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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA REALIZACJĘ PROJEKTÓW 
TRANSFORMACYJNYCH W HAVERSTRAW FINANSOWANYCH Z DOTACJI O 

WARTOŚCI 10 MLN USD W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ REWITALIZACJI 
ŚRÓDMIEŚĆ  

  
Dziesięć projektów rewitalizacji śródmieść poprawi możliwości poruszania się i 

połączeń z nabrzeżem i miejscami publicznymi, zwiększy ofertę artystyczną i 
kulturalną oraz rozszerzy możliwości biznesowe i mieszkaniowe   

  
Wizualizacje projektów są dostępne tutaj  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj 10 projektów transformacyjnych w wiosce 
Haverstraw, finansowanych z dotacji w wysokości 10 mln USD w ramach Inicjatywy na rzecz 
Rewitalizacji Śródmieść (Downtown Revitalization Initiative, DRI). Projekty te pozwolą wzmocnić 
bogate zasoby historyczne, kulturowe i naturalne Haverstraw, a jednocześnie poprawią 
możliwości poruszania się po wiosce. Wizualizacje tych projektów są dostępne tutaj.  
  
„Dzięki Inicjatywie na rzecz Rewitalizacji Śródmieść sprawiamy, że społeczności w 
całym stanie stają się bardziej dostępnymi i tętniącymi życiem miejscami do życia i 
odwiedzania”, powiedziała gubernator Hochul. „Te fundusze pomogą wesprzeć 
lokalne inicjatywy mające na celu ożywienie centrum Haverstraw, poprawę możliwości 
rekreacyjnych, mieszkaniowych i biznesowych w całej wiosce, aby pomóc społeczności 
rozwijać się dla przyszłych pokoleń”.  
  
Władze wioski Haverstraw dążą do ożywienia swojego centrum poprzez dalszą 
integrację grup etnicznych i kultur, rozwój budownictwa mieszkaniowego dla 
pracowników oraz mieszkań na rynku, stymulowanie rozwoju istniejących i nowych firm, 
połączenie centrum z nabrzeżem oraz wspieranie działań pomiędzy sektorem 
prywatnym, rządem i lokalnymi organizacjami non-profit. Dotacja w ramach Inicjatywy 
na rzecz Rewitalizacji Śródmieść w wiosce Haverstraw umożliwi jej władzom 
kontynuację rewitalizacji w sposób zrównoważony, wspierający obecnych 
mieszkańców, podnoszący jakość ich życia, a jednocześnie zwiększający jej 
atrakcyjność dla gości i nowych mieszkańców. Inwestycje te są częścią działań 
gubernator mających na celu ożywienie gospodarki i stworzenie nowych możliwości w 
regionie Mid-Hudson. Koordynacją inicjatywy Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji 
Śródmieść zajmuje się Departament Stanu, który zapewnia pomoc techniczną. Każda 
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gmina uczestnicząca w inicjatywie opracowuje Plan inwestycji strategicznych, 
określający konkretne projekty wraz z wizją rewitalizacji centrum wioski.  
  
Konkretne projekty finansowane w ramach Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji Śródmieść 
wspierają kilka celów i strategii zawartych w Planie Inwestycji Strategicznych (Strategic 
Investment Plan) danej społeczności, takich jak poprawa możliwości poruszania się 
pieszo i połączeń z nabrzeżem i miejscami publicznymi, zwiększenie oferty artystycznej 
i kulturalnej oraz rozszerzenie możliwości biznesowych i mieszkaniowych. Inwestycja 
stanu w realizację tych projektów w ramach inicjatywy Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji 
Śródmieść o wartości 9,7 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:  
  
Zwiększanie możliwości poruszania się pieszo i połączeń z nabrzeżem i 
miejscami publicznymi  
  
Przedłużenie szlaku publicznego i stabilizacja linii brzegowej w celu wsparcia 
ponownego wykorzystania terenu Fabryki Krzeseł - dotacja DRI w wysokości: 
4 000 000 USD  
Zbudowanie ścieżki o długości 3000 stóp oraz ustabilizowanie linii brzegowej za 
pomocą nasypu i instalacji rodzimych wokół terenu byłej Fabryki Krzeseł w celu 
wsparcia przyszłej zabudowy mieszanej i o mieszanych dochodach.  
  
