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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA PROJEKTY TRANSFORMACYJNE W UTICE W 
RAMACH DOFINANSOWANIA O WARTOŚCI 10 MILIONÓW USD  

  
Dział Finansowania zalicza 16 projektów przebudowy niewykorzystywanych 

budynków w mieście; wzmacnia ofertę kulturalną i artystyczną  
  

Inicjatywa Rewitalizacji Śródmieść finansuje kluczowe projekty, kontynuując 
zakładane przez gubernatora wzbogacenie społeczności  

  
Dzisiaj gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił 16 projektów transformacyjnych dla Utiki w 
ramach przyznanego dofinansowania Inicjatywy Rewitalizacji Śródmieść (Downtown 
Revitalization Initiative, DRI) o wartości 10 milionów USD. Strategiczne inwestycje w 
Utice spowodują przebudowę niewykorzystywanych budynków, poprawę infrastruktury - 
w tym parków, pomogą młodym przedsiębiorstwom oraz wzmocnią ofertę artystyczną i 
kulturalną. Inwestycje są częścią nieustannych starań gubernatora do ożywienia 
gospodarki na północy stanu i stworzenia większych możliwości dla Doliny Mohawk.  
  
„Skupiamy się na odbudowaniu stanu Nowy Jork tak, by był lepszy niż kiedykolwiek 
wcześniej, a Inicjatywa Rewitalizacji Śródmieść odgrywa niezmiernie ważną rolę w 
odrodzeniu się naszej gospodarki” - powiedział gubernator Cuomo. „Projekty w Utice 
są częścią owego odrodzenia i pomogą miastu na wykonanie skoku w lepszą 
przyszłość, przyciągając nowe przedsiębiorstwa, rezydentów oraz gości do całego 
regionu”.  
  
„Utica rozwija się dzięki nowemu poczuciu energii i optymizmu, w miarę jak 
koncentrujemy się na odbudowie gospodarki”, poinformowała zastępczyni 
gubernatora, Kathy Hochul. „Nasze projekty prowadzone w ramach Inicjatywy 
Rewitalizacji Śródmieść stworzą dalsze możliwości gospodarcze i przekształcą 
społeczność Utiki poprzez dokonywanie renowacji historycznych budynków, tworzenie 
pełnych życia przestrzeni publicznych czy zapewnianiu niezbędnego wsparcia lokalnym 
small businessom”.  
  
Utica została uznana Zwycięzcą IV Rundy w listopadzie 2019. Dzięki tej nagrodzie 
miasto będzie mogło realizować projekty przebudowy niewykorzystywanych i 
historycznie ważnych budynków, prowadzące do pobudzenia w rozwoju handlu i 
mieszkalnictwa. Otrzymane fundusze wspomogą także projekty poprawiające 
infrastrukturę, takie jak tworzenie czy rozbudowa parków miejskich oraz ulepszenie 
oferty zarówno artystycznej, jak i kulturalnej w Utice. Wszystkie te starania sprawią, że 

https://www.governor.ny.gov/news/governor-cuomo-announces-utica-10-million-mohawk-valley-winner-fourth-round-downtown


 

 

centrum Utiki nabierze charakteru, kreatywności i energii przyciągającej oraz atrakcyjnej 
dla różnorodnych osób, pobudzającej kontakty towarzyskie, a także promującej ruch i 
eksplorację w całym mieście.  
  
Projekty finansowane w ramach inicjatywy dokonają:  
  

Przebudowy Kempf Block w budynek wielorakiego użytku - 750 000 USD: 
Reaktywowanie zniszczonych i niewykorzystywanych budynków w komercyjnej 
dzielnicy biznesowej miasta w celu uzyskania mieszkań o wartości rynkowej i 
powierzchni komercyjnych w siedmiu sklepach detalicznych.  
  
Ustanowienie Funduszu Wspierania Biznesu (Business Assistance Fund) - 
750 000 USD: Utworzenie funduszu dotacyjnego dla kwalifikujących się małych 
przedsiębiorstw działających na określonym obszarze, na potrzeby projektów 
rozbudowy i ulepszeń.  
  
