
 
 גאווערנער קעטי האקול  12/21/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

 
גאווערנער האקול אנאנסירט טראנספארמאטיווע פראיעקטן פאר סירעקיוס'ס סאוטוועסט געיטוועי  

  מיליאן דאלארדיגע שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו 10אלץ טייל פון 
  

צוועלף סטראטעגישע שטאט צענטער אויפלעבונג פראיעקטן פארבעסערן צוטריט און פארבינדונג  
געיטוועי און שטאט צענטער סירעקיוס, פארברייטערן ביזנעס און האוזינג צווישן די סאוטוועסט 

 געלעגנהייטן דורך ווידער אנטוויקלען און אנפולן אנטוויקלונג און פארבעסערן קאמיוניטי סערוויסעס.  
  

   דאגעמאלענע בילדער פון דעם פראיעקט'ס דעזיין זענען פארעפנטליכט 
  
  

סירעקיוס'ס טראנספארמאטיווע פראיעקטן אין  12גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט 
מיליאן דאלארדיגע שטאט צענטער   10( אלץ טייל פון די  Southwest Gatewayסאוטוועסט געיטוועי )

( גרענט. די געלט וועט  Downtown Revitalization Initiative, DRIאויפלעבונג אינציאטיוו )
פארבעסערן די קאמיוניטי'ס צוטריט, צוריקשטעלן היסטארישע געביידעס, און שאפט האוזינג און ביזנעס 

 געלעגנהייטן.  
  

נע סטודענטין פון סירעקיוס אוניווערסיטעט, ווייס איך ווי שטארק די סירעקיוס קאמיוניטי  "אלץ א געוועזע
האט גאווערנער האקול אויפשטייג אין די שטאט און ראיאן", -איז זיך צוזאמגעקומען צו שאפן א ווידער

ענגליך און  "די פראיעקטן וועלן פארבעסערן די סאוט געיטוועי דיסטריקט עס צו מאכן מער צוג געזאגט.
עפענענדיג א נייע קאפיטל פון   -לעבעדיג און פארברייטערן ביזנעס און פארוויילונג געלעגנהייטן 

 געלעגנהייט און בליהונג פאר סירעקיוס און פאר צענטראל ניו יארק." 
  

שע  די סיטי פון סירעקיוס'ס סאוטוועסט געיטוועי איז א פארצווייגטע קאמיוניטי וואס פארמאגט היסטארי
אינוועסטירטע וואוינונג געגנטער, קאמערשעל קארידארן געשטעלט ארום היסטארישע -אונטער

, וועלכע שטעלט צו עסן פון א ברייטע אויסוואל Salt City Marketגעוועזענע פאלאצן, און די באקאנטע 
נטע געביידעס,  פון קולטורן ארום די וועלט. די געגנט נעמט אריין אסאך ליידיגע ערטער און אומבאוואוי

וועלכע האט געזען א לעצטיגע העכערונג אין אינוועסטירונג און צוגעשטעלט געלעגנהייטן פאר  
. סירעקיוס'ס אויפלעבונג לייגט געוויכט אויף פארבעסערן די  DRIווייטערדיגע ווידער אנטוויקלונג דורך די 

צוריק צום לעבן פאר וואוינונג, און  פיסגייער ערפארונג, ברענגען ליידיגע און צאמגעפאלענע געביידעס 
 קאמערשעל באנוצן און פארבעסערטע קאמיוניטי סערוויסעס.  

  
די אינוועסטירונגען זענען טייל פון די גאווערנער'ס אנגייענדע באמיאונגען צו אויפלעבן די אּפסטעיט  

אנגעפירט דורך די  ווערט  DRIעקאנאמיע און ברענגען מער געלעגנהייטן אין צענטראלע ניו יארק. די 
סטעיט דעּפארטמענט, וואס שטעלט צו טעכנישע הילף אזוי ווי יעדע אנטיילנעמנדע קאמיוניטי אנטוויקלט  

א סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן וואס אידענטיפיצירט ספעציפישע פראיעקטן מיט אן אייגנארטיגע  
 צענטער אומגעגנט. -בליק אויף די אויפלעבונג פון די שטאט

