
 

 

 
Do natychmiastowej publikacji: 14.11.2022  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 
 

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA REALIZACJĘ 11 PROJEKTÓW 
TRANSFORMACYJNYCH W BUFFALO W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ 

REWITALIZACJI ŚRÓDMIEŚCIA W WYSOKOŚCI 10 MLN USD  
  

Inwestycja zapewni nowe możliwości mieszkaniowe, biznesowe i zatrudnienia w 
dzielnicy Broadway-Fillmore w Buffalo oraz poprawi jakość życia wszystkich 

mieszkańców Buffalo  
  

Podkreśla zaangażowanie gubernatora w pobudzanie koniunktury w północnej 
części stanu, rewitalizację śródmieścia poprzez program DRI  

  
Wizualizacje są dostępne tutaj  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj realizację 11 projektów transformacyjnych w 
dzielnicy Broadway-Fillmore w Buffalo, które mają na celu poprawę jakości życia 
mieszkańców Buffalo oraz stworzenie możliwości biznesowych, zatrudnienia i 
mieszkaniowych w ramach przyznanej Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji Śródmieścia 
(Downtown Revitalization Initiative, DRI) o wartości 10 mln USD. Inwestycje te pozwolą 
wykorzystać gęstą infrastrukturę historycznych budynków komercyjnych w dzielnicy do 
stworzenia nowych, tętniących życiem terenów zielonych, ulic o charakterze 
handlowym, ulepszonych połączeń rowerowych i pieszych oraz tętniących życiem 
krajobrazów ulic. Usprawnienia te są częścią bieżących działań gubernator na rzecz 
ożywienia gospodarki północnej części stanu i podniesienia poziomu społeczności 
regionu Western New York.  
  
„Wyznaczamy nową drogę dla Buffalo – dokonujemy znaczących inwestycji, które 
pomogą w kontynuowaniu powrotu Buffalo”, powiedziała gubernator Hochul. „Nasze 
inwestycje w budownictwo mieszkaniowe, rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc pracy 
w dzielnicy East Buffalo pomogą tchnąć nowe życie w tę społeczność i uczynić ją 
lepszym miejscem do życia i pracy. Moja administracja będzie kontynuować nasze 
działania mające na celu przekształcenie dzielnic w tętniące życiem centra społeczne i 
budowanie lepszej przyszłości dla mieszkańców stanu Nowy Jork”  
  
Dzielnica Broadway-Fillmore w Buffalo została nazwana zwycięzcą 5 rundy programu 
DRI w lipcu 2021 r. Konkretne projekty, które zostaną sfinansowane dzięki DRI, 
obejmują:  
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Ulepszenia rynku na Broadwayu – dotacja w ramach programu DRI: 2 500 000 
USD  
Główne wejście na rynek zostanie otwarte, aby wprowadzić udogodnienia, w tym m.in. 
hol z tablicą informacyjną, stoisko z informacjami publicznymi, stragan z kwiatami i 
bankomaty; utworzenie targu rolnego na świeżym powietrzu; przeniesienie przestrzeni 
najemców na Broadwayu, które zostaną zastąpione przez sprzedawców żywności; oraz 
poprawa komunikacji na całym rynku.  
  
Ulepszenia dla pieszych – dotacja w ramach programu DRI: 1 766 850 USD  
  
Projekt ten obejmuje realizację kluczowych inwestycji w najnowocześniejsze elementy 
orientacyjne i oznakowanie, nowe oświetlenie uliczne, które jest energooszczędne i 
zwiększa bezpieczeństwo publiczne, nasadzenia drzew oraz nowe udogodnienia 
publiczne, takie jak publiczne miejsca do siedzenia na świeżym powietrzu i kwietniki, 
aby stworzyć bardziej zachęcającą przestrzeń publiczną dla mieszkańców i gości.  
  
Budowa rozległego trawnika przy Buffalo Central Terminal – dotacja w ramach 
programu DRI: 1 000 000 USD  
  
Ten nie w pełni wykorzystany trawnik zostanie przekształcony w przyjazną i bardzo 
aktywną przestrzeń zieloną do całorocznego użytku, w tym do zajęć rekreacyjnych, 
zorganizowanych imprez sportowych i wydarzeń mających na celu wzbudzenie 
zainteresowania i wsparcia dla przyszłych zastosowań tego budynku.  
  