Utworzenie różnorodnej przestrzeni artystycznej w Utice: Przystępne 
finansowo miejsca do pracy i zamieszkania dla artystów - 650 000 USD: 
Stworzenie nowego, czteropiętrowego budynku różnorodnego użytku z 
przestrzenią społeczno-komercyjną oraz przystępnymi finansowo miejscami do 
pracy i zamieszkania dla lokalnych artystów i ich rodzin.  
  
Odbudowanie centrum fitness i wellnes dla weteranów - 650 000 USD: 
Odbudowa szatni i parkingów przy centrum fitness i wellnes dla weteranów, 
stanowiącym wartościowe udogodnienie rekreacyjne dla życia w śródmieściu i 
dla dobrobytu społeczności.  
  
Utworzenie centrum zatrudnienia, aby przygotować i przyciągnąć 
zróżnicowaną siłę roboczą - 624 000 USD: stworzenie centrum zatrudnienia 
oferującego odpowiednie kulturowo i językowo szkolenia oraz usługi zatrudnienia 
dla zróżnicowanej populacji pracującej w tym regionie.  
  
Renowacja przestrzeni handlowej Macartovin w celu przyciągnięcia 
przedsiębiorstw do korytarza handlowego miasta - 600 000 USD: 
Historyczna renowacja opustoszałego pierwszego piętra budynku Macartovin w 
celu stworzenia powierzchni handlowej do centrum miasta, przyciągając tym 
samym firmy do serca miejskiego korytarza handlowego.  
  
Przebudowa budynku Oneida National Bank, by utworzyć komercyjny 
inkubator kuchni / żywności Mohawk Valley - 400 000 USD: Zamienienie 
wolnego miejsca na piątym piętrze dawnego Oneida National Bank w pierwszy 
komercyjny inkubator kuchni / żywności w Mohawk Valley.  
  
Zmienienie New Centrury Clubu w Nowoczesną Przestrzeń Komercyjną - 
375 000 USD: Przebudowa jednego z najważniejszych historycznie budynków w 



 

 

centrum miasta Utica, New Century Clubu, w celu stworzenia nowej komercyjnej 
powierzchni biurowej.  
  
Renowacja Stanley Theater - 340 000 USD: Utworzenie bardziej przyjaznego i 
dostępnego wyglądu kultowego teatru, renowacja wejścia od strony Genesee 
Street oraz działu sprzedaży biletów.  
  
Naprawa garażu przy Washington Street, aby rozbudować parking w 
centrum - 2 000 000 USD: Naprawa trzypoziomowego parkingu w centrum 
miasta, przy priorytetowym zaleceniu ulepszenia płyty, konstrukcji oraz klatki 
schodowej w celu przywrócenia ważnego miejsca parkingowego w centrum 
miasta.  
  
Utworzenie Parku Munson-Williams przy Munson-Williams Proctor Arts 
Institute - 819 500 USD: Stworzenie dużego ogólnodostępnego parku na słabo 
wykorzystywanym terenie instytutu w dzielnicy Oneida Square, gdzie będą 
realizowane programy artystyczne i kulturalne.  
  
Zwiększenie oferty Sztuki Publicznej, aby stworzyć tętniący życiem 
korytarz o tematyce artystycznej - 750 000 USD: Instalacja i odnowienie sztuki 
publicznej w całym centrum miasta, we współpracy z lokalnymi artystami. Projekt 
obejmuje takie elementy, jak poprawienie wyglądu Utica Place Garage, 
naprawienie kultowego Muralu Słońca (Sun Mural) oraz utworzenie centrów 
działań placemakingu.  
  
Adaptacyjne ponowne wykorzystanie DeSales Center for Inclusive 
Community Services - 500 000 USD: Aktywacja 50 000 stóp kwadratowych 
niewykorzystanej przestrzeni polegająca na przekształceniu budynku DeSales w 
bardziej integracyjne i dostępne centrum społecznościowe poprzez 
zainstalowanie windy i wymianę uszkodzonych okien.  
  
Aktywacja Liberty Bell Park - 278 350 USD: Sprawienie, że Liberty Bell Park 
stanie się całoroczną przestrzenią różnorodnego zastosowania do rekreacji na 
świeżym powietrzu i organizowania wydarzeń publicznych, poprzez poprawienie 
oświetlenia, zagospodarowanie terenu (landscaping i hardscaping), wyposażenie 
oraz utworzenie lodowiska w zimie.  
  
