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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA REALIZACJĘ 11 PROJEKTÓW 
TRANSFORMACYJNYCH W CHINATOWN FINANSOWANYCH Z DOTACJI O 

WARTOŚCI 20 MLN USD W RAMACH 5 RUNDY INICJATYWY NA RZECZ 
REWITALIZACJI ŚRÓDMIEŚĆ  

  
Jedenaście projektów rewitalizacyjnych poprawi dynamikę kulturalną i 

gospodarczą śródmieścia oraz zwiększy potencjał okolicy pod względem 
zdrowia, dobrostanu i możliwości biznesowych   

   
Wizualizacje projektów są dostępne tutaj  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj 11 projektów transformacyjnych w Chinatown, 
finansowanych z dotacji w wysokości 20 mln USD w ramach Inicjatywy na rzecz 
Rewitalizacji Śródmieść (Downtown Revitalization Initiative, DRI). W ramach 5 rundy 
Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji Śródmieść Regionalne Rady Rozwoju Gospodarczego 
miały możliwość przyznania dofinansowania w wysokości po 10 mln USD dwóm 
gminom lub 20 mln USD jednej gminie. Regionalna Rada Rozwoju Gospodarczego 
Miasta Nowy Jork postanowiła przyznać dofinansowanie w wysokości 20 mln USD 
gminie Chinatown ze względu na szczególnie dotkliwe skutki pandemii dla firm w tej 
dzielnicy i całej diaspory azjatyckiej w Nowym Jorku. Dzięki tym projektom 
rewitalizacyjnym ta historyczna dzielnica może ponownie zacząć się rozwijać i otworzyć 
swoje jedyne w swoim rodzaju ulice, restauracje, firmy, parki i instytucje kulturalne, 
stając się po raz kolejny miejscem, które można odwiedzać, aby podziwiać etniczną 
różnorodność społeczności Chinatown w Lower East Side.  

  
„Dzisiejsze ogłoszenie stanowi historyczny moment dla społeczności Chinatown” – 
powiedziała gubernator Hochul. „Te kluczowe inwestycje przekształcą okolicę i 
pozwolą stworzyć dynamiczną i przyjazną destynację dla mieszkańców i turystów, 
wzbogacając jednocześnie okolicę dzięki usprawnieniu ruchu pieszego oraz poprawie 
aktywności gospodarczej i kulturalnej”.  
  

Chinatown to zróżnicowana etnicznie dzielnica na Manhattanie, w której mieszka 
najliczniejsza populacja chińska na obszarze miejskim poza Chinami. Żyje tu także 
wiele osób pochodzenia latynoamerykańskiego, włoskiego, wschodnioeuropejskiego 
(szczególnie o korzeniach żydowskich) i nie tylko. Dzielnica szczyci się swoją 
różnorodnością i szerokim wachlarzem atrakcji kulturalnych, ciekawych miejsc i usług. 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2FDRI_Chinatown_Project_Renderings.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7Ce38d0751d66742b51f2c08dadf8c33e5%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638068090513437080%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=rjdJSOO4dbQrs0Cmo8exuAlcF31sd4sb7WBx8j%2BV%2BIQ%3D&reserved=0


Plan inwestycji strategicznych opracowany w ramach Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji 
Śródmieść (Downtown Revitalization Initiative, DRI) Chinatown koncentruje się na 
poprawie jakości życia i budowaniu dynamiki gospodarczej dla mieszkańców i gości 
oraz stworzeniu destynacji kulturalnej opartej na bogactwie historii. Dzięki inicjatywie 
DRI w Chinatown powstaną przyjazne miejsca turystyczne, elementy małej 
infrastruktury i przestrzenie publiczne, które będą przyciągać gości i zachęcać do 
poruszania się pieszo oraz do aktywności gospodarczej i kulturalnej. Dodatkowo dzięki 
dofinansowaniu powstaną ośrodki zdrowia i dobrostanu psychicznego, opieki nad 
dziećmi i wsparcia rodziny, sztuki kulinarnej oraz integracji kulturalnej.  
  
