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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA PLANY PRZEBUDOWY DLA ZACHODNIEJ 
CZĘŚCI KAMPUSU CENTRUM PSYCHIATRYCZNEGO KINGSBORO W RAMACH 

WARTEJ 1,4 MLD INICJATYWY VITAL BROOKLYN  
   

Inwestycja o wartości 400 mln USD przekształci 7,2 niewykorzystanego akra w 
Centralnym Brooklynie w tętniącą życiem, zrównoważoną środowiskowo 
inwestycję z udogodnieniami dla społeczności i prawie 900 przystępnymi 

cenowo mieszkaniami   
   

Renderingi projektu są dostępne tutaj   
   

Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dzisiaj wybór zwycięskiej propozycji przebudowy 
7,2 akrów kampusu Centrum Psychiatrycznego Kingsboro w East Flatbush na 
Brooklynie. Inwestycja będzie zawierać 900 przystępnych cenowo mieszkań, obszerne 
tereny zielonej przestrzeni publicznej, pełnowymiarowe boisko do koszykówki, tereny pod 
miejskie rolnictwo, szklarnię i wydzieloną przestrzeń dla programów wzmacniających 
społeczność. Inicjatywa o wartości 1,4 mld USD Vital Brooklyn inwestuje i inwestuje w 
osiem zintegrowanych obszarów, w tym opiekę zdrowotną i mieszkalnictwo, wyznaczając 
nowy standard rozwiązywania problemu chronicznych nierówności ekonomicznych i 
rasowych w najbardziej potrzebujących społecznościach Brooklynu.   

   
„Pandemia COVID-19 jeszcze bardziej obnażyła nierówności wśród zagrożonych i 
potrzebujących społeczności stanu, w tym fundamentalną potrzebę bezpiecznych i 
niedrogich mieszkań” – powiedział gubernator Cuomo. „Dzięki inicjatywie 
Vital Brooklyn lepiej odpowiadamy na te potrzeby, przekształcając niewykorzystane 
grunty na terenie kampusu Centrum Psychiatrycznego Kingsboro w rozwój 
zorientowany na społeczność, który zapewnia mieszkania i programy, aby lepiej służyć 
osobom potrzebującym. Dzięki temu odbudowujemy Nowy Jork i czynimy go lepszym, 
sprawiedliwszym i silniejszym dla wszystkich”.   
   
Projekt o wartości ponad 400 mln USD obejmuje około 900 przystępnych cenowo i 
objętych wsparciem lokali mieszkalnych, a także mieszkań dla seniorów; możliwości 
posiadania domu oraz dwa nowoczesne schroniska dla bezdomnych, które zastąpiły 
dotychczasowe starzejące się schroniska wybudowane w latach 30. XX wieku. 
Inwestycja stworzy 3700 miejsc pracy w budownictwie i ponad 200 stałych miejsc 
pracy dla mieszkańców okolicy. Propozycja projektu osiąga poziom 30% w stosunku 
do najważniejszych w kraju, certyfikowanych celów MWBE stanu Nowy Jork.   
 

https://esd.ny.gov/sites/default/files/Vital-Brooklyn-Kingsboro-renderings.pdf


Udogodnienia obejmują bezpłatny i szybki internet bezprzewodowy, sale do ćwiczeń, 
sklep spożywczy o powierzchni 10 000 stóp kwadratowych, centrum społecznościowe 
o powierzchni 7000 stóp kwadratowych z komputerami i salami lekcyjnymi 
przeznaczonymi na programy pozaszkolne i szkolenia w zakresie rozwoju siły 
roboczej, przestrzeń do występów i programy wzmacniające społeczność.   
   
Pełniący obowiązki komisarza Empire State Development oraz desygnowany na 
prezesa i dyrektora naczelnego Eric Gertler powiedział: „Zaangażowanie 
gubernatora Cuomo w odważne i kompleksowe strategie rozwoju gospodarczego 
oparte na społeczności, takie jak inicjatywa Vital Brooklyn, zapewniło mocne podstawy 
do odbudowy Nowego Jorku po globalnej pandemii. Partnerstwo o wartości 400 
milionów dolarów stworzone w celu rozwoju mieszkań, otwartych przestrzeni, obiektów 
i programów społecznościowych na zajmującym siedem akrów terenie Kingsboro 
zapewni tysiące miejsc pracy w budownictwie i setki stałych miejsc pracy, a 
jednocześnie lokalny i długofalowy postęp gospodarczy dla mieszkańców i firm w 
sercu Brooklynu”.  
   
