
 
 גאווערנער קעטי האוקול   8/15/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

 ברעגע  -פראיעקטן צו פארבעסערן צוטריט צום באפעלאו וואסעריאגט פאראויס גאווערנער האוקול 

  

פאראויס פינאנצירונג וועט שטעלן אין גאנג פיר הויפט פראיעקטן אויפ׳ן ׳ָאוטער הַארבָאר׳ און ביי  

 קַאנַאלסייד  

  

טערמינאל פאר נייע קאמערציעלע   DL&Wמיליאן דאלערדיגע פראיעקט אונטערוועגנס ביי  87

 אקטיוויטעט צענטער און מעטרָא באן סטאנציע  

  

- ראוד און זיכערהייט פארבעסערונגען צו טיפט סטריט און לואיזיאנע סטריט וועט שאפן וואסער 

 ברעג פארקוועיס  

  

ברעגע צוטריטליכקייט און פארוויילונג, וועט העלפן שטיצן  -פראיעקטן העכערן וואסער

 דעוועלאפמענט 

  

  

ערקווירדיגע פראיעקטן לענגאויס  עטליכע מ צויאגןגאווערנער קעטי האוקול האט היינט געמאלדן דאס  

ברעגע. פאראויס פינאנצירונג פון דעם ניו יארק ּפַאווער אויטָאריטעט צום דעם ׳ערי  -באפעלאו׳ס וואסער

קַאנַאל הַארבָאר דעוועלָאּפמענט קָארּפָארעישען׳ וועט שטעלן אין גאנג פיר גרויסע פראיעקטן אויפ׳ן 

ד׳. די פראיעקטן דערגאנצען פארוויילונג און טראנספארטאציע  ׳ָאוטער הארבָאר׳ און ביי ׳קַאנַאלסיי

- מאסנאמען וועלכע וועלן שטיצן פיסגייער צוטריט און אנגייענדע גלייכבארעכטיגטע וואוקס ביים וואסער

 ECHDCיאר פארשריט אנגעפירט דורך - ברעגע. דער פארשנעלערטע פלאן בויט אויף איבער א צענדליג

עיקערס אויף באפעלאו׳ס ׳ָאוטער   200היסטארישע עיקערס ביי ׳קַאנַאלסייד׳ און  21אויף צו אויפריכטן 

מיליאן דאלער אין נייע דעוועלאפמענט און איבער  300הארבָאר׳ וואס האט רעזולטירט אין איבער 

 יערליכע פראגראמען.   1,000

  
שיעור - א-אפן אין די אןגעשיכטע, און עס הייבט זיך אן מיט אריינט-״מיר שרייבן באפעלאו׳ס אומקער

האט פאטענציעל פון אונזער שטאט, אריינגערעכנט פארקס, אינפראסטרוקטור און באקוועמליכקייטן,״ 
ברעגע אויף א  -״מיר גייען גענצליך טראנספארמירן אונזער וואסערגאווערנער האוקול געזאגט. 

ו שטעלן די פראיעקטן אין גאנג און  דעסטינאציע פאר יעדן צו געניסן, און מיר אינוועסטירן איצט אויף צ 
פארטיגן פריער ווי ערווארטעט. איך דאנק רעּפרעזענטעטיוו היגינס פאר פריאריטיזירן די פראיעקטן און  



פאר זיין צוזאמארבעטשאפט אויף צו פארזיכערן אז צוקונפטיגע דורות ניו יארקער קענען געניסן פון די 
 געלעגנהייטן וואס אונזער סטעיט האט אנצובאטן.״  נאטורליכע שיינקייט און פארוויילונגס 

  
( און  RAלייסענסינג אפמאך )-פירן ווידער-פאראויס NYPAלויט די אנווייזונג פון גאווערנער האוקול, וועט 

, וועלכע וואלט אנדערש געצאלט  ECHDC( באצאלונגען צו IIAאינדוסטריעלע אינצענטיוו באלוינונג )
בָאורד פון טרָאסטיס האט באוויליגט די  NYPAיאר. דער -געווארן במשך באלד א פולן צענדליג 

