
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/15/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער קאומאו אנאסירט דאס פארענדיגן פון דער ערשטער פאזע רענאווירונגען ביי דעם ׳בלו  
  קראס׳ ארינע אין ראטשעסטער

  
ארבעט מאכט איבער דעם אינפראסטרוקטור אין דער פלאץ, פארבעסערט די קאנצעסיע קאנקורס, 

  און לייגט צו לאקער רום סוויטע
  

די ברייטע סטראטעגיע פאר דעם  -אינוועסטירונג קומט אינאיינעם מיט "פינגער לעיקס פאראויס"  
  ראיאן צו ווידער־אויפלעבן קאמיוניטס און וואקסן דער עקאנאמיע

  
גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן דאס פארענדיגן פון דער ערשטער פאזע 

פאבעסערונגען צו דעם ׳בלו קראס׳ ארינע ביי דעם קריגס מעמאריעל, א טראנספארמירנדע פראיעקט  
באניץ איינריכטונג אויף  -געצילט אויף צו פארבעסערן דעם קאסטומער עקספעריענס ביי דעם מולטי

פארענדיגטע ארבעט נעמט אריין   ינדזש בולעווארד אין דאונטאון ראטשעסטער.עקסטשע
פארבעסערונגען צו דעם ארענא׳ס אודיאו/וויזיועל סיסטעם, פובליק וואשצימערן פארבעסערונגען,  

קאנקורס קאנסעציע שטח פארבעסערונגען, און א נייע לאקער רום סוויטע וואס וועט אויך פונקציאנירן  
  עבענע איבערטוישונג צימער פאר גרעסערע פראדוקציעס.אלס א צוגעג

  
"בשעת מיר בויען צוריק ניו יארק אויף נאך בעסער ווי פריער דארפן מיר אונטערנעמען מיט חשק  

שטאטישע געגנטער -טראנספארמירנדע פראיעקטן וואס וועלן אויסניצן די פאטענציעל פון אונזער אינער
"די פארבעסערונגען צו דעם ׳בלו קראס׳ ארענא   נער קאומאו געזאגט.האט גאווער " צו דעם מאקסימום,

מיליאן אונטערנעמונג זיך פארצוטעלן אויפדאסניי און   $50זענען נישט מער ווי דער אנהייב פון אונזער 
נישט נאר וועט דער דער   טראנספארמירן דער וואסערפראנט לענגאויס דעם הערליכן דזשענעסי טייך.

דאזיגער פראיעקט עפענען וואסערפראנט צוטריט נאר עס וועט אויך טרייבן טוריזם, אונטערהייבן  
ן די אינוועסטירונגען וואס וועלן העלפן דאס בליען פון ראטשעסטער עקאנאמישע וואוקס, און דערמוטיג

  פאר פילע קומענדיגע דורות." 
  

"פראיעקטן ווי דער טראנספארמירונג פון ׳בלו קראס ארענא׳ פארטרעט וויאזוי מיר ניצן אויס  
ער, און  ראטשעסטער׳ס הערליכער וואסערפראנט אויף אונטערצוהייבן טוריזם, שטיצן קלענערע ביזנעס

דער  ROC"דורך אונזער  האט געזאגט ליוטענאנט גאווערנער קעטהי האכהול. שאפן דזשאבס," 
  ׳ריווערוועי׳ איניציאטיוו לייגן מיר ראטשעסטער ווייטער אויף דער מאפע." 

  
מיליאן אין סטעיט פינאנסירונג דורך דער   $6די צווייטע פאזע פון דעם פראיעקט, וועלכע באקומט  

אויפלעבונגס איניציאטיוו, ווערט יעצט פלאנירט און עס איז  -לעיקס פאראויס׳ אפסטעיט ווידער ׳פינגער
ארבעט נעמט אריין דאס שאפן א  .2022ערווארטעט אז קאנסטרוקציע וועט זיך אנהייבן אין 

עסי אינדרויסנדיגע טעראסע איבער׳ן טייך ביי דעם פלאץ, עפענען דעם בנין צו אויסבליקן פון דעם דזשענ
  טייך, ווי אויך אנדערע רענאווירונגען צו דעם ארענא׳ס פארערלטערטע אינפראסטרוקטור.

