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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA ZAKOŃCZENIE PIERWSZEJ FAZY 
RENOWACJI BLUE CROSS ARENA W ROCHESTER  

  
Prace obejmują poprawę infrastruktury obiektu, odnowienie hali ze stoiskami i 

budowę nowej szatni  
  

Inwestycja uzupełnia „Finger Lakes Forward” – kompleksową strategię regionu 
zmierzającą do rewitalizacji społeczności i rozwoju gospodarki  

  
W dniu dzisiejszym gubernator Cuomo ogłosił zakończenie 1. fazy remontu hali 
sportowej Blue Cross Arena at the War Memorial. Celem projektu jest wzmocnienie 
doznań gości wielofunkcyjnego obiektu przy Exchange Boulevard w centrum Rochester. 
Ukończone prace obejmują modernizację systemu audiowizualnego hali, remont toalet, 
odnowienie hali ze stoiskami i wybudowanie nowej szatni, która będzie służyć jako 
dodatkowa przebieralnia w przypadku dużych imprez.  
  
„W miarę jak budujemy Nowy Jork, jeszcze wspanialszy niż dotychczas, musimy być 
otwarci na projekty, które wykorzystują i zwiększają potencjał naszych miejskich 
przestrzeni”, powiedział gubernator Cuomo. „Modernizacje w Blue Cross Arena to 
dopiero początek naszych – wartych 50 mln USD – wysiłków, aby przekształcić 
nabrzeże pięknej rzeki Genesee. Ten projekt nie tylko otworzy dostęp do nabrzeża, ale 
także przyciągnie turystów, ożywi rozwój gospodarczy i zachęci inwestorów, którzy 
pomogą Rochester prosperować przez kolejne pokolenia”.  
  
„Takie projekty jak przebudowa Blue Cross Arena pokazują, jak wykorzystujemy piękne 
nabrzeże Rochester do promocji turystyki, ożywienia małych przedsiębiorstw i 
tworzenia miejsc pracy”, powiedziała wicegubernator Kathy Hochul. „Dzięki naszej 
inicjatywie ROC the Riverway umacniamy pozycję Rochester na mapie”.  
  
Drugi etap przedsięwzięcia, który otrzyma dofinansowanie publiczne w wysokości 6 mln 
USD w ramach programu „Finger Lakes Forward” Upstate Revitalization Initiative 
(Inicjatywy Rewitalizacji Północy), jest obecnie projektowany, a budowa ma rozpocząć 
się w 2022 r. Prace obejmują stworzenie zewnętrznego tarasu rzecznego na terenie 
obiektu, otwarcie budynku na widoki rzeki Genesee oraz dodatkowy remont 
przestarzałej infrastruktury hali sportowej.  
  
W lutym 2018 r. gubernator Cuomo ogłosił zaangażowanie kwoty w wys. 50 mln USD 
ze strony władz stanowych na rzecz ROC the Riverway, inicjatywy mającej na celu 
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uwolnienie potencjału nabrzeża Rochester i pomoc dla tego obszaru w staniu się żywą 
atrakcją dla handlu, rekreacji i turystyki. Sześć miesięcy później, po przeprowadzeniu 
konsultacji społecznych, gubernator ogłosił 13 projektów, które otrzymają wsparcie 
publiczne, w tym remont Blue Cross Arena o wartości 6 mln USD  
  
W dniu dzisiejszym wszystkie projekty są albo na etapie projektowania, w trakcie 
realizacji lub już zostały ukończone. Projekty obejmują niezwykle popularny ROC City 
Skate Park, zbudowany pod mostem I-490 Fredrick Douglass–Susan B. Anthony 
Bridge.  
  
„Blue Cross Arena at the War Memorial jest potężną siłą napędową tworzenia miejsc 
pracy, rozwoju turystyki i ożywienia naszego śródmieścia, dlatego inwestycje w to 
miejsce będą przynosić korzyści przez pokolenia”, powiedział burmistrz Rochester 
Lovely A. Warren. „Jestem wdzięczny gubernatorowi Andrew Cuomo i legislaturze 
stanowej za zrozumienie wartości tego obiektu jako części programu ROC the Riverway 
i wspieranie tych bardzo potrzebnych modernizacji publicznymi funduszami. Utrzymanie 
obiektów widowiskowo-sportowych na najwyższym poziomie w centrum miasta jest 
ważnym elementem w walce o więcej miejsc pracy, bezpieczniejsze i bardziej ożywione 
dzielnice oraz lepsze możliwości edukacyjne dla wszystkich mieszkańców Rochester”.  
  
Pod przywództwem gubernatora Cuomo stan Nowy Jork dokonał bezprecedensowych 
inwestycji w Rochester. Władze stanowe podejmują poważne inwestycje, aby wzmocnić 
społeczność śródmieścia, w tym przeznaczyły kwotę ponad 100 mln USD na projekty 
wokół centrum miasta. Ich zaangażowanie zachęciło do prywatnych inwestycji o 
wartości ponad 800 mln USD, wspierających Strefę Innowacji Śródmieścia (Downtown 
Innovation Zone) w Rochester, będącą domem dla prawie 200 firm.  
  