Inwestycje te są częścią konsekwentnych działań gubernator na rzecz ożywienia 
gospodarki w południowej części stanu i stworzenia większych możliwości w mieście 
Nowy Jork. Koordynacją inicjatywy DRI zajmuje się Departament Stanu, który zapewnia 
pomoc techniczną. Każda gmina uczestnicząca w inicjatywie opracowuje Plan 
inwestycji strategicznych, określający konkretne projekty wraz z wizją rewitalizacji 
śródmieścia.  
  
Poszczególne projekty, które mają być finansowane w ramach DRI, są zgodne z celami 
i strategiami zawartymi w Planie inwestycji strategicznych, takimi jak: poprawa 
komunikacji lokalnej i rozbudowa przestrzeni do zgromadzeń publicznych, rozszerzenie 
bazy usług związanych z opieką zdrowotną i dobrostanem oraz zwiększenie potencjału 
biznesowego. Inwestycja stanu w realizację tych projektów w ramach inicjatywy DRI o 
wartości 20 mln USD pozwoli na pozyskanie dodatkowych środków z sektora 
publicznego i prywatnego w miarę postępów procesu rewitalizacji.  
  
Konkretne projekty, które zostaną sfinansowane dzięki inicjatywie DRI:  
  
Poprawa komunikacji lokalnej i rozbudowa przestrzeni do zgromadzeń 
publicznych  
  
Remont Kimlau Square – dofinansowanie w ramach DRI: 5 000 000 USD  
Projekt zakłada rozbudowę przestrzeni publicznej na Kimlau Square pod kątem 
organizacji szerszej gamy wydarzeń lokalnych, przyciągnięcia gości do dzielnicy i 
zapewnienia otwartej przestrzeni w jej centralnym punkcie.  
  
Upiększenie części Park Row prowadzącej do Chinatown – dofinansowanie w 
ramach DRI: 4 000 000 USD  
Projekt zakłada inwestycje mające na celu upiększenie i poprawę dostępności ulicy 
Park Row na odcinku od Mostu Brooklyńskiego do Kimlau Square.  
  
Modernizacja części parku im. Sary D. Roosevelt – dofinansowanie w ramach 
DRI: 3 285 000 USD  
Projekt zakłada renowację terenów parku w celu zwiększenia dostępu do atrakcyjnej, 
przyjaznej przestrzeni publicznej z miejscami do siedzenia, cieniem i terenami zielonymi 
dla wielopokoleniowej społeczności lokalnej.  
  



Instalacja murali i projektorów w całym Chinatown – dofinansowanie w ramach 
DRI: 924 000 USD  
Projekt zakłada wykonanie trzech dużych, malowanych murali, świetlnej instalacji 
artystycznej oraz 30 małych murali w widocznych miejscach Chinatown.  
  
Rozbudowa systemu latarni ulicznych w Chinatown – dofinansowanie w ramach 
DRI: 689 000 USD  
Czterofazowy projekt zakłada dodanie latarni ulicznych w kolejnych częściach 
Chinatown, aby rozświetlić ulice i zachęcić więcej osób do poruszania się pieszo.  
  
Rozszerzenie bazy usług związanych z opieką zdrowotną i dobrostanem oraz 
zwiększenie potencjału biznesowego  
  
Otwarcie lokalnego ośrodka zdrowia i dobrostanu – dofinansowanie w ramach 
DRI: 1 000 000 USD  
Projekt zakłada utworzenie nowego ośrodka zdrowia i dobrostanu przy 60 Madison 
Street, który będzie oferować wysokiej jakości i zgodne z uwarunkowaniami 
kulturowymi usługi opieki zdrowotnej, obejmujące również zdrowie psychiczne.  
  
Ponowne otwarcie ośrodka opieki nad dziećmi i wsparcia rodziny w Smith 
Houses – dofinansowanie w ramach DRI: 550 000 USD  
Projekt obejmuje remont centrum opieki nad dziećmi i wsparcia rodziny o powierzchni 
4700 stóp kwadratowych w należącym do NYCHA obiekcie Alfred E. Smith Houses. 
Ośrodek ma świadczyć usługi opieki dziennej i inne usługi pomocnicze.  
  
Utworzenie funduszu na rzecz modernizacji budynków – dofinansowanie w 
ramach DRI: 1 000 000 USD  
Projekt zakłada utworzenie programu grantowego, który pomoże istniejącym małym 
firmom i właścicielom budynków wprowadzać ulepszenia w lokalnej bazie budynków.  
  