  IIAבאצאלונגען אין מערץ און איז ערווארטעט איבערצוקוקן דאס פארשנעלערן  RAפארשנעלערונג פון 
מיליאן דאלער   54.2ן צוטריט צו וועט האב ECHDCבאצאלונגען אין סעפטעמבער. אלס רעזולטאט, 

ברעגע, אין  -דאס יאר, וואס וועט פארשנעלערן פלאנירטע פראיעקטן לענגאויס באפעלאו׳ס וואסער
האט באשטימט ווילקעסאן פוינט, דער ׳בעל סליּפ׳, די   ECHDCיאר.   3עטליכע פעלער מיט אזויפיל ווי 

לאו ריווערווָאק אויספירליכקייט שטודיע׳ אלס ערשטע  ׳געיטוועי׳ געביידע ביי ׳קַאנַאלסייד׳ און דאר ׳באפע
מיליאן דאלער צו   72.1האט פריער גרייט געמאכט  NYPAצוועקן פאר׳ן באניץ פון די פינאנצירונג.  

ECHDC  יאריגע אפעראציע לייסענס פאר׳ן   50אין שטיצן איר פראיעקט ארבעט. אין לויף פון די
ביליאן דאלער ווערט פון בענעפיטן  1איבער  NYPAעלט צו  ניאגארא עלעקטרישע קראפט פראיעקט, שט

 פאר מערב ניו יארק.  
  

מיליאן דאלער אין ָאּפגרעידס וועלן אויך געמאכט ווערן צו באפעלאו הארבאר סטעיט פארק מיט׳ן  25
ערטער און שאטן סטרוקטורן. די פראיעקטן וועלן -ּפעד נעבן עקזיסטירנדע שפיל -אינסטאלירן א סּפלעש 

ויך פארברייטערן דעם איצטיגן שפיל פלאץ אויף אריינצונעמען פיר נייע צוטריטליכע שפיל שטיקלעך.  א
 .  דאפראיעקט אויסשטעל בילדער קען מען באקומען 

  
מיליאן דאלערדיגע פראיעקט איבערצוניצן און   87.5גאווערנער האוקול האט אויך אנאנסירט אז דער 

אפשייד איז -( באןDL&Wוואנא און מערב )אקטיווירן דעם געוועזענעם דעלעווער, לאקא-ווידער
אפשייד וועט זיין א נייע קאמערציעלע אקטיוויטעט צענטער אויפ׳ן באפעלאו טייך  - אונטערוועגנס. דער באן

ברעגע מיט א נייע מעטרָא באן סטאנציע צו פארשטערקערן פובליק צוטריט צו עטליכע פונ׳ם  -וואסער
דעם ׳קַאנַאלסייד׳ און ׳קָאבעלסטָאון׳ דיסטריקטן, וועלכע   ראיאן׳ס מערסט פאפולערע אטראקציעס אין

ברעגע -זענען טראנספארמירט געווארן פון נאכגעלאזטע לאנדשאפטן אויף פרעמיערע וואסער
 יאר.  -דעסטינאציעס אין לויף פונ׳ם לעצטן צענדליג 

  
פשייד און אויסציען א-באן DL&Wבאן סטאנציע אין דעם -די ערשטע צוויי פאזעס וועלן בויען א מעטראָ 

-סטאנציע ביים ערי קאנאל הארבאר סטאנציע אריין אין באן- באן סערוויס פון דעם איצטיגן ענדע-מעטראָ 
, וואס נעמט אריין באן סיסטעמען און ארט ארבעט, וועט באלד פארענדיגט ווערן, מיט 1אפשייד. פאזע 

עלעקטרישע/פלאמבינג צו ווערן ארבעט אויף דער געביידע, סטרוקטורן און מעכאנישע/ 2פאזע 
. א דריטע פאזע פון דעם פראיעקט וועט מאכן פארבעסערונגען צום קערנדל און  2024געפארטיגט אין 