Poprawa łączności poprzez budowę multimodalnej stacji promowej - dotacja DRI 
w wysokości: 200 000 USD  
Zbudowanie wiaty u podstawy doku promowego NY Waterway z opcjami 
multimodalnego transportu.  
  
Ulepszanie terenów rekreacyjnych wioski - dotacja DRI w wysokości: 400 000 
USD  
Zbudowanie dwóch nowych, pełnowymiarowych boisk do koszykówki obok Haverstraw 
Center w celu zintegrowania ich z otaczającym parkiem i terenem rekreacyjnym.  
  
Zwiększanie oferty artystycznej i kulturalnej  

  
Odnowienie i rozbudowa Haverstraw Brick Museum - dotacja DRI w wysokości: 
1 500 000 USD   
Odnowienie i rozbudowa Haverstraw Brick Museum, w tym odrestaurowanie piwnicy z 
1880 r. i dodanie dwóch nowych pięter skupiających się na edukacji, innowacjach i 
badaniach, z nowym ogrodem na dachu.  
  
Tworzenie możliwości edukacyjnych poprzez instalację pomnika Harriet Tubman 
Statue - dotacja DRI w wysokości: 201 000 USD  
Zainstalowanie stałego pomnika Harriet Tubman, poprawa dostępności i poprawa 
krajobrazu w parku Haverstraw African American Memorial Park.  



  
Ulepszanie głównej ulicy poprzez instalację murali - dotacja DRI w wysokości: 
180 000 USD  
Stworzenie czterech murali w centrum Haverstraw przy 2, 21 i 45 Main Street oraz 10 
Rockland Street.  
  
Zwiększanie możliwości biznesowych i mieszkaniowych  
  
Rewitalizacja 49 West Broad Street z nową zabudową mieszaną - dotacja DRI w 
wysokości: 1 677 000 USD  
Przebudowa zaniedbanego terenu w 5-piętrowy budynek o mieszanym przeznaczeniu z 
około 55 mieszkaniami, kawiarnią i przestrzenią społeczną.  
  
Założenie browaru w zabytkowym kamiennym budynku - dotacja DRI w 
wysokości: 665 000 USD  
Zaadaptowanie parteru budynku Stone Building na potrzeby browaru i restauracji dla 
Stoneyard Brewing Compan.  
  
Utworzenie Funduszu Odnowy Fasad w Śródmieściu (Downtown Façade 
Restoration Fund) - dotacja DRI w wysokości: 577 000 USD  
Utworzenie funduszu renowacji fasad w centrum miasta w celu zachowania i 
odnowienia budynków komercyjnych i o mieszanym przeznaczeniu w centrum miasta.  
  
Ustanowienie i wdrożenie inicjatywy dotyczącej budowania marki, marketingu i 
oznakowania - dotacja DRI w wysokości: 300 000 USD  
Ustanowienie i wdrożenie inicjatywy marketingowej i związanej z promowaniem marek 
wraz z oznakowaniem wskazującym drogę, aby wesprzeć lokalną przedsiębiorczość, 
zwiększyć turystykę, poprawić wygląd miejsc i zachęcić do poruszania się pieszo po 
wiosce.  
  
Sekretarz Stanu Nowy Jork, Robert J. Rodriguez, powiedział: „Wioska Haverstraw 
jest u progu odrodzenia, a ukierunkowane inwestycje w ramach Inicjatywy na rzecz 
Rewitalizacji Śródmieść będą nadal wspierać rewitalizację tej historycznej społeczności. 
Od zmiany przeznaczenia niewykorzystanych i zaniedbanych terenów na budynki o 
mieszanym przeznaczeniu z bardzo potrzebnymi miejscami spotkań społeczności, do 
poprawy możliwości poruszania się pieszo i połączenia z centrum dzięki budowie wiaty 
u podstawy doku promowego NY Waterway i nowej ścieżki spacerowej przedłużającej 
istniejącą ścieżkę publiczną, te ulepszenia znacznie zwiększą doświadczenie centrum 
wioski zarówno dla obecnych, nowych mieszkańców, jak i gości. Gratuluję całej 
społeczności Haverstraw i z niecierpliwością czekam na sukces tych projektów”.  
  
