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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA UKOŃCZENIE CENTRUM SZTUKI O 
WARTOŚCI 2 MLN USD W HRABSTWIE NASSAU  

  
Nowy obiekt będzie stałym domem dla Westbury Arts, Inc; mieści teatr, galerię i 

biura  
  

Projekt jest kluczowym elementem dofinansowania w wys. 10 mln USD 
przyznanego wiosce Westbury w ramach Inicjatywy Rewitalizacji Śródmieść 

gubernatora  
  

W dniu dzisiejszym gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił ukończenie budowy centrum 
kultury i sztuki o wartości 2 mln USD, które będzie mieścić przestrzeń przeznaczoną na 
galerię, występy, edukację artystyczną i spotkania w sercu wioski Westbury w hrabstwie 
Nassau. Nowy obiekt, sfinansowany dzięki przyznanemu Westbury dofinansowaniu w 
wys. 10 mln USD w ramach Inicjatywy Rewitalizacji Śródmieść (Downtown 
Revitalization Initiative, DRI), będzie domem dla Westbury Arts, Inc. i jest kluczowym 
elementem działań na rzecz rozwoju gospodarczego w wiosce.  
  
„Jesteśmy zaangażowani w odbudowę Nowego Jorku, który będzie silniejszy i lepszy 
niż kiedykolwiek przedtem, a nasza Inicjatywa Rewitalizacji Śródmieść odgrywa 
kluczową rolę w naszym ekonomicznym odrodzeniu”, powiedział gubernator 
Cuomo. „Inwestycje w ramach Inicjatywy Rewitalizacji Śródmieść pomagają 
przekształcić społeczności śródmiejskie, takie jak Westbury, w dynamiczne i 
różnorodne centra działań na rzecz mieszkańców i gości, a nowe centrum kultury i 
sztuki Westbury przyczyni się do rozkwitu wioski i całego regionu dla kolejnych 
pokoleń”.  
  
Fundusze, zarządzane przez stanową agencję Homes and Community Renewal, 
pomogły zbudować stałą i nowoczesną przestrzeń kulturalną o pow. 2500 stóp 
kwadratowych dla Westbury Arts, Inc. w centrum wioski. W ramach projektu 
przebudowano wnętrza istniejącego budynku, w tym podłogi, ściany i sufity; 
zainstalowano nowe systemy kanalizacyjne, elektryczne, przeciwpożarowe i 
mechaniczne oraz zamontowano windę spełniającą wymogi ustawy o 
niepełnosprawnych Amerykanach.  
  
Westbury było pierwszą społecznością Long Island, której w 2016 r. przyznano 
fundusze w ramach Inicjatywy Rewitalizacji Śródmieść o wartości 10 mln USD. Wraz z 
zakończeniem projektu wioska zyskuje nowe miejsce spotkań kulturalnych w 
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śródmieściu, dzięki czemu Westbury Arts będzie mogło poszerzyć swoje programy 
artystyczno-kulturalne.  
  
Komisarz ds. odnowienia domów i społeczności stanu Nowy Jork RuthAnne 
Visnauskas powiedziała: „Rewitalizacja centrum Westbury osiągnęła kolejny ważny 
etap wraz z ukończeniem nowego domu dla Westbury Arts, Inc. o wartości 2 mln USD. 
Obiekt jest żywym przykładem tego, co można osiągnąć, gdy dumna społeczność 
pracuje razem i poświęca swoją energię, wyobraźnię i siły dla uczynienia swojej wioski 
lepszym miejscem. Projekty takie jak ten będą przyciągać do śródmieścia mieszkańców 
i gości, co pozwoli wspierać przedsiębiorstwa oraz stworzy tętniącą życiem i kwitnącą 
społeczność o silnej lokalnej gospodarce”.  
  
Sekretarz stanu Nowy Jork Rossana Rosado powiedziała: „Westbury realizuje 
swoją strategiczną wizję i zwiększa potencjał wioski poprzez wdrożenie Inicjatywy 
Rewitalizacji Śródmieść. Jesteśmy świadkami istotnej roli, jaką odgrywa sztuka i 
miejsca publiczne w ożywieniu społeczności, a nowe miejsce dla Westbury Arts, Inc. 
oferuje świeże i wizualnie atrakcyjne powierzchnie, by zbliżać mieszkańców do siebie. 
Departament Stanu jest dumny ze współpracy z wioską i z naszymi partnerami w celu 
stworzenia nowego Centrum Westbury Arts”.  
  
Pełniący obowiązki Dyrektora ds. rozwoju i Prezes Empire State Development 
Eric Gertler powiedział: „Nowe centrum Westbury Arts pokazuje kluczową rolę, jaką 
odgrywa sztuka w budowaniu i podtrzymaniu jakości życia społeczności. Projekt 
finansowany w ramach DRI doda kreatywnej energii i pomoże przyspieszyć wzrost 
gospodarczy Westbury oraz Long Island”.  
  
Westbury została uznana za zwycięzcę Pierwszej Rundy w listopadzie 2016 r. Oprócz 
budynku Westbury Arts, wioska podjęła się realizacji sześciu innych projektów 
proponowanych w ramach strategicznego planu inwestycji. Westbury, jedna z 
najbardziej zróżnicowanych i dobrze zlokalizowanych społeczności Long Island, 
charakteryzuje się odnowionym śródmieściem, przystępnymi cenowo mieszkaniami, 
przestrzenią publiczną i działaniami kulturalnymi, które zapewniają mocne podstawy dla 
dalszego rozwoju wioski. W ramach Inicjatywy wioska jest na dobrej drodze do 
kontynuowania swojego bieżącego rozwoju i inicjatyw rozwojowych zorientowanych na 
tranzyt, równocześnie zwiększając żywotność swojego centrum dzięki możliwościom 
artystycznym, kulturalnym i gastronomicznym.  
  