אפשייד און אנדערע פארבעסערונגען נייטיג פאר פריוואטע סעקטאר  -באן DL&Wשאל פון דעם 
אציע אויטאריטעט וועט אויך בויען אפשייד. די ניאגארא פראנטיער טראנספארט- אקטיוויטעט אין דעם באן 

 באנק צענטער און מאכן פארבעסערונגען צום ׳ריווערווָאק׳.  - בריק באהעפטונגעןו צו דעם קי -הייעך
  

יעריגן קאפיטאל פלאן, מיט - דער ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון טראנספארטאציע׳ס פינף
ראסטרוקטור געזעץ, נעמט אויך אריין עטליכע פינאנצירונג פון פרעזידענט ביידען׳ס בייפארטיזאנער אינפ

ברעגע פארקוועיס  -פראיעקטן צו פארבעסערן שאסייען און פארבעסערן זיכערהייט לענגאויס נייע וואסער
מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג אין טראפיק   25ביי טיפט און לואיזיאנע סטריטס. דאס רעכנט אריין א 

באניץ וועגל אויף  -ען, אינסטאלירן ביציקל לעינס און א נייע, מיטגעטיילטעבארואיגונג צו רעדוצירן סּפיעד׳
מיליאן דאלער אינוועסטירונג וועט פינאנצירן א נייעם בריק, גאסן אויסזע און  25טיפט סטריט. נאך 

 פארבעסערטע זיכערהייט אויף דער פארקוועי לענגאויס לואיזיאנע סטריט.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-08%2FBuffalo_Harbor_State_Park_Renderings.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf12a1a3e32a8499cb40808da7ee02dff%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637961798565359223%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RHYS2JeSHPD4ib%2BLavpinuvciFODaGPQfJtAitphwJ8%3D&reserved=0


יאר האבן   15״אינוועסטירונגען איבער די פארלאפענע ס האט געזאגט, רעּפרעזענטעטיוו ברייען היגינ
ברעגע פון אלט, אינדוסטריעלע, און אומצוטריטליכע צו איינס וואס  -טראנספארמירט באפעלאו׳ס וואסער

איז לעבהאפט, צוציענד און א דעסטינאציע פאר יעדן. אונטער די פירערשאפט פון גאווערנער האוקול,  
ברעגע פארשריט אין מערב ניו יארק. נייע  -לערן דער גאנג פון וואסערוועלן מיר איצט קענען פארשנע

באהאפטענע וועגלעך, און דאס  -באקוועמליכקייטן, פארבעסערטע פארקס און פארקוועיס, אינערליך
טערמינאל זענען מער נישט קיין טרוימען אין דעם ווייטן צוקונפט נאר   DL&Wגעבורט פון דעם -ווידער

ייטן לענגאויס ׳קַאנַאלסייד׳ און באפעלאו׳ס ׳ָאוטער הארבָאר׳ במשך די קומענדע  פינאנצירטע זיכערק
 עטליכע יאר.״ 

  
דזשאסטין אי. דריסקאל האט   CEOניו יארק ּפַאווער אויטָאריטעט צווישנצייטיגע פרעזידענט און 

צו  דורך אויסניצן דעם ניאגארא טייך  —״דער ניאגארא עלעקטרישע קראפט פראיעקט געזאגט, 
פראדוצירן ביליגע עלעקטרישע קראפט פאר׳ן בענעפיט פון די ּפַאווער אויטָאריטעט׳ס ביזנעס און 

איז ארויסגעשטאנען אלס אן  —רעגירונג קאסטומערס אין דעם ראיאן און לענגאויס ניו יארק 
פרייען זיך צו שטיצן   NYPA. מיר ביי 1961אינזשינערונג פלא זינט זיך עפענען צום ערשט אין פעברואר 

די עקאנאמישע אנטוויקלונג און ענווייראנמענטאלע פארבעסערונג פראיעקטן ווייל זיי וועלן האבן א  
 ברעגע.״  -באלדיגע און פארשטערקערנדע ווירקונג אויף דעם באפעלאו וואסער

