
 
 גאווערנער קעטי האקול   7/19/2022 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

גאווערנער האקול אנאנסירט אז ראלף ווילסאן פארק פארוואלטונג, באפעלאו סיטי און שותפים  
  הויבן אן ארבעט אויף צוקונפטיגע ראלף ווילסאן פארק

  
מיליאן דאלאר אין געמיינזאמע אינוועסטירונג צו ערפילן קאמיוניטי'ס ציהל צו טראנספארמירן   110

קלאסיגע פארק אויף באפעלאו'ס  - ן אן אייגנארטיגע, ערשטדי געוועזענע לאסַאל פארק צו ווער
  וואסער ברעגעס

  
ערשטע שטאפל פון קאנסטרוקציע רעכנט אריין א פראמינענטע פיסגייער בריק פאר גרינגערע 

  צוטריט, באל שפיל ארט פארבעסערונגען און ברעגע פאררעכטונגען
  
  

גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט אז באפעלאו סיטי און די ראלף ווילסאן פארק 
פארוואלטונג האבן אנגעהויבן ארבעט אויף די ראלף סי. ווילסאן, דזשּוניאר הונדערטיאריגע פארק  

(Ralph C. Wilson, Jr. Centennial Park א ,)"אקער גרויסע, ערשט- 99, "ראלף ווילסאן פארק -
סיגע פארק פלאצירט אויף באפעלאו'ס וואסער ברעגעס. ארויסקומענדיג פון די אנווייזונגען פון לאק
"Imagine LaSalleגעטריבענע פלאנירונג פראצעדור פאר די  -" )משל זיך אויס לאסַאל(, די קאמיוניטי

  מיליאן דאלארדיגע 110וועט ראלף ווילסאן פארק אריבערגיין א  —געוועזענע לאסַאל פארק  
טראנספארמאציע צו ווערן איינס פון די שענסטע און מערסטע אינקלוסיווע פובליק שטחים אין דאס לאנד, 
דינענדיג דערנעבנדע איינוואוינער און באזיכער פון די גאנצע ראיאן און ווייטער. די נאמען פון די פארק איז 

, ראלף סי. ווילסאן, דזשּוניאר. עס  אין עהרע פון דער געוועזענער ביזנעסמאן, וועטעראן און פילאנטראפ
. די געצייכנטע בילדער פון די פלענער זענען  2025איז ערווארטעט צו פארענדיגט ווערן סוף 

  . דאפארעפענטליכט 
  

אנהענגער האבן געוואוסט פון דעם גרונדער, ראלף ווילסאן'ס    Buffalo Bills"דורות פון 
האט גאווערנער קעטי  איבערגעגעבנקייט צו באפעלאו און זיין ברייטהארציגקייט דורכאויס זיין לעבן", 

"דאס אנהויב פון די ארבעט אויף ראלף ווילסאן פארק וועט ברענגען א בשותפות'דיגע   האקול געזאגט.
די וואסער ברעגע פארק צו ווערן א ווירבלנדע קאמיוניטי פלאץ וואו צוקונפטיגע טראנספארמאציע פון 

דורות וועלן הנאה האבן זיך צוזאמצוקומען פאר פילע צוקונפטיגע יארן. דאס וועט פארזיכערן אז ראלף  
  ווילסאן'ס ליבשאפט פאר אונזער קאמיוניטי וועט פארזעצן צו האבן השפעה."

  
"דאס איז באפעלאו'ס גרעסטע וואסער  עזידענט בעלַאנגער האט געזאגט, פארוואלטונג באורד פר

ווען   1932ברעגע פארק און איז געווען אן אומאפטיילבארע טייל פון די מערב ניו יארקע קאמיוניטי זינט 
באפעלאו סיטי'ס הונדערטסטע געבורטסטאג איז אפגעהאלטן געווארן דארט. א דעוועלאּפמענט אויף  

עשעהט איינמאל אין א יובל. די ראלף ווילסאן פארק וועט זיין צווישן די לאנד'ס בעסטע  אזא פארנעם ג
פארקס און וועט האבן א ווייט גרייכנדע ווירקונג אויף אונזערע געגנטער. דורות פון באפעלאו איינוואוינער  

בעטן מיט וועלן זיך דא צוזאמקומען און שאפן אומפארגעסליכע זכרונות. מיר זענען שטאלץ צו אר

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fspaces.hightail.com%2Fspace%2FrBoACx4l4g&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C5c3b377f8fab41edd91e08da69b2e1c8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637938514263372924%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=R2XWjfXXvcH%2FK4n%2BySVZwiozgxpLanGSbSZUSSVdSqQ%3D&reserved=0


שותפים פון די גאנצע קאמיוניטי צו העלפן די פארק אנקומען צו די מאקסימום פון אירע מעגליכקייטן אלץ  
  א דעסטינאציע פאר מערב ניו יארקער און פאר באזיכער פון די גאנצע ראיאן און ווייטער."