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2FDRI_Southwest_Gateway_Project_Renderings.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2f469b431aa647e81e2c08dae387d938%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638072469967997356%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=7%2B7Nv1ukyW5qJkEGCTk7EBe%2B%2Ba43gFqaPupykHUZVoU%3D&reserved=0


  
שטיצט עטליכע צילן ענטהאלטן אין די   DRIי ספעציפישע פראיעקטן וואס ווערן געצאלט דורך די  ד

פארבעסערן צוטריט און פארבינדונג צווישן די   -קאמיוניטי'ס סטראטעגישע אינוועסטירונג פלאן, אזויווי  
געלעגנהייטן דורך  סאוטוועסט געיטוועי און שטאט צענטער סירעקיוס; פארברייטערן ביזנעס און האוזינג 
מיליאן   9.7ווידער אנטוויקלען און אנפולן אנטוויקלונג; און פארבעסערן קאמיוניטי סערוויסעס. די  

וועט זיך רעכענען אויף נאך אנדערע  DRIדאלארדיגע סטעיט אינוועסטירונג אין די פראיעקטן דורך די 
ג פראצעדור מאכט פארשריט און גייט אריין  פובליק און פריוואטע אינוועסטירונגען אזוי ווי די אויפלעבונ

 אין שוואונג.  
  

 די פראיעקטן רעכענען אריין:  
  

  פארבעסערן צוטריט און פארבינדונג צווישן די סאוטוועסט געיטוועי און שטאט צענטער
  

   $1,378,000סומע:  DRI -שענער מאכן די סאוט אוועניו גאס 
שאפן מער א לעבעדיגע און ארבעטנדע גאס אויף סאוט אוועניו דורך פאררעכטן געשעדיגטע טראטאור  

 פאנעלן, צולייבן גאס מעבל און שיינע לעקטער און מאכן בייק ליניעס.  
  

   $1,001,000סומע:   DRI -איבערמאכן און איבערבויען די סאלינע און אנאנדאגא אינטערסעקשין 
ערסעקשינס אויף וועסט אנאנדאגא גאס, אריינלייגנדיג אין קראפט מער זיכערע וועגן  פארבעסערן די אינט

 צו אריבערגיין די גאס, בייק ליניעס און געדרייטע עקן פון די גאס.  
  

   $599,000סומע:  DRI -צוריקשטעלן וועסט אנאנדאגא גאס'ס באן בריק 
ן בריק. די ארט וועט אריינרעכענען לעקטער,  שאפן א נייע פובליק זאמלונג ארט אונטער אן אקטיווע בא

 פלעצער, פלאנצונגען און בילדער.  -זיצ
  

   פארברייטערן ביזנעס און האוזינג געלעגנהייטן דורך ווידער אנטוויקלונג און אנפולן אנטוויקלונג
  

   $1,217,000סומע:  DRI -אויפלעבן און איבערמאכן דריי היסטארישע פארלאזטע געביידעס 
איבערמאכן דריי ליידיגע היסטארישע געביידעס ביים עק פון וועסט אנאנדאגא גאס און סאוט אוועניו, די  

אריש הויז וועלן ווערן  צוויי הויפט אוועניוס פון די סאוטוועסט געיטוועי. טריניטי קירכע, גילעט הויז און די פ
 איבערגעמאכט און געמאכט נוצבאר אלס א קרעטשמע, אפיס ארט און הויזינג.  

  
   $1,000,000סומע:  DRI -אויפבויען די טריניטי סאוט אוועניו געמישטע באנוץ אנטוויקלונג 

וזינג יוניטס  הא 62אויפבויען א געמישטע איינקונפט וואוינונג פראיעקט וואס וועט פארמאגן אומגעפער 
 און פארקויפונג אדער קאמיוניטי פאסיליטי ארט.  

  
   $600,000סומע:  DRI -אויפשטעלן א אויסזען פארבעסערונג קאסע  

שאפו א געלט קאסע פאר ארטיגע ביזנעס אייגנטומער צו צוריקשטעלן דאס אויסזען פון זייערע  
ערטער, און איבערמאכו געביידע   געביידעס, שענער מאכן ערשטע שטאק אינערווייניגע קאמערשעל

 אריינגאנגען.  
  

