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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL PRZECINA WSTĘGĘ NA OTWARCIU HALI
WIDOWISKOWEJ UBS ARENA – NOWYM OBIEKCIE DRUŻYNY NEW YORK
ISLANDERS
Nowa hala widowiskowa UBS Arena licząca 19 000 miejsc stanowi kamień
milowy w projekcie przebudowy obszaru Belmont Park o wartości 1,3 mld USD
Ukończono budowę nowej stacji Elmont-UBS Arena na linii LIRR
Przewiduje się, że projekt przyczyni się do stworzenia 10 000 miejsc pracy i
wygenerowania 2,7 mld USD przychodów z działalności gospodarczej
Zdjęcia nowej hali widowiskowej są dostępne tutaj
Film z lotu ptaka nowej hali widowiskowej jest dostępny tutaj
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj otwarcie hali widowiskowej UBS Arena, dzięki
której drużyna hokejowa New York Islanders powróci do domu na Long Island. Nowa
hala sportowo-widowiskowa stanowi kamień milowy w projekcie rewitalizacji terenu
Belmont Park o wartości 1,3 mld USD, majacego na celu przekształcenie 43 akrów
niewykorzystanych parkingów w najważniejsze centrum sportowo-turystyczne. Nowy
obiekt dla drużyny hokejowej New York Islanders, hala widowiskowa UBS Arena,
będzie także całorocznym miejscem koncertów, imprez rozrywkowych na żywo i innych
wydarzeń. Przyszłe etapy projektu przebudowy obszaru Belmont Park będą
obejmować powstanie kompleksu rozrywkowo-handlowego o powierzchni 350 000
stóp kwadratowych, hotel oferujący 250 pokoi i centrum społecznościowe.Ponadto w
nadchodzących miesiącach. dwa odnowione lokalne parki zostaną ponownie otwarte
dla odwiedzających. Prace nad budową wszystkich części projektu mają przyczynić się
do powstania 10 000 miejsc pracy i wygenerować 2,7 mld USD przychodów z
działalności gospodarczej w hrabstwie Nassau.
„Dziś jest wyjątkowy dzień dla stanu Nowy Jork i drużyny Islanders, ponieważ
przecinamy wstęgę na otwarciu światowej klasy nowej hali widowiskowej UBS Arena”,
powiedziała gubernator Hochul. „To pierwszy krok w kierunku rewitalizacji obszaru
Belmont Park, który będzie służyć jako uznane na arenie międzynarodowej miejsce do
uprawiania sportu, rozrywki, handlu detalicznego i hotelarstwa. Jako że stan Nowy Jork

nadal powraca do równowagi po pandemii COVID, obszar Belmont Park będzie
odgrywać kluczową rolę we wzmacnianiu regionalnej gospodarki i pobudzaniu turystyki
dla przyszłych pokoleń”.
Zastępca gubernator, Brian Benjamin, powiedział: „Otwarcie hali widowiskowej
UBS Arena to nie tylko wielkie wydarzenie dla drużyny Islanders – planowane
renowacje w obszarze Belmont Park będą wspaniałym dodatkiem do społeczności
hrabstwa Nassau. Ten nowy projekt zapewni formy rozrywki i rozwój gospodarczy w
tym obszarze, a także uczyni go międzynarodowym centrum dla wszystkich dziedzin,
od sportu po turystykę – nie mogę doczekać się, aby zobaczyć pełną funkcjonalność
tej nowej hali widowiskowej”.
Ogłoszony w grudniu 2017 r. projekt rewitalizacji obszaru Belmont Park obejmuje
znaczące korzyści dla społeczności i sfery publicznej, w tym nową stację w Elmont na
linii Long Island Rail Road – pierwszy nowy w pełni funkcjonujący przystanek LIRR od
blisko 50 lat. Przewiduje się, że do 2024 r. projekt przyczyni się do powstania 3200
miejsc pracy, wygenerowania 858 mln USD dochodów z tytułu rocznej aktywności
gospodarczej i dziesiątek milionów dolarów nowych rocznych wpływów podatkowych
dla regionalnej gospodarki.