  



 

 

דורך דעם סטעיט   מיליאן פארשפרעכונג $50האט גאווערנער קאומאו אנאנסירט א  2018אין פעברואר  
, אן איניציאטיוו וואס צילט אויף אויפשליסן דער פאטענציעל פון  דער ׳ריווירוועי׳ ROCפאר 

ראטשעסטער׳ס וואסערפראנט און העלפן דעם געגנט ווערן א בליענדער אטראקציע פאר מסחר,  
זעקס מאנאט דערנאך, און נאכ׳ן באקומען איינזאג פון דעם קאמיוניטי, האט דער   פארוויילונג, און טוריזם.

אויסגעוועלט אויף צו באקומען שטיצע פון דעם סטעיט,   פראיעקטן  13גאווערנער אנאנסירט 
  ארענא׳. מיליאן איבערמאכן פון דעם ׳בלו קראס $6אריינגערעכנט דער 

  
ווי מיר שטייען היינט זענען אלע פראיעקטן אדער אין דעם פלאנירן פאזע, אונטער קאנסטרוקציע, אדער  

  ROCדי פראיעקטן אנטהאלטן דער אומגלויבליך ערפאלגרייכער קאמיוניטי  שוין פארענדיגט געווארן.
סוזען ב. ענטאני  -עריק דאוגלעספרעד I-490סיטי סקעיט פארק, וועלכע איז געבויט געווארן אונטער דער 

  בריק.
  

"דער ׳בלו קראס ארענא׳ ביי דעם קריגס מעמאריעל איז א הויפט מאטאר פאר שאפן דזשאבס, טוריזם,  
און דאונטאון אויפבליאונג פאר אונזער שטאט, און דערפאר וועלן אונזערע אינוועסטירונגען דא צאלן  

"איך בין  אגט ראטשעסטער מעיאר לאוולי א. ווארען.האט געזרווחים פאר פילע קומענדע דורות," 
דאנקבאר אז גאווערנער ענדרו קאומאו און אונזער סטעיט לעגיסלאטור פארשטייט דער ווערט פון דעם  

נויטיגע -פראגראם, און שטיצן די העכסט  איינריכטונג אלס א לייט פון דעם ׳ראק דער ריווערוועי׳ 
אויסצוהאלטן א מאדערנע און פארגעשריטענע ספארט און   טער.רענאווירונגען מיט רעגירונגס געל

ענטערטעינמענט פלאץ און אונזער שטאט צענטער איז א קריטיש וויכטיגער טייל אין דעם קאמף צו שאפן  
מער דזשאבס, מער אפגעהיטענע און אויפגעלעבטע געגנטער, און בעסערע לערנונג געלעגנהייטן פאר  

  שעסטער." אלע איינוואוינער אין ראט
  

אומדערהערטער -אונזער גאווערנער קאומאו׳ס פירערשאפט האט ניו יארק סטעיט געמאכט פריער 
דער סטעיט האט געמאכט גרויסע אינוועסטירונגען צו פארשטערקערן   אינוועסטירונגען אין ראטשעסטער.

איעקטן אין דעם  מיליאן פארשפראכן פאר פר $100דעם דאונטאון קאמיוניטי, אריינגערעכנט מער ווי 
מיליאן אין   $800די פארשפרעכונג האט אויסגעניצט מער ווי  שטאט צענטער און דעם ארומיגן געגנט.

