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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA 13 PROJEKTÓW TRANSFORMACYJNYCH 
DLA MIASTA SCHENECTADY W RAMACH NAGRODY O WYSOKOŚCI 10 

MILIONÓW USD  
  

Dofinansowaniem zostanie objętych 13 projektów mających na celu poprawę 
połączeń między centrum miasta a nabrzeżem, zmianę przeznaczenia istniejących 

budynków oraz wzmocnienie lokalnej sceny artystycznej  
  

Inicjatywa Rewitalizacji Śródmieść finansuje kluczowe projekty, które stanowią 
kontynuację zakładanego przez gubernatora wzbogacenia społeczności  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dzisiaj 13 projektów w Schenectady, które 
stworzą połączenia pomiędzy rozwijającym się centrum miasta i obiektami w strefie 
nabrzeża, pozwolą przebudować istniejące budynki na obiekty wielofunkcyjne oraz 
wzmocnią lokalną scenę artystyczną. Inwestycje te, finansowane dzięki przyznanej 
Schenectady nagrodzie w kwocie 10 milionów USD w ramach Inicjatywy Rewitalizacji 
Śródmieść, są odzwierciedleniem nieustannych wysiłków Gubernatora na rzecz 
ożywienia gospodarki północnej części stanu i stworzenia dodatkowych możliwości w 
całym regionie Capital Region.  
  
„Nasze wysiłki na rzecz odbudowy gospodarki stanu Nowy Jork do stanu lepszego niż 
wcześniej zależy od posiadania odważnej wizji na przyszłość”, powiedział Gubernator 
Cuomo. „Inicjatywa Rewitalizacji Śródmieść pomaga społecznościom takim jak 
Schenectady powiązać ze sobą lokalne centra aktywności gospodarczej, zrewitalizować 
niewykorzystane obiekty i objąć je wspólną wizją lepszego i bardziej zamożnego jutra”.  
  
„Poprzez naszą Inicjatywę Rewitalizacji Śródmieść wzmocnimy historyczny urok 
Schenectady poprzez poprawę połączenia nabrzeża z rozwijającym się centrum 
miasta”, powiedziała Wicegubernator Kathy Hochul. „Ogłoszone dziś projekty nie 
tylko wzmocnią lokalną gospodarkę, ale także dadzą bardzo potrzebny impuls małym 
firmom, w momencie gdy skupiamy się na naszym ożywieniu gospodarczym”.  
  
Schenectady – Capital Region  
  
Miasto Schenectady zostało uznane za Zwycięzcę 4 rundy w listopadzie 2019 r. 
Schenectady wykorzysta niedawne i z rozmachem realizowane inwestycje w dzielnicy 
Mill District, kompleksie Mohawk Harbor i w centrum miasta, aby stać się bardziej 
spójnym i tętniącą życiem miejscem dla odwiedzających, mieszkańców i firm. Projekty 
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te koncentrują się na tworzeniu połączeń pomiędzy rozwijającym się centrum miasta a 
zabudową w strefie nabrzeża. Planowane inwestycje obejmują drogi dla pieszych, 
pojazdów i rowerów, wraz z oznakowaniem i systemem informacji wizualnej 
ułatwiającym dotarcie do wybranych miejsc. Projekty te nadają również priorytet nowym 
budynkom wielofunkcyjnym w celu przyciągnięcia nowych firm, stworzenia dodatkowych 
miejsc pracy i pobudzeniu aktywności wzdłuż Erie Boulevard, głównego łącznika 
pomiędzy tymi rozwijającymi się obszarami.  
W ramach inicjatywy zostaną sfinansowane następujące projekty:  
  

• Przekształcenie niewykorzystanych bloków w pobliżu ulic State i 
Clinton – 2 750 000 USD: Przekształcenie trzech niewykorzystanych 
bloków w wielofunkcyjny kompleks obejmujący ponad 90 mieszkań, 5000 
stóp kwadratowych powierzchni handlowej, 50 000 stóp kwadratowych 
powierzchni biurowej dla służby zdrowia oraz parking. Inwestycja zostanie 
zrealizowana poprzez adaptację istniejących budynków i nową zabudowę.  

  
• Renowacja zabytkowych obiektów w celu ich adaptacji do nowych 

funkcji, Alchemy Urban Playground – 300 000 USD: Renowacja dwóch 
budynków przy Erie Boulevard w celu stworzenia czterech pracowni 
artystycznych dla lokalnych artystów, galerii handlowej, przestrzeni 
eventowej oraz dwóch pracowni szkoleniowych. Nacisk zostanie położony 
na szkolenie w zakresie umiejętności dla mniejszości i młodzieży.  

  
• Modernizacja elewacji budynków i budowli wzdłuż kluczowych 

korytarzy komunikacyjnych – 600 000 USD: Fundusze na rzecz 
modernizacji elewacji pozwolą odnowić budynki znajdujące się w trzech 
komunikacyjnych, w tym na Lower State Street, Lafayette Street i Little 
Italy.  