Obdarzanie dzieci darem korzeni i skrzydeł: Ulepszenie przestrzeni 
społecznej na świeżym powietrzu w Centrum Aktywności Kulturowej Carol 
L. Crooms - 111 000 USD: Zmienienie dwóch wolnych parceli w wielofunkcyjne 
przestrzenie eventowe, uzupełniające społecznościowy i biznesowy program 
Centrum Aktywności Kulturowej Carol L. Crooms.  
  
Odbudowa korytarza Biblioteki Publicznej Utiki przy Genesee Street - 
101 900 USD: Odbudowanie chodników, kamiennych filarów i zbiorników 
ściekowych wzdłuż wejścia do biblioteki Utica przy Genesee Street, aby pomóc 



 

 

w zachowaniu i utrzymaniu tej charakterystycznej instytucji obywatelskiej w 
centrum miasta.  

  
Miasto Utica Falls opracowało plan inwestycji strategicznych, aby zrewitalizować swoje 
śródmieście, z czego 300 000 USD planowanych funduszy pochodzi z dotacji 
dziesięciomilionowej dotacji. Lokalny komitet planowania składający się z 
przedstawicieli municypalnych, liderów społeczności i innych interesariuszy kierował 
staraniami przy wsparciu zespołu ekspertów z sektora prywatnego i planistów 
państwowych. Twórcy strategicznego planu inwestycyjnego dla Utiki sprawdził lokalne 
zasoby i możliwości, wskazując na rozwój ekonomiczny, transport, gospodarkę 
mieszkaniową i inne projekty, które zarówno odpowiadają wizji społeczności do 
rewitalizacji śródmieścia, jak i są gotowe do wdrożenia.  
  
Owe projekty są najnowszymi przykładami stałego zobowiązania gubernatora Cuomo 
wobec Utiki i Mohawk Valley.  
  
Sekretarz Stanu Nowy Jork, Rosanna Rosado, powiedziała: „Inicjatywa Rewitalizacji 
Śródmieść ma możliwość wnieść ożywienie w lokalne społeczności, zwłaszcza po 
zmianach, jakie spowodował COVID-19. Wyselekcjonowane podczas wspólnego 
procesu planowania projekty strategiczne doprowadzą do utworzenia nowych obiektów 
różnorodnego zastosowania, aby przyciągnąć rezydentów i przedsiębiorców do Utiki, a 
także zwiększą ofertę społeczną dla wszystkich, na kolejne lata. Nie mogę się 
doczekać, kiedy te ekscytujące projekty zostaną zrealizowane w Utice”.  
  
Z kolei prezydent, CEO i komisarz Empire State Development, Eric Gertler, 
powiedział: „Sprawienie, by nasze śródmieścia stały się tętniącymi życiem, przyjaznymi 
społecznościami, które są przyjazne dla przedsiębiorców i mieszkańców, jest częścią 
naszej ogólnej strategii rozwoju gospodarki Nowego Jorku. Te projekty są inwestycjami 
w infrastrukturę, inteligentny rozwój, ochronę i stworzenie przestrzeni mieszkalnych - a 
wszystko to ma kluczowe znaczenie dla odbudowy naszych miast, naszego państwa i 
naszej gospodarki”.  
  
RuthAnne Visnauskas, komisarz ds. rewitalizacji domów i społeczności stanu 
Nowy Jork, powiedziała: „Inicjatywa Rewitalizacji Śródmieść gubernatora Cuomo 
polega na tworzeniu wysokiej jakości, ale przystępnych cenowo lokali mieszkaniowych, 
poprawieniu infrastruktury, tworzeniu wysokiej jakości niedrogich domów, pobudzeniu 
działalności gospodarczej i ulepszeniu śródmieść Nowego Jorku. 16 nagrodzonych 
projektów w Utice stanowią wynik energii, kreatywności i poświęcenia osób głęboko 
zaangażowanych we wprowadzenie ulepszeń w swoich społecznościach. Jak wynika z 
przykładów innych społeczności nagrodzonych DRI, taka 10-milionowa inwestycja 
przyciąga ludzi do mieszkania, pracy i rekreacji w śródmieściach, stymulując sektor 
prywatny w Utice oraz całej Mohawk Valley”.  
  