RuthAnne Visnauskas, Komisarz ds. Domów i Odnowy Społeczności w stanie 
Nowy Jork, powiedziała: „Historyczne niedogodności gospodarcze w dzielnicach 
Centralnego Brooklynu idą w parze z równie długotrwałymi dysproporcjami 
zdrowotnymi. Ta nowa inwestycja o wartości 400 milionów dolarów, obejmująca 900 
mieszkań na terenie kampusu Centrum Psychiatrycznego Kingsboro, będącego 
częścią inicjatywy gubernatora Cuomo o wartości 1,4 mld USD Vital Brooklyn, daje 
nam bezprecedensową możliwość dalszego przełamywania barier w dostępie do 
wysokiej jakości, przystępnych cenowo mieszkań oraz bezpośredniego zachęcania do 
tworzenia silniejszych, zdrowszych, bardziej interaktywnych i zrównoważonych 
społeczności. W ten sposób Nowy Jork przoduje w walce o równość, zdrowie, godne 
warunki mieszkaniowe i możliwości”.   
   
W sierpniu 2020 r. Empire State Development – we współpracy z New York State 
Homes and Community Renewal – zwróciła się z wnioskiem o przedstawienie ofert na 
realizację nowoczesnego, wielofunkcyjnego obiektu ukierunkowanego na dobrostan na 
terenie kampusu Centrum Psychiatrycznego Kingsboro, jednej z największych 
instytucji zdrowia na Brooklynie. Zwycięska propozycja przedstawiała 
najwszechstronniejszą wizję tej pierwszorzędnej nieruchomości w East Flatbush: 
przystępne cenowo mieszkania oraz rezerwa na stałe mieszkania objęte wsparciem i 
łóżka w schroniskach.   
   

Projekt przebudowy będzie prowadzony przez Almat Urban, Breaking Ground, 
Brooklyn Community Services, Center for Urban Community Services, Douglaston 
Development, Jobe Development oraz Velez Organization. W skład zespołu 
projektowego wchodzą cieszący się międzynarodowym uznaniem Adjaye Associates 
oraz Studio Zewde z Harlemu. Jobe Development oraz Velez Organization są 
certyfikowanymi przedsiębiorstwami będącymi własnością mniejszości i kobiet 
(Minority and Women-owned Business Enterprises, MWBE).   

   



Członek zgromadzenia Steven Cymbrowitz, przewodniczący Komisji 
Zgromadzenia ds. Mieszkalnictwa, powiedział: „Ta zwycięska propozycja 
odpowiada na pilną potrzebę lokali mieszkaniowych niedrogich, objętych wsparciem i 
przeznaczonych dla seniorów oraz możliwości posiadania domu w jednym miejscu, 
lecz osiąga coś jeszcze bardziej ekscytującego: tworzy wszechstronną społeczność, w 
której zostaną zaspokojone potrzeby społeczne, rekreacyjne, edukacyjne, zdrowotne i 
inne codzienne potrzeby. Takie inwestycje pokazują, jak ważne jest szerokie i 
kreatywne myślenie, gdy pracujemy nad realizacją naszej misji tworzenia bardziej 
przystępnych cenowo mieszkań w całym naszym stanie”.  
   
Burmistrz dzielnicy Brooklyn, Eric Adams, powiedział: „Przebudowa części 
Centrum Psychiatrycznego Kingsboro zapewni bardziej przystępne mieszkania 
społeczności, która pilnie tego potrzebuje, a także możliwości zdrowszego i bardziej 
ekologicznego życia. Jako osoba, która od dawna promuje potrzebę przebudowy 
naszego lokalnego systemu żywnościowego, jestem szczególnie zadowolony z tego, 
że ten projekt będzie obejmował możliwości miejskiego rolnictwa, łącząc ludzi ze 
zdrową żywnością i działaniami. Dziękuję władzom stanu za tę współpracę i z 
niecierpliwością czekam na dalszy rozwój potrzeb mieszkańców Brooklynu żyjących w 
społecznościach o niedostatecznej infrastrukturze”.  
   
