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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROCHESTER GOSPODARZEM 
KONFERENCJI NA TEMAT KANAŁÓW STANU NOWY JORK W 2022 ROKU  

  
Odbywająca się co dwa lata konferencja gromadzi zwolenników z całego stanu 

Nowy Jork, którzy dzielą się strategiami na rzecz poprawy jakości życia w 
społecznościach położonych nad kanałem  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że miasto Rochester będzie gospodarzem 
Konferencji na temat Kanałów Stanu Nowy Jork w 2022 r. (2022 New York State Canal 
Conference), organizowanego co dwa lata wydarzenia, które gromadzi entuzjastów 
kanałów i śródlądowych szlaków wodnych, profesjonalistów i naukowców, aby uzyskać 
informacje na szereg tematów związanych z kanałami w stanie Nowy Jork, jednocześnie 
świętując ich bogatą historię. Konferencja, która będzie miała miejsce od 2 do 4 
października w hotelu Strathallan, jest organizowana przez stowarzyszenie Canal Society 
of New York State i sponsorowana przez Urząd Energetyczny Stanu Nowy Jork (New 
York Power Authority), Korporację Zarządzania Kanałami Stanu Nowy Jork (New York 
State Canal Corporation) oraz zarząd Korytarza Dziedzictwa Narodowego Kanał Erie 
(Erie Canalway National Heritage Corridor). Oczekuje się, że wydarzenie to przyciągnie 
setki uczestników do centrum Rochester, co przyczyni się do pobudzenia lokalnej 
gospodarki.  
  
„W oczekiwaniu na 200. rocznicę otwarcia Kanału Erie w 2025 r., jest to okazja dla 
społeczności położonych nad kanałami, aby zarówno uczcić historyczne znaczenie tego 
momentu dla stanu Nowy Jork, ale także docenić wartość, jaką nasz system kanałów 
wnosi do ich lokalnych gospodarek i dumę, jaką przynosi ich społecznościom”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Konferencja na temat Kanałów umożliwia 
mieszkańcom stanu Nowy Jork poznanie swoich szlaków wodnych oraz zachęcenie ich 
do współpracy z orędownikami i ekspertami z całego stanu”.  
  
Konferencja na temat kanałów w 2022 r. będzie obejmować uroczystość dla społeczności 
na rzecz programu ROC the Riverway w Rochester – inicjatywy, która obejmuje ponad 
dwa tuziny projektów transformacyjnych wzdłuż rzeki Genesee w ramach jednolitej 
strategii. Program obejmuje wiele projektów, w tym niedawne ukończenie pierwszego 
etapu promenady West River Wall w North Star Commons, ukończenie szlaku Genesee 
Riverway Trail wzdłuż nabrzeża rzeki przez centrum miasta oraz przeprojektowanie 
Charles Carroll Plaza i Genesee Crossroads Park. Plan przewiduje również znaczącą 
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modernizację głównych obiektów nadrzecznych, w tym Blue Cross Arena w War 
Memorial, Joseph A. Floreano Rochester Riverside Convention Center oraz budynku 
Rundel Memorial Library.  
  
P.o. obowiązki prezesa i dyrektor generalny Urzędu Energetycznego Stanu Nowy 
Jork, Justin E. Driscoll, powiedział: „Niewiele rzeczy w historii naszego stanu ma taki 
wpływ, historię i znaczenie jak Kanał Erie, a odbywająca się co dwa lata Konferencja na 
temat Kanałów jest ważnym wydarzeniem, w ramach którego zainteresowane strony 
wzdłuż jego brzegów mogą się spotkać i określić, jak najlepiej go zabezpieczyć. Kanał i 
jego dopływy napędzają naszą gospodarkę i wzbogacają społeczności położone nad 
kanałem do dnia dzisiejszego, a to forum pozwala nam usłyszeć od jednych z najlepszych 
ekspertów w stanie, jak najlepiej chronić i wykorzystywać system kanałów, tak aby 
zachować jego funkcjonalność dla następnych pokoleń mieszkańców stanu Nowy Jork”.  
  
Senator stanu, Jeremy Cooney, powiedział: „Miło jest mi zaprosić uczestników na 
Konferencję na temat Kanałów w Stanie Nowy Jork w 2022 r. do Rochester w 
październiku tego roku. Dzięki realizowanym projektom w ramach programu ROC the 
Riverway oraz naszemu bogatemu dziedzictwu kulturowemu jako miasta położonego nad 
kanałami, Rochester jest idealnym miejscem na organizację tego wydarzenia, które 
będzie również wspierać naszą lokalną gospodarkę. Jestem wdzięczny stowarzyszeniu 
Canal Society of New York State i wszystkim współpracującym partnerom, którzy 
umożliwili naszemu regionowi taką możliwość”.  
  
Członek Zgromadzenia, Harry Bronson, powiedział: „Kanał Erie jest jednym z 
najbardziej cennych miejsc w stanie Nowy Jork. Obszar o powierzchni ponad 350 mil, 
który niegdyś służył do transportu towarów, dziś jest miejscem odwiedzin turystów i 
motorem napędowym gospodarki. Cieszę się, że Konferencja na temat Kanałów Stanu 
Nowy Jork odbędzie się w Rochester w dniach od 2 do 4 października. Nasz region jest 
podekscytowany możliwością zaprezentowania naszego programu ROC the Riverway i 
zapewnienia rodzinom rozrywki związanej z wieloma szlakami wodnymi w Rochester!”  
  