Ulepszenie destynacji i udogodnień kulturalnych  
  
Wybudowanie łuku powitalnego (bramy) w Chinatown – dofinansowanie w 
ramach DRI: 2 500 000 USD  
Projekt zakłada zbudowanie charakterystycznej bramy w formie łuku, która będzie 
upamiętniać dziedzictwo kulturowe tej okolicy i przyciągać turystów.  
  
Utworzenie centrum azjatyckiej sztuki kulinarnej w Nowym Jorku – 
dofinansowanie w ramach DRI: 352 000 USD  
Projekt zakłada przebudowę istniejącej kuchni o powierzchni 3000 stóp kwadratowych i 
przekształcenie jej w obiekt szkoleniowy dla specjalistów w dziedzinie kuchni chińskiej i 
innych kuchni azjatyckich.  
  
Utworzenie ośrodka integracji kulturalnej w Chinatown – dofinansowanie w 
ramach DRI: 300 000 USD  



Projekt zakłada utworzenie miejsca spotkań społeczności lokalnej, które będzie 
sprzyjać międzypokoleniowemu transferowi wiedzy związanej z jedzeniem, sztuką i 
kulturą.  
  
Sekretarz Stanu Nowy Jork, Robert J. Rodriguez, powiedział: „Chinatown to jedna z 
najstarszych i największych chińskich dzielnic w Stanach Zjednoczonych, która może 
się pochwalić wielkim bogactwem historycznym i kulturowym. Działa tu wiele małych 
firm rodzinnych, które dzięki ogłoszonemu dziś dofinansowaniu będą mogły skorzystać 
na ulepszeniach budynków i infrastruktury. Ulepszenia przestrzeni publicznej obejmują 
upiększenie ulicy Park Row – bramy do Chinatown – oraz rozbudowę infrastruktury na 
Kimlau Square i w parku im. Sary D. Roosevelt. W ramach Inicjatywy na rzecz 
Rewitalizacji Śródmieść pozyskano też środki na utworzenie nowego, zgodnego z 
uwarunkowaniami kulturowymi i potrzebami mieszkańców ośrodka zdrowia i dobrostanu 
psychicznego. Różnorodny wachlarz śmiałych i potrzebnych projektów jest przykładem 
holistycznego podejścia, które przyczyni się do poprawy stanu zdrowia i jakości życia 
oraz zapewni szersze możliwości ekonomiczne dla zróżnicowanej społeczności, 
pracowników i właścicieli firm na tym obszarze. Gratuluję społeczności Chinatown”.  
  
Prezes, dyrektor naczelna i komisarz Empire State Development, Hope Knight, 
powiedziała: „Chinatown jest symbolem Nowego Jorku i atrakcją turystyczną, ale to 
także dynamiczna dzielnica, w której mieszka liczna społeczność. Projekty 
dofinansowane w ramach DRI pobudzają regionalną gospodarkę dzięki wykorzystaniu 
potencjału artystycznego i kulturalnego okolicy. Pomagają również zaspokoić potrzeby 
mieszkańców Chinatown dotyczące jakości życia – od bazy mieszkaniowej po tereny 
zielone”.  
  
Komisarz Wydziału Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej, RuthAnne Visnauskas, 
powiedziała: „11 dotacji przyznanych Chinatown na Manhattanie w ramach Inicjatywy 
na rzecz Rewitalizacji Śródmieść przyniesie mieszkańcom korzyści w postaci 
zwiększonego dostępu do najważniejszych usług. Pomoże też tej dzielnicy przyciągnąć 
nowych gości i wesprzeć lokalny biznes dzięki bogactwu kulturowemu i historycznemu. 
Dzięki strategicznym inwestycjom dostosowanym do lokalnych potrzeb gubernator 
Hochul pomaga w rozwoju miast i miejscowości naszego stanu, oferując nowe 
możliwości gospodarcze i poprawę jakości życia”.  
  
