעם וואסערפראנט פארוויילונגס שטח.
א ריכטיגער נצחון פאר דער קאמיוניטי, און די שנעלקייט מיט וועלכן פובליק צוטריט איז ערלעדיגט  

יכטיגע באווייז אויף דאס גוטס וואס דער רעגירונג קען אויספירן ווען יעדער ארבעט געווארן איז א ר 
דער הודסאן ריווער פארק איז אן ערשטראנקיגער קאמיוניטי   אינאיינעם אויף א געמיינזאמען ציל.

רעסורס, און איך קוק ארויס אויף דאס ווייטער צוזאמענארבעטן אויף די ארבעט צו מאכן דעם הודסאן  
  ווער פארק שטח מער צוטריטליך פאר דעם פובליק." רי
  

"אויב האט אונז קאוויד עפעס  ניו יארק סיטי קאונסיל ספיקער קארי דזשאנסאן האט געזאגט,
אויסגעלערנט איז עס דאס איז אפענע פובליק שטחים זענען וויכטיגער ווי קיינמאל פריער, און דערפאר  

דער פאקט אז ניו יארקער וועלן יעצט האבן א נייע   אויף אנצומערקן. איז די היינטיגע נייעס ריכטיג ווערט 
איך קוק ארויס אויף צו באזוכן פיער   פארברענגען אינדרויסן איז אן עקסטרע הנאה. פלאץ צו געניסן און 

  מיט דער קאמיוניטי בקרוב."  76
  

לן א רחבות׳דיגען  וועט צושטע  76"פיער   מאנהעטען בארא פרעזידענט געיל ברוער האט געזאגט,
פובליק שטח פול מיט נאטור פאר באזוכער און זייערע פאמיליעס צו געניסן גלייך ביים הודסאן ריווער, און  

אנדערע סארטן באניץ  איך דאנק גאווערנער קאומאו פאר׳ן פירן דער וועג צו אנטוויקלען דעם פראיעקט. 
לאנג, און היינט נעמען זיי א טריט אין דעם גוטן  פון דעם פיער זענען אויסגעשמועסט געווארן שוין יארן  

וועט זיכער דערמוטיגן מער ניו יארקער צו ניצן דעם וואסערפראנט, באזארגן  76פיער  ריכטונג.



 

 

געלעגנהייטן פאר לאקאלע עקאנאמישע אנטוויקלונג, און ביישטייערן צו א בעסערן לעבן פאר יעדן אין  
  דעם שטאט." 

  
י  פרעזידענט פון ׳בילדינג און קאנסטרוקציע טרעידס קאונסיל פאר גרעיטער ניו יארק׳ גער

וועט טראנספארמירן דעם הודסאן ריווער וואסערפראנט און וועט    76"פיער   לאבארבערא האט געזאגט,
זיין אריינגעבן א פרישן גייסט פאר לאקאלע טוריזם או עקאנאמישע אנטוויקלונג אויף דעם וועסט סייד פון  

עס פארענדיגט אין א   איך דאנק גאווערנער קאומאו פאר׳ן פירן דעם פראיעקט פאראויס און מאנהעטען.
אין ווייניגער פון דריי מאנאט האט פארלאנגט  76דאס פארענדיגן פיער  רעקארד שנעלער צייט אפשניט.

שווערע ארבעט און אנטשלאסנקייט פון דער רעגירונג, ארבעטסקראפט, און דער פריוואטער סעקטאר 
דער נייער פראיעקט וואט  באמיאונגען.אויף צו ארבעטן אינאיינעם, און עס קומט זיי א שבח פאר זייערע 

  צוגעבן א באדייטנדע אפענע פארוויילונגס שטח פאר ניו יארקער, באזוכער און פאמיליעס." 
  

הודסאן ריווער פארק אקט האט פארלאנגט פון ניו יארק סיטי צו איבערפירן דער בעלות פון   1998דער 
דעם פיער, און פאר ווייניגסטנס האלב דערפון געניצט צו ווערן פאר אקטיווע און פאסיווע אפענע  

רגענומען  נאך איבער צוויי צענדליג יארן פון אפגעשטופטע פלענער האט גאווערנער קאומאו אונטע שטח.
אין   סטעיט אוו דע סטעיט אגענדע. 2020אין זיין   76אויפדאסניי די באמיאונגען צו טראנספארמירן פיער 

יאנואר האט ניו יארק סיטי פארלאזט דעם ארט און איבערגעגעבן קאנטראל דעראויף פאר ניו יארק  
לאנגער־טערמין באניץ פון  דאס פלאנירן פון דער  סטעיט, ווי פארלאנגט אין א סטעיט בודזשעט אפמאך.

וועט געמאכט ווערן דורך הודסאן ריווער פארק טראסט, א סיטי־סטעיט שותפות וואס טוט   76פיער 
פארוואלטן דעם הודסאן ריווער פארק אונטער לאנגע־טערמין פראפערטי ליעסן מיט ניו יארק סיטי אדער  

  דער סטעיט.
  

, ווען דאס אויפקום פון גרעסערע לאסט שיפן 1962אין   האט זיך אנגעהויבן 76קאנסטרוקציע פון פיער 
און דער המצאה פון קאנטעינער שיפמענטס האט געברענגט צו דאס ענדע פון דער באניץ פון די שטאט׳ס 

האט דער פארדעקטער פיער   1964ווען עס איז פארענדיגט געווארן אין  עלטערע און קלענערע פיערס.
דער סטרוקטור   פיס לאנג. 635פיס ברייט און   300י שיפן און געמאסטן ערלויבט דאס פארקירן פון צווי 

  פיס לאנגע אפשייד וואנט און א געביידע.-615האט אויך אנטהאלטן אן דערנעבנדע 
  

עיקער פארק און עסטווער פארהיטונג אויף דעם טייך, וועלכע עס לויפט  -550הודסאן ריווער פארק איז א 
באטערי פארק סיטי אין טרייבעקע, דורך גרענוויטש ווילידזש, דער מיטפעקינג   פון דעם צפון גרעניץ פון

סטע סטריט אין העלל׳ס קיטשען/קלינטאן, 59דיסטריקט, טשעלסי, הודסאן יארדס געגנטער ביז וועסט 
דער פארק פארמאגט   און אנטהאלט א טוץ פיערס אמאל געניצט געווארן פאר קאמערציעלע שיפעריי.

און פוסגייער וועגן, טעניס און סאקער שפיל פלעצער, בעטטינג קעידזשעס, א קינדער שפיל אויך ביציקל 
  אפטייל, א הונטעל געלויפעכץ, און פילע אנדערע פיטשורס.
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