Członek Zgromadzenia, Demond Meeks, powiedział: „Z przyjemnością zapraszam na 
Konferencję na temat Kanałów Stanu Nowy Jork w Rochester, NY, wzdłuż Kanału Erie! 
Bogata historia Rochester jest bezpośrednio związana z tym wspaniałym szlakiem 
wodnym, który pomógł w sprowadzeniu wielu naszych przodków do tego regionu w 
poszukiwaniu lepszego życia dla ich dzieci. Ta brama do regionu Midwest pomogła 
firmom się rozwinąć, a rodzinom cieszyć się przestrzenią publiczną, dlatego jestem 
zachwycony, że nasz stan kontynuuje inwestycje w rozszerzenie tych możliwości na 
większą liczbę członków społeczności. Program ROC the Riverway otworzy nowe firmy, 
stworzy lepsze warunki mieszkaniowe i pomoże naszemu miastu stać się bardziej 
sprawiedliwym poprzez zapewnienie tych możliwości właśnie w centrum Rochester. 
Jestem wdzięczny za tę stanową inwestycję i czekam na zbudowanie lepszej przyszłości 
dla Rochester!”  
  
Dyrektor Korporacji Zarządzania Kanałami Stanu Nowy Jork, Brian U. Stratton, 
powiedział: „Od prawie dwóch wieków Kanał Erie pełni rolę mostu łączącego wymianę 



handlową i ludzi w całym stanie Nowy Jork. Korporacja Zarządzania Kanałami NYS jest 
zachwycona możliwością współpracy z interesariuszami i kolegami, aby pokazać jak 
nasze ciągłe inwestycje w system kanałów wspierają rekreację i lokalny biznes w 
społecznościach w całym stanie Nowy Jork. Ta odbywająca się co dwa lata konferencja 
gromadzi mieszkańców stanu Nowy Jork, zaangażowanych w system Kanałów, 
zapewniając, że nasza przyszłość będzie pełna dynamiki i istotna dla następnego 
pokolenia, przy jednoczesnym uhonorowaniu naszej wspólnej i bogatej historii”.  
  
Przewodniczący Konferencji na temat Kanałów Stanu Nowy Jork, Kal Wysokowski, 
powiedział: „Konferencja na temat Kanałów gromadzi ludzi z całego stanu, dając nam 
możliwość uczenia się od siebie nawzajem o tym, jak budować najlepszą przyszłość dla 
Kanału Erie i społeczności wzdłuż jego brzegów. Jesteśmy podekscytowani, że możemy 
sprowadzić Konferencję na temat Kanałów do Rochester – które dzięki Kanałowi 
rozwinęło się z przygranicznej placówki w dobrze rozwijającą się młodą społeczność w 
swoich pierwszych dniach – i uczcić wspaniałą pracę, jaką miasto wykonało, aby zarówno 
zachować, jak i promować Kanał Erie wśród gości z całego stanu Nowy Jork i spoza 
niego”.  
  
Dyrektor wykonawczy Krajowego Korytarza Dziedzictwa Kanału Erie, Bob Radliff, 
powiedział: „Zeszłoroczna Konferencja na temat Kanałów w stanie Nowy Jork była 
niezwykle pouczająca i interesująca. Jesteśmy podekscytowani, aby ponownie wspierać 
tegoroczne spotkanie w Rochester i doceniamy wysiłki Canal Society, aby zorganizować 
najwyższej klasy zgromadzenie liderów kanałów”.  
  
Prezes i dyrektor generalny organizacji Visit Rochester, Don Jeffries, powiedział: 
„Jesteśmy podekscytowani, że możemy zaprosić na odbywającą się co dwa lata 
konferencję The Canal Society of NYS do Rochester i pokazać „100 mil Kanału Erie, które 
trzeba zobaczyć”. To cieszące się wieloletnią tradycją wydarzenie w stanie Nowy Jork 
zwróci uwagę na ROC the Riverway, miejski plan przekształcenia naszego kultowego 
nabrzeża – ważnej części transformacji centrum Rochester i jego atrakcyjności dla gości 
i lokalnej społeczności”.  
  
Burmistrz Rochester, Malik Evans, powiedział: „Rochester to tętniące życiem miasto 
z silną społecznością i bogatą historią, dlatego jestem zaszczycony, że będzie miejscem 
Konferencji na temat Kanałów w 2022 r. Miasto Rochester jest doskonałą scenerią do 
realizacji celu konferencji, jakim jest przekształcenie historycznej sieci szlaków wodnych 
w miejsce rekreacyjne dla mieszkańców stanu Nowy Jork i turystów. Nie da się 
zaprzeczyć, że kanały i śródlądowe szlaki wodne są nierozerwalnie związane ze 
społecznymi, kulturowymi i gospodarczymi strukturami otaczających je społeczności i 
jestem dumny, że stan Nowy Jork inwestuje w przyszłość stanowego systemu kanałów”.  
  
Wydarzenia otwierające konferencję to m.in. spływy, wycieczki piesze i rowerowe wzdłuż 
rzeki Genesee, pierwsze spojrzenie na plan miasta Rochester dotyczący zmiany 
wizerunku kultowego akweduktu oraz rejsy statkiem po szlaku wodnym. Prezentacje i 
wystawy związane z kanałem, a także możliwość uczestniczenia w warsztatach i 
wycieczkach wzdłuż kanału Erie będą również częścią tego trwającego trzy dnia 



wydarzenia. Więcej informacji na temat programu i informacje dotyczące rejestracji 
można znaleźć na stronie: https://www.nyscanalconference.org/.  
  

###  
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