פריוואטע אינוועסטירונג אויף צו שטיצן ראטשעסטער׳ס דאונטאון אינאווירונג זאון וועלכע פארמאגט  
  ביזנעסער. 200איבער 

  
עריק  CEOעמפייער סטעיט דעוועלאפמענט במקום־קאמישענער און פרעזידענט און דעזיגנירטע 

"דאס אומקערן זיך אויף צוריק צו לעבעדיגע פאסירונגען וועט זיין א העכסט  גערטלער האט געזאגט,
יען, און  נויטיגע קאמפאנענט פאר ניו יארק אין דער צייט וואס מיר טוען זיך ווידער פארשטעלן, איבערבו

און די די דאזיגע אנהויבנדע טראנספארמירנדע פארבעסערונגען ביי דעם ׳בלו קראס ארענא׳  --באנייען 
וועלן צוגעבן דערהייטערונג אויף אנטיילצונעמען אין א ספארט שפיל אדער קאנצערט אין דעם הארץ פון  

ען שפיגלען אויך אפ ניו  די ארענא רענאווירונג דאונטאון ראטשעסטער׳ס וואסערפראנט דיסטריקט.
יארק׳ס אינוועסטירונג אין דעם ׳ראק דע ריווערוועי׳ איניציאטיוו, אויסניצנדיג פובליק געלטער און  

דערמוטיגן פריוואטע אינוועסטירונג אונטערצוהייבן דער עקאנאמיע און שטיצן א בליענדער שטאט 
וילן וואינען, ארבעטן און זיך  צענטער לענגאויס דעם הערליכן דזשענעסי טייך וואו מענטשן ו

  פארברענגען." 
  

"די דאזיגע רענאווירונג איז דער ערשטער שריט אין  סטעיט סענאטאר דזשערעמי קוני האט געזאגט, 
אין דער צייט וואס מיר ערהוילן זיך   זיך ווידער פארשטעלן אונזער שטאט דורך ׳ראק דע ריווערוועי׳.

אויפלעבונג פון אונזער דאונטאון זיין העכסט נייטיג אויף  -ר ווידערווייטער פון דער פאנדעמיע וועט דע
דער גאווערנער׳ס אנגייענדע אינוועסטירונג   צוריקצוברענגען דזשאבס און טוריזם פאר אונזער קאמיוניטי.

  וועט צאלן רווחים פאר אלע פאמיליעס אין ראטשעסטער." 
  

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-50-million-roc-riverway-initiative-unlock-potential-rochesters
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a3c0a0d1-fc5b99ca-a3c259e4-0cc47a6d17e0-9a5571bb4633220a&q=1&e=ebcb2ee3-42ed-460f-ac9f-68ea9490e238&u=https%3A%2F%2Fwww.cityofrochester.gov%2Froctheriverway%2F
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=a3c0a0d1-fc5b99ca-a3c259e4-0cc47a6d17e0-9a5571bb4633220a&q=1&e=ebcb2ee3-42ed-460f-ac9f-68ea9490e238&u=https%3A%2F%2Fwww.cityofrochester.gov%2Froctheriverway%2F
https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-projects-transformative-roc-riverway-initiative-downtown-rochester


 

 

טשערמאן פון דעם אסעמבלי׳ס עקאנאמישע   "אלס אסעמבלי מיטגליד הערי בראנסאן האט געזאגט,
אנטוויקלונג קאמיטע פרייט עס מיך צו זען דאס פארענדיגן פון דער ערשטער פאזע פון דעם ׳בלו קראס 

דער דאזיגער שותפות צווישן דער שטאט און דעם סטעיט איז נויטיג פאר דער   ארענא׳ פראיעקט.
׳בלו קראס ארענא׳ וועט דינען אלס קאטאליסט פאר וואוקס אין   עקאנאמישע אויפבלי פון אונזער ראיאן.