  
סאן געקומען צו באפעלאו און  איז מערי וויל 2018"אין אקטאבער מעיאר בייראן וו. ברַאון האט געזאגט, 

דערווארעמט אונזער סיטי'ס געמיינזאמע הארץ מיטן אנאנסירן אז די ראלף סי. ווילסאן פאונדעישען וועט 
מיליאן דאלאר צו העלפן מיין אדמיניסטראציע'ס באמיאונגען צו טראנספארמירן די   50אינוועסטירן 

וואסער ברעגע דעסטינאציע וואס וועט ארויסנעמען  קלאסיגע -געוועזענע לאסַאל פארק צו ווערן אן ערשט
די מערסטע פון די נאטורליכע שיינקייט פון די אייגנארטיגע פלאץ. די היינטיגע אנהויב פון די ארבעט איז 

א וויכטיגע דערגרייכונג אויפן וועג פון די אינקלוסיווע און אפענע פלאנירונג פראצעדור צו בויען א פארק  
או די דערנעבנדע קאמיוניטי און אלע באפעלאו איינוואוינער וועלן הנאה האבן פאר  פאר די מענטשן וו

  פילע צוקונפטיגע דורות." 
  

  אנגעפירטע דעוועלאּפמענט-קאמיוניטי 
  

מיליאן דאלארדיגע אינוועסטירונג האט די פאונדעישען צוגעלייגט נאך   50אין צוגאב צו די ערשטע 
געטריבענע  -א קאמיוניטי —אינציאטיוו  Imagine LaSalleגעלטער צו פינאנצירן די עפענונג פון די  

ויקלען א ציהל פאר די קאמיוניטי פאר אנטובאמיאונג אנגייענדיג פאר עטליכע יאר צו איבערטראכטן און 
קלאסיגע דעסטינאציע פאר שכנים, איינוואוינער און  -עס צו טראנספארמירן צו ווערן אן ערשט  די פארק

 University at Buffalo Regionalבאזיכער. די באפעלאו אוניווערסיטעט ראיאנאישע אינסטיטוט )
Institute, UBRI  האט אנגעפירט מיט די צוזאמענארבעט דורכן ארבעטן מיט די ווילסאן פאונדעישען, די )

(,  Community Foundation for Greater Buffaloקאמיוניטי פאונדעישען פאר גרעיטער באפעלאו )
(, די  Division of Parks and Recreationבאפעלאו סיטי'ס דיוויזיע פון פארקס און פארוויילונג )

 ,Buffalo Urban Development Corporationלאו שטאטישע אנטוויקלונג קערפערשאפט )באפע
BUDC( די דעּפארטמענט פון קאמיוניטי סערוויסעס און פארוויילונג פראגראמען ,)Department of 

Community Services and Recreational Programming  און די מעיאר'ס אפיס פאר )
  (.Office of Strategic Planning) סטראטעגישע פלאנירונג  

  
פינאנצירער און פארמישטע פארטייען האבן זינט דאן געארבעט צו נאכקומען די קאמיוניטי'ס ציהל פאר  
ראלף ווילסאן פארק. ווערנדיג דעזיינט צו באשיינען די פארק'ס קולטור פון פארשידנארטיגקייט און פון 

וועט עס   —אין זיך נאטור מיט באגייסטערנדע גראז און ביימער ארייננעמען יעדן איינעם, און צו האבן 
אריבערגיין א דראמאטישע טראנספארמאציע. די שטחים וועלן זיך טוישן מיט ברייטע בערג און טאלן,  

אקטיווע און פארשידנארטיגע פארוויילונג אקטיוויטעטן און שפיל ערטער פאר קינדער אין יעדע עלטער.  
ט פארמערן די פארבינדונג פון די קאמיוניטי דורך א נייע פיסגייער בריק, מאקסימיזירן  די נייע דעזיין ווע

זיכערע צוטריט צו די וואסער און אוועקשטעלן א באפעסטיגטע ברעגע צו פארמינערן די ווירקונגען פון 
  קלימאט טויש און פון העכערנדע לעיק וואסער שטאפלען.