Nowa stacja Elmont Station na linii LIRR
Stacja Elmont Station na linii kolejowej Long Island Rail Road, pierwsza od blisko 50
lat nowa stacja LIRR, zostanie otwarta w sobotę, 20 listopada – zbiegnie się to z
pierwszym meczem we własnym obiekcie drużyny New York Islanders na hali
widowiskowej UBS Arena. Stacja Elmont-UBS Arena będzie początkowo oferować
połączenia w kierunku wschodnim do Elmont, obsługując UBS Arena i Belmont Park,
który zachowuje swoją własną dedykowaną stację działającą w niepełnym wymiarze
godzin.
Liczba połączeń ze stacji wzrośnie latem przyszłego roku, gdy otwarty zostanie peron
w kierunku zachodnim. W tym momencie stacja rozpocznie obsługę całorocznych
połączeń dla lokalnej społeczności i zacznie przyjmować pociągi kursujące w kierunku
zachodnim, ułatwiając dojazd na wydarzenia organizowane w UBS Arena i Belmont
Park. Mieszkańcy Long Island, którzy żyją na wschód od Belmont w rejonie linii
Hempstead, Oyster Bay, Port Jefferson i Ronkonkoma, po raz pierwszy będą mieli
możliwość dojazdu na organizowane tam imprezy bez konieczności przesiadki. Dzięki
temu skróci się czas podróży i oczekuje się, że wzrośnie liczba uczestników imprez,
którzy skorzystają z transportu publicznego, co pomoże zmniejszyć korki na Long
Island.
Po zakończeniu budowy obu peronów, na nowej stacji znajdą się dwa zadaszone,
wysokie perony mieszczące 12 wagonów, windy zgodne z ustawą o ułatwieniach dla
osób z niepełnosprawnościami (Americans with Disabilities Act, ADA), wiadukt dla
pieszych, stacje ładowania USB, punkty pomocy, kamery bezpieczeństwa, cyfrowe
tablice z informacjami o przyjazdach pociągów, Wi-Fi oraz najnowocześniejszy system

topnienia śniegu wbudowany w beton peronów, aby zapewnić, że w okresie zimowym
nie będzie na nich zalegał śnieg, ani tworzył się lód.
Odnowione parki Elmont Road Park i Hendrickson Avenue Park
W ramach całego projektu, firma New York Arena Partners dokona rewitalizacji parku
Elmont Road Park i wprowadzi ulepszenia w parku Hendrickson Avenue Park. Plan dla
Elmont Road Park został opracowany wraz z lokalną społecznością w oparciu o
pomysły zaproponowane przez mieszkańców podczas warsztatów planowania
wspomaganego w kwietniu 2019 r. Po zakończeniu prac, obszar Elmont Road Park
zostanie wzbogacony o nowe wielofunkcyjne boisko sportowe, odnowione boiska do
koszykówki i piłki ręcznej, ścieżkę spacerową, nową siłownię dla osób dorosłych, nowe
place zabaw i strefę zabaw w wodzie, odnowione miejsca do siedzenia, ulepszone
oświetlenie i środki bezpieczeństwa oraz dostęp dla osób z niepełnosprawnościami.
Ulepszenia w parku Hendrickson Avenue obejmują poprawę oświetlenia.
Nominowany na stanowisko przewodniczącego w firmie Empire State
Development, Kevin Law, powiedział: „Wraz z wznowieniem działalności przez
władze stanu Nowy Jork, otwarcie nowej hali widowiskowej UBS Arena oraz stacji
kolejowej Elmont Long Island Rail Road stanowi jasny sygnał, że Long Island to
miejsce przyjazne dla biznesu. Jako nowy dom dla drużyny New York Islanders i
miejsce wydarzeń rozrywkowych na żywo, hala widowiskowa UBS Arena przyczyni się
do znacznego wzrostu turystyki i aktywności gospodarczej w regionie. Turystyka i
hotelarstwo są ważne dla gospodarki stanu, a rewitalizacja Belmont Park przekształci
ten obszar w najważniejsze centrum rozrywki.”