איך קוק ארויס אויף אנטיילצונעמען אינאיינעם מיט ראטשעסטער פאמיליעס פאר  דעם שטאט צענטער.
   קאוויד׳יגע קאנצערט ביי די פארבעסערטע איינריכטונגען." -א נאך

  
יך וויל דאנגען ניו יארק סטעיט און  "א מאנראו קאונטי עקזעקיוטיוו אדאם בעלא האט געזאגט,

 אויפלעבן פון דאונטאון ראטשעסטער.-גאווערנער ענדרו קאומאו פאר זייער געטריישאפט צו דאס ווידער
דער דזשענעסי טייך און אונזערע ריווערפראנט פראפערטיס האבן אומגלויבליכע געלעגנהייטן פאר  

ינוועסטירונגען וועלן העלפן אונזער שטאט גרייכן איר  טוריזם, ביזנעס, און פארוויילונג, און אזעלכע א
די רענאווירונגען ביי דעם ׳בלו קראס ארענא׳ ביי דעם קריגס מעמאריעל זענען א  פולער פאטענציעל.

באדייטנדע טריט אין דער נויטיגן ריכטונג און וועלן אויסניצן די רעסורסן וועלכע ווערן פאר אונז  
איך קען קוים ווארטן אויף צו זען וועלכע נאך פארבעסערונגען   קאונטי.צוגעשטעלט דא דורך מאנראו 

  וועלן געמאכט ווערן דורך דער ׳ראק דע ריווערוועי׳ איניציאטיוו." 
  

פארזיצער באב דאפפי,  -פינגער לעיקס רידזשינעל עקאנאמיק דעוועלאפמענט קאונסיל מיט
פון גרעיטער רַאטשעסעטער טשעימער ָאוו קַאמערס, און דעניס באטטעלס,  CEOפרעזידענט און 

"דער רידזשינעל קאונסיל איז געוואלדיג שטאלץ צו   פרעזידענט פון ׳סוני׳ דזשענעסי, האבן געזאגט,
דער ׳ראק דע ריווערוועי׳ פלאן   די טראנספארמירנדע ענדערונגען ביי דעם ׳בלו קראס ארענא׳.שטיצן 

פארטרעט א ריכטיגע שותפות צווישן דער שטאט ראטשעסטער און אנדערע פאראינטערעסירטע 
פארטייען אין דעם ראיאן וועלכע בלייבן אנטשלאסן צו ארבעטן אינאיינעם אויף צו שטיצן דעם  

דער פלאן פארטרעט א פעסטן וועג פאראויס אין שטיצן דעם הערליכן טראנספארמירונג  ו.איניציאטיו
וואס קומט יעצט פאר אין ראטשעסטער׳ס דאונטאון אינאווירונג זאון, העלפנדיג דערביי צו שאפן א  

  דערהייטערטע אטמאספערע וואו אינג און אלט וועלן האבן חשק דארט צו זיין." 
  

  פארשנעלערן ׳פינגער לעיקס פאראויס׳
  

דער היינטיגער אנאנס דערגאנצעט "פינגער לעיקס פאראויס", דער דורכגעטראכטע בלופרינט פאר דעם  
דער סטעיט האט שוין   ראיאן אויף צו מאכן וואקסן דער עקאנאמיע און קאמיוניטי אנטוויקלונג.

צו   -, אראפצולייגן דעם יסוד פאר דעם פלאן 2012נט  ביליאן אין דעם ראיאן זי $8אינוועסטירט מער פון  
אינוועסטירן אין וויכטיגע אינדוסטריעס, אריינרעכענענדיג באלייכטונגען, אגריקולטור, עסן פראדוקציע און  

דער ראיאן טוט יעצט פארשנעלערן ׳פינגער לעיקס פאראויס׳ מיט אן   פארגעשריטענע פאבריצירונג.
דער   יליאן פון דעם סטעיט דורך די ָאּפסטעיט ווידער־אויפלעבונג אינציאטיוו. מ $500אינוועסטירונג פון  

און ווענט    2015איניציאטיוו איז אנאנסירט געווארן דורך גאווערנער קאומאו אין דעצעמבער  
דער פלאן פאר דעם   ביליאן. $2.5אינצענטיוויזירן פריוואטע ביזנעסער אויף צו אינוועסטירן מער ווי 

  דא.מער אינפארמאציע קען מען באקומען  נייע דזשַאבס. 8,200י אנגעגעבן, שאצט ביז ראיאן, וו 
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