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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PLAN PRZYZNANIA 172,5 MLN USD W 
FUNDUSZACH STANOWYCH NA PROJEKTY PRZEKSZTAŁCENIOWE W 

REGIONIE FINGER LAKES  
  

Projekty mają być finansowane w ramach budżetu w wysokości 216 mld USD 
zaproponowanego przez gubernator, który oczekuje na zatwierdzenie przez 

legislaturę stanu Nowy Jork  
  

Inwestycje będą wspierać projekty przebudowy Inner Loop North, zoo w Seneca 
Park i stadionu Frontier Field  

  
W ramach ogłoszonej wcześniej drugiej fazy projektu ROC The Riverway 

kontynuowana będzie rewitalizacja nabrzeża Rochester  
  

Dodatkowe wizualizacje parku stanowego High Falls są dostępne tutaj  
  

Inwestycje stanu Nowy Jork stanowią uzupełnienie projektu rozwojowego „Finger 
Lakes Forward” – kompleksowej strategii regionu mającej na celu rewitalizację 

społeczności i wzrost gospodarczy  
  
  

Gubernator Kathy Hochul przedstawiła dziś plan przyznania 172,5 mln USD w formie 
nowych inwestycji stanowych na kilka projektów przekształceniowych w regionie Finger 
Lakes, finansowanych w ramach propozycji budżetu na rok 2023 w wysokości 216 mld 
USD. Gubernator przeznaczy 100 mln USD z pięcioletniego planu kapitałowego 
Departamentu Transportu Stanu Nowy Jork na realizację projektu Inner Loop North i 
podniesienie poziomu drogi, która odcięła centrum Rochester od okolicznych dzielnic. 
Zoo Seneca Park w hrabstwie Monroe przechodzi gruntowny remont, w związku z tym 
kolejne 42,5 mln USD zostanie przeznaczone na dokończenie modernizacji obiektów 
dla zwiedzających w tej drugiej co do wielkości atrakcji turystycznej okolicy. Dodatkowe 
10 mln USD (w sumie 12,5 mln USD) ze środków stanowych zostanie przeznaczone na 
niezbędne modernizacje stadionu Frontier Field w Rochester, gdzie mieści się 
pierwszoligowy klub Rochester Red Wings, w celu dostosowania obiektu do standardów 
Major League Baseball. Gubernator przedstawiła swoją wizję podczas dzisiejszego 
spotkania w kampusie Monroe Community College w centrum Rochester.  
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„Moja administracja skupia się na wspieraniu inicjatyw rozwoju gospodarczego, które 
wzmocnią nasze wysiłki zmierzające do stworzenia nowej ery dobrobytu dla wszystkich 
mieszkańców stanu Nowy Jork w ramach zwalczania skutków z pandemii COVID-19” 
– powiedziała gubernator Hochul. „Nadszedł czas na lepszą, sprawiedliwszą i 
bardziej inkluzywną wersję amerykańskiego marzenia – «nowojorskie 
marzenie». Nasze ukierunkowane inwestycje w projekty przekształceniowe w regionie 
Finger Lakes przyczynią się do większej integracji wszystkich członków społeczności, 
dalszego rozwoju turystyki regionalnej oraz poprawy ogólnej jakości życia przyszłych 
pokoleń”.  