  
פון די ראלף סי. ווילסאן, דזשּוניאר פאונדעישען, האט   CEO דעיוויד א. עגנער, פרעזידענט און

"די היינטיגע אנהויב פון די ארבעט וואלט נישט מעגליך געווען אן די מיטארבעט פון באפעלאו  געזאגט, 
סיטי, ניו יארק סטעיט און אזויפיל שותפים וועלכע זענען זיך צוזאמגעקומען צוזאמען צו אויסנוצן און בויען 

, באעהרנדיג אונזער  2018פארפליכטונג וואס איז געמאכט געווארן דורך די פאונדעישען אין  אויף די
צוזאמענארבעט פראצעדור האט אהערגעשטעלט אן   Imagine LaSalleגרונדער, ראלף ווילסאן. די 

אמביציעזע קאמיוניטי ציהל פאר די צוקונפטיגע ראלף ווילסאן פארק, און עס האט אויסגעפלאסטערט די  
וועג פאראויס פאר די געוואלדיגע גרופע פון שותפים, פארמישטע פארטייען און פינאנצירער זיך 

יובל אינוועסטירונג אין א פובליק שטח וואס וועט זיין  -א-אין- לאנצושליסן מיט אונז אינעם שטיצן די אמא
  אפן און וועט ווארעם ענטפאנגען יעדן איינעם."

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fregional-institute.buffalo.edu%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F3%2F2018%2F10%2FImagineLaSalleBriefingBook_FINAL_SinglesReduced.pdf&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C5c3b377f8fab41edd91e08da69b2e1c8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637938514263372924%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9bED9QdNci1FPQ%2BFwO%2FtXsS2mw5TP3UPsmT%2FfjmbWqg%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fregional-institute.buffalo.edu%2Fwp-content%2Fuploads%2Fsites%2F3%2F2018%2F10%2FImagineLaSalleBriefingBook_FINAL_SinglesReduced.pdf&data=05%7C01%7CMing-huai.Hall%40otda.ny.gov%7C5c3b377f8fab41edd91e08da69b2e1c8%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637938514263372924%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=9bED9QdNci1FPQ%2BFwO%2FtXsS2mw5TP3UPsmT%2FfjmbWqg%3D&reserved=0


  קאנסטרוקציע צייטפלאן 
  

די פארק וועט געבויט ווערן אין שטאפלען אין די קומענדיגע עטליכע יאר. קאנסטרוקציע איז ערווארטעט  
יבנדיג מיט א פראמינענטע פיסגייער בריק וואס וועט גיבן פאר פארק  זיך אנצוהויבן סוף סומער, זיך אנהו

באזיכער גרינגערע צוטריט צו די פארק. די פלענער רופן אויך צו איבערמאכן עטליכע בעיסבאל און  
סאפטבאל שפילערטער און צו איבערמאכן די וואסער ברעגע צו באפעסטיגן די ברעגע צו באשיצן די  

  וואסער שטאפלען און שווערע וועטערס. פארק פון העכערע לעיק
  

 .U.Sטייל אנדערע ארבעט איז שוין פארענדיגט געווארן: די פאראייניגטע שטאטן ענדזשינירונג ארמיי )
Army Corps of Engineers  האט רענאווירט די עקזיסטירנדע דאמבע אין פארנט פון די )Colonel 

Ward  פארנעם, די באפעלאו וואסער אויטאריטעט )ּפאמּפינג סטאנציע אויף א באדייטנדעBuffalo 
Water Authority אינטשיגע וואסער רער און  -48( האט פארענדיגט קריטישע פאררעכטונגען פון א

 Waterfrontפארבעסערונגען צו די סקעיטינג פארק און צו די עמפייער סטעיט טרעיל הונטן פון די 
Village ן.הייזער זענען פארענדיגט געוואר  

  
Michael Van Valkenburgh Associates (MVVA)באזירטע לאנדשאפט ארכיטעקטור -, א ניו יארק

פירמע באקאנט איבערן וועלט פאר איר שעפערישע און אייגנארטיגע שטאטישע דעזיין האט דעזיינט די  
עקט  פראי Imagine LaSalleאון מיט  BUDC ,UBRIפארק אין צוזאמענארבעט מיט באפעלאו סיטי, 

דעזיינט אויך א "שוועסטער" ראלף ווילסאן פארק אויף די דעטרויט וואסער ברעגע, די   MVVAשותפים. 
די ארכיטעקטור און ענדזשענירונג   אנדערע לאקאציע וואו די ווילסאן פאונדעישען קאנצעטרירט זיך.

