
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/3/2021 אויף באלדיגע פארעפנטליכונג:

 

 

גאווערנער קאומאו אנאנסירט ווידמונג פון ניו יארק פארק שטח לענגאויס ניאגארא גארדזש ראנד  
  אין ניאגארא פָאללס, געשאפן דורך אוועקנעמען א סעגמענט פון געוועזענער עקספרעסוועי

  
פראיעקט שאפט אן אויג־פארכאפנדע "גארדזשוויו" געגנט אין ניאגארא פָאללס סטעיט פארק און  
איז די גרעסטע פארברייטערונג אין ניאגארא פָאללס סטעיט פארק זינט עס איז געשאפן געווארן  

  1885אין 
  

ערב דעם ׳נעשינעל טרעילס דעי׳ וועט דאס ווידמען ארויסהייבן נייע נאטור ארט, אומפארשטערטע 
  צוטריט צו ניאגארא גארדזש, און פארברייטערטע פארוויילונגס געלעגנהייטן

  
שכנות׳דיגע גאסן איבערגעבויט אויף צו פארבעסערן באוועגליכקייט פאר מאטאריסטן, 

  און צוטריט צו דערנעבנדע געגנטער ביציקליסטן, און פוסגייער 
  

גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו האט היינט אנאנסירט דאס ווידמען פון א גרויסער פראיעקט וואס האט  
אוועקגענומען אן אונטערבאניצטע צוויי־מייליגע שטרעקע פון דעם געוועזענעם ׳ראבערט מאזעס  

אין די שטאט ניאגארא פָאללס   -סיעניק פארקוועי׳  וואס ווערט היינט גערופן דעם ׳ניאגארא -פארקוועי׳ 
און האט געשאפן אן אויג־פארכאפנדע נייע שטח אין ניאגארא פָאללס סטעיט פארק וואס ווערט  

אנגערופן ׳גארדזשוויו׳, וועלכע עס שטעלט צו אומפארשטערטע צוטריט צו דעם ניאגארא גארדזש און 
דער פראיעקט האט   ר איינוואוינער און באזוכער צוגלייך. פארבעסערטע פארוויילונגס געלעגנהייטן פא

אוועקגענומען דעם סעגמענט פון דעם פארקוועי פון מעין סטריט ביז פינלעי דרייוו און געשטעלט אין איר  
פלאץ א נייע נאטור שטח אין וועלכע עס פיגורירן פיקניק ערטער, סצענישע איבערקוק־פונקטן מיט  

אין צוגאב האט דער ניו יארק סטעיט   ן א נעץ פון פארוויילונגס וועגלעך.מאיעסטעטישע סצענעס, או
׳דעפארטמענט אוו טראנספארטעישען׳ פארענדיגט א גרונטליכע איבערגעבוי פון וואורפול סטריט און א  

סעגמענט פון דריטע סטריט צו אקאמאדירן לאקאלע אויטאס צו קענען צוקומען פון דעם פארקוועי ביז די  
נייע גאסן באלייכטונגען, לענדסקעיפ, טראפיק קאנטראל מאשינען, פוסגייער   דע שטאט גאסן.דערנעבנ

קראסוואקן, אויפ׳ן־גאס פארקינג פלעצער, וואסער־אפרין פארבעסערונגען און איבערמאכן די אריינגאנג  
וען צווישן  דרייווס און פארק טראלי וועגלעך ארום דעם ניאגארא גארדזש דיסקאווערי צענטער זענען געו

  די פארבעסערונגען.
  

"דער ניאגארא טייך גארדזש איז איינע פון די מערסטע סצענישע ערטער אין ניו יארק סטעיט און דאס 
עס טוט איבערמאכן וויאזוי לאקאלע איינוואוינער און   -פארענדיגן דעם פראיעקט איז טראנספארמירנד 

ארא פאללס נאך באזוכער נעמען אריין די אומגלייכבארע נאטורליכע הערליכקייט און וועט מאכן ניאג
מיר "  האט גאווערנער קאומאו געזאגט. מער א צוציענדע פלאץ אויף צו וואוינען, ארבעטן, און באזוכן," 

האלטן אין איין ווייטער מאכן באדייטנדע אינוועסטירונגען וואס פארבעסערן ניאגארא פָאללס׳ס סטאטוס 
אויפלעבן דער  -ריטן אין ווידעראלס ערשטראנקיגע טוריסט ארט און העלפט אונזערע ריזיגע פארש

  מערב ניו יארקער עקאנאמיע." 
  