Pełniący obowiązki Dyrektora ds. Rozwoju i prezes Empire State Development 
Eric Gertler powiedział: „Powrót do wydarzeń na żywo będzie ważnym etapem w toku 
przekształcania, odbudowy i odnawiania stanu Nowy Jork – a te początkowe, 
transformujące ulepszenia w Blue Cross Arena będą ekscytującym dodatkiem podczas 
oglądania meczów lub koncertów w samym sercu dzielnicy nabrzeżnej śródmieścia 
Rochester. Renowacje hali sportowej odzwierciedlają także inwestycje Nowego Jorku w 
inicjatywę ROC the Riverway, wykorzystanie funduszy publicznych i zachęcanie 
prywatnych inwestorów do pobudzania gospodarki i wspierania kwitnącego centrum 
miasta wraz z piękną rzeką Genesee, gdzie ludzie chcą mieszkać, pracować i 
odpoczywać”.  
  
Senator stanowy Jeremy Cooney powiedział: „Ten remont jest wczesnym etapem 
przeobrażenia naszego miasta dzięki inicjatywie ROC the Riverway. W miarę 
kontynuacji wychodzenia z pandemii rewitalizacja naszego śródmieścia będzie 
kluczowa w przywracaniu miejsc pracy i powrocie turystyki do naszej społeczności. 
Nieprzerwane inwestycje gubernatora będą przynosić korzyści rodzinom w Rochester”.  
  
Członek Zgromadzenia Harry Bronson powiedział: „Jako przewodniczący Komitetu 
ds. Rozwoju Gospodarczego Zgromadzenia jestem zadowolony widząc zakończenie 1. 
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fazy projektu Blue Cross Arena. Partnerstwo między władzami miasta i stanu jest 
kluczowe dla gospodarczego dobrobytu naszego regionu. Blue Cross Arena jest 
katalizatorem rozwoju centrum miasta. Czekam na możliwość spotkania rodzin z 
Rochester na koncercie w tym wyremontowanym obiekcie, po zakończeniu COVID-19”.  
  
Naczelnik hrabstwa Monroe Adam Bello powiedział: „Chciałbym podziękować 
władzom stanu Nowy Jork i gubernatorowi Andrew Cuomo za ich zaangażowanie w 
rewitalizację śródmieścia Rochester. Rzeka Genesee i nasze nieruchomości na 
nabrzeżu otrzymały niesamowite możliwości w zakresie turystyki, handlu i rekreacji. 
Inwestycje takie jak ta pomogą naszemu miastu osiągnąć jego pełny potencjał. 
Renowacja Blue Cross Arena at the War Memorial to ważny krok we właściwym 
kierunku w celu wykorzystania dostępnych nam zasobów w hrabstwie Monroe. Nie 
mogę się doczekać, aby zobaczyć kolejne modernizacje wprowadzone dzięki inicjatywie 
ROC the Riverway.  
  
Współprzewodniczący Regionalnej Rady ds. Rozwoju Gospodarczego Finger 
Lakes, prezes i dyrektor wykonawczy Izby Handlowej Greater Rochester Bob 
Duffy oraz prezes SUNY Geneseo Denise Battles powiedzieli: „Rada Regionalna 
jest niezwykle dumna z możliwości wspierania przeobrażeniowych zmian w Blue Cross 
Arena. Plan ROC the Riverway odzwierciedla prawdziwe partnerstwo z miastem 
Rochester i z regionalnymi interesariuszami, którzy są zaangażowani we współpracę na 
rzecz wsparcia inicjatywy. Plan reprezentuje solidną drogę naprzód w zakresie wsparcia 
niezwykłej przemiany, która ma miejsce w Strefie Innowacji Śródmieścia Rochester, 
pomagając tworzyć ekscytujące środowisko, gdzie ludzie – starzy i młodzi – chcą 
spędzać czas”.  
  
Przyspieszenie realizacji projektu „Finger Lakes Forward”  
  
DDzisiejsze oświadczenie stanowi uzupełnienie „Finger Lakes Forward” – 
kompleksowego planu regionu mającego na celu generowanie silnego wzrostu 
gospodarczego i rozwoju społeczności. Władze stanowe zainwestowały w region już 
ponad 8 mld USD od 2012 r., kładąc podwaliny planu – inwestując w kluczowe branże, 
w tym fotonikę, rolnictwo i produkcję żywności oraz zaawansowaną produkcję 
przemysłową. Teraz region ten przyspiesza realizację programu „Finger Lakes Forward” 
dzięki inwestycji stanowej o wartości 500 mln USD w ramach Upstate Revitalization 
Initiative (Inicjatywy Rewitalizacji Północy). Inicjatywa, ogłoszona przez gubernatora 
Cuomo w grudniu 2015 r., motywuje prywatny biznes do zainwestowania ponad 2,5 mld 
USD. Plany regionu, jak zgłoszono, przewidują do 8200 nowych miejsc pracy. Więcej 
informacji można znaleźć tutaj.  
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