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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA NAJWIĘKSZĄ W HISTORII INWESTYCJĘ W 
PROGRAM ZWALCZANIA PRZEMOCY ZWIĄZANEJ Z UŻYCIEM BRONI PALNEJ 

(GIVE) W STANIE NOWY JORK  
  

Ponad 18 mln USD w budżecie stanowym na rok 2023 na wsparcie 17 hrabstw 
uczestniczących w programie  

  
Agencje stosują strategie oparte na dowodach naukowych, aby ograniczyć liczbę 

strzelanin i ratować życie w 20 społecznościach najbardziej dotkniętych 
przemocą z użyciem broni palnej  

  
Nakaz podświetlenia charakterystycznych obiektów w stanie Nowy Jork na 

pomarańczowo dla uczczenia Dnia Wiedzy na temat Przemocy z Użyciem Broni 
Palnej  

  
Wydanie proklamacji ustanawiającej czerwiec miesiącem świadomości na temat 

przemocy z użyciem broni palnej w stanie Nowy Jork  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj przekazanie 18,2 mln USD na wsparcie 
organów ścigania, które uczestniczą w realizowanym w stanie Nowy Jork Programie 
zwalczania przemocy związanej z użyciem broni palnej (Gun Involved Violence 
Elimination, GIVE), co jest największą inwestycją administracji stanowej w ten program 
od czasu jego utworzenia w 2014 roku. GIVE stosuje strategie oparte na dowodach 
naukowych w celu ograniczenia liczby strzelanin i ratowania życia w 20 
społecznościach w 17 hrabstwach najbardziej dotkniętych problemem przemocy z 
użyciem broni palnej. Gubernator Hochul wydała również proklamację ustanawiającą 
czerwiec miesiącem wiedzy na temat przemocy z użyciem broni palnej w stanie Nowy 
Jork. Proklamacja nakazuje również, aby charakterystyczne obiekty na terenie stanu 
zostały dziś wieczorem podświetlone na pomarańczowo, aby uczcić Krajowy Dzień 
Wiedzy na temat Przemocy z Użyciem Broni Palnej oraz początek „pomarańczowego 
weekendu” (Wear Orange Weekend), który jest corocznie koordynowany przez 
organizację Everytown for Gun Safety.  
  
„W ciągu ostatnich kilku tygodni byliśmy świadkami, jak przemoc z użyciem broni palnej 
spowodowała niewyobrażalny ból, cierpienie i straty u pojedynczych osób, w 
dzielnicach i w całym naszym kraju”, powiedziała gubernator Hochul. „W trakcie 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-06%2FGun_Violence_Awareness_Month_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OeAXPTkuLaguiLzXQsF0QFgFWEl%2FWRz%2BKIEE8ZK%2FLA4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-06%2FGun_Violence_Awareness_Month_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OeAXPTkuLaguiLzXQsF0QFgFWEl%2FWRz%2BKIEE8ZK%2FLA4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-06%2FGun_Violence_Awareness_Month_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=OeAXPTkuLaguiLzXQsF0QFgFWEl%2FWRz%2BKIEE8ZK%2FLA4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwearorange.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RTgVAiZdZXG4GNwnq8jPtgc0WVSZABm%2FvlPYHZEYRYI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwearorange.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=RTgVAiZdZXG4GNwnq8jPtgc0WVSZABm%2FvlPYHZEYRYI%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.everytown.org%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C44a9691a0f214a43393408da458c8c5f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637898768858035401%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3DnmPEvRYcGGKhmTX8QJ5LifTKvpefDLJe6ZusqS83s%3D&reserved=0


obchodów miesiąca świadomości przemocy z użyciem broni palnej musimy podwoić 
nasze zaangażowanie w powstrzymanie bezsensownego i tragicznego zabijania 
naszych przyjaciół, bliskich i sąsiadów. Dlatego też jestem dumna z bliskiej współpracy 
z Legislaturą, która wczoraj przyjęła historyczna i kompleksową ustawę mającą na celu 
zaostrzenie przepisów dotyczących broni palnej i zakończenie plagi przemocy z 
użyciem broni palnej, którą mam nadzieję podpisać w najbliższych dniach. Chociaż 
poczyniliśmy postępy, będę nadal współpracować z ustawodawcami, aby działać 
zdecydowanie i inwestować w programy takie jak GIVE, które sprawią, że nasze 
społeczności staną się bezpieczniejsze dla wszystkich”.  
  