קציע פון די נייע  פירט אן מיט די דעזיין און קאנסטרו schlaich bergermann partner (sbp)פירמע 
, פארבינדנדיג ראלף ווילסאן פארק מיט ארומיגע I-190פיסגייער בריק וואס לויפט לענגאויס די  

א מאנשאפט פון  מענעדזשען די גאנצע פראיעקט. Gardiner & Theoboldאון  BUDC געגנטער.
, וועלן  Gilbane Building Companyפארשידנארטיגע קאנסטרוקציע פירמעס, אנגעפירט דורך 

  צושטעלן קאנסטרוקציע מענעדזשמענט סערוויסעס.
  

  פינאנצירנדע שותפים 
  

די ערשטע שטאפל פון די פארק איז פולשטענדיג פינאנצירט און די אלגעמיינע פארק איז שוין פינאנצירט 
  פראצענט צו שטיצן די קאנסטרוקציע. 90

  
מיליאן דאלארדיגע גרענט צו שטיצן די   10האט ניו יארק סטעיט געשאנקען א  2019אין אקטאבער 

 NYSענווייראמענטאלע איינריכטונגען קערפערשאפט ) NYSקאנסטרוקציע פון די פיסגייער בריק. די 
Environmental Facilities Corporation מיליאן דאלאר פאר די ברעגע און   2.5( האט צוגעשטעלט

 Buffalo Blueway'ס Buffalo Niagara Waterkeeperמיליאן דאלאר זענען געקומען פון  1.5
)באפעלאו וואסער שטרוים וועג( אינציאטיוו צו אריינבויען א וואסער שטרוים וועג אין די פארק, טיילווייז  

אין צוגאב האט די   (.Empire State Developmentפינאנצירט דורך עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט )
מיליאן  2געשאנקען   (Department of the Interiorפאראייניגטע שטאטן אינטעריער דעּפארטמענט )

 Outdoor Recreationדאלאר פאר די שפילארט דורך דעם 'דרויסנדיגע פארוויילונג מסורה שותפות' )
Legacy Partnership, ORLP .פראגראם )  

  
מיליאן דאלאר צו שטיצן די נייע פיסגייער בריק צו פארבינדן די   3באפעלאו סיטי האט צוגעשטעלט 

די געגנט צו די פארק און צו די ברעגע. די ווילסאן פאונדעישען האט  אונטערשטע מערב זייט פון
מיליאן דאלאר אין מעטשינג פָאנדס פאר די פיסגייער בריק און ברעגע באפעסטיגונג   10צוגעלייגט נאך 

 Greenway Comissionצו פארזיכערן אז די פולשטענדיגע קאמיוניטי ציהל ווערט פארווירקליכט. די  
מיליאן דאלאר צו שטיצן די פארמערטע פארבינדונג צו די ברעגע און עמּפייער  2.5ט האט צוגעשטעל



 MLB-MLBPA Youthסטעיט טרעילס, און אזוי אויך פארמערטע צירקולאציע אריבער די פארק. 
Development Foundation   )א געמיינזאמע אינציאטיוו צווישן  –)יונגווארג אנטוויקלונג פאונדעישען

Major League Baseball  און דיMajor League Baseball  1שפילער פארבאנד האבן צוגעשטעלט  
  מיליאן דאלאר פאר די רענאוואציעס פון די בעיסבאל און סאפטבאל שפילערטער פאר יונגווארג.

  
 National Oceanicאין צוגאב האט די נאציאנאלע אקעאנישע און אטמאספערישע אדמיניסטראציע ) 

and Atmospheric Administration, NOAA )–   אין קאארדינאציע מיט די פאראייניגטע שטאטן
  2צוגעשטעלט  –( Environmental Protection Agency, EPAענווייראנמענטאלע באשיצונג אגענטור ) 

 ,Great Lakes Restoration Initiativeמיליאן דאלאר פון 'גרעיט לעיקס צוריקברענגונג אינציאטיוו' )
GLRI ) געלטער צו שטיצן ענדזשענירונג און דעזיין ארבעט און די ארבעט וואס דארף געטוהן ווערן

בעפאר קאנסטרוקציע צו צוריקברענגען די ים באשעפענישן דורך א ראיאנישע שותפות מיט די גרעיט  
  לעיקס קאמיסיע.