Senator Anna M. Kaplan powiedziała: „Otwarcie nowego domu dla Westbury Arts to 
najnowszy triumf na drodze przemiany Westbury, możliwy dzięki stanowemu 
dofinansowaniu w wys. 10 mln USD w ramach Inicjatywy Rewitalizacji Śródmieść i 
pokazuje to wspaniałe rzeczy, jakie można osiągnąć, gdy społeczność i rząd pracują 
razem w imię wizji lepszego jutra. To nowe centrum jest perłą w koronie nie tylko dla 
społeczności Westbury, ale także dla mieszkańców Long Island, którzy będą odwiedzać 
przestrzenie kulturalne i galerie, i cementuje status Westbury jako miejsca 
kultywowania”.  
  



 

 

Członek zgromadzenia ustawodawczego Michael Montesano powiedział: „W 
czasie gdy odczuwamy tak wiele niepewności, dobrze widzieć, że branża artystyczna 
zyskuje tak wspaniałe możliwości wraz z otwarciem tego nowego budynku. Jest to 
korzystne dla społeczności pod różnymi względami, dzięki zapewnieniu mieszkańcom 
kreatywnej przestrzeni, wspieraniu rozwoju gospodarczego i nie tylko. Bardzo się cieszę 
z tego dopełnienia naszej społeczności i czekam na wspaniałe rzeczy, które przyjdą 
wraz z jego otwarciem”.  
  
Członek zgromadzenia ustawodawczego Charles D. Lavine powiedział: „Jestem 
zachwycony możliwością uczestniczenia w otwarciu nowego centrum Westbury Arts. 
Ten obiekt w dalszym stopniu będzie umacniał już i tak bogate programy artystyczne i 
kulturalne, które łączą, edukują i inspirują różnorodną i rosnącą społeczność Westbury”.  
  
Naczelnik hrabstwa Laura Curran powiedziała: „Rewitalizacja Westbury to opowieść 
o wielkim sukcesie. Inwestycja scementuje wioskę jako pionierską społeczność 
skupioną na sztuce na terenie Long Island. W miarę jak wychodzimy z pandemii, 
ożywienie działań artystycznych i kulturalnych będzie stanowiło mocną podstawę 
rozwoju naszych śródmieść. Władze hrabstwa będą nadal pracować z naszymi 
wioskami w kierunku wykorzystania otwartych przestrzeni, przyciągania przedsiębiorstw 
i uczynienia Nassau najlepszym miejscem do życia, pracy i zabawy”.  
  

Burmistrz Westbury Peter I. Cavallaro powiedział: „Jesteśmy bardzo zadowoleni, że 
projekt stworzenia stałego domu dla Westbury Arts został urzeczywistniony. Naszym 
celem od początku procesu w ramach DRI (i jeszcze wcześniej) było uczynienie 
Westbury jedną z pierwszych społeczności skupionych wokół sztuki na Long Island i 
zawsze mieliśmy poczucie, że kluczowym elementem jest tu stworzenie wspólnej 
przestrzeni takiej jak Centrum Sztuki. Widzimy wspaniałą przyszłość dla Westbury Arts 
w nowym domu i zachęcamy gości do odwiedzenia i zobaczenia, co Westbury Arts 
(oraz wioska Westbury) ma do zaoferowania. Jesteśmy wdzięczni gubernatorowi 
Cuomo oraz agencji Homes and Community Renewal za wybranie Westbury i 
współpracę z nami w celu ukończenia siedmiu projektów finansowanych w ramach DRI.  

  

O Inicjatywie Rewitalizacji Śródmieść  
W 2016 r. gubernator Andrew Cuomo wdrożył nową poważną inicjatywę – Inicjatywę 
Rewitalizacji Śródmieść. W ramach Inicjatywy gubernator znacznie przyspieszył i 
poszerzył rewitalizację śródmieść i ich sąsiedztw, aby służyły za centra aktywności i 
katalizatory inwestycji we wszystkich dziesięciu regionach stanu. Inicjatywa ta to 
niespotykana i innowacyjna strategia działań, która łączy strategiczne planowanie z 
natychmiastową realizacją.  
  
W ciągu czterech lat stan Nowy Jork przeznaczył 400 mln USD na inwestycje w 
śródmieścia, które są gotowe na rewitalizację i potencjalnie mogą stać się magnesem 
przebudowy, biznesu, tworzenia miejsc pracy, większej różnorodności ekonomicznej i 
mieszkaniowej, oraz wszelkich innych możliwości. Społeczności biorące udział w 
Inicjatywie są wybierane przez 10 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.  
  
Inicjatywie przewodniczy sekretarz stanu Nowy Jork Rossana Rosado. Społeczności 
otrzymują wsparcie od ekspertów z sektora prywatnego oraz zespołu pracowników 
agencji stanowych kierowanych przez Departament Stanu (Department of State) w 
ścisłym partnerstwie z Empire State Development oraz stanową agencją Homes and 
Community Renewal.  
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