Senator Joe Griffo powiedział: „Utika posiadała kreatywny i wykonalny plan, który 
umożliwił skuteczne pozyskanie finansowania dla centrum ich miasta. Namawiam 



 

 

społeczności do włączenia i wzięcia pod uwagę wkładu swych rezydentów podczas 
wdrażania różnych projektów”.  
  
Marianne Buttenschon, członek zgromadzenia, dodała: „Członkowie naszej 
społeczności, liderzy biznesowi i przedstawiciele wszystkich szczebli samorządów 
spotkali się od chwili ogłoszenia nagrody Utica DRI, aby opracować projekty, które 
przysłużą się rewitalizacji i ożywienia śródmieścia tego miasta. Wybrane projekty 
wykorzystają istniejące w nim partnerstwa prywatne i publiczne, w trosce o to, by 
Mohawk Valley było pięknym miejscem do zamieszkania i pracy przyszłych pokoleń. 
Dziękuję wszystkim osobom zaangażowanym w sprawienie, że te projekty są możliwe 
do zrealizowania. Będę nadal robić wszystko, by przyczyniać się do sukcesu naszej 
społeczności”.  
  
Anthony J. Picente Jr., członek władzy wykonawczej hrabstwa Oneida, 
powiedział: „Hrabstwo Oneida dokonuje również istotnej inwestycji w korytarz 
śródmieścia Utiki, a my cieszymy się z udziału stanu w tym trwającym przedsięwzięciu”.  
  
Z kolei burmistrz Utiki, Robert Palmieri, twierdzi, że: „Inwestycja Rewitalizacji 
Śródmieść stanowi wielką szansę dla Miasta Utika na kontynuowanie pozytywnej 
transformacji naszego korytarza śródmieścia. Projekty te to silne partnerstwa publiczno-
prywatne, które będą służyć jako katalizator rozwoju gospodarczego i poprawy jakości 
życia. Wiele ciężkiej pracy zostało włożonej we wniosek Utiki i starania te są doceniane. 
Dziękuję wszystkim osobom, które zaangażowały się w proces DRI oraz gubernatorowi 
Cuomo za zainwestowanie w naszą społeczność”.  
  
O Inicjatywie Rewitalizacji Śródmieść  
  
Gubernator Cuomo wdrożył nową, poważną inicjatywę w 2016 —Inicjatywę 
Rewitalizacji Śródmieść. W jej ramach gubernator przeszedł do intensywnego 
przyspieszenia i rozszerzenia działań ku rewitalizacji śródmieść i okolic, aby pełniły one 
rolę centrów aktywności i katalizatorów inwestycji we wszystkich dziesięciu regionach 
stanu. Inicjatywa reprezentuje bezprecedensową i innowacyjną strategię planuj-by-
działać, która łączy planowanie strategiczne z natychmiastowym wdrażaniem.  
  
W ciągu czterech lat stan Nowy Jork przeznaczył 400 mln USD na inwestycje w te 
śródmieścia, które są gotowe na rewitalizację i potencjalnie mogą stać się magnesem 
przebudowy, biznesu, tworzenia miejsc pracy, większej różnorodności ekonomicznej i 
mieszkaniowej, oraz wszelkich możliwości. Społeczności biorące udział w inicjatywie są 
wybierane przez dziesięć stanowych Komisji Regionalnych ds. Rozwoju 
Ekonomicznego na podstawie potencjału danego śródmieścia do transformacji. Każda 
społeczność otrzymuje 10 mln USD na opracowanie strategicznego planu rozwoju 
śródmieścia i wdrożenie kluczowych stymulujących projektów, które popchną naprzód 
wizję rewitalizacji społeczności.  
Inicjatywa prowadzona jest przez Sekretarz Stanu Nowy Jork, Rossanę Rosado. 
Społeczności otrzymują wsparcie od ekspertów z sektora prywatnego oraz zespołu 
pracowników agencji stanowych kierowanych przez Departament Stanu (Department of 
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State) w ścisłym partnerstwie z Empire State Development oraz stanową agencją 
Homes and Community Renewal.  
  

###  
  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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