 

 

"ניאגארא פָאללס איז א וועלט׳ס וואונדער וואס איז אייגנארטיג צו מערב ניו יארק, און איר פרעכטיגע  
שיינקייט איז פרעזערווירט געווארן אינאיינעם מיט ניאגארא פָאללס סטעיט פארק, דער עלצטער סטעיט  

מיט׳ן   .האט געזאגט ליוטענאנט גאווערנער קעטהי האכהול פאראייניגטע שטאטן," פארק אין די 
אוועקנעמען דעם געוועזענעם ראבערט מאזעס פארקוועי טוען מיר ווייטער פארבנידן אונזערע באזוכער  

די נייע   צו די נאטורליכע שיינקייט וואס געפינט זיך לענגאויס דעם ניאגארא טייך און דעם גארדזש.
זשוויו ביי ניאגארא פָאללס סטעיט פארק שטעלט צו מער צוטריט און פארוויילונגס ערטער פאר  גארד

  באזוכער מיט אויג־פארכאפנדע זעפונקטן איבער דעם ניאגארא גארדזש." 
  

אויפלעבן און באמיאונגען אויף עקאנאמישע אנטוויקלונג אין ניאגארא -גארדזשוויו וועט מערן דאס ווידער
ווידער פארבינדן דער שטאט צו דעם וואסערפראנט דאס ערשטע מאל אין די לעצטיגע   פָאללס דורך

צענדליגע יארן און פארשטערקערן דעם ראיאן׳ס סטאטוס אלס א הויפט דעסטינאציע פאר טוריזם און  
גאסן פירנדיג צו דעם גארדזש רונדע האבן זיך פריער געענדיגט ביי   20די שטאט׳ס  פארוויילונג.

ימען, אבער יעצט וועלן זיי פירן צו פאנאראמישע אויסבליק־פונקטן, און, פונקט אזוי וויכטיג,  אפהיט־צו
געבן צוטריט צו א ברייטע נעץ פון טרעילס וועלכע פארבנידן זיך צו, צווישן אנדערע, דער באזע פון דעם  

  גארדזש און וואורלפאל, דעוואוי וואודס, און דעווילס האויל סטעיט פארק.
  

, א יערליכע פייערונג וואס טוט ארויסהייבן  5דאס ווידמען קומט ערב דעם נאציאנאלן טרעילס טאג, יוני  
אלעס צוזאמען האט דער פראיעקט ארויסגעברענגט א סך הכל פון   און באזינגען אמעריקע׳ס טרעילס.

עיקער  -140זיבן נייע עיקערס פון אפענע שטחים, אבער נאך וויכטיגער, עס האט אויך געשאפן א 
אומאפגעהאקטע גרינע בענדל פון נאטור און פארק שטח לענגאויס דעם ניאגארא גארדזש ראנד, ווי  

מייל פון נייע פילפאכיג־ניצבארע טרעילס און ווייכע וועגלעך וואס שטעלן צו א גלאטע  5אויך איבער 
ן דעם ניאגארא טייך צו  מייל טרעיל צווישן דעם העכערן טייל פו -20פארבנידונג צו דער דערנעבנדער 

עס צייכנט אן די גרעסטע פארברייטערונג פון ניאגארא פָאללס סטעיט פארק  ארטפארק אין לואיסטאן.
  . 1885זינט דער פארק איז געשאפן געווארן אין 

  
,  2016אין פרילינג   אנאנסירט געווארן דורך גאווערנער קאומאופולע פינאנסירונג פאר דעם פראיעקט איז  

( מיט הילף פון  NYPAדאס מערסטע דערפון פינאנסירט דורך די ניו יארק סטעיט פאווער אויטאריטעט )
קס, פארוויילונגס און היסטארישע ערטער אפהיטונג׳ און  דעם ׳ניו יארק סטעיט אפיס פון ּפַאר

, עמפייער סטעיט  NYSDOT, סטעיט פארקס, NYPAאויסגעפירט דורך אן עמטליכע אפמאך צווישן 
דעוועלאפמענט׳ס ניאגארא פָאללס אפצווייג ׳יו.עס.עי. ניאגארא דעוועלאפמענט קארפארעישען׳, און די  

  שטאט ניאגארא פָאללס.
  