Tego wieczoru, na pomarańczowo zostaną podświetlone następujące obiekty:  

• One World Trade Center  
• Most gubernatora Mario M. Cuomo  
• Most Kościuszki  
• Budynek H. Carl McCall SUNY  
• Budynek Edukacji Stanowej  
• Budynek Urzędu Stanowego im. Alfreda E. Smitha  
• Tereny Targów Stanu – wejście główne i centrum Expo  
• Most Mid-Hudson „Franklin D. Roosevelt”  
• Grand Central Terminal – Wiadukt przy placu Pershinga  
• Międzynarodowy port lotniczy w Albany  
• Kompleks skoczni olimpijskich w Lake Placid  
• Empire State Plaza  
• Wodospad Niagara  

Program GIVE, zarządzany przez stanowy Wydział Służb Sądownictwa Karnego 
(Division of Criminal Justice Services, DCJS), wspiera 20 wydziałów policji w 17 
hrabstwach, w których dochodzi do ponad 80 procent przestępstw z użyciem przemocy 
w stanie Nowy Jork poza miastem Nowy Jork: Albany, Broome, Chautauqua, Dutchess, 
Erie, Monroe, Nassau, Niagara, Oneida, Onondaga, Orange, Rensselaer, Rockland, 
Schenectady, Suffolk, Ulster i Westchester. W ramach tej inicjatywy fundusze otrzymają 
również biura prokuratorów okręgowych, wydziały nadzoru kuratorskiego, biura 
szeryfów i inni partnerzy w tych hrabstwach.  
  
Komisarz Wydziału Służb Sądownictwa Karnego, Rossana Rosado, powiedziała: 
„Widzieliśmy zbyt wiele traumy, strat i zniszczeń spowodowanych w wyniku stosowania 
przemocy z użyciem broni palnej w naszych społecznościach, w naszym stanie i w 
naszym narodzie, i jesteśmy zobowiązani położyć temu kres – tak, aby wszyscy 
mieszkańcy stanu Nowy Jork mogli czuć się bezpiecznie. Zanim doszło do straszliwej 
masowej strzelaniny do niewinnych ludzi, sąsiadów i członków rodzin, którzy w sobotnie 
popołudnie po prostu robili zakupy w sklepie spożywczym, w Buffalo obserwowaliśmy 
spadek liczby strzelanin i ofiar, ponieważ te oparte na dowodach naukowych programy 
są skuteczne. Dziękujemy gubernator Hochul za jej przywództwo, zaangażowanie i 
finansowanie programu GIVE, który pomoże nam wyeliminować niebezpieczną i 
nielegalną broń z naszych ulic”.  
  



Dyrektor Biura ds. Zapobiegania Przemocy z Użyciem Broni Palnej w Stanie Nowy 
Jork, Calliana S. Thomas, powiedziała: „Potrzebujemy dynamicznych i innowacyjnych 
sposobów, aby pomóc naszym społecznościom w zapobieganiu tragediom, zanim do 
nich dojdzie, i dlatego jestem dumna, że mogę być częścią zaangażowania gubernator 
Hochul w działania zmierzające do zakończenia plagi przemocy z użyciem broni palnej. 
Rozwiązanie tych złożonych problemów będzie wymagało współpracy wielu agencji 
stanowych, organizacji społecznych i lokalnych liderów, organów ścigania i instytucji 
wymiaru sprawiedliwości. Musimy pozbyć się broni z ulic, zaangażować młodzież w 
pozytywne programy mentorskie, skupić się na interwencjach i strategiach 
prewencyjnych opartych na zaangażowaniu społeczności lokalnej oraz odbudować 
relacje między policją a zwykłymi obywatelami. Możemy to zrobić”.  
  