  
Administracja ogłosiła wcześniej propozycję przekazania środków w wysokości 6 mln 
USD na utworzenie parku stanowego Rochester High Falls w historycznym wąwozie 
rzeki Genesee w centrum Rochester. Gubernator Hochul przedstawiła dziś nowe plany 
koncepcyjne i wizualizacje parku, a także rozpoczęła etap informowania opinii 
publicznej w celu zebrania uwag od przedstawicieli społeczności, interesariuszy i innych 
zainteresowanych mieszkańców. Zachęcamy do zgłaszania uwag do projektu parku. 
Należy je przesyłać pocztą elektroniczną na 
adres: ROCHighFallsPark@esd.ny.gov. Nowy park jest częścią drugiego etapu 
inicjatywy „ROC The Riverway”, która ma pomóc w pełni wykorzystać potencjał 
nabrzeża Rochester. Etap 2 obejmuje również 2,5 mln USD od Rady Rozwoju 
Gospodarczego Regionu Finger Lakes (Finger Lakes Regional Economic Development 
Council) na renowację centrum dla zwiedzających High Falls w mieście Rochester, a 
także dodatkowe 5 mln USD na projekt Aqueduct Reimagined, które zostały przyznane 
po ogłoszeniu przeniesienia siedziby firmy Constellation Brands do centrum miasta. 
Nowy podmiot zarządzający o nazwie Rochester Downtown Partnership przygotowuje 
również plany ponownego otwarcia hotelu Riverside. Działania te wpisują się w inne 
ważne inwestycje związane z rewitalizacją centrum Rochester, takie jak dotacja o 
wartości 10 mln USD pozyskana w ramach Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji Śródmieść, 
której celem jest poprawa stanu zaniedbanego kwartału między ulicami Main i Clinton. 
W ubiegłym tygodniu rozpoczęło się przyjmowanie propozycji społecznych na ten 
temat.  
  
Częścią programu pani gubernator jest także organizacja kolejnych sponsorowanych 
przez stan Nowy Jork konkursów biznesowych, których celem jest wspieranie rozwoju 
przyszłościowych branż. W związku z tym przyznano 20 mln USD na kontynuację 
udanego, znanego na całym świecie konkursu Luminate NY, obejmującego optykę, 
fotonikę i obrazowanie. Program ten przyciąga wizjonerskie firmy do regionu Finger 
Lakes, umożliwiając wykorzystanie bogatego ekosystemu dostępnych zasobów w celu 
przyspieszenia komercjalizacji nowych technologii branżowych.  
  

Komisarz Departamentu Transportu Stanu Nowy Jork, Marie Therese Dominguez, 
powiedziała: „Gubernator Hochul pokazała w swoim pionierskim projekcie budżetu 
transportowego, że zależy jej na realizacji przekształceniowych inwestycji 
transportowych, które są potrzebne mieszkańcom Rochester i całego regionu Finger 
Lakes. Stanowy Departament Transportu jest zaangażowany w przywracanie połączeń 
komunikacyjnych między społecznościami i wzmacnianie regionalnych gospodarek 
poprzez inteligentne inwestycje w infrastrukturę, dlatego jesteśmy dumni, że w naszym 
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pięcioletnim planie kapitałowym został uwzględniony projekt Inner Loop North o 
wartości 100 mln USD. Jeszcze raz dziękuję pani gubernator Hochul za tę inicjatywę i 
cieszę się na współpracę z naszymi lokalnymi partnerami nad realizacją tego projektu i 
zapewnieniem długoterminowego rozwoju Rochester i regionu Finger Lakes”.  

  
Komisarz ds. parków stanowych w stanie Nowy Jork, Erik Kulleseid, 
powiedział: „Parki podnoszą jakość życia społeczności przez cały rok, dlatego cieszę 
się, że mogę poprzeć wizję gubernator Hochul, która zakłada utworzenie parku 
stanowego w centrum Rochester. Nowy park podkreśli piękno wodospadu High Falls na 
rzece Genesee i będzie wspierał trwającą rewitalizację gospodarczą miasta oraz 
regionalną gospodarkę w zakresie turystyki rekreacyjnej”.  
  
Pełniąca obowiązki komisarz oraz desygnowana na stanowisko prezesa Empire 
State Development, Hope Knight, powiedziała: „Zaproponowane dziś przez 
gubernator Hochul inwestycje stanu Nowy Jork poprawią infrastrukturę, usprawnią 
turystykę i podniosą jakość życia w regionie Finger Lakes, w którym mieszka wielu 
specjalistów w dziedzinie technologii i który jest uznanym ośrodkiem branży optyki, 
fotoniki i obrazowania. Przyznane środki będą stanowić kontynuację strategicznego 
wsparcia stanu dla innowacyjnych projektów – od ROC the Riverway po konkurs 
biznesowy Luminate NY – które tworzą wizję rozkwitu i zrównoważonego rozwoju 
regionu na miarę XXI wieku”.  
  