   $530,000סומע:  DRI  -איבערמאכן וועדאן הויז 
איבערבויען א ליידיגע היסטארישע פאלאץ. די ענדגילטיגע איבערמאכונג וועט אריינעמען וואוינונג  

 אפארטמענטס, קאמערשעל ארט, און פובליק ארט.  
  

   $500,000סומע:  DRI -ט צענטער אויפבויען די דזשובילי ארבעטסקראפ



באנוץ געביידע וואס וועט ארייננעמען אן ארבעטסקראפט טרענירונג צענטער אויפ'ן  -עפענען א געמישטע
 ערשטע שטאק און ארבעטסקראפט אפארטמענטס אויפן צווייטע און דריטע שטאקן.  

  
   $460,000סומע:  DRI -אריינבויען ביזנעס קארידאר בראודבענד 

ארבעט און דראטלאזע געצייג צו פארבעסערן אינטערנעט פארבינדונג  -אריינבויען פייבער צוריקהאול בוי
 לענגאויס די וועסט אנאנדאגא גאס און סאוט אוועניו ביזנעס קארידארן. 

  
   $300,000סומע:  DRI -אונדזש ל B&Bאיבערמאכן די היסטארישע געוועזענע 

איבערמאכן א געוועזענע קרעטשמע און רעסטאראנט צו א לאונדזש ארט פאר א רעסטאראנט מיט 
 האוזינג יוניטס איבער די רעסטאראנט.  

  
   פארבעסערו קאמיוניטי סערוויסעס

  
   $1,115,000סומע:  DRI -איבערמאכן די סאוטוועסט קאמיוניטי צענטער 

ערליכע און דרויסנדע פארשענערונגען צו די סאוטוועסט קאמיוניטי צענטער, אריינגערעכנט  צושטעלן אינ
 א נייע אויסזען, פובליק טוילעט פארבעסערונגען און דזשים פארבעסערונגען.  

  
   $1,000,000סומע:  DRI -אויפבויען די רעטונג מיסיע'ס קאמפוס 

אויפבויען א נייע פאסיליטי פאר די רעטונג מיסיע אויף א ליידיגע ארט אויף וועסט אנאנדאגא גאס. די נייע  
געביידע וועט ארייננעמען א וועירהאוס אויף די ערשטע שטאק מיט קאמערשעל/פארקויפן ארט און אפיס  

 ערטער אויפ'ן צווייטע שטאק. 
  

"לעצטיגע אינוועסטירונגעו   ש. ראדריגעז האט געזאגט,ניו יארק סעקרעטארי אוו סטעיט ראבערט דז
צו ווידער אנטוויקלען נישט גענוג גענוצטע פראפערטיס אין סירעקיוס'ס סאוטוועסט געיטוועי שאפן די  

צענטער קאמיוניטי צו א רואיגע, צוגענגליכע טייל פון  -חשק נויטיג צו טראנספארמירן די וואקסנדע שטאט
צענטער אויפלעבונג פלאן גרענט, וועט סאוטוועסט געיטוועי  -מיט די שטאט די סיטי פון סירעקיוס.

צענטער סירעקיוס, און ליידיגע היסטארישע געביידעס וועלן ווערן  -גרינגערהייט זיך באהעפטן מיט שטאט
צוריקגעשטעלט און איבערגעמאכט צו שאפן מער האוזינג געלעגנהייטן אין אינעם זעלבן צייט ארייננעמען  

כטיגע בראודבענד און ארבעטסקראפט טרענירונג סערוויסעס צו שטיצן אלע קאמיוניטי איינוואוינער.  ווי
 קאנגראטולאציעס צו דער גאנצע סירעקיוס געיטוועי קאמיוניטי אויף זייערע פראיעקטן." 