מיליאן און איז פארענדיגט געווארן אין די   $50דער פראיעקט, וועלכער האט אפגעקאסט קרוב צו 
פאראויסגעזאגטע צייט און אין איינקלאנג מיט׳ן בודזשעט, איז פארווירקליכט געווארן נאך אן 

אין נאמען פון די סטעיט   USANאויספירליכע פובליק פלאנירן/מוסטערן פראצעס אנגעפירט דורך 
ארקס, און געבויט געווארן דורך דריי באזונדערע קאנסטרוקציע קאנטראקטן אדמיניסטרירט דורך  פ

NYSDOT.   פוסיגע  -1,700דעם ערשטן קאנטראקט האט אריינגענומען דאס אוועקנעמען פון א
וויאדוקט/אווערפעס וואס האט געטראגן דעם פארקוועי איבער דעם וואורלפול בריק און איר קאסטומס 

, און האט  2019דער דאזיגער חלק איז פארענדיגט געווארן אין הארבסט  גרענעץ פאטראל פלאזא.און 
אויך אריינגענומען דאס אוועקנעמען א פארלאזטע רעילראוד בריק וואס איז געלאפן העכער וואורלפול  

אקוועריום  סטריט און א פוסגייער בריק וואס האט אמאל פארבנידן דעם ׳דיסקאווערי צענטער׳ מיט דעם ׳
דאס אוועקנעמען פון דעם רעילראוד בריק האט ערלויבט די קאנסטרוקציע פון א נייע   פון ניאגארא׳.

געמיינשאפטליכע צונויפקום־ארט און א הויפט טרעיל אריינגאנג וואס פירט צו דער באזע פון דעם  
אורלפול גאס אנטקעגן דאס פלאץ וועט הייסן ׳פרידאם פלאזא׳ און געפינט זיך איבער דער וו גארדזש.

דעם ׳ניאגארא פָאללס אונטערערדישע־רעילראוד העריטעדזש צענטער׳ און וועט ערלויבן אן  
היסטארישער אויסטייטש נעבן דעם פלאץ פון דער געוועזענער בריק ווי האריעט טובמאן האט געהאלפן 

https://www.governor.ny.gov/news/video-photos-rush-transcript-governor-cuomo-announces-42-million-project-remove-two-mile


 

 

י קומענדיגע יארן וועט אויף  עס איז ערווארטעט אז דורכאויס ד פרייהייט־זוכער אנטלויפן קיין קאנאדא.
דעם פלאזא פארגעשטעלט ווערן פובליק קונסטווערק און געשיכטע דערציילונג פראגראמען אויף צו  

  אויסמאלן די אייגנארטיגע היסטאריע פון דעם פלאץ.
  

, און האט  2020דער צווייטער קאמפאנענט פון דעם פראיעקט איז פארענדיגט געוואן אין זומער 
אריינגענומען א גרונטליכע איבערגעבוי פון וואורלפול גאס און פינדלעי דרייוו, און טיילן פון דריטע סטריט  

לעיניגע  -ווארן אלס צווייביידע זענען גענצליך איבערגעבויט גע  און וואלנאט סטריט אין ניאגארא פָאללס.
געהעריגע שטאט גאסן, מיט נייע סיידוואקס, קראסוואקס מיט עק־טאלן, באלייכטערונגען, גאסן  

פארקינג, און לענדסקעיפינג צו פארגרינגערן דאס צופארן מיט א וויהיקל לויט געגנט־צוגעפאסטע ספיד־
וויהיקלס צו קענען צופארן פון דעם   דאס איבערגעבוי האט ערמעגליכט פאר לימיטס אין דעם קארידאר. 

׳ניאגארא סצענישן פארקוועי׳ און דערנעבנדע שטאט גאסן אויף וואורלפול און דריטע סטריטס, ווי אויך א 
נייע וויהיקל פארבינדונג פון דער שטאט אריין אין דעם סטעיט פארק לענגאויס וואלנאט סטריט צו דעם  

   דיסקאווערי צענטער. 
  