  
NYPAבאצאלונגען וועלן אויך פארשנעלערן פראיעקטן ביי ׳קַאנַאלסייד׳ און דעם ׳ָאוטער -׳ס פאראויס

׳ס אנגייענדע אפעראציעס און אויסהאלט ארבעט. דער סטעיט וועט ECHDCהארבָאר׳, ווי אויך צו שטיצן 
ר אנהייבן  וועט אויך אידענטיפיצירן נאך פראיעקטן פא ECHDCצויאגן די פאלגענדע פראיעקטן, און 

 אדער צויאגן אין דעם צוקונפט, ארבעטן אין נאענטע צוזאמארבעט מיט ארטיגע סטעיקהָאלדערס:  
  

 ׳ָאוטער הארבָאר׳ 

מיליאן דאלער איבערצובויען דעם   10.61וועט אינוועסטירן  ECHDC ווילקעסאן ּפוינט: •
פאר   ארט אויף צוצושטעלן קביעות׳דיגע איינריכטונגען און רעפינירטע ערטער

פראגראמען און צוזאמקונפטן. א קביעות׳דיגע, סעזאנעלע באקוועמליכקייט סטאנציע,  
אריינגערעכנט עסנווארג, געטראנקען און וואשצימערן וועלן געבויט ווערן מיט 

דערנעבנדע זיצונג ערטער וואס וועלן באשטיין פון טעראסעס, פעלדער און זאמד  
ער פון אקטיוויטעט ביים ארט און וועט שטיצן ערטער. דער שטח וועט ווערן דעם צענט 

פראגראמען, צוזאמקונפטן און סעזאנעלע פארוויילונגס אקטיוויטעטן ביי דער איינריכטונג  
פראגראמירט  -לופט ערטער. מיט׳ן ארט העכסט- און ביי דערנעבנדע פעלדער און אפענע

און  2023ין הערבסט דעם זומער און קומענדן זומער, וועט דער פראיעקט זיך אנהייבן א
   דא. . פראיעקט אויסשטעל בילדער קען מען באקומען 2025זיין אפן פאר׳ן פובליק אין 

  2מיליאן דאלער אין דעם ׳בעל סליּפ׳, מיט  5.83רן וועט אינוועסטי ECHDC  ׳בעל סליּפ׳: •
פראגראמען. די פארבליבענע טיילן פון   2מיליאן דאלער צו קומען פון באפעלאו ביליאן 

בעל עירָאסּפעיס ״הָאווערקרעפט בילדינג״׳ וועלן בלייבן אלס  -ארגינעלער ׳טעקסטרָאן
שטח צו צפון פונ׳ם ׳סליּפ׳ ווערן  טייל פון דעם ארט׳ס געשיכטע, און גלייכצייטיג וועט דער

ארגאניזירט מיט שטערקערע לענדסקעיפ פלאנצונגען, א באקוועמליכקייט -ווידער
סטאנציע וואס נעמט אריין וואשצימערן און ּפַארקינג, וועלכע וועלן אינאיינעם שאפן א  

ייב נייעם זין פון ארט פאר׳ן ׳בעל סליּפ׳. די אנהייב ארבעט איז פלאנירט אויף אנה
, און דער נייער ׳בעל סליּפ׳ וועט זיך עפענען פאר׳ן פובליק אין פרילינג  2022אקטאבער 

   .דא. פראיעקט אויסשטעל בילדער קען מען באקומען 2024

  
 ׳קַאנַאלסייד׳ 
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מיליאן  12.61וועט אינוועסטירן   ECHDC קאנסטרוקציע פון דער ׳געיטוועי׳ געביידע: •
פון דעם   דאלער אין א ציגלנע געביידע פון עטליכע שטאק, געבויט לענגאויס דעם צפון עק

הויפט קאנאל און פארנט פון קאמערציעלע סטריט בריק און אימיגראנט טריט. די 
געיטוועי געביידע וועט זיין דער ערשטער אפשטעל ארט פאר אלע באזוכער, צושטעלנדיג  