  
  12"די  , און קאמישאנער האופ נייט האט געזאגט,CEOעמפייער סטעיט אנטוויקלונג פרעזידענט, 

DRI   פראיעקטן נעמען אריין טראנספארמירן עטליכע געוועזענע בריליאנטן אין סירעקיוס'ס סיטי צענטער
צענטער נאך לעכטיגער. פון  -און זיי געבן א נייע און סטראטעגישע גלאנץ וואס וועט מאכן די שטאט

ערנעט פארבינדונג  איבערקערן א ליידיגע פאלאץ צו וואוינונג און קאמערשעל ערטער צו פארבעסערן אינט
-און ארבעטסקראפט טרענירונג געלעגנהייטן, זעען מיר די ווערד פון אינוועסטירן אין בליעדיגע שטאט

 צענטערן." 
  

 ען וויסנאוסקאס האט געזאגט,- ניו יארק סטעיט האומס און קאמיוניטי באנייאונג קאמישענער רוט
יבאלד עס פאראייניגט די קאמיוניטי צו  צענטער אויפלעבונג פלאן איז ערפאלגליך וו-"דער שטאט

אפטייטשן און שילדערן גרויסע פראיעקטן און אנטוויקלונגען וואס פאראורזאכן טויש און ברענגען נייע  
פראיעקטן, געצילט צו פארבעסערן יעדע הינזיכט פון לעבן   12צענטערן. די -ענערגיע צו ניו יארק'ס שטאט

, וועט מאכן ענדערונגען וואס וועלן שטארקן די געגנט'ס פארבינדונג  אין סירעקיוס'ס סאוטוועסט געיטוועי
- צענטער, פארבעסערן צוגענגליכקייט, און אויסצאלן וויכטיגע איבערבויאונגען און נייע בוי-מיט'ן שטאט

 ארבעט." 
  



- "די שטאטניו יארק סטעיט קאנאל קארפאראציע דירעקטאר ברייען א. סטראטאן האט געזאגט, 
ויפלעבונג פלאן איז נישט בלויז א קריטישע טייל פון ניו יארק'ס עקאנאמישע אנטוויקלונג  צענטער א

פראגראם, נאר א קלארע צייגונג פון גאווערנער האקול'ס איבערגעגעבנקייט צו אויפלעבן די אפסטעיט  
אם ארבעט  עקאנאמיע און שאפן מער געלעגנהייטן אין סיטיס אזויווי סירעקיוס. מיר ווייסן אז די פראגר

אראפ צוגאנג; מיר צילן די ארטיגע קאמיוניטיס, וואס ווייסן וואס זייערע  -וויבאלד עס איז נישט א אויבן
בעסטע אסעטס זענען, צו קומען צום סטעיט מיט זייער פלאן, און דאן העלפן מיר זיי איבערקערן די  

סט געיטוועי קאמיוניטי, און א דאנק  פלענער צו א ווירקליכקייט. קאנגראטולאציעס צו סירעקיוס'ס סאוטווע
 אייך גאווערנער האקול פאר אייער פירערשאפט פאר'ן גוטסקייט פון אפסטעיט ניו יארק." 

  
"די סיטי פון סירעקיוס האט געזעהן אנהאלטענדע  סטעיט סענאטארין רעיטשעל מעי האט געזאגט, 

וואוקס און קלוגע אינוועסטירונגען אין לויף פון די פארגאנגענע עטליכע יאר. עס איז געוואלדיגע נייעס אז 
צענטער אויפלעבונג פלאן גרענט פאר עטליכע  -מיליאן דאלערדיגע שטאט 10דאס וועט פארזעצן מיט א  
ג איז קריטיש אויף צו אנהאלטן סירעקיוס אלס די עקאנאמישע מאטאר פון  פראיעקטן. די אינוועסטירונ 

צענטראלע ניו יארק. אינאיינעם מיט אויפבויען די קאמיוניטי גריד, וועלן די פראיעקטן העלפן אויפלעבן  
אונזער שטאטישע הארץ און אונטערהייבן צוקונפטיגע וואוקס אין סירעקיוס'ס שטארקע וואוקס. א דאנק  

 גאווערנער האקול פאר אייער שטיצע און ווייטערדיגע באמיאונגען צו פארבעסערן די ראיאן."  אייך 
  