לעצטע חלק האט אריינגענומען דאס אוועקנעמען אלע פארקוועי לעינס, ראמפעס, א.ד.ג.   די דריטע און
לענגאויס דער ניאגארא גארדזש ראנד און צוריקגעשטעלט די שטחים מיט א פארק אויסלייג וואס 

נייע שאטן, בלומען, און עווערגרין ביימער, ווי אויך פילע   650אנטהאלט יעצט פעלדער און קרוב צו 
די פלאנצונגען גייען אינאיינעם מיט אן ארויסקומענדע  נצונגען און בלומען און געוויקסן. פלא

אייגענארטיגע נאטיווע לענדסקעיפ אייגנשאפט וועלכע עס ווערט אוננטערגענומען דורך דעם ׳מערב ניו  
יע׳ס יארק לאנד אפהיטונג׳ ביי דעם צפון ענדע פון דעם פראיעקט, אלס טייל פון דעם ארגאניזאצ

גרעסערע ׳צוריקשטעלן דעם גארדזש׳ אוננטערנעמונג, וועלכע ווערט פינאנסירט אין טייל דורך  
די קאנסטרוקציע פון אריינגאנג ווענט, פילפאכיגע באניץ  גאווערנער קאומאו׳ס ׳באפעלאו ביליאן׳.

  יעקט.וועגלעך, פיקניק ערטער, און סצענישע איבערבליקן וועלן פארענדיגן אינגאנצן דעם פרא
  

שטאטישע איינוואוינער און באזוכער צוגלייך וועלן יעצט האבן צוטריט צו די ניאגארא גארדזש זיך 
צום   אפצוגעבן אויף פילע סארטן פארוויילונגס געלעגנהייטן אין דעם ניי־געשאפענעם נאטור ארט.

גארדזש דיסקאווערי  ביישפיל, אן אפענע שטח פארבנידונג איז געמאכט געוואן צווישן דעם ׳ניאגארא 
צענטער׳ און ׳אקוועריום פון ניאגארא׳, צושטעלנדיג אן אלגעמיינעם פארק שטח צווישן די צוויי ערטער  

וועלכע וועלן קענען יעצט אנפירן אינדרויסנדע פראגראמען, אלע פארבנידן מיט דעם נייעם ניאגארא  
דעריבער זענען אויך   פון דעם פארק.  סצענישן טראלי וועגלעך קיין פראספעקט פאוינט און דאס רעשטע

- גאר ווערדפול די באמיאונגען פון די שטאט און דער סטעיט אויף ארויסצוברענגען באדייטנדע ווידער
אויפלעבונג אין די שכנות׳דיגע געגנטער אלס תוצאה פון דעם גרויסען אויפטו, ספעציעל דער אנאנס 

( באלוינונג פאר א סעריע באמיאונגען  DRIיציאטיוו )אויפלעבונגס אינ-דאונטאון ווידער NYSוועגן א 
  לענגאויס מעין סטריט וואס וועט אויסנצין די נייע פיזישע און וויזיאלע צוטריט צו דעם ניאגארא גארדזש.

  
ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו טראנספארטעישען קאמישענער מארי טערעסע דאמינגעז האט  

"דער דעּפארטמענט שטאלצירט זיך צו פירן די קאנסטרוקציע אוננטערנעמונג אויף דעם הויפט   געזאגט,
פראיעקט פאר די שטאט ניאגארא פָאללס, וועלכע האט געשאפן א שטוינענדע נייע נאטור ארט און  

דער ניאגארא   -פארבעסערטע צוטריט צו איינע פון די געוואלדיגע וואונדער פון ניו יארק סטעיט 
קיין איין סטעיט טוט נישט מער אויף צו שאפן א בליענדער און פעלזן־פעסטער  ארדזש.ג

סטען יארהונדערט ווי ניו יארק אונטער די  21אינפראסטרוקטור וואס טרעפט צו די פארלאנגען פון דעם 
  פירערשאפט פון גאווערנער קאומאו.