Renowacja budynku przy 239 Lombard w celu zapewnienia opieki nad dziećmi i 
szkolenia pracowników opieki nad dziećmi – dotacja w ramach programu DRI: 
1 000 000 USD  
  
Dwa pierwsze piętra istniejącej nieruchomości zostaną wyremontowane na placówkę 
opieki nad dziećmi, która mogłaby obsługiwać do 90 dzieci i zatrudniać co najmniej 20 
osób, a także obiekt do szkolenia pracowników opieki nad dziećmi.  
  
Utworzenie innowacyjnej ekologicznej farmy kontenerowej – dotacja w ramach 
programu DRI: 664 000 USD  
  
Ten opuszczony budynek i przylegający do niego parking zostaną przekształcone w 
farmę kontenerową o powierzchni 1 akra. Zasilany energią słoneczną obiekt będzie 
służyć do produkcji opakowań i obejmować powierzchnię biurową. Dzięki temu obszar 
wyznaczony jako tzw. „pustynia żywnościowa” będzie zaopatrywany w lokalnie 
uprawiane, ekologiczne produkty.  
  
Rewitalizacja parku Sears Paderewski Park – dotacja w ramach programu DRI: 
630 000 USD  
  



 

 

Park zostanie przebudowany w celu stworzenia wielofunkcyjnej przestrzeni do spotkań, 
z nasadzeniami drzew, nową nawierzchnią i udogodnieniami, jak również 
wyposażeniem placów zabaw, nowym pawilonem i przestrzenią dla mieszkańców. 
Pawilon będzie pełnił funkcję miejsca spotkań, w którym odbywać się będą małe 
przedstawienia, targi na świeżym powietrzu oraz zacieniony, dostępny plac zabaw.  
  
Utworzenie przystępnych cenowo mieszkań w Playter Gardens w the Market – 
dotacja w ramach programu DRI: 550 000 USD  
  
W ramach projektu powstaną 62 jednostki w zabudowie śródmiejskiej składające się z 
różnych typów przystępnych cenowo mieszkań, od domów jednorodzinnych po 
trzypiętrowe, stylizowane na ogrody mieszkania wielorodzinne, o łącznej powierzchni 
mieszkalnej ponad 64 000 stóp kwadratowych.  
  
Renowacja zabytkowego browaru Schreiber Brewery – dotacja w ramach 
programu DRI: 500 000 USD  
  
Obecna nieruchomość zostanie odnowiona i przekształcona w wielofunkcyjną, 
elastyczną przestrzeń komercyjną, obejmującą przestrzeń produkcjic piwa, muzeum 
piwa, hurtownię piwowarską oraz inne zastosowania biurowe, handlowe i 
mieszkaniowe.  
  
Renowacja 950 Broadway na przystępne cenowo centrum opieki dziennej – 
dotacja w ramach programu DRI: 427 150 USD  
  
Dawny budynek handlowy zostanie wyremontowany na centrum opieki dziennej. 
Budynek zostanie przekształcony w sześć sal lekcyjnych, kuchnię komercyjną, dwie 
przestrzenie do zabaw ruchowych, magazyn odżywek, magazyn biurowy i łazienki. 
Zostanie również dodany zewnętrzny plac zabaw dla wielu grup wiekowych.  
  
Rozbudowa osiedlowej piekarni – dotacja w ramach programu DRI: 362 000 USD  
  
Jako jeden z największych pracodawców w dzielnicy Broadway-Fillmore, piekarnia 
planuje rozbudowę swoich obiektów na sąsiedniej działce przy 185 Sweet Avenue. 
Projekt obejmuje renowację opuszczonego budynku w celu zwiększenia możliwości 
produkcyjnych.  
  
Ulepszenie Matt Urban Center dla przestrzeni pozaszkolnej i widowiskowej – 
dotacja w ramach programu DRI: 290 000 USD  
  
Ten projekt pozwoli zachować budynek i pomoże ośrodkowi Matt Urban Center spełnić 
wymagania licencyjne dla programu zajęć pozaszkolnych. Zmodernizowany ośrodek 
Matt Urban Center, stanowiący kamień węgielny społeczności, znacząco przyczyni się 
do rewitalizacji okolicy poprzez świadczenie najważniejszych usług.  
  