Członek Izby Reprezentantów, Joe Morelle, powiedział: „Dzisiejsze ogłoszenie jest 
dowodem zaangażowania gubernator Hochul w poprawę jakości życia rodzin i rozwoju 
regionu Finger Lakes. Inwestycje te pomogą zrewitalizować śródmiejski korytarz 
komunikacyjny, wzmocnić regionalną gospodarkę oraz zapewnić bardziej sprawiedliwą i 
inkluzywną przyszłość naszej społeczności. Cieszę się z tego partnerstwa i liczę na 
dalszą owocną współpracę przy realizacji tych wspaniałych projektów”.  
  
Senator stanowy Jeremy Cooney powiedział: „Jestem wdzięczny za wsparcie 
gubernator Hochul dla regionu Finger Lakes i Greater Rochester. Ta inwestycja o 
charakterze transformacyjnym pomoże wzmocnić naszą lokalną infrastrukturę i 
przywrócić komunikację między dzielnicami dzięki projektowi Inner Loop North, a także 
dzięki II etapowi projektu Roc the Riverway, który zrewitalizuje nasze tereny 
nadbrzeżne wzdłuż rzeki Genesee. Jako były mieszkaniec Rochester i przewodniczący 
Komitetu Miast Północnej Części Stanu (Upstate Cities Committee) jestem dumny, że 
mogę poprzeć propozycję finansowania przedstawioną przez panią gubernator, która 
pomoże w rewitalizacji naszego śródmieścia”.  
  
Senator stanowa Samra Brouk powiedziała: „Ta ważna inwestycja w lokalne 
społeczności Finger Lakes poprawi sytuację tutejszych rodzin i przedsiębiorstw, dlatego 
jestem dumna z owocnych działań naszej delegacji. Projekty takie jak Inner Loop North 
mają na celu odwrócenie skutków dziesięcioleci zaniedbań i połączenie rodzin 
rozdzielonych decyzjami z przeszłości. Z niecierpliwością czekam na kolejne duże 
inwestycje lokalne finansowane z budżetu stanowego”.  
  



Członek Zgromadzenia i przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, 
Tworzenia Miejsc Pracy, Handlu i Przemysłu, Harry Bronson, 
powiedział „Delegacja stanowa regionu Greater Rochester jest dumna ze współpracy z 
gubernator Hochul i naszymi partnerami z administracji lokalnej na rzecz poprawy 
jakości życia rodzin w całym naszym regionie. Dzięki tym inwestycjom zbudujemy silną 
infrastrukturę, zapewnimy dobrze płatne miejsca pracy dla naszych ciężko pracujących 
mężczyzn i kobiet oraz zachęcimy przedsiębiorców do inwestowania w śródmieściu 
naszego miasta. Delegacja stanowa regionu Greater Rochester jest przekonana, że te 
inwestycje zaowocują powstaniem miejsca, w którym każdy będzie chciał mieszkać, 
pracować i wychowywać rodzinę”.  
  

Członkini Zgromadzenia Sarah Clark powiedziała: „Budżet jest odzwierciedleniem 
wartości tych, którzy go uchwalają. Jestem dumna, że wraz z panią gubernator mogę 
działać na rzecz stanu Nowy Jork, który inwestuje w przyszłość naszej społeczności. 
Ogłoszone dziś projekty wzmocnią nasz region i lokalną gospodarkę, a także podniosą 
jakość naszego życia. Modernizacja zoo w Seneca Park i stadionu Frontier Field, a 
także dalsze inwestycje w ramach projektu ROC the Riverway, w tym nowy park 
stanowy High Falls oraz remont centrum dla zwiedzających, dodatkowo wzmocnią 
pozycję Rochester jako ulubionej destynacji turystycznej w regionie Finger Lakes. Ze 
zmodernizowanych atrakcji w Rochester będą mogli korzystać lokalni mieszkańcy. 
Spodziewamy się też, że przyciągną one nowych gości, którzy wesprą nasze lokalne 
firmy i restauracje. Ukończenie projektu przebudowy Inner Loop pozwoli rozwiązać 
problem szkodliwej polityki transportowej z przeszłości, a jednocześnie poprawi jakość 
życia w naszych dzielnicach. Dzięki temu, a także dzięki dalszym inwestycjom w 
cieszący się powodzeniem program konkursowy Luminate NY będzie można 
wykorzystać bogatą historię Rochester w dziedzinie produkcji, stworzyć miejsca pracy i 
przyciągnąć nowe firmy do naszego regionu. Dziękujemy pani gubernator Hochul za jej 
działania. Dziękujemy też Empire State Development za konsekwentne inwestowanie w 
naszą lokalną infrastrukturę i gospodarkę”.  