  
ר. קאעלמעל האט  ניו יארק סטעיט פאווער אויטאריטעט טראסטי טשערמאן דזשאן

"אונטער גאווערנער קאומאו׳ס פירערשאפט האט דער ניו יארק סטעיט פאווער אויטאריטעט   געזאגט,
געארבעט אינאיינעם מיט אונזערע געעהרטע שותפים, אריינגערעכנט די שטאט ניאגארא פָאללס, דער  



 

 

עוועלאפמענט, און דער  מערב ניו יארק לאנד אפהיטשאפט, ניו יארק סטעיט פארקס, עמפייער סטעיט ד
ניו יארק סטעיט דעפארטמענט אוו טראנספארטעישען, צווישן אנדערע, צו עפענען גארדזשוויו פאר  

פון דער גרויסער אינוועסטירונג וואס   אלס טשערמאן בין איך שטאלץ צו זען די פירות יעדנס פארגעניגן.
  אסערפראנט פאר די קומענדיגע דורות." וועט ערמעגליכן דער פארגעניגן פון אונזער מאיעסטעטישע וו

  
גיל ק. קוויניאנעס האט געזאגט,  CEOניו יארק סטעיט פאווער אויטאריטעט פרעזידענט און 

"איבערמאכן די אויבערשטע ראנד פון דעם ניאגארא טייך גארדזש און געבן גלאטע צוטריט צו דעם  
עי איז א ריזעגע פארענדערונג פאר די  גארדזש ראנד פון די געגנטער אין שכנות פון דער פארקוו

ניאגארא פָאללס קאמיוניטי, און דאס וועט ברענגן עקאנאמישע בענעפיטן פאר פילע יארן אין דער  
, אלס אן ארגאניזאציע וואס איז אן עיקר באשטאנדטייל פון דעם ניאגארא קאמיוניטי,  NYPA צוקונפט.

עלכער ניצט אויס די הערליכע שיינקייט פון דעם  שטאלצירט זיך צו האבן געשטיצט דעם פראיעקט, וו
מערב ניו יארקער ראיאן און וועט צוציען פילע ניו יארקער און באזוכער פון איבעראל אויף הנאה צו האבן 

  פון דעם ניאגארא גארדזשוויו." 
  

עריק  CEOעמפייער סטעיט דעוועלאפמענט במקום־קאמישענער און פרעזידענט און דעזיגנירטע 
שטאלצירט זיך מיט דאס צוזאמענארבעטן מיט דעם אינטער־אגענטור  ESD" טלער האט געזאגט, גער

מאנשאפט דורך אנפירן דעם פלאניר טייל פון דעם וויכטיגן פראיעקט, וועלכע טוט טראנספארמירן דעם  
סצענישע אויסבליק־  —אנטדעקן דעם געגנט׳ס נאטורליכע אייגנשאפטן  ניאגארא גארדזש קארידאר.

וועט דערמוטיגן לאקאלע אינוועסטירונג און  —ונקטן, וואסערפראנט צוטריטליכקייט, און אפענע שטחפ
עקאנאמישע אקטיוויטעטן, וואס וועלן בויען אויף אונזערע ערפאלגן אין ניאגארא פָאללס, הייבנדיג 

  ארטיגע טוריזם און צוגעבנדיג צו די בלי און לעבעדיגקייט פון מערב ניו יארק." 
  

עריק קולעסייד, קאמישענער פון דעם ׳אפיס פון ּפַארקס, פארוויילונגס און היסטארישע ערטער  
"סטעיט פארקס איז מכיר טובה פאר גאווערנער קאומאו און אונזער סטעיט  אפהיטונג׳ האט געזאגט,  

עם  וועלכע וועלן צוגעבן צו ד -רעגירונג מיטארבעטער פאר זייער האראוואניע אויף די פראיעקטן 
איבערלעבעניש סיי פון די איינוואוינער אין ראיאן און סיי פון באזוכער פון איבער דער גארער וועלט  

פארקס און אפענע שטחים   וועלכע קומען אויסצוזוכן דעם אטעם־פארכאפנדן ניאגארא טייך גארדזש.
לן געבן מער ערטער פאר זענען קריטיש וויכטיג צו אונזער צופרידנהייט און געזונט, און די פראיעקטן ווע

  מענטשן ארויסצוגיין און הנאה האבן פון די בענעפיטן פון זיך פארוויילן אינדרויסן." 
  