Senator stanowy, Brian Kavanagh, powiedział: „Chinatown jest jedną z najbardziej 
uwielbianych, zabytkowych dzielnic naszego miasta i służy jako ważne centrum 
kulturalne dla chińskiej i chińsko-amerykańskiej społeczności Nowego Jorku oraz dla 
mieszkańców i właścicieli małych firm, których mam zaszczyt reprezentować. 
Ogłoszone dzisiaj 11 projektów transformacyjnych w Chinatown finansowanych z 
dotacji w wysokości 20 mln USD w ramach stanowej Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji 
Śródmieść (Downtown Revitalization Initiative, DRI) pomoże pobudzić rozwój 
gospodarczy i turystykę na tym obszarze. Tak szeroki wachlarz projektów świadczy o 
sile wizji i determinacji liderów społeczności oraz organizacji społecznych w Chinatown, 
dlatego chcę ich pochwalić za ciężką pracę i udział w tym wspólnym przedsięwzięciu. 
Projekty te pomogą Chinatown w odbudowie gospodarki po pandemii, podkreślając 



jednocześnie zaangażowanie stanu w ten proces – szczególnie tam, gdzie jest to 
najbardziej potrzebne. Z wielką przyjemnością towarzyszę gubernator Kathy Hochul i 
Sekretarzowi Stanu Robertowi Rodriguezowi podczas dzisiejszego ogłoszenia i 
dziękuję im za konsekwentne działania na rzecz przekazywania potrzebnej pomocy 
naszym społecznościom”.  
  
Członkini Zgromadzenia Yuh-Line Niou powiedziała: „Chinatown na Manhattanie 
jest jedną z dzielnic, które najdotkliwiej odczuły skutki pandemii. Dziś wiele firm otwiera 
się ponownie lub wznawia działalność. Ogłoszone właśnie projekty będą dodatkowymi 
punktami zaczepienia dla naszej niezwykle wytrzymałej społeczności w procesie 
odbudowy lokalnej gospodarki i przeciwstawiania się kolejnym falom COVID. Liczę na 
udaną współpracę z naszymi partnerami społecznymi i agencjami stanowymi. Mam też 
nadzieję, że te projekty pomogą naszej społeczności w rozwoju i rozszerzą bazę 
zasobów lokalnych w Chinatown”.  
  
Członek Rady Miasta, Christopher Marte, powiedział: „Po dziesięcioleciach 
zaniedbań z radością witamy duże inwestycje ze strony gubernator Kathy Hochul w 
ponowne otwarcie Park Row. Ta ulica, stanowiąca bramę do Chinatown, była 
zamknięta przez 20 lat, co miało znaczący negatywny wpływ na ruch pieszy i lokalną 
gospodarkę. Projekt ten, wraz z rewitalizacją Kimlau Square, pozwala mieć nadzieję na 
świetlaną przyszłość dla centrum Chinatown”.  
  
Burmistrz dzielnicy Manhattan, Mark Levine, powiedział: „Jestem wdzięczny 
licznym liderom i aktywistom z Chinatown, którzy w ciągu ostatniego roku poświęcili 
swój czas oraz wykazali się wiedzą i kreatywnością, aby pomóc w opracowaniu planu 
inwestycyjnego na rzecz przyszłości tej społeczności. Ogłoszone dziś projekty będą 
znaczącym impulsem do rozwoju przestrzeni publicznych, dynamiki gospodarczej i 
jakości życia w Chinatown. To prawdziwie historyczna chwila dla tej dzielnicy”.  
  
Współprzewodniczący Regionalnej Rady Rozwoju Gospodarczego Miasta Nowy 
Jork, Winston Fisher, partner w Fisher Brothers, oraz Félix V. Matos Rodríguez, 
kanclerz Uniwersytetu Miasta Nowy Jork, powiedzieli: „Regionalna Rada Rozwoju 
Gospodarczego Miasta Nowy Jork (New York City Regional Economic Development 
Council, NYCREDC) z radością obserwuje i wspiera te projekty oraz cieszy się z ich 
znaczenia dla Chinatown. Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji Śródmieść jest motorem 
gospodarczym, który pomaga przekształcać niepowtarzalne centra miast, wzbogacając 
je w sposób strategicznie korzystny dla mieszkańców oraz gości”.   
  
Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji Śródmieść (DRI) w stanie Nowy Jork, która jest 
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.  
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