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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA WART 40 MLN USD REMONT OŚRODKA 
PSYCHIATRYCZNEGO CENTRAL NEW YORK PSYCHIATRIC CENTER W 

HRABSTWIE ONEIDA  
  

Modernizacja 100 000 stóp kwadratowych w ośrodku szpitalnym w Marcy  
  

Modernizacja infrastruktury szpitala należącego do stanowego Urzędu ds. 
Zdrowia Psychicznego  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś rozpoczęcie wartej 40 mln USD modernizacji 
ośrodka leczenia psychiatrycznego Central New York Psychiatric Center i centrum 
terapii w ramach programu Secure Treatment and Rehabilitation Center w miasteczku 
Marcy w hrabstwie Oneida. Projekt realizowany przez Urząd ds. Budownictwa Stanu 
Nowy Jork (Dormitory Authority of the State of New York, DASNY) zakłada remont 
100 000 stóp kwadratowych obiektu wraz z infrastrukturą.  
  
„Naszym obowiązkiem jest zapewnienia, aby wszystkie stanowe placówki spełniały 
potrzeby mieszkańców stanu Nowy Jork, którym służą”, powiedziała Gubernator 
Hochul. „Inwestując w modernizację tej ważnej infrastruktury, zapewnimy, że obiekty 
te będą mogły w przyszłości nadal bezpiecznie i lepiej służyć zarówno zatrudnionym w 
nich pracownikom, jak i osobom tam przebywającym”.  
  
Odnowione zostaną gabinety w budynku 77 oraz budynku 39, a także apteka i kuchnia 
ośrodka. Projekt będzie obejmował modernizację instalacji elektrycznych, oświetlenia, 
systemów danych i bezpieczeństwa, wymianę klimatyzacji i wentylacji, selektywną 
rozbiórkę oraz usunięcie azbestu i PCB.  
  
Prace obejmują renowację około 100 000 stóp kwadratowych, w tym instalację nowych 
kotłów, agregatów chłodniczych, pomp oraz nowego systemu dystrybucji wody 
chłodzącej i grzewczej. Oba budynki będą zamieszkane przez cały czas trwania prac 
remontowo-budowlanych.  
  
Ośrodek leczenia psychiatrycznego Central New York Psychiatric Center świadczy 
usługi leczenia stacjonarnego dla osadzonych w areszcie stanowego Departamentu 
Więziennictwa i Nadzoru Społecznego (Department of Corrections and Community 
Supervision) oraz dla tymczasowo aresztowanych z 25 aresztów w hrabstwach w 
północnej części stanu, jak również usługi opiekuńczo-wychowawcze dla osób 
uznanych za niezdolne do stanięcia przed sądem. Ośrodek Secure Treatment and 



Rehabilitation Center zapewnia leczenie w ośrodku zamkniętym dla osób skazanych 
na karę pozbawienia wolności zgodnie z przyjętą w stanie Nowy Jork Ustawą w 
sprawie dozoru kuratorskiego i terapii przestępców seksualnych (Sex Offender 
Management and Treatment Act).  
  
Prezes i Dyrektor Urzędu ds. Budownictwa Stanu Nowy Jork, R. McDaniel III, 
powiedział: „Jako DASNY jesteśmy dumni z partnerstwa z Biurem ds. Zdrowia 
Psychicznego w zakresie budowy i modernizacji kluczowych obiektów zdrowia 
psychicznego oraz zapewnienia wiedzy budowlanej wymaganej pod kątem 
specjalistycznych obiektów. Nasza wspólna praca zapewnia obiekty i udogodnienia, 
które są niezbędne dla osób z problemami zdrowia psychicznego i ogółu 
społeczeństwa”.  
  
Komisarz Biura ds. Zdrowia Psychicznego, dr Ann Sullivan, powiedziała: „Te 
bardzo potrzebne remonty zapewnią, że osoby objęte systemem wymiaru 
sprawiedliwości, które potrzebują dostępu do usług w zakresie zdrowia psychicznego, 
będą mogły otrzymać potrzebne im leczenie w bezpiecznym i pewnym środowisku 
terapeutycznym. Wiemy, że kiedy osoby te mają możliwość korzystania z terapii w 
środowisku, które zapewnia im wsparcie i leczenie, istnieje większe 
prawdopodobieństwo, że lepiej sobie poradzą, nie wrócą do więzienia, a po wyjściu na 
wolność staną się produktywnymi członkami swojej społeczności”.  
  
Senator Joseph A. Griffo powiedział: „Bieżące inwestycje są kluczowe dla 
zapewnienia, że Central New York Psychiatric Center jest najbezpieczniejszym i 
najnowocześniejszym możliwym środowiskiem dla pracowników, pacjentów i ich 
rodzin. Planowana modernizacja poprawi i wzmocni instytucję, która jest ważna dla 
bezpieczeństwa publicznego społeczności i regionu”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Marianne Buttenschon, powiedziała: „Kwestie zdrowia 
psychicznego są stale przedmiotem uwagi w stanie Nowy Jork. Oceny sądowe i 
programy leczenia, które są oferowane w ośrodku psychiatrycznym Central New York 
Psychiatric Center identyfikują i nadzorują tych, którzy cierpią na choroby psychiczne, 
aby zapewnić nasze bezpieczeństwo publiczne. Ta bardzo potrzebna modernizacja 
tego przestarzałego obiektu będzie chronić pracowników, którzy świadczą usługi na 
rzecz przebywających tam osób. Pracownicy i mieszkańcy zasługują na to, aby 
pracować i żyć w bezpiecznym i nowoczesnym środowisku”.  
   

Informacja na temat Urzędu ds. Budownictwa Stanu Nowy Jork  
Założony w 1944 roku, Urząd ds. Budownictwa Stanu Nowy Jork (DASNY) jest 
organem ds. realizacji projektów kapitałowych w stanie Nowy Jork. Podmiot ten 
finansuje oraz buduje trwałe i prężnie działające instytucje naukowe, zdrowotne i 
edukacyjne, które przyczyniają się do rozkwitu stanu Nowy Jork. DASNY jest jednym z 
największych emitentów obligacji zwolnionych z podatku w kraju, z portfelem obligacji 
o wartości około 60,7 mld USD na dzień 30 czerwca. DASNY jest również aktywny na 
rynku budownictwa publicznego i na dzień 31 maja br. jednostka ta realizowała ponad 
1000 projektów o wartości około 7,7 mld USD.  
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Informacje na temat stanowego Urzędu ds. Zdrowia Psychicznego  
Stan Nowy Jork posiada duży i zróżnicowany system zdrowia psychicznego, który 
każdego roku obsługuje ponad 700 000 osób. Urząd ds. Zdrowia Psychicznego 
prowadzi ośrodki psychiatryczne na terenie całego stanu. Agencja reguluje również, 
certyfikuje i nadzoruje ponad 4500 programów, realizowanych przez samorządy 
lokalne i organizacje typu non-profit.  

  

Informacje na temat ośrodka psychiatrycznego Central New York Psychiatric 
Center  
 Central New York Psychiatric Center jest ośrodkiem świadczącym kompleksowe 
usługi w zakresie zdrowia psychicznego, zapewniającym pełen zakres opieki i leczenia 
osobom osadzonym w systemach penitencjarnych stanu Nowy Jork i poszczególnych 
hrabstw. Ośrodek prowadzi bezpieczną placówkę stacjonarną zlokalizowaną w mieście 
Marcy w hrabstwie Oneida.  
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