"דער ניי   ניו יארק סטעיט עקזעקיוטיוו דירעקטער פאר טוריזם ראס ד. לעווי האט געזאגט,
שוין פון פריער געוען  פארענדיגטער גארדזשוויו ביי ניאגארא פָאללס סטעיט פארק נעמט דאס וואס איז 

דער שווארץ אפל פון אויג פאר ניו יארק סטעיט טוריזם און הייבט עס אויף צו שאפן אן אייגנארטיג  
ערשטראנקיגע אטראקציע דורך צושטעלן דער געלעגנהייט צו זען ניאגארא פָאללס, דעם ניאגארא טייך  

די לעצטע אינוועסטירונג   רכאפנדע ארט.גארדזש, און די ארומיגע געגנט אין א נאטורליכע און אויג פא
אין ניו יארק׳ס אומפארגלייכבארע סטעיט פארק סיסטעם טרעפט צו די דערפרישטע פארלאנגען פון  

  ארומפארער פאר אפענע אינדרויסנדיגע שטחים וועלכע ווייזן ארויס דער סטעיטס סצענישע שיינקייט." 
  

, "דאס שאפן דעם  געזאגט דער מעיאר פון שטאט ניאגארא פָאללס, ראבערט רעסטאינא, האט
גארדזשוויו שטח פון דעם ניאגארא פָאללס סטעיט פארק דורך די איבערגעגעבנקייט פון גאווערנער  

קאומאו און אנדערע סטעיט מיטארבעטער טוט דראמאטיש פארבעסערן דעם ניאגארא גארדזש  
זיינע אנגייענדע   קארידאר, און די שטאט ניאגארא פָאללס באדאנקט זיך פאר דעם גאווערנער פאר

מיר זענען דערהייטערט צו זען דער שטאט ווידער פארבינדן מיט איר וואסערפראנט, און   באמיאונגען.
דאס מאכן גרינגער פאר איינוואוינער און באזוכער ארומצוגיין אומגעשטערט אהין און צוריק צווישן די  

אונז צו זען דעם פראיעקט פארענדיגט,  עס דערפרייט  פאללס און די שטאט׳ס דאונטאון פארוויילונגען. 
  און מיר קוקן ארויס אויף די פילע פארבעסערונגען אין דער שטאט ניאגארא פָאללס." 



 

 

  
NYPA   אלס טייל פון די   1967און  1958האט געבויט דעם פארקוועי אין באזונדערע טיילן צווישן

עס איז דעמאלס געזען געווארן אלס  קאנסטרוקציע פון דעם דערנעבנדיגער ניאגארא פאווער פראיעקט.
נויטיג אויף צו הייבן טוריזם, זיך צו פארמעסטן מיט דעם קאנאדישן זייט פון די פאללס, און אויך צו  

טייל פון דער פארקוועי וואס איז דורכגעלאפן  א  דראמאטיש רעדוצירן די קאמיוטינג צייט אין דעם געגנט.
, נאך א  2013ביז׳ן יאר   ער יארן. 1980דעם סטעיט פארק און די פאללס האט מען אוועקגענומען אין די 

פרואוו פראיעקט און א צאל פלאנירונג שטודיעס האבן גערופן אויף איבער אויסלייגן אדער אוועקנעמען  
מעגליכן פולע הנאה פון די געוואלדיגע קוואליטעטן פון דעם  חלקים פון דעם עקספרעסוועי צו ער

ניאגארא גארדזש, האט גאווערנער קאומאו אנאנסירט צוויי פראיעקטן אויף אוועקצונעמען חלקים פון  
, און  2017דעם עקספרעסוועי, דאס ערשטע דער ׳ריווערוויו׳, וועלכער איז פארענדיגט געווארן אין  

ן איין מייל פון דעם פארקוועי אויף די אויבערשטע טייל פון דעם ניאגארא וועלכער האט אוועקגענומע 
טייך, און דערנאך איז געקומען דעם יעצטיגן פראיעקט, וועלכע האט אוועקגענומען נאך צוויי מייל 

די באמיאונגען פאראייניגן זיך מיט א צאל קלענערע פארענדיגטע און   לענגאויס דעם גארדזש ראנד.
איעקטן אויף אוועקצונעמען חלקים פון עקספרעסוועיס לענגאויס די פאראייניגטע שטאטן  פלאנירטע פר

  אויף אוועקצונעמען פיזישע שטערונגען צו ערמעגליכן פולע צוטריט פאר שטאטישע געגנטער.
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