שטאפלען  -צוטריטליכקייט צווישן די צוויי-ADAאינפארמאציע, פובליק וואשצימערן און  
ברעגע אפעראציעס ביי דער  -גלייכצייטיג פאראייניגן וואסער ׳קַאנַאלסייד׳ ארט, און

   .דאזעלבער לאקאציע. פראיעקט אויסשטעל בילדער קען מען באקומען 

  
 ברעגע צוטריט -וואסער

דער ׳באפעלאו ריווערווָאק׳ וועט באשטיין  ווערווָאק אויספירליכקייט שטודיע׳:׳באפעלאו רי •
וועגן,  -פון א סיסטעם פון אוניווערסאלע צוטריטליכקייט און געהויבענע אריבערגאנג

פישכאפן ּפיערס און דאק הייעך פראמענאדעס לענגאויס דעם באפעלאו טייך און קעלי  
פטן ׳קַאנַאלסייד׳ און דעם ׳ָאוטער הארבָאר׳ דורך אן  ליניע וואס טוט באהע-איילענד ברעג

אייגנארטיגן דורכלעבעניש. דער ׳באפעלאו ריווערווָאק׳ קאנצעפט ווערט געשטיצט דורך  
דער שטאט באפעלאו און דער רעלף סי. ווילסאן דזשוניאר פאנדעישען, ביידע פון וועלכע 

האבנדיג פון פריער איינגעפירט דער  האבן ביישטייערט פינאנצירונג צו דער שטודיע. שוין  
וועגל,  -צוועקיגע אריבערגאנג-סעזאנעלער קווין סיטי בייק פערי און אהייאו סטריט מולטי

דאלער אויף ממלא צו זיין דעם חסרון אויף דער   41,250ביישטייערן  ECHDCוועט 
וניטי׳ס דאלערדיגער אויספירליכקייט שטודיע און פירן אויף ווייטער די קאמי 150,000

ברעג. די  -באהאפטענע טיילן פון דעם באפעלאו וואסער-פאראייניגטע ציל פון בעסער
שטודיע איז איצט אונטערוועגנס מיט אן ענדגילטיגע באריכט ארויסקומענדיג דעם  

 הערבסט.  

  
 און קאמיסיאנערין האוּפ נייט האט געזאגט, CEO׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ פרעזידענטקע,  

״באפעלאו איז א שטאט אויפ׳ן אויפגאנג, און דאס צוריקגעווינען דעם וואסערפראנט, וואס ווערט  
צוגעיאגט אונטער גאווערנער האוקול׳ס פירערשאפט, ווייזט ארויס דער קווין סיטי׳ס מערקווירדיגע  

רונגען ביי ׳קַאנַאלסייד׳ און דער ׳ָאוטער הארבָאר׳ טראנספארמאציע. די ברייטע פובליק פארבעסע
ברענגען סיי פארוויילונג און סיי טוריזם צו דעם וואסער עק וואו עס איז שוין פון לאנג אן געווען פארלאזט,  

 ברעג צוטריטליכקייט און עקאנאמישע געלעגנהייט פאר׳ן ראיאן.״  -און גלייכצייטיג העכערן וואסער
 

אפיס פון פארקס, פארוויילונג און היסטארישע אפהיטונג קאמיסיאנער עריק  ניו יארק סטעיט 
״באפעלאו הארבאר האט ערמעגליכט פאר טויזנטער מערב ניו יארקער צו   קולעסייד האט געזאגט,

ברעגע, און גאווערנער האוקול׳ס געמאלדענע  -געניסן פון דער וואונדערליכער באפעלאו וואסער
ויז פארשטערקערן די געלעגנהייטן פאר אלע באזוכער. איך דאנק דעם  פארבעסערונגען וועלן בל

ברעג ווי אויך אלע אונזערע ניו יארק  - גאווערנער פאר איר אנגייענדע שטיצע פון דעם באפעלאו וואסער 
 סטעיט פארקס.״  

  
ניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון טראנספארטאציע קאמיסיאנערין מארי טערעסע דאמינגעז האט 

