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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA RENOWACJĘ PARKU STANOWEGO DENNY 
FARRELL RIVERBANK O WARTOŚCI 26 MLN USD  

  
Projekt uwzględnia remont bieżni i boiska, centrum sztuki oraz szatni w 

najczęściej odwiedzanym parku w Nowym Jorku  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj inwestycję o wartości 26 mln USD w park 
stanowy Denny Farrell Riverbank w Harlemie. Projekt obejmuje remont 30-letnich 
szatni, a także modernizację bieżni i boiska oraz centrum sztuk scenicznych.  
  
„Społeczność Harlemu powinna mieć dostęp do terenów zielonych, najwyższej klasy 
obiektów sportowych i bazy rekreacyjnej, dlatego musimy zadbać o najczęściej 
odwiedzany park stanowy miasta: Denny Farrell Riverbank” – powiedziała gubernator 
Hochul. „Dzięki tej inwestycji o wartości 26 mln USD ulepszymy i zmodernizujemy 
jedno z najbardziej wyjątkowych miejsc w systemie parków stanowych i rozpoczniemy 
prace mające na celu przywrócenie temu parkowi pozycji centrum sportu, rekreacji i 
edukacji ekologicznej”.  
  
Ze względu na wiek i intensywne użytkowanie przez miliony gości każdego roku, park 
wymaga kompleksowej renowacji. Oto projekty modernizacji inwestycyjnych w parku:  
  

• Remont 30-letnich szatni w centrum lekkoatletycznym i sportów wodnych. Projekt 
o wartości 19 mln USD zakłada remont szatni lekkoatletycznej, który rozpocznie 
się w styczniu 2023 r., a zakończy wiosną 2023 r. Remont szatni dla osób 
uprawiających sporty wodne rozpocznie się wiosną 2023 r. i zakończy wiosną 
2024 r.  

• Remont bieżni i wymiana murawy boiska – projekt o wartości 5 mln USD, który 
ma się rozpocząć w lutym 2023 r. i zakończyć w czerwcu 2023 r.  

• Instalacja nowego systemu ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji całorocznego 
centrum sztuk scenicznych w parku. Projekt o wartości 500 000 USD ma się 
rozpocząć w lutym 2023 r. i zakończyć w czerwcu 2023 r.  

  
Na początku tego roku Zarząd Parków Stanowych zainstalował nową wieżę 
oświetleniową o wartości 1,5 mln USD, która oświetla bieżnię i boisko podczas 
wieczornych zajęć i imprez. Ponadto odnowiono wspólny ogród, wzbogacając go o 



nowe i powiększone grządki, wprowadzając usprawnienia w zakresie dostępności 
(zgodne z wymogami ustawy ADA) oraz poprawiając drenaż i zaopatrzenie w wodę.  
  
Komisarz Agencji ds. Parków Stanowych w stanie Nowy Jork, Erik Kulleseid, 
powiedział: „Park stanowy Denny Farrell Riverbank znacząco poprawia jakość życia w 
zachodnim Harlemie. Remonty prowadzone przy wsparciu gubernator Hochul pomogą 
ożywić kluczowe obiekty użyteczności publicznej i rekreacyjne, tak aby liczni goście 
parku mogli pełniej korzystać z jego wszystkich atrakcji”.  
  
Senator stanowy, Robert Jackson, powiedział: „Z radością przyjęliśmy wiadomość o 
środkach przekazanych przez gubernator Hochul na rewitalizację parku stanowego 
Denny Farrell Riverbank, jednego z najpiękniejszych parków nadbrzeżnych 
Manhattanu, który mam zaszczyt reprezentować w Senacie Stanowym. Decyzja ta 
podkreśla kluczową rolę, jaką parki stanowe i otwarte przestrzenie odgrywają w 
procesie poprawy jakości życia w takich dzielnicach jak zachodni Harlem. Cieszę się, że 
moi wyborcy będą mogli cieszyć się usprawnieniami i upiększeniami parku stanowego o 
tak celnej nazwie”.  
  