צענטער אויפלעבונג פלאן  -"די שטאט אסעמבלימיטגליד פאמעלא דזש. האנטער האט געזאגט,
געלטער פאר די שטארקע און טראנספארמאטיווע פראיעקטן וועלן שאפן נייע ביזנעס געלעגנהייטן ווי  

ך פארבעסערן סאושעל סערוויסעס פאר אונזער קאמיוניטיס. איך לויב גאווערנער האקול פאר אוי
פריאריטיזירן די ווייטערדיגע אינוועסטירונג אין אונזער ראיאן. די אינוועסטירונגען וועלן צולייגן צום  

זעצן פאר צו  עקאנאמישע ערהוילונג פון די פאנדעמיק פאר צענטראלע ניו יארק אינעם צייט וואס מיר 
ארבעטן אלס א גלאבאלע הויכפונקט פאר עטליכע פון די מערסט קאנקורירנדע פירמעס וואס קומען  

 ארויס." 
  

צענטער אויפלעבונג פלאן וועט אנפירן די ווידער  -"די שטאט סירעקיוס מעיאר בען וואלש האט געזאגט,
סערן פובליק אויפבוי, און פארמערן  אנטוויקלונג פון קוים באנוצטע און ליידיגע פראפערטיס, פארבע

פארמעגליכע האוזינג אין די סאוטוועסט געיטוועי אומגעגנט. נאכפאלגנדיג א יאר פון פובליק זיצונגען און  
קאמיוניטי אנטיילנעמונג, פארזיכטיגע פלאנירן און מיטארבעט צווישן סיטי שטאב, אונזער קאנסולטינג 

קאונסיל, בין איך איבערראשט אז די טראנספארמאטיווע פראיעקטן  גרופע, און מיטגלידער פון די קאמאן 
זענען יעצט גרייט זיך צו רוקן פאראויס. איך דאנק גאווערנער האקול און אונזער פילע פארטנערס פאר די  

היסטארישע אינוועסטירונג און זייער שטארקע איבערגעגעבנקייט צו די אנגייענדע איבערטויש פון  
 שע הארץ." סירעקיוס'ס שטאטי

  
   שטאט צענטער אויפלעבונג אינציאטיוו

  –א הויפט באשטאנדטייל פון איר עקאנאמישע אנטוויקלונג פראגראם   – DRIניו יארק סטעיט'ס 
טראנספארמירט שטאטישע צענטער געגנטער צו ווערן ווירבלנדע צענטער וועלכע אפפערן א הויכע  

אגנעטן פאר נייע דעוועלאּפמענט, ביזנעס, נייע דזשאבס און קוואליטעט פון לעבן און וועלכע זענען ווי מ
עקאנאמישע און האוזינג פארשידנארטיגקייט. ווערנדיג אנגעפירט דורך די סטעיט דעּפארטמענט מיט  

איז די   — NYSERDAהילף פון עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט, די היימער און קאמיוניטי רינּועל און  
DRI  און שעפערישע "אומר ועושה" סטראטעגיע וואס פארט צוזאם סטראטעגישע א פרעצענדענטלאזע

פריינטליכע  -פלאנירונג מיט באלדיגע אויספירונג, און די רעזולטאטן דערפון זענען געדיכטע, פיסגייער
שטאט צענטערן וואס זענען א הויפט באשטאנדטייל אינעם העלפן ניו יארק סטעיט צוריק אויפבויען איר  

פאנדעמיע, און אזוי אויך צו עררייכן די סטעיט'ס דרייסטע    19- נאך די ווירקונגען פון די קאווידעקאנאמיע 
קלימאט ציהלן דורכן שטופן פאר דאס באנוץ מיט פובליק טראנספארטאציע און רעדוצירן דאס זיין  

  .דאאיז פארעפענטליכט  DRIמער אינפארמאציע איבער די  געוואנדן אויף פריוואטע קארן.

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fdowntown-revitalization-initiative&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C2f469b431aa647e81e2c08dae387d938%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638072469967997356%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=c2Hbu2hCFRfsb9XeZVWvUIhNZTM3pvojyzrvnm%2BV53o%3D&reserved=0
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