Pełniąca obowiązki komisarza i nominowana na stanowisko prezesa i dyrektora
generalnego firmy Empire State Development, Hope Knight, powiedziała: „Po
latach otwartego, wspólnego planowania wraz z liderami społeczności i
interesariuszami, przecięliśmy wstęgę na otwarciu nowej hali UBS Arena – światowej
klasy obiekcie sportowo-widowiskowym, który przyczyni się do tworzenia
niezapomnianych wspomnień dla fanów hokeja i mieszkańców stanu Nowy Jork.
Przyszłość Long Island rysuje się w jasnych barwach, a zrewitalizowany obszar
Belmont Park zapewni powstanie nowych miejsc pracy i przyniesie wpływy z
podatków, które pomogą przyspieszyć wzrost gospodarczy w regionie.
Współwłaściciel drużyny New York Islanders, Jon Ledecky, powiedział: „To dla
nas zaszczyt, że możemy wspólnie z fanami drużyny Islanders i mieszkańcami stanu
Nowy Jork z tego regionu świętować powstanie tego nowego charakterystycznego
punktu dla miasta.
Dzisiejszy dzień oznacza otwarcie stanu Nowy Jork. Nasze podziękowania dla
gubernator Hochul, wybranych urzędników i osób z naszej społeczności, które
pracowały tak ciężko, aby go urzeczywistnić”.
Komisarz NHL, Gary Bettman, powiedział: „Pragnę pogratulować gubernator
Hochul, drużynie New York Islanders, ich fanom oraz naszym partnerom w rządzie i
sektorze prywatnym, których wizja, ciężka praca i zaangażowanie sprawiły, że ten

historyczny dzień stał się możliwy. Przez lata zawodnicy drużyny hokejowej Islanders
marzyli o najwyższej klasy, nowoczesnej hali sportowo-widowiskowej, którą mogliby
nazywać swoim domem. Dziś to marzenie się spełnia”.
Współzałożyciele firmy Sterling Project Development, Jeff Wilpon i Richard
Browne, powiedzieli: „Jesteśmy niezmiernie dumni, że wraz z Timem i Scottem
możemy uczestniczyć w otwarciu hali widowiskowej UBS Arena. Nasze najszczersze
wyrazy podziękowania dla gubernator, oddanych pracowników firmy Empire State
Development i Biura ds. Usług Ogólnych (Office of General Services) oraz lokalnych
urzędników, wspierających to przełomowe partnerstwo publiczno-prywatne, które
przyczyni się do przekształcenia lokalnej społeczności”.
Prezes firmy UBS Americas, Tom Naratil, powiedział: „Jesteśmy niezmiernie
zaszczyceni, że możemy być częścią tej jedynej w swoim rodzaju inwestycji w
finansowej, rozrywkowej i sportowej stolicy świata. To niezwykle ekscytujące widzieć
nazwę UBS na tym najważniejszym obiekcie w kraju i jesteśmy wdzięczni, że
znajdujemy się w gronie partnerów, którzy sprawili, że hala UBS Arena mogła powstać
zarówno dla fanów, społeczności, jak i drużyny Islanders Nation”.
Dyrektor generalny firmy Oak View Group, Tim Leiweke, powiedział: „Jesteśmy
zachwyceni, że możemy powitać fanów w hali widowiskowej UBS już w ten weekend.
W zupełnie nowym, najnowocześniejszym budynku, stworzonym dla muzyki i
zbudowanym dla hokeja, będzie można doświadczyć wrażeń, które nie mają sobie
równych w okolicy. Dziękujemy gubernator Hochul i władzom stanu Nowy Jork za ich
ogromne wsparcie dla naszej drużyny i tego projektu”.