  
אנייטע שותפות מיט  געלטער דורך א ב GLRIמיליאן דאלאר פון  10רעקאמענדירט יעצט נאך  NOAAדי 

די גרעיט לעיקס קאמיסיע פאר די קאנסטרוקציע פון די צוריקברענגונג פראיעקט צו פארמערן די ים  
באשעפענישן און צו בויען א מער באפעסטיגטע ברעגע. די באמיאונגען וועלן פיל שטיצן די גרעיט לעיקס  

ק אלץ א פריאריטעט לאקאציע פאר ים  צוריקברענגונג אינציאטיוו אקציע פלאן, מיט ראלף ווילסאן פאר
באשעפענישן צו באשיצט און צוריקגעברענגט ווערן. די פארק וועט זיך געפונען אין די ניאגארא  

אזוי באשטימט טיילווייז צוליב די פארלוסט פון פיש   — ( Area of Concern, AOCבאזארגנדע געגנט )
ונגען. אין צוגאב וועט די צוזאמענארבעט צווישן די און ים באשעפענישן און די שאדן צו די פיש באפעלקער

Buffalo Niagara Waterkeeper  און דיNYS   דעּפארטמענט פון ענווייראמענטאלע אפהיטונג
(Department of Environmental Conservation, DEC אויף די ברעגע זיך ארויסלאזן אויף א מיסיע )

דענע אינציאטיוון וואס וועט אריינרעכענען די מערב ניו יארק  צוריקצוברענגען די באשעפענישן און פארבינ
לאנד פארוואלטונג באמיאונג צו לאקאל זאמלען און איינזייען ארטיגע פלאנצונגען פאר די ברעגע שטח  

 National Fish and Wildlifeבאשעפענישן פאונדעישען )- פון די פארק. די נאציאנאלע פיש און ים
Foundationביימער. 2,600שטיצן דורכן איינפלאנצן איבער  ( וועט אויך  

  
"די צוקונפטיגע ראלף ווילסאן פארק  קאמישאנער בעזיל סעגָאוס האט געזאגט,  DECניו יארק סטעיט 

איז א באגייסטערנדע פראיעקט מיט גרויסע ענווייראמענטאלע בענעפיטן צו די ארומיגע קאמיוניטיס, 
ברענגענדיג נייע פובליק צוטריט צו די לעיק ערי און ניאגרא ריווער ברעגעס און דרויסנדיגע אויפקלערונג  

'ס איבערגעגעבנקייט צו DECע קוועלער. עס שטיצט אויך די געציהלט צו היטן אויף אונזערע נאטורליכ
באשעפענישן, אפשפיגלנדיג א באדייטנדע געלעגנהייט צוריקצוברענגען פארלוירענע און  -היטן אויף ים

  באשעפענישן וועלכע פלעגן רופן די פלאץ זייער היים."-געשעדיגטע פיש און ים
  

"מיינע וואונטשן פארן אנקומען  ניו יארק סטעיט פארקס קאמישאנער עריק קאלעסייד האט געזאגט, 
צו א וויכטיגע עררייכונג אויפן וועג צו בויען די נייע פארק אויף די געוואלדיגע באפעלאו וואסער ברעגעס.  

ס איז אזוי צופרידנשטעלנד  פובליק פארקס זענען אן אומאפטיילבארע און וויכטיגע טייל פון קאמיוניטיס. ע
צו זעהן די ראלף סי. ווילסאן, דזשּוניאר פאונדעישען און די מענטשן פון באפעלאו זיך צוזאמקומענדיג צו 

  בויען די וואונדערבארע און אינקלוסיווע פובליק פארק."
  

האט  ראיאנישע אדמינסטראטארשע ליסא פ. גארסיע 2ענווייראמענטאלע באשיצונג אגענטור ראיאן 
"היינט איז א באגייסטערנדע טאג פאר יעדער וואס האט ליב באפעלאו און לעיק ערי. דער  געזאגט, 

פראיעקט איז אהערגעשטעלט געווארן זיך רעכענענדיג מיט די קאמענטארן פון א קאמיוניטי וואס איז  
ון די בענעפיטן היסטאריש געווען איבערגעלאדנט מיט לופט פארפעסטיגונג און נישט געקענט געניסן פ

פון די וואונדערבארע וואסער ברעגע. דורך די אינוועסטירונגען פון די אומפארטייאישע אינפראסטראקטור  



געזעץ, וועלן מיר מאכן פרעצענדענטלאזע פארשריט מיטן צוריקברענגען און באשיצן די וואסערן פון 
  שטחים פאר יעדן צו געניסן."באפעלאו, פארזיכערנדיג צוטריט צו די וואסער ברעגע און גרינע  

  
"ראלף ווילסאן איז געווען א טייערע פריינט מיינער, און די  סענאטאר טשאק שּומער האט געזאגט, 

פארק וועט זיין א פאסיגע אנדענק צו זיין ירושה און שטאנדהאפטיגע איבערגעגענקייט צו באפעלאו.  
ן אז פובליק צוטריט צו די וואסער ברעגע איז  בקרוב וועט א מאדערנע און ווירבלנדע פארק זיכער מאכ

באמת מעגליך פאר יעדן. איך וויל אפלאדירן די ווילסאן פאונדעישען פאר זייער שטאנדהאפטיגע 
געטריישאפט צו ראלף'ס ווייטע בליק, די באפעלאו פאר זייער איבערגעגעבנקייט צו דעם פראיעקט, און 

די הערליכע פובליק איינריכטונגען צו די הערליכע שטח פון די ארבייטער וועלכע גייען אט אט ברענגט 
  וואסער ברעגע לאנדשאפטן."