  
Członek Zgromadzenia Demond Meeks powiedział: „Dziękuję pani gubernator 
Hochul za okazane zaangażowanie na rzecz naszych dzielnic i mieszkańców regionu 
Greater Rochester. Podjęte w przeszłości decyzje dotyczące lokalnej infrastruktury 
przyczyniły się jedynie do podziału dzielnic i pozbawienia mieszkańców cennych 
możliwości gospodarczych. Naprawa tych błędów i odbudowa naszej społeczności 
wymaga odważnych działań administracji i skutecznego przywództwa. Jestem 
wdzięczny za te wyraźnie widoczne inwestycje w rewitalizację naszych dzielnic i 
działania na rzecz poprawy sytuacji naszej społeczności. W związku ze zbliżającą się 
wielkimi krokami ustawą federalną o infrastrukturze o wartości ponad 1 bln USD należy 
podjąć zdecydowane działania, aby nasz stan wykorzystywał te zasoby na rzecz 
poprawy jakości życia mieszkańców. Musimy kontynuować wspólną pracę na rzecz 
sprawiedliwego i inkluzywnego ożywienia gospodarczego, uwzględniającego wszystkie 
rodziny i wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  
Członkini Zgromadzenia Jen Lunsford powiedziała: „Ta ogromna inwestycja w 
hrabstwie Monroe odbije się echem w całej naszej regionalnej gospodarce w postaci 
nowych miejsc pracy, wpływów z podróży i turystyki oraz wzrostu sprzedaży w 



okolicznych firmach. Jako bywalczyni zoo i regularny widz meczów Red Wings wiem, 
jaką wartość emocjonalną mają te obiekty dla rodzin z Finger Lakes, takich jak moja. 
Dzięki wieloletniej więzi z regionem Finger Lakes gubernator Hochul doskonale 
zrozumie znaczenie tych projektów. Dziękuję jej i naszym partnerom z rady rozwoju 
gospodarczego za pomoc w pozyskaniu tych ważnych środków”.  
  
Przewodniczący rady hrabstwa Monroe, Adam Bello, powiedział: „Gubernator 
Hochul zdaje sobie sprawę, jak ważne są inwestycje w kluczową dla lokalnej 
społeczności infrastrukturę, które pomagają poprawić jakość życia i odbudować tak 
istotną branżę rekreacyjną i turystyczną. Inwestycja w wysokości 42,5 mln USD w 
modernizację i rozbudowę zoo w Seneca Park pozwoli nam pozyskać nowe gatunki 
zwierząt, zbudować najwyższej klasy wybiegi, poprawić wrażenia gości i zapewnić 
więcej możliwości edukacyjnych dla rodzin i dzieci w zakresie kontaktu ze zwierzętami, 
dbania o nie oraz ochrony dzikich zwierząt i ich siedlisk. Z kolei inwestycja w wysokości 
10 mln USD w modernizację stadionu Frontier Field pomoże spełnić standardy Major 
League Baseball i sprawi, że ten ważny obiekt będzie domem drużyny Rochester Red 
Wings przez następne dziesięciolecia. Dziękuję gubernator Hochul za jej wizję, 
działania i stałe wsparcie dla wszystkich projektów w regionie Finger Lakes, które dziś 
przedstawiła”.  
  