Przez blisko dwa lata firmy Empire State Development i New York Belmont Partners, a
także jej spółka stowarzyszona, New York Arena Partners – wspólne przedsięwzięcie
Oak View Group, drużyny New York Islanders i Jeffa Wilpona – przeprowadzały projekt
przebudowy obiektu Belmont w ramach rygorystycznego i przejrzystego procesu oceny
publicznej, który obejmował 12 publicznych spotkań i posiedzeń oraz bieżące
spotkania z lokalnymi organizacjami i zainteresowanymi stronami. Wkład lokalnych
urzędników, członków społeczności i Społecznego Komitetu Doradczego projektu
pomógł kształtować ten projekt na jego każdym etapie, w tym dodania nowej stacji
Elmont -UBS Arena na linii LIRR i renowacji terenu Elmont Road Park. Latem 2019 r.
projekt uzyskał publiczne zatwierdzenia od Rady Dyrektorów firmy Empire State
Development, Rady Nadzoru nad Franczyzą i Rady Kontroli Władz Publicznych
(Franchise Oversight Board and the Public Authorities Control Board).
Reprezentant, Gregory Meeks, powiedział: „Jestem zachwycony, że mogę powitać
drużynę New York Islanders z powrotem na Long Island. Nowy stadion wygeneruje
miejsca pracy i zwiększy lokalne możliwości rozwoju gospodarczego. Ponadto nowa
stacja na linii LIRR w Elmont, pierwsza tego typu od blisko 50 lat, pozwoli na
zwiększenie możliwości transportu publicznego, co ułatwi mieszkańcom stanu Nowy
Jork dojazd do pracy i zapewni sprawiedliwy dostęp do hali UBS Arena”.

Senator stanu, Leroy Comrie, powiedział: „Odpowiedzialny, kierowany przez
społeczność rozwój gospodarczy, jest niezbędny do ponownego otwierania stanu
Nowy Jork, dlatego jestem podekscytowany współpracą, która połączyła hrabstwa
Queens i Nassau, aby móc zobaczyć, jak zawodnicy drużyny Islanders wracają do
domu na Long Island wraz z otwarciem wielofunkcyjnej, najnowocześniejszej hali
sportowo-widowiskowej UBS Arena o wartości 1,1 mld USD, znajdującej się w Belmont
Park. Wymagało to ogromu pracy, ale w końcu przekraczamy linię mety oraz
spodziewamy się ożywienia gospodarczego dla regionu i stanu. Pragnę wyrazić
uznanie i pogratulować gubernator Kathy Hochul, zespołowi z firmy Empire State
Development, kierownictwu MTA/LIRR, UBS Arena Partners, Wilponom, Jonowi
Ledecky'emu, naszym przyjaciołom ze zorganizowanej siły roboczej, moim kolegom z
rządu, ale przede wszystkim liderom społeczności w Komitecie Doradczym i innym,
którzy byli orędownikami tego projektu i wypowiedzieli się na temat tego, co należy
zrobić, aby zachować i chronić integralność sąsiedztwa, a jednocześnie przedstawiając
wizję pozwalającą na rozwój naszego stanu i społeczności. Począwszy od dążenia do
wybudowania nowej stacji Elmont na linii LIRR, a skończywszy na podnoszeniu
świadomości na temat zapotrzebowania na otwartą przestrzeń i programy edukacyjne,
nasi lokalni liderzy-mieszkańcy utorowali drogę dla tego partnerstwu publicznoprywatnego i inwestycji, które przyniosą korzyści dla regionu przez kolejne pokolenia”.
Senator stanu, Anna M. Kaplan, powiedziała: „Nowa, piękna hala widowiskowa UBS
Arena w Belmont Park pokazuje, co można osiągnąć dzięki skutecznemu partnerstwu
publiczno-prywatnemu i produktywnemu zaangażowaniu społeczności. Ten niezwykły
nowy obiekt w końcu pozwoli drużynie Islanders wrócić do domu w hrabstwie Nassau,
gdzie jest jej miejsce, a jednocześnie będzie stanowić źródło rozrywki oraz rozwoju
gospodarczego, który przyniesie korzyści całej naszej społeczności. Jestem bardzo
wdzięczna za ciężką pracę i poświęcenie wszystkich osób odpowiedzialnych za to
wielkie osiągnięcie, w tym gubernator Kathy Hochul, pracownikom firmy Empire State
Development, członkom społeczności, którzy wnieśli swój wkład, przedstawicielom
sektora prywatnego i wszystkim pracownikom, za to że przez cały czas trwania
pandemii ten projekt był realizowany zgodnie z harmonogramem i w ramach budżetu.