  
"די איבערגעגעבנקייט פון די ראלף ווילסאן פארוואלטונג  קאנגרעסמאן ברייען היגינס האט געזאגט, 

נפטיגע איז א מתנה וואס וועט בענעפיטירן די מענטשן פון באפעלאו און מערב ניו יארק פאר פילע צוקו
מיר זענען גאר    דורות. פארקס בלאזן אריין רואיגקייט און ענערגיע אין די קאמיוניטיס ארום זיי.

מיליאן   24באגייסטערט צו זעהן די ארבעט זיך אנהויבנדיג א דאנק די אנדענק אינוועסטירונג און איבער 
דער פראיעקט פארבינדט בעסער מענטשן מיט זייערע ברעגעס,    דאלאר אין פעדעראלע פינאנצירונג.

  מיט געזונטע פארוויילונג אפציעס, און איינער מיט דעם אנדערן." 
   

"די היינטיגע אנהויב פון די ארבעט ביישטייערט צו ראלף סטעיט סענאטאר טים קענעדי האט געזאגט, 
באפעלאו דורכן שטיצן אן אינקלוסיווע,  סי. ווילסאן, דזשּוניאר'ס ווייטע בליק פאר א בעסערע  

קלאסיגע פובליק פלאץ וואס וועט ברענגען נייע געלעגנהייטן צו באשיינען  -צוזאמענארבעטנדע און ערשט
אינוועסטירן אין דעם   אונזער סיטי'ס וואסער ברעגע און בויען א פאר וואס איז באמת פאר די מענטשן.

ילע שטאפלען פון רעגירונג, נישט נאר ווייל עס וועט ברענגען  פראיעקט איז געווען א פריאריטעט ביי פ
( שטאט', נאר אויך ווייל עס באעהרט  Queenאומפארגלייכליכע פארוויילונג געלעגענהייטן צו די 'קעניגן )

  מר. ווילסאן'ס ירושה און איבערגעגעבנקייט צו די צוקונפט פון אונזער ברייטע ראיאן."
  

"די נייע ראלף סי. ווילסאן, דזשּוניאר הונדערטיאריגע פארק  סטעיט סענאטאר שָאן רייען האט געזאגט, 
וועט זיין א הערליכע אנדענק צו די לעבן און ירושה פון ראלף ווילסאן און זיין ברייטהארציגקייט צו די  

ר ברעגע דעסטינאציע,  באפעלאו און מערב ניו יארק קאמיוניטי. די נייע פארק וועט זיין א וואסע
צושטעלנדיג פארוויילונג געלעגנהייטן פאר ארומיגע געגנטער און מענטשן פון ארום די ראיאן. איך בין  

שטאלץ אז ניו יארק סטעיט האט אינוועסטירט אין די געוואלדיגע פראיעקט, און איך באדאנק מערי  
ן שטאנדהאפטיגע איבערגעגעבנקייט צו ווילסאן און די ווילסאן פאונדעישען פאר זייער פירערשאפט או

  אונזער קאמיוניטי."
  

"די ראלף ווילסאן פארק איז סטָאוקס האט געזאגט, - אסעמבלי מאיאריטעט פירערין קריסטאל ּפיּפלס
אן אמת'ע עדות צו די זאכן וואס מיר קענען עררייכן דורכן ארבעטן צוזאמען מיט די קאמיוניטי. א דאנק די  

ן פארשידענע שותפים אין רעגירונג און אין די פריוואטע סעקטאר, וועט באפעלאו  שווערע ארבעט פו
קלאסיגע פלאץ זיך צוזאמצוקומען, מיט פארמערטע צוטריט צו אונזער וואסער ברעגע און -האבן אן ערשט

פארברייטערטע און פארשענערטע גרינע שטחים. די טראנספארמאטיווע פראיעקט וואלט נישט מעגליך  
אן די געוואלדיגע ארבעט פון די ראלף סי. ווילסאן, דזשּוניאר פאונדעישען, אזוי ווי זיי זעצן פאר צו   געווען

  ממשיך זיין די ירושה פון ראלף ווילסאן, דזשּוניאר."
  