״אונטער גאווערנער האוקול׳ס פירערשאפט, מאכט ניו יארק סטעיט היסטארישע   גט,געזא
אונטערנעמונגען פאר דער שטאט באפעלאו וואס וועלן טרייבן עקאנאמישע אויפשטייג און בליאונג פאר  

  ברעג ביז אונזער טראנספארמירנדע-צענדליגע יארן אינ׳ם צוקונפט. פון אינוועסטירונגען אין דעם וואסער
קענסינגטאן עקסּפרעסוועי פראיעקט, העלפן מיר שאפן א בעסער צוקונפט דורך ׳סמַארט׳  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-08%2FGateway_Building.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf12a1a3e32a8499cb40808da7ee02dff%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637961798565359223%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4CkuARbwlKqSfxFxm3cdjvX1YtMbyB948320qVWNA7A%3D&reserved=0


טראנספארטאציע פראיעקטן וועלכע באהעפטן קאמיוניטיס אין דער שטאט באפעלאו און לענגאויס מערב 
 ניו יארק.״  

  
איז איינע פון ברעג  -״צוטריט צו אונזער הערליכע וואסער סטעיט סענאטאר שעאן רייען האט געזאגט,

די זאכן וואס מאכן באפעלאו אזא גרויסע שטאט צו וואוינען און באזוכן. די אינוועסטירונגען וועלן מאכן  
זיכערער און גרינגער פאר פאמיליעס צו קומען און גיין פון דעם ׳ָאוטער הארבָאר׳, ׳קַאנַאלסייד׳ און אלע  

דאנק גאווערנער האוקול פאר אנערקענען די  אנדערע גרויסע אטראקציעס לענגאויס לעיק ערי. איך 
ברעג און פינאנצירן די טראנספארמאטיווע -וויכטיגקייט פון קאמיוניטי באהאפטנקייט צו דעם וואסער

 פראיעקטן.״ 
 

״איך אפלאדיר גאווערנער האוקול פאר איר   מיטגליד דזשאן די. ריווערא האט געזאגט,-אסעמבלי 
פעלאו׳ס וואסערברעג. דער גאווערנער׳ס לעצטערע אויסלייג וועט נישט  אנגייענדע אינוועסטירונג אין בא

בלויז פארבעסערן פיסגייער צוטריט צו אונזער שטאט׳ס טייערסטע אייגנשאפט, נאר עס וועט אויך  
נויטיגע דעוועלאפמענט איניציאטיוון לענגאויס די קארידארן, טרייבן נייע און  - שטעלן אין גאנג העכסט

אמערציעלע געלעגנהייטן און פארבעסערן זיכערהייט אויף צו פארזיכערן אנגייענדע  באגייסטערנדע ק
 ברעג פארקוועיס.״ - אויסהאלטונג פון וואסער

  
״דאס איז א גרויסע טאג פאר באפעלאו און מיטגליד מאניקע פי. וואלאס האט געזאגט, -אסעמבלי 

באהעפטן אונזערע קאמיוניטיס, מאכן  -ערמערב ניו יארק. די פראיעקטן היינט אויסגעמאלדן וועלן וויד
וואקסן אונזער ארטיגער עקאנאמיע דורך הייבן טוריזם און העלפן מאכן סיי ׳ָאוטער הארבָאר׳ און סיי  

׳קַאנַאלסייד׳ אויף ערשטראנקיגע דעסטינאציעס. איך דאנק גאווערנער האוקול פאר׳ן פארזעצן ווייטער צו 
רק און איך דאנק קאנגרעסמאן היגינס, מאיאריטעט פירער שומער  ליפערן רעזולטאטן פאר מערב ניו יא

און די ביידען אדמיניסטראציע פאר׳ן דורכפירן אינפראסטרוקטור לעגיסלאציע צו העלפן ערמעגליכן די  
 נייטיגע אינוועסטירונגען.״  

  
״די היינטיגע מעלדונג איז גרויסע נייעס  ערי קאונטי עקזעקיוטיוו מארק סי. פאלאנצארז האט געזאגט,