Dziś jest naprawdę wielki dzień dla całej Long Island!”
Senator stanu, Todd Kaminsky, powiedział: „Przywrócenie zawodnikom drużyny
Islanders najnowocześniejszej areny na Long Island to zwycięski krok. Projekt ten
będzie katalizatorem dla regionu i stanowi zaledwie początek tego, co będzie
światowej klasy kompleksem, który pozwoli na stworzenie dobrych miejsc pracy i
transportu zbiorowego dla okolicznych społeczności. Dzisiejszy dzień pokazuje, że
potrafimy działać z rozmachem i realizować ważne, transformacyjne projekty”.
Członek Zgromadzenia, Clyde Vanel, powiedział: „ To wielki dzień dla stanu Nowy
Jork. Jesteśmy podekscytowani, że drużyna New York Islanders i hala widowiskowa
UBS Arena są naszymi sąsiadami. Oprócz wspaniałych wydarzeń, przewidujemy, że
będzie to centrum zatrudnienia dla naszej społeczności. Jesteśmy również
podekscytowani faktem, że mamy nową stację kolejową na Long Island. Hala UBS
Arena będzie wspaniałym miejscem do tworzenia wspomnień na długie lata”.

Dyrektor wykonawcza hrabstwa Nassau, Laura Curran, powiedziała: „To
historyczny dzień dla hrabstwa Nassau i dla drużyny Islanders. Projekt Belmont
przyniósł korzyści naszym lokalnym społecznościom od pierwszego dnia,
przyczyniając się do powstania nowych miejsc pracy i aktywności gospodarczej,
rozszerzając naszą sieć transportu publicznego oraz sprowadzając naszą ukochaną
drużynę Islanders do domu na dobre – to prawdziwy tryumf dla hrabstwa Nassau. Jako
zagorzała orędowniczka tego przedsięwzięcia, jestem dumna z zespołu, który wykonał
to zadanie. Do boju Islanders!”
Prezydent dzielnicy Queens, Donovan Richards, powiedział: „Władze Queens są
podekscytowane powitaniem drużyny New York Islanders w naszym bezpośrednim
sąsiedztwie, ale cieszymy się również z tworzenia miejsc pracy i wzrostu aktywności
gospodarczej, które wygeneruje otwarcie nowej, spektakularnej hali UBS Arena.
Gratulacje dla drużyny Islanders za zdobycie Pucharu Stanleya i za gospodarczy
sukces zarówno dla hrabstwa Queens, jak i Nassau”.
Nadzorca miasta Hempstead, Donald Clavin, powiedział: „Dziś jest wielki dzień dla
miasta Hempstead i stanu Nowy Jork”.
Prezydent organizacji Long Island Federation of Labor, John Durso, powiedział:
„Gubernator Hochul, przedstawiciele organizacji Islanders, kibice i ludzie pracy z tego
regionu zjednoczyli się, aby ten dzień stał się rzeczywistością. To przełomowy moment
w historii drużyny Islanders i Long Island. Wszyscy zaangażowani powinni być dumni z
tego, co udało nam się osiągnąć i podekscytowani tym, co jeszcze przed nami!”
Przewodniczący organizacji Building and Construction Trades Council, Matty
Aracich powiedział: „Jesteśmy niezmiernie szczęśliwi z ukończenia budowy
własnego obiektu drużyny NY Islanders na Long Island. Dzięki temu projektowi
zobaczyliśmy gotowe rezultaty działań naszych wykwalifikowanych pracowników,
którzy niczym „prawdziwi rzemieślnicy” przyczynili się do tego, że jest to najlepsze
miejsce do rozrywki w kraju. Organizacja Building Trades Council jest szczególnie
wdzięczna za rolę, jaką gubernator Hochul i NYS Empire State Development odegrali
w uczynieniu tego projektu motorem gospodarczym dla hrabstwa Nassau i wsparciu
zorganizowanej siły roboczej w całym procesie”.