באפעלאו שטאטישע אנטוויקלונג קערפערשאפט פרעזידענט ברענדי מעריוועדער און עקזעקיוטיוו  
"אין נאמען פון מעיאר בייראן ברַאו, פארזיצער פון די  אנדּור האבן געזאגט, וויצע פרעזידענט רעבעקע ג

BUDC  באורד פון דירעקטארס, און ברענדען מעהעפי, פארזיצער פון דיBUDC   שטאט צענטער
קאמיטע, זענען מיר אזוי באגייסטערט צו פייערן די אנהויב פון די ארבעט אויף די ראלף ווילסאן פארק. א  



ק פאר אונזערע פאנטאסטישע פראיעקט שותפים וועלכע האבן געארבעט אזוי שווער אין לויף  גרויסן דאנ
פון די עטליכע פארגאנגענע יאר אונז צו ברענגען צו די פונקט. אוועקשטעלן די ראלף ווילסאן 

קלאסיגע וואסער ברעגע דעסטינאציע איז אין איינקלאנג מיט  -הונדעריאריגע פארק אלץ אן ערשט
BUDC בליק צו פארשענערן די געפיל פון די פלאץ אין איינס פון די מערסטע פארשידנארטיגע  'ס

  געגנטער אין באפעלאו סיטי."
  

MLB  אוןMLBPA   יונגווארג אנטוויקלונג פאונדעישען עקזעקיוטיוו דירעקטארין דזשין לי בעטרּוס
"מיר זענען שטאלץ זיך צו אנשליסן מיט די ראלף סי. ווילסאן, דזשּוניאר פאונדעישען און  האט געזאגט, 

סאן געטריבענע אויפלעבונג פון די ראלף וויל-מיט אלע אנדערע געוואלדיגע שותפים אויף די קאמיוניטי
פארק. אונזער שטיצע פאר דעם פראיעקט איז אינגאנצן אין איינקלאנג מיט די מיסיע פון אונזער  

ארגאניזאציע צו פארמערן די אנטיילנעמונג פון יונגווארג אין בעיסבאל און סאפטבאל און צוזאמצוברענגען  
  ארענדיגונג פון די פארק." פארשידענע קולטורן און קאמיוניטיס. מיר קוקן ארויס צו זעהן די גענצליכע פ

  
"די גרעיט לעיקס  גרעיט לעיקס קאמיסיע עקזעקיוטיוו דירעקטארין עריקע דזשענסען האט געזאגט, 

- קאמיסיע איז שטאלץ מיט איר ראלע מיטן פארמערן ברעגע באפעסטיגונג און פארמערן פיש און ים
ער און פארגעשריטענער פראיעקט איז  באשעפענישן אין די ניאגארא ריווער באזארגנדע געגנט. דער ניי

אנטוויקלט געווארן דורך אן איבערגעגעבענע מאנשאפט פון לאקאלע שותפים, ביזנעסער, סטעיט און  
פעדעראלע אגענטורן, נאכפאלגנדיג א שטאנדהאפטיגע קאמיוניטי פלאנירונג פראצעדור, און עס רעכנט  

ון די ברייטערע טראנספארמאציע פון די פארק.  באשעפענישן אלץ טייל פ-אריין דאס צוריקברענגען ים
מיר זענען באגייסטערט אז עס וועט ברענגען עקאלאגישע בענעפיטן און פארוויילונג געלעגנהייטן פאר די  

  גאנצע באפעלאו קאמיוניטי."
  

NOAA  פישערייען אפיס פון ים-( באשפענישן אפהיטונגOffice of Habitat Conservation  )
"דער ראלף ווילסאן פארק פראיעקט וועט צושטעלן  ערי סעלבערג האט געזאגט, דירעקטארין ק

סיסטעם און פאר באפעלאו סיטי דורכן שאפן זומפן -מערערע בענעפיטן פאר די ניאגארא ריווער עקא 
אויף די ברעגע, אוועקנעמענדיג פארהארטעטע ברעגעס און שאפן א פלאץ פאר פארשידענע סארטן פיש  

איז שטאלץ צו זיין א שותף אויף אזא טראנספארמאטיווע אונטערנעמונג פאר    NOAAדי  צו קענען לעבן.
    די לאקאלע קאמיוניטי, און מיר זענען באגייסטערט צו זעהן דעם פראיעקט אונטערוועגנס."