Gubernator Hochul zapewniła 18,2 mln USD w budżecie stanowym na rok 2023, co 
stanowi wzrost o 3,8 mln USD w stosunku do roku poprzedniego:  

• Zwiększenie finansowania z 13,3 mln USD do 14 mln USD dla 
departamentów policji i współpracujących z nimi organów ścigania w 
hrabstwach na personel, nadgodziny, sprzęt i technologię w celu 
wdrożenie strategii opartych na dowodach w celu ograniczenia 
przestępczości z użyciem broni palnej.  

- Dodatkowe 700 000 USD zostanie przekazane na rzecz 
partnerstw w ramach programu GIVE w hrabstwach Erie (250 000 
USD), Monroe (250 000 USD), Syracuse (125 000 USD) i Albany 
(75 000 USD), w których od początku pandemii wirusa COVID-19 
odnotowano znaczny wzrost liczby strzelanin. Cykl finansowania 
GIVE trwa od 1 lipca 2022 r. do 30 czerwca 2023 r.  
  

- Zobacz podział finansowania GIVE wśród 17 hrabstw.  

• 3,8 mln USD na wsparcie dochodzeń w sprawie strzelanin bez ofiar 
śmiertelnych, działań na rzecz zaangażowania młodzieży, budowania 
zaufania oraz pilotażowego programu alternatywnego nadzoru 
kuratorskiego, mającego na celu zmniejszenie liczby recydywistów i 
poprawę możliwości zatrudnienia. O to dodatkowe finansowanie może 
ubiegać się każde partnerstwo w ramach programu GIVE.  

• Około 400 000 USD zostanie wykorzystane przez DCJS na zapewnienie 
pomocy technicznej i innego wsparcia agencjom realizującym program 
GIVE.  

Gubernator Hochul ogłosiła również, że 3 czerwca w całym stanie obchodzony jest 
Dzień Wiedzy na temat Przemocy z Użyciem Broni Palnej. Akcja noszenia 
pomarańczowych elementów „Wear Orange” rozpoczęła się 2 czerwca 2015 r. na cześć 
Hadiyi Pendleton, uczennicy szkoły średniej z południowej dzielnicy Chicago, która 
maszerowała w drugiej paradzie inauguracyjnej prezydenta Obamy. Tydzień później, 21 
stycznia 2013 r., Hadiya została śmiertelnie postrzelona na placu zabaw w Chicago. 
Akcja „Wear Orange” została zapoczątkowana w 18. urodziny Hadiyi, a obecnie jest 
obchodzona w całym kraju w pierwszy piątek czerwca i w następny weekend.  
  
Informacje o Wydziale Służb Wymiaru Sprawiedliwości w Sprawach Karnych  
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Wydział Służb Sądownictwa Karnego Stanu Nowy Jork jest wielofunkcyjną agencją 
wspierającą wymiar sprawiedliwości i ma wiele obowiązków, w tym szkolenie organów 
ścigania; gromadzenie i analizowanie danych dotyczących przestępczości w skali 
całego stanu; przechowywanie informacji o historii kryminalnej i akt z odciskami palców; 
nadzór administracyjny nad stanowym bankiem danych DNA, we współpracy z policją 
stanu Nowy Jork; finansowanie i nadzór nad programami nadzoru kuratorskiego i 
resocjalizacji; zarządzanie federalnymi i stanowymi funduszami na rzecz służb 
sądownictwa karnego; wspieranie agencji związanych z wymiarem sprawiedliwości w 
sprawach karnych w całym stanie; oraz zarządzanie stanowym rejestrem przestępców 
seksualnych.  
  

###  
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