Prezes organizacji 32BJ SEIU, Kyle Bragg, powiedział: „Uruchomienie i
funkcjonowanie obiektów, w których odbywają się imprezy w stanie Nowy Jork, jest
ważnym elementem odbudowy naszego stanu. Otwarcie hali UBS Arena przyniesie
setki dobrych miejsc pracy w Belmont, w tym wiele całorocznych możliwości
zatrudnienia w sektorze sprzątania i ochrony zapewniających dobre zarobki. Jesteśmy
dumni, że możemy wspierać ten projekt i oczekujemy wielu obfitujących w wydarzenia
sezonów w tym miejscu”.
Dyrektor generalny i prezes NYRA, Dave O'Rourke, powiedział: „Ukończenie
budowy hali UBS Arena stanowi dowód na to, że w stanie Nowy Jork wszystko jest

możliwe”. „Belmont Park to kultowa nieruchomość, który zapewnia scenę dla
niektórych z najbardziej ekscytujących i pamiętnych momentów w historii sportu, a my
jesteśmy zachwyceni mogąc powitać drużynę New York Islanders w nowej hali
widowiskowej UBS Arena, ich własnym obiekcie, w miejscu, gdzie koronuje się
zwycięzców”.
Przewodnicząca Koalicji na rzecz Zrównoważonego Rozwoju w Elmont, Sandra
Smith, powiedziała: „Ukończenie budowy tej hali to wielka wygrana dla społeczności
Elmont. Jestem podekscytowana dalszą współpracą z firmą New York Arena Partners
w celu poprawy funkcjonowania naszej społeczności i zapewnienia mieszkańcom
Elmont większych możliwości”.
Prezez firmy Elmont Cardinals, Jon Johnson, powiedział: „Zakończenie tego
projektu to wydarzenie, na które społeczność Elmont czekała z niecierpliwością. Ta
hala widowiskowa zapewni wiele możliwości ekonomicznych dla społeczności Elmont.
Z zapałem będę kontynuować współpracę z firmą New York Arena Partners w celu
dokończenia remontów w Elmont Road Park i wspierania lokalnej społeczności”.
Prezes Izby Handlowej w Elmont, Julie Marchesella, powiedziała: „Izba Handlowa
w Elmont z wielką przyjemnością wita drużynę New York Islanders i firmę New York
Arena Partners jako członków społeczności Elmont. Ten kompleks rozrywkowy jest
długo oczekiwanym dodatkiem do projektu rozwoju gospodarczego stanu Nowy Jork,
hrabstwa Nassau i całej społeczności Elmont. Cieszymy się na długotrwałą współpracę
z naszymi nowymi sąsiadami!"
Informacje na temat Empire State Development
Empire State Development (ESD) jest główną agencją rozwoju gospodarczego w
stanie Nowy Jork. Misją ESD jest promowanie dynamicznej i rozwijającej się
gospodarki, zachęcanie do tworzenia nowych miejsc pracy i możliwości
gospodarczych, zwiększanie dochodów stanu i jego gmin oraz wkład w rozwój
stabilnych i zróżnicowanych gospodarek lokalnych. Dzięki wykorzystaniu pożyczek,
dotacji, ulg podatkowych i innych form pomocy finansowej, ESD dąży do zwiększenia
inwestycji i rozwoju prywatnych przedsiębiorstw, aby pobudzić tworzenie miejsc pracy i
wspierać dobrze prosperujące społeczności w całym stanie Nowy Jork. ESD jest
również główną agencją administracyjną nadzorującą Regionalne Rady Rozwoju
Gospodarczego (Regional Economic Development Councils) powołane przez
gubernator Kathy Hochul oraz marketing „I LOVE NY” – kultowej marki turystycznej
stanu. Więcej informacji o Radach Regionalnych i firmie Empire State Development
można znaleźć na stronach http://www.regionalcouncils.ny.gov i esd.ny.gov.
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