  
• Dokończenie modernizacji budynku Centrum Szkolenia SEAT – 

428 000 USD: Ukończenie elewacji i modernizacja obiektu w celu 
zakończenia szeroko-zakrojonej renowacji budynku, w którym będzie się 
mieścić Centrum Szkolenia SEAT dla młodych dorosłych.  

  
• Renowacja dawnego budynku Cohna w celu stworzenia nowej 

powierzchni handlowej i biurowej – 425 000 USD: Renowacja pustego 
budynku w celu stworzenia wielofunkcyjnej przestrzeni ze strefą handlu 
detalicznego na parterze i biurami na drugim piętrze oraz stworzenie 28 
nowych miejsc parkingowych w pobliżu.  

  
• Rozbudowa ulicy North Jay Street i modernizacja ulicy Maxon Road 

– 2 000 000 USD: Przedłużenie North Jay Street od jej ślepego zaułka na 
północny wschód do skrzyżowania Nott Street i Maxon Road, dzięki 
czemu zostanie utworzone nowe połączenie pomiędzy centrum miasta i 
Mohawk Harbor.  

  



 

 

• Montaż nowego oświetlenia wzdłuż Clinton St i North Broadway – 
875 000: Wymiana istniejącego oświetlenia ulicznego na 
energooszczędne oświetlenie LED, które może również wspierać 
technologię „smart city”. Clinton Street pomiędzy State Street i Franklin 
Street oraz North Broadway pomiędzy State Street i Union Street.  

  
• Przedłużenie szlaku Alco Heritage Trail i budowa wjazdu na szlak 

Empire State Trail – 760 000 USD: Przedłużenie szlaku Alco Heritage 
Trail od jego obecnego zakończenia przy River Street do Front Street 
Park. Budowa kiosku informacyjnego i małego placu w Mohawk Harbor 
jako strefy wjazdowej na szlak New York State Empire Trail. Dzięki 
inwestycji turyści będą mogli łatwiej uzyskać informacje na temat 
przebiegu szlaku.  

  
• Usprawnienie ruchu na City Hall Square i Jay Street – 425 000 USD: 

Modernizacja infrastruktury w obrębie placu przy ratuszu oraz przebudowa 
Jay Street w ulicę dwukierunkową pomiędzy ratuszem a Union Street.  

  
• Modernizacja i ponowne otwarcie szlaku tunelu na szlaku Alco 

Heritage Trail – 350 000 USD: Modernizacja istniejącego tunelu poprzez 
montaż oświetlenia i budowę ścieżek dla pieszych i rowerzystów 
pomiędzy Erie Boulevard i Jay Street a ścieżką rowerową Mohawk 
Hudson.  

  
• Rozwój sztuki publicznej w całym śródmieściu – 287 000 USD: 

Szeroko-zakrojona inicjatywa w zakresie sztuki publicznej, której celem 
jest stworzenie murali, interaktywnych dzieł sztuki, rzeźbionych siedzisk i 
historycznego posągu.  

  
• Modernizacja przejścia dla pieszych na Jay Street – 250 000 USD: 

Poprawa przestrzeni publicznej, oświetlenia i odwodnienia w celu 
wsparcia lokalnych firm wzdłuż tego popularnego pasażu.  

  
• Modernizacja systemu oznakowania i informacji wizualnej 

ułatwiającego dotarcie do wybranych miejsc – 250 000: Montaż 
nowego oznakowania ułatwiającego mieszkańcom miasta i gościom 
dotarcie do atrakcji historycznych i kulturowych.  

  
Schenectady opracowało strategiczny plan inwestycyjny w celu rewitalizacji centrum, 
przeznaczając na prace planistyczne 300 tys. USD z dotacji w wysokości 10 mln USD. 
Pracami kierował lokalny komitet ds. planowania, składający się z przedstawicieli obu 
miejscowości, liderów społeczności lokalnych i innych interesariuszy, oraz wspierane 
przez zespół ekspertów z sektora prywatnego i planistów państwowych. W trakcie 
opracowywania strategicznego planu inwestycyjnego dla Schenectady przeanalizowano 
lokalne atuty i możliwości oraz zidentyfikowano projekty rozwoju gospodarczego, 



 

 

transportu, mieszkaniowego i społecznego, które są zgodne z wizją rewitalizacji 
śródmieścia i które są gotowe do wdrożenia.  
  
Sekretarz stanu Nowy Jork Rossana Rosado powiedziała: „Inwestycje w ramach 
Inicjatywy Rewitalizacji Śródmieść mają moc ożywiania lokalnych społeczności, 
szczególnie w obliczu wyzwań po pandemii COVID-19. Te strategiczne projekty, 
wybrane w drodze wspólnego procesu planowania, będą katalizatorem dla prywatnych 
inwestycji, które pomogą Schenectady w realizacji wizji tętniącego życiem śródmieścia, 
ściśle powiązanego z rozwijającym się nabrzeżem. Z niecierpliwością czekam na 
realizację tych projektów w Schenectady”.  
  