Burmistrz Rochester, Malik Evans, powiedział: „Słowo «przekształcenie» absolutnie 
nie oddaje gigantycznego poziomu inwestycji ogłoszonych dziś przez gubernator 
Hochul dla Rochester i pozostałej części regionu Finger Lakes. Poprzez pełne 
finansowanie projektu Inner Loop North od początku jego realizacji, przy jednoczesnym 
przyspieszeniu postępów wdrażania programu ROC the Riverway i wykorzystaniu 
innych inwestycji wzdłuż korytarza rzeki Genesee gubernator Hochul zasadniczo 
zmieniła postrzeganie przyszłości Rochester. To nie jest już kwestia «czy», tylko 
«kiedy». Przyczyni się to do bezprecedensowego pobudzenia inwestycji prywatnych i 
stworzy niespotykane wcześniej możliwości dla naszych mieszkańców i interesariuszy. 
Jestem szczególnie wdzięczny, że gubernator Hochul podjęła celowe decyzje, które 
mają być zadośćuczynieniem za błędy poprzednich rządów, zastępując fizyczne 
przejawy rasizmu środowiskowego parkami, ulicami, po których można chodzić, 
przystępnymi cenowo domami i innymi obiektami służącymi budowaniu wspólnoty w 
dzielnicach zamieszkanych przez mniejszości, które przez długi czas były niszczone i 
zaniedbywane. Miasto Rochester ma prawdziwe szczęście, że nasza gubernator jest 
zaangażowana w działania na rzecz równości rasowej i w pełni rozumie ważną i 
korzystną rolę, jaką północne regiony odgrywają w rozwoju naszego stanu”.  
  
Prezes i dyrektor naczelna Seneca Park Zoo Society, Pamela Reed Sanchez, 
powiedziała: „Transformacja na taką skalę wymaga inwestycji ze strony stanu i 
hrabstwa – nie da się jej przeprowadzić wyłącznie dzięki prywatnym zbiórkom 
pieniędzy. Nowe budynki będą modelowymi przykładami integracji społecznej i 
zrównoważonego rozwoju, co pozwoli nam lepiej służyć społeczności, a jednocześnie 
przyciągnąć nowych odbiorców spoza naszego regionu. Dziękujemy gubernator Hochul 
za środki, które zapewnią lepszą przyszłość zoo w Seneca Park”.  
  



Prezes, dyrektor naczelna i dyrektor operacyjna Rochester Community Baseball, 
Naomi Silver, powiedziała: „Rozpoczynając 25. sezon naszej działalności na stadionie 
Frontier Field, zdajemy sobie sprawęć, że boisko wymaga znaczących ulepszeń, 
abyśmy mogli zachować zgodność ze standardami Major League Baseball oraz 
zapewnić godne warunki dla zawodników i trenerów. Mamy również nadzieję na 
modernizację obiektu, która poprawi wrażenia kibiców chodzących na mecze na 
Frontier Field, ponieważ zawsze staraliśmy się dostosowywać do zmiennych potrzeb i 
pragnień naszych wiernych fanów. Dziś oglądanie meczów wygląda zupełnie inaczej niż 
w 1997 r., kiedy otwarto stadion Frontier Field. Dziękujemy gubernator Hochul i 
przewodniczącemu rady hrabstwa Bello za ich działania, dzięki którym stadion Frontier 
Field będzie miał jedno z najlepszych boisk do baseballu w kraju – zarówno z 
perspektywy zawodników, jak i kibiców”.  
  
Sujatha Ramanujan, dyrektor zarządzająca Luminate NY, powiedziała: „Misją 
Luminate jest zapewnianie najlepszym przedsiębiorcom na wczesnym etapie rozwoju 
dostępu do jedynych w swoim rodzaju zasobów regionu Finger Lakes i stworzenie 
pierwszego na świecie akceleratora dla branży optyki, fotoniki i obrazowania. Jesteśmy 
wdzięczni za stałe wsparcie ze strony ESD i gubernator Hochul”.  
  

Ponadto w celu dalszego wspierania dynamiki rozwoju gospodarczego w regionie i w 
całym stanie gubernator Hochul ogłosiła w zeszłym tygodniu plany nowego programu 
grantowego stymulującego rozwój uzbrojonych terenów inwestycyjnych (Focused 
Attraction of Shovel-Ready Tracts New York, FAST NY), który ma przyciągnąć i 
rozwinąć kluczowe dla rozwoju gałęzie przemysłu w stanie Nowy Jork. Inicjatywa ta 
zapewni do 200 mln USD na nowy program grantów FAST NY wspierający rozwój 
terenów w celu przyciągnięcia producentów z branży high-tech, w szczególności z 
sektora produkcji półprzewodników, magazynowania, dystrybucji i logistyki, aby 
zintensyfikować rozwój uzbrojonych terenów inwestycyjnych w stanie Nowy Jork i 
zwiększyć atrakcyjność stanu dla dużych pracodawców.  