 

 

Sekretarz stanu Nowy Jork, Robert J. Rodriguez, powiedział: „Inicjatywa na rzecz 
Rewitalizacji Śródmieścia jest sztandarowym programem Departamentu Stanu, który 
daje społecznościom możliwość pozytywnej transformacji i rewitalizacji ich śródmieść, 
przekształcając je w tętniące życiem miejsca do życia, pracy i zabawy. Dziękuję 
gubernator Hochul za jej ciągłe wsparcie dla tego ważnego programu, który pozwala na 
kontynuowanie inwestycji w społecznościach w naszym całym wspaniałym stanie”.  
  
Prezes, dyrektor naczelna i komisarz Empire State Development, Hope Knight, 
powiedziała: „Prawidłowo funkcjonująca, tętniąca życiem dzielnica East Side jest 
kluczem do wzrostu reputacji Buffalo jako miasta, w którym nowe możliwości 
ekonomiczne pojawiają się we wszystkich dzielnicach, a nie w kilku wybranych”. 
Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji Śródmieścia obejmuje projekty, które zachęcą do 
rozwoju nowych przedsiębiorstw, budownictwa mieszkaniowego i terenów zielonych – a 
wszystko to dzięki mieszkańcom tej dumnej, wielokulturowej społeczności, którzy są 
chętni i gotowi do tworzenia lepszego, silniejszego i bezpieczniejszego jutra”.  
  
Senator stanu, Tim Kennedy, powiedział: „W tę historyczną dzielnicę tchnięto nowe 
życie, a najlepsze dni społeczności Broadway-Fillmore są przed nami. Dzięki realizacji 
tych jedenastu projektów, Broadway-Fillmore będzie jeszcze bardziej integracyjnym i 
przyjaznym miejscem, które odzwierciedla jego bogatą kulturę i historię. Dziękuję 
wszystkim, których wkład i spostrzeżenia pomogły w zidentyfikowaniu tych projektów, a 
także gubernator Hochul za jej silne wsparcie dla dzielnic Buffalo”.  
  
Liderka Większości Zgromadzenia, Crystal D. Peoples-Stokes, powiedziała: 
„Gratulacje dla wszystkich osób, które otrzymały dziś dofinansowanie w ramach 
Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji Śródmieścia Broadway-Fillmore. Dziękuję gubernator 
Hochul i Regionalnej Radzie Rozwoju Gospodarczego WNY (Regional Economic 
Development Council of WNY) za realizację inwestycji o wartości 10 mln USD na 
wschodnim krańcu Buffalo; jest to od dawna oczekiwana pomoc w stabilizacji i rozwoju 
naszej społeczności. Wraz z postępującym wzrostem liczby mieszkańców, jesteśmy 
świadkami twórczego ożywienia i rozwoju różnorodności, które będą stymulować tę 
społeczność w przyszłości”.  
  
Radny Buffalo, Mitch Nowakowski, powiedział: „Kiedy w zeszłym roku ogłoszono, że 
dzielnica Broadway-Fillmore jest beneficjentem DRI, wiedziałem, że fundusze te będą 
miały wpływ na przekształcenie tej społeczności. Ta inwestycja pozwoli na dalsze 
rozwijanie potencjału tej dzielnicy. Dlatego dziękuję gubernator za nadanie priorytetu 
dla dzielnicy East Side w Buffalo i rodzin, które tutaj mieszkają!”  
  
Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji Śródmieść  
Inicjatywa DRI w stanie Nowy Jork, będąca podstawą programu rozwoju 
gospodarczego, pozwala przekształcić śródmiejskie dzielnice w tętniące życiem centra, 
które oferują wysoką jakość życia i przyciągają inwestorów, którzy chcą się rozwijać, 
prowadzić działalność gospodarczą, tworzyć nowe miejsca pracy, a także zwiększać 
różnorodność ekonomiczną i mieszkaniową. Prowadzona przez Departament Stanu z 
pomocą Empire State Development, Wydziału Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej 



 

 

oraz NYSERDA, inicjatywa DRI reprezentuje bezprecedensową i innowacyjną strategię 
„planuj, a potem działaj”, która łączy planowanie strategiczne z natychmiastowym 
wdrożeniem i skutkuje powstawaniem zwartych, przystosowanych do ruchu pieszych 
centrów miast, które są kluczowym składnikiem pomagającym stanowi Nowy Jork w 
odbudowie gospodarki po skutkach pandemii COVID-19, jak również w realizacji 
ambitnych celów stanu związanych z klimatem poprzez promowanie korzystania z 
transportu publicznego i zmniejszanie zależności od pojazdów prywatnych. Więcej 
informacji na temat inicjatywy DRI jest dostępnych tutaj.  

  
###  

  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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