RuthAnne Visnauskas, Komisarz agencji Homes and Community Renewal w 
stanie Nowy Jork, powiedziała: „13 ogłoszonych dziś projektów kierowanych przez 
społeczność lokalną ożywi Schenectady zarówno dla mieszkańców, jak i gości, dzięki 
poprawie infrastruktury i walorów estetycznych miasta i mocniejszemu połączeniu 
śródmieścia z nabrzeżem. Dzięki Inicjatywie Rewitalizacji Śródmieść inwestujemy w 
umocnienie funkcji centrum, dzięki czemu miasta takie jak Schenectady mogą się 
rozwijać i w pełni rozwijać swój potencjał ekonomiczny”.  
  
Pełniący obowiązki Dyrektora ds. rozwoju i Prezes Empire State Development 
Eric Gertler powiedział: „Śródmieście Schenectady jest centrum sztuki, rozrywki, 
gastronomii i kultury, o czym świadczą ostatnie publiczne i prywatne inwestycje w 
Mohawk Harbor oraz w ciągach ulic State Street i Erie Boulevard. Bazując na tym 
fundamencie i wykorzystując takie atuty jak nabrzeże rzeki Mohawk i ścieżka Empire 
State Trail, projekty realizowane w ramach Inicjatywy Rewitalizacji Śródmieść pomogą 
miastu w generowaniu nowych inwestycji, jednocześnie wspierając potrzeby lokalnej 
społeczności”.  
  
Ruth Mahoney, Prezes ds. Rozwoju Rynku KeyBank, oraz dr Havidán Rodríguez, 
Rektor Uniwersytetu w Albany, którzy są współprzewodniczącymi Regionalnej 
Rady ds. Rozwoju Gospodarczego Capital Region, powiedzieli: „Schenectady 
przeżywa renesans dzięki strategicznym inwestycjom, które przyciągnęły do miasta 
nowych mieszkańców i pozwoliły na stworzenie nowych miejsc pracy. Projekty 
wspierane w ramach Inicjatywy Rewitalizacji Śródmieść będą opierać się na tym 
postępie i pomogą stworzyć dobrze skomunikowane centrum miasta, które zaoferuje 
przyjazne warunki dla rozwoju nowych firm i przybywających gości, tak aby pobudzić 
wzrost gospodarczy”.  
  
Burmistrz Schenectady Gary McCarthy powiedział: „Moja administracja ściśle 
współpracuje z zespołem ekonomicznym kierowanym przez Metroplex, aby z 
powodzeniem przekształcić puste i opuszczone przestrzenie w tętniące życiem i 
sprzyjające tworzeniu miejsc pracy centra rozwoju dla naszej społeczności. Dzięki tej 
nagrodzie będziemy bardziej skutecznie odbudowywać naszą ekonomię oraz 
wykorzystamy impet naszego kwitnącego śródmieścia i zrewitalizowanego nabrzeża. 
Dziękujemy stanowi Nowy Jork za kontynuację tych projektów a także lokalnemu 



 

 

komitetowi ds. planowania i członkom społeczności, którzy uczestniczyli w procesie 
opiniowania i planowania”.  
  
O Inicjatywie Rewitalizacji Śródmieść  
W 2016 r. Gubernator Cuomo uruchomił nową ważną inicjatywę –Inicjatywę 
Rewitalizacji Śródmieść. Dzięki tej inicjatywie Gubernator zdecydował się na 
dynamiczne przyspieszenie i rozszerzenie rewitalizacji śródmieść i dzielnic, które mają 
służyć jako centra aktywności i katalizatory inwestycji we wszystkich dziesięciu 
regionach w obrębie stanu. Inicjatywa ta stanowi bezprecedensową i innowacyjną 
strategię „od planu do realizacji”, która łączy planowanie strategiczne z 
natychmiastowym wdrożeniem.  
  
W ciągu czterech lat w stanie przeznaczono 400 milionów USD na inwestycje w 
śródmieścia, które dojrzały do rewitalizacji i mają potencjał, by stać się magnesem dla 
rozwoju, biznesu, tworzenia miejsc pracy, większej różnorodności ekonomicznej i 
mieszkaniowej oraz tworzenia nowych 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.  
Na czele inicjatywy stoi Sekretarz Stanu Nowy Jork, Rossana Rosado. Społeczności 
otrzymują wsparcie od ekspertów z sektora prywatnego oraz zespołu pracowników 
agencji stanowych kierowanych przez Departament Stanu w ścisłym partnerstwie z 
Empire State Development oraz stanową agencją ds. odnowy domów i społeczności 
Homes and Community Renewal.  

###  
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