Członkini Rady Alicka Ampry-Samuel powiedziała: „Mieszkanie jest prawem 
człowieka i dziękuję gubernatorowi Cuomo za dostrzeżenie nierówności w systemie. 
Przeznaczenie tego niewykorzystanego terenu na budownictwo mieszkaniowe i 
wzbogacenie społeczności przyniesie Brooklynowi niezliczone korzyści. Cieszy nas, że 
będziemy obserwować efekty tych planów w czasie rzeczywistym”.  
   
Brenda Rosen, Prezes i Dyrektor Naczelna Breaking Ground, powiedziała: „Nie 
moglibyśmy być bardziej podekscytowani współpracą ze stanem Nowy Jork, 
społecznością Centralnego Brooklynu i wszystkimi wybranymi urzędnikami 
zaangażowanymi w ten naprawdę wyjątkowy projekt rozwoju społeczności. Inwestycja 
w Kingsboro będzie wspierać cele inicjatywy Vital Brooklyn Initiative, zapewniając 
zarówno publiczne, jak i prywatne przestrzenie społeczne, różnorodne rozwiązania 
mieszkaniowe, usługi wspierające oraz ekscytujące zastosowania w rozwoju 
gospodarczym, które w dalszym ciągu będą wzmacniać tkankę otaczającej dzielnicy. 
Nasz zespół jest zaangażowany i liczy na owocną współpracę z ESD, HCR i 
społecznością, aby zrealizować ten projekt”.  
   
Rewitalizacja Centralnego Brooklynu   
   

Centralny Brooklyn od dawna boryka się z problemem braku inwestycji i marginalizacji, 
które negatywnie wpływają na dobrostan jego mieszkańców. Wśród mieszkańców 
odnotowuje się wymiernie wyższe wskaźniki problemów zdrowotnych, ograniczonego 
dostępu do zdrowej żywności lub możliwości aktywności fizycznej oraz wysokie wskaźniki 
przemocy i przestępczości. Centralny Brooklyn to także miejsce, w którym występują duże 
dysproporcje ekonomiczne spowodowane bezrobociem, wysokim poziomem ubóstwa i 
niewystarczającym dostępem do wysokiej jakości opieki zdrowotnej.   



   
Dzisiejsza zapowiedź stanowi uzupełnienie dziewięciu zwycięskich propozycji, które 
zwiększą zaangażowanie inicjatywy Vital Brooklyn w stworzenie 4000 niedrogich 
domów w Centralnym Brooklynie. Poprzedni zwycięzcy włączyli w projekt usługi 
społeczne, medyczne i środowiskowe, możliwości rekreacyjne i edukacyjne, 
mieszkania rodzinne oraz mieszkania z usługami wspierającymi.   
   
Informacje o inicjatywie Vital Brooklyn Initiative  
   

Gubernator Cuomo powołał do życia inicjatywę Vital Brooklyn Initiative wiosną 2017 r., aby 
rozwiązać problem wielu różnic, które dotykają mieszkańców Brooklynu, i stworzyć nowy 
model rozwoju społeczności i dobrostanu w najbardziej narażonych społecznościach 
Brooklynu. Następnie gubernator zlecił każdemu członkowi Zgromadzenia w Centralnym 
Brooklynie zwołanie Społecznej Rady Doradczej złożonej z przywódców społeczności, 
lokalnych ekspertów, adwokatów i innych interesariuszy w celu rozważenia unikalnych 
potrzeb i możliwości w ich okręgach oraz opracowania długofalowych rozwiązań. 
Senatorowie stanowi reprezentujący części Centralnego Brooklynu również aktywnie 
zaangażowali się w ten proces. Ogółem na 25 spotkaniach społeczności zgromadziło się 
blisko 100 kluczowych interesariuszy społeczności.   

   
###   
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