Senator stanowy, Jose Serrano, powiedział: „Nasze parki stanowe zapewniają 
niezliczone korzyści społecznościom w całym stanie Nowy Jork. Podczas pandemii 
parki stały się naszą ostoją, stanowiąc bezpieczne miejsce do ćwiczeń, rekreacji i 
cieszenia się życiem. Inwestycje i niezbędne ulepszenia w parku Denny Farrell 
Riverbank pozwolą odkryć to wspaniałe miejsce jeszcze większej liczbie gości. 
Serdecznie dziękuję gubernator Kathy Hochul i Zarządowi Parków Stanu Nowy Jork za 
doprowadzenie do realizacji tych ważnych remontów”.  
  
Członek Zgromadzenia, Al Taylor, powiedział: „Przez niemal trzy dekady park 
stanowy Denny Farrell Riverbank służył jako centrum dobrostanu, sztuki i społeczności 
w Harlemie i Washington Heights, dlatego cieszę się z przyznania tych środków, które 
pozwolą tu zachować światowej klasy przestrzeń zieloną, obiekty i zasoby edukacyjne. 
Dziękuję gubernator Hochul za uhonorowanie mojego poprzednika i zainwestowanie w 
najczęściej odwiedzany park stanowy w Nowym Jorku. Dzięki tym modernizacjom i 
inwestycjom park Denny Farrell Riverbank będzie przez wiele lat stanowił centrum 
rekreacyjne i kulturalne naszej społeczności”.  
  
Członek Zgromadzenia, Danny O'Donnell, powiedział: „Park stanowy Denny Farrell 
Riverbank jest cały czas jednym z najpopularniejszych miejsc dla wielu mieszkańców 
stanu Nowy Jork – zarówno jeśli chodzi o rekreację, spotkania, pikniki, jak i malownicze 
widoki. Popularność oznacza jednak intensywną eksploatację wielu obiektów parku, 
które teraz wymagają remontów i modernizacji. Bardzo się cieszę z tej inwestycji, która 
pomoże milionom mieszkańców, i dziękuję gubernator Hochul oraz komisarzowi 
Kulleseidowi za ich działania na rzecz renowacji naszych cennych parków stanowych, 
dzięki którym przestrzeń publiczna pozostanie dostępna dla wszystkich”.  
  
Prezydent dzielnicy Manhattan, Mark Levine, powiedział: „Cieszę się, że park 
stanowy Denny Farrell Riverbank doczekał się inwestycji, która odzwierciedla jego 



wartość dla milionów gości przybywających tu co roku na imprezy sportowe, 
przedstawienia artystyczne i wypoczynek nad wodą. Otwarte przestrzenie i parki – takie 
jak Riverbank – są integralną częścią zdrowych społeczności. Te potrzebne ulepszenia 
pozwolą mieszkańcom zachodniego Harlemu i znacznej części śródmieścia korzystać z 
ważnych terenów zielonych”.  
  
Członek Rady Miasta Nowy Jork, Shaun Abreu, powiedział: „Park stanowy Denny 
Farrell Riverbank to ważne miejsce dla społeczności zachodniego Harlemu, uwielbiane 
przez wszystkich mieszkańców miasta za wspaniałe nadwodne widoki i malowniczy 
krajobraz. Znacząca inwestycja ze strony gubernator Hochul pozwoli miejscowym 
rodzinom nadal cieszyć się poczuciem przynależności i korzystać z możliwości rekreacji 
w lubianym parku”.  
  
Park stanowy Denny Farrell Riverbank od prawie 30 lat służy jako centrum rekreacyjne i 
kulturalne zachodniego Harlemu. Co roku odwiedza go ponad trzy miliony osób, co 
plasuje go wśród najczęściej odwiedzanych parków stanowych w stanie Nowy 
Jork. Jest to wspólnie miejsce wypoczynku dla mieszkańców, którzy zostali odcięci od 
rzeki Hudson. Park stanowy DF Riverbank jest filarem historycznie marginalizowanej 
społeczności zachodniego Harlemu, zapewniając całoroczne zaplecze rekreacyjne.  
  
Urząd ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków Stanu Nowy Jork zarządza ponad 250 
parkami, miejscami historycznymi, szlakami rekreacyjnymi, przystaniami i innymi 
obiektami, które w 2021 r. odwiedziło 78,4 mln osób. Więcej informacji na temat tych 
terenów rekreacyjnych można uzyskać pod numerem 518-474-0456 lub pod adresem 
parks.ny.gov, a także na Facebooku i Twitterze.  
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