  
מאורין א.   CEOניו יארק סטעיטל ענווייראמענטאלע איינריכטונגען קערפערשאפט פרעזידענט און 

צו שטיצן די וויכטיגע ענווייראמענטאלע   EFC"עס איז א פארגעניגן פאר די קאולמאן האט געזאגט, 
מיליאן דאלארדיגע גרינע ערפינדונגען גרענט צו העלפן מאכן די   2.5גערעכטיגקייט פראיעקט מיט א 

נע שטחים צו די ברעגע  דער פראיעקט וועט צולייגן הערליכע גרי לעיק ערי ברעגעס צוריק נאטורליך.
פלאנצונגען  - דורכן אראפנעמען צעמענטענע ווענט און עס טראנספארמירן מיט זומפן וואס שטעלן צו ים 

און א פלאץ פאר פיש צו לעבן וואס וועט בליהען איבער די צייט און צולייגן נאטורליכע שטאנדהאפטיגקייט 
טעלן פארוויילונג געלעגנהייטן פאר די מענטשן  . דער פראיעקט וועט נישט נאר צושצו די וואסער ברעגע

פון באפעלאו און אירע באזיכער, נאר עס וועט אויך פארבעסערן די קוואליטעט פון די וואסער פון לעיק  
ערי דורכן אפהאלטן פארפלייצונג געשעענישן, רעדוצירן אפשווענקונג פון די ברעגע, צוריקברענגען  

  פלאצונגען און פאר ים און ווילדע באשעפענישן."-ים  קארבאן און צושטעלן מער פלאץ פאר
  

Buffalo Niagara Waterkeeper   ,עקזעקיוטיוו דירעקטארין דזשיל דזשעדליקע האט געזאגט
געווען גאר באגייסטערט צו זיין  Buffalo Niagara Waterkeeper"פאר די פארגאנגענע פינף יאר איז 

יובל פראיעקט אויף אונזער סיטי'ס וואסער  -א-אין- אין די אמאל  טייל פון די געוואלדיגע פארק מאנשאפט
ברעגע. די איבערגעגעבנקייט און ווייטע בליק פון די ראלף סי. ווילסאן, דזשּוניאר פאונדעישען, צוזאמען 

מיט די מיטארבעט פון באפעלאו סיטי און צענדליגע שותפים, וועלן ברענגען א מסורה פון יושר'דיגע  
סיסטעמען אין אנדענק פון מר. ווילסאן. עס איז אן עהרע פאר  -יט און געזונטע עקא פובליק צוטר



Waterkeeper  צו שטיצן די ארבעט דורך אונזערBuffalo Blueway  אינציאטיוו און דורכן העלפן
סיסטעם פינאנצירונג פאר די פארק. מיר  -פארזיכערן באדייטנדע באשפענישן צוריקברענגונג און עקא

- וייטער אן איבערגעגעבענע שותף צו באגלייטן דעם פראיעקט ביז סוף און פארזיכערן אז עקאבלייבן ו
  סיסטעם און ברעגע פארבעסערונגען ווערן ערפאלגרייך דורכגעפירט."

  
  איבער די ראלף ווילסאן פארק פארוואלטונג

- פאר- ( איז די נישט Ralph Wilson Park Conservancyדי ראלף ווילסאן פארק פארוואלטונג ) 
ארדינסט ארגאניזאציע וואס איז אויפגעשטעלט געווארן צו ארבעטן בשותפות מיט באפעלאו סיטי צו  פ

אקער גרויסע - 99אפערירן, אויפהאלטן און שטופן פאר פובליק באנוץ פון די ראלף ווילסאן פארק, א 
געס פון לעיק ערי און אין באפעלאו סיטי. די פארוואלטונג וואס איז  פארק וואס געפונט זיך אויף די ברע

איז איבערגעגעבן צו נאכפאלגן די פריאריטעטן וואס זענען  2021אוועקגעשטעלט געווארן אין 
פובליק צוזאמענארבעט פראצעדור און צו אוועקשטעלן  Imagine LaSalleאויסגעלייגט געווארן דורך די 

נגייענדע  די סיסטעם דורך וועלכע די פארק וועט אפערירט און אויפגעהאלטן ווערן, מיט אן א
  קאנצעטרירונג צו אויסהערן די זארגן פון די קאמיוניטי וועם עס דינט.

  
די פארוואלטונג וועט ארבעטן פון די נאענט מיט די לאקאלע קאמיוניטי און מיט באפעלאו סיטי פארקס  

דעּפארטמענט, אננעמנדיג פאראנטווארטליכקייטן ווי פארבעסערטע פארק אויפהאלטונג,  
ן צו אנדערע זאכן פון די סטרוקטורן, אויפהאלטן די גראז, גערטנער, אויסשטאטונגען,  פארבעסערונגע

צו לערנען   געשעענישן און פראגראמען, גיבן ערלויבענישן צו נוצן די שטח, מארקעטינג און ברענדינג.
  .https://RWParkBuffalo.orgמער, באזוכט 
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