  
Prezes Monroe Community College, dr DeAnna R. Burt-Nanna, powiedziała: 
„Jesteśmy wdzięczni pani gubernator za wizję i zaangażowanie w poprawę jakości 
życia mieszkańców Rochester i tworzenie bardziej dynamicznych społeczności. 
Propozycja dotycząca finansowania rewitalizacji terenów High Falls otaczających 
kampus Monroe Community College w śródmieściu wpisuje się w nasze – wspólne z 
partnerami regionalnymi – wysiłki mające na celu budowane silniejszych społeczności w 
mieście Rochester i poza nim oraz rozwój lokalnej gospodarki”.  
  
Współprzewodniczący Rady Rozwoju Gospodarczego Regionu Finger Lakes, Bob 
Duffy, prezes i dyrektor naczelny Greater Rochester Chamber of Commerce oraz 
dr Denise Battles, prezes SUNY Geneseo, powiedzieli: „Regionalne inwestycje 
stanowe przedstawione dziś przez gubernator Hochul mają prawdziwie rewolucyjny 
charakter. Ukierunkowane projekty pomogą w przywróceniu połączeń komunikacyjnych, 
rozwoju turystyki i poprawie ogólnej jakości życia w regionie Finger Lakes. Rada 
regionalna bardzo się cieszy z możliwości dalszej współpracy z panią gubernator. 
Razem będziemy budować świetlaną przyszłość dla przyszłych pokoleń mieszkańców 
tego pięknego regionu”.  



  
Prezes i dyrektor naczelny Greater Rochester Enterprise, Matt Hurlbutt, 
powiedział: „Stan Nowy Jork dokonuje strategicznych inwestycji, które mają na celu 
podtrzymanie dynamiki centrum miasta Rochester, usprawnienie kluczowych atrakcji 
turystycznych oraz umocnienie wiodącej roli regionu w branży optyki, fotoniki i 
obrazowania. Każda z tych inwestycji wzmacnia pozycję regionu Greater Rochester 
jako idealnego miejsca do życia i rozwoju biznesu”.  
  
Dodatkowe informacje na temat propozycji budżetowych gubernator Hochul na rok 
2023 można znaleźć tutaj.  
  
Przyspieszenie realizacji programu rozwojowego „Finger Lakes Forward”  
Dzisiejsze ogłoszenie stanowi uzupełnienie programu „Finger Lakes Forward”, który jest 
kompleksową inicjatywą mającą na celu stymulowanie dynamicznego wzrostu 
gospodarczego i rozwoju lokalnej społeczności. Plan opracowany na poziomie 
regionalnym skupia się na inwestowaniu w kluczowe gałęzie przemysłu, w tym fotonikę, 
rolnictwo i produkcję żywności oraz zaawansowaną produkcję. Obecnie w regionie 
widoczne jest przyspieszenie realizacji programu „Finger Lakes Forward” dzięki 
stanowej inwestycji o wartości 500 mln USD w ramach Inicjatywy Rewitalizacji Regionu 
Upstate (Upstate Revitalization Initiative). Stanowa inwestycja w wysokości 500 mln 
USD zachęci prywatny biznes do zainwestowania ponad 2,5 mld USD, co zgodnie z 
planami władz regionu pozwoli na stworzenie nawet 8200 nowych miejsc pracy. Więcej 
informacji można znaleźć tutaj.  

  
Informacje na temat Empire State Development  
Empire State Development (ESD) jest główną agencją zajmującą się rozwojem 
gospodarczym 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 oraz marketing „I LOVE NEW YORK”, kultowej marki turystycznej 
stanu. Więcej informacji na temat Regionalnych Rad Rozwoju Gospodarczego i Empire 
State Development można znaleźć na stronach www.regionalcouncils.ny.gov i 
www.esd.ny.gov.  
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