פאר ערי קאונטי און פאר גאנץ מערב ניו יארק און ווייזט ווידעראמאל וויאזוי גאווערנער האוקול און  
אונזער מערב ניו יארק דעלעגאציע פראדוצירט רעזולטאטן פאר אונז. מערקווירדיגע אינפראסטרוקטור 

פארקס וואס וועלן   NYSוזאמגעּפָארט מיט אינוועסטירונגען אין  פארבעסערונגען זענען אונטערוועגנס, צ 
מאכן די בריליאנטן מער צוטריטליך און צוציענד ווי סיי ווען פריער. איך דאנק גאווערנער האוקול פאר איר  

 אומוואקלדיגע פאקוס אויף פארבעסערן אונזער ראיאן פאר היינט און אינ׳ם צוקונפט.״ 
  

   NYPAאיבער 
NYPA   איז די גרעסטע סטעיט פובליק ענערגיע קראפט ארגאניזאציע אין דעם לאנד, וועלכע אפערירט

 80רינדיגע מיילן פון טראנסמיסיע ליניעס. מער ווי  1,400דזשענערעיטינג איינריכטונגען און איבער  16
ענערגיע.  -פראדוצירט איז זויבערע באנייבארע היידראָ  NYPAפראצענט פון די עלעקטריציטעט וואס  

NYPA  ניצט נישט קיין שום שטייער געלטער אדער סטעיט קרעדיט. אירע אפעראציעס ווערן פינאנצירט
דורך דאס פארקויף פון באנדס און איינקונפט פארדינט אינגאנצן דורך פארקויפן עלעקטריק. פאר מער  

 .  www.nypa.org אינפארמאציע, באזוכט
  

   איבער ערי קאנאל הַארּבָאר אנטוויקלונג קארפארעישען 
-( ווערט געפירט דורך א נייןECHDCדער ערי קאנאל הַארּבָאר אנטוויקלונג קארפארעישען )

- שטימענדע, עקס -יטגלידערדיגע ּבָאורד וואס באשטייט פון זיבן שטימער דירעקטארס און צוויי נישטמ
אפיסיא דירעקטארס. די זיבן שטימער דירעקטארס ווערן רעקאמענדירט דורך דער ניו יארק סטעיט 

  d/b/aשען שטאטישע אנטוויקלונג קארפארעי-גאווערנער און באשטימט דורך דער ניו יארק סטעיט אינער
שטימענדע,  - . די צוויי נישטECHDC׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ אלס איינציגער שעירהאלטער פון 
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ָאפיסיָא דירעקטאר פאזיציעס ווערן געהאלטן דורך דער ערי קאונטי עקזעקיוטיוו אןו דער מעיאר פון  -עקס
 דער שטאט באפעלאו.  

  
לאפמענט׳, דער סטעיט׳ס הויפט עקאנאמישע אנטוויקלונג  אלס אן אפטיילונג פון ׳עמפייער סטעיט דעווע

אגענטור, טוט דער ׳ערי קַאנַאל הַארבָאר דעוועלָאּפמענט קָארּפָארעישען׳ שטיצן און הייבן דאס שאפן  
אינפראסטרוקטור און פובליק אקטיוויטעטן ביי ׳קַאנַאלסייד׳, דער ָאהייָאו סטריט קארידאר און די ׳ָאוטער 

לכע ציען באדייטנדע מאסן, פריוואטע אינוועסטירונג און פארבעסערן די פארגעניגן וואס  הארבָאר׳ ווע
- ברעג ברענגט פאר איינוואוינער און טוריסטן אין מערב ניו יארק. איר בליק איז צו ווידער- דער וואסער 

יט דער  ברעג און אויפריכטן עקאנאמישע וואוקס צו באפעלאו, לו -אויפלעבן מערב ניו יארק׳ס וואסער
 שטאטישע מערקווירדיגקייט און נאטורליכע שיינקייט.  -ראיאן׳ס געשיכטע פון שטאלץ, אינער

  
 ### 
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