Prezes, dyrektor naczelna i komisarz Empire State Development, Hope Knight, 
powiedziała: „Wioska Haverstraw leży w pięknej, położonej nad nabrzeżem okolicy, 
która ma ogromny potencjał”. Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji Śródmieść jest ważnym 
programem, który pomoże tej społeczności wykorzystać jej bogatą historię i doskonałe 
położenie nad rzeką Hudson, aby kontynuować drogę w kierunku bardziej przyjaznego 



dla pieszych, tętniącego życiem kulturalnym i atrakcyjnego miejsca do życia, pracy i 
odwiedzin”.  
  
Komisarz Wydziału Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej stanu Nowy Jork, 
RuthAnne Visnauskas, powiedziała: „Poprzez Inicjatywę na rzecz Rewitalizacji 
Śródmieść, stan Nowy Jork wspiera społeczności zarówno te duże, jak i małe poprzez 
inwestycje, które będą miały pozytywny wpływ na życie zarówno mieszkańców, jak i 
odwiedzających. Dziesięć ogłoszonych dziś dotacji dla Haverstraw poprawi możliwości 
chodzenia po mieście, wzbogaci ofertę kulturalną i walory przyrodnicze miejscowości, a 
także pomoże stworzyć 55 nowych możliwości mieszkaniowych w tej tętniącej życiem i 
szybko rozwijającej się społeczności”.   
  
Senator stanu, James Skoufis, powiedział: „Gratuluję burmistrzowi Kohutowi i 
władzom wioski Haverstraw tej transformacyjnej dotacji, która ma na celu poprawę 
połączeń i handlu. Dzięki głębokim powiązaniom z powstaniem kraju i wczesnym 
przemysłem wzdłuż rzeki Hudson, Haverstraw od dawna służy jako brama do naszego 
regionu. Kiedy mój czas reprezentowania Haverstraw dobiega końca – to był zaszczyt – 
dziękuję gubernator Hochul za wsparcie tego wyjątkowego zestawu projektów, które 
ponownie pozwolą ożywić bogatą kulturowo wioskę i jej rozwijającą się gospodarkę”.  
  
Członek Zgromadzenia, Kenneth Zebrowski, powiedział: „W Haverstraw jest wiele 
możliwości i cieszę się, że zostały one dostrzeżone poprzez przyznanie środków na tę 
rewitalizację. Ta inicjatywa pozwoli wiosce kontynuować ciężką pracę, którą wykonała, 
by poprawić dostęp do nabrzeża i centrum miasta. Dziękujemy gubernator Hochul za te 
fundusze i czekamy na wpływ, jaki ta dotacja będzie miała na naszą społeczność”.  
  
Naczelnik hrabstwa Rockland, Ed Day, powiedział: „Haverstraw już teraz jest 
pięknym i historycznym miejscem, które warto odwiedzić i jestem podekscytowany 
faktem, że te stanowe środki pozwolą podkreślić urok wioski w tym projekcie 
rewitalizacji. Ta gruntowna renowacja zaowocuje jeszcze lepszymi rzeczami dla 
Haverstraw i całego hrabstwa Rockland”.  
  
Burmistrz Haverstraw, Michael Kohut, powiedział: „Wioska jest podekscytowana 
informacja o tym, jakie projekty zostały przyznane przez stan w ramach dotacji DRI. To 
był długi i angażujący proces, dlatego cieszę się, że wkrótce rozpoczniemy kolejny etap, 
czyli wdrażanie. Wierzymy, że te projekty, które otrzymały dofinansowanie, będą miały 
przełomowe znaczenie dla wioski i sprawią, że staniemy się jedną z najbardziej 
udanych wiosek nadrzecznych, które obecnie znajdują się nad brzegiem doliny Hudson. 
Współpracując z NYS, w ciągu najbliższych kilku lat wszyscy docenią udane odrodzenie 
Haverstraw”.  
  
Współprzewodniczące Rady Rozwoju Gospodarczego Regionu Mid-Hudson, dr 
Marsha Gordon i dr Kristine Young, powiedziały: „Śródmieścia w stanie Nowy Jork 
są kluczem do sukcesu ekonomicznego naszego regionu i stanu, a te ważne inwestycje 
w wiosce Haverstraw w ramach Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji Śródmieść pozwolą 
przekształcić centrum wioski w tętniące życiem centrum aktywności i rozwoju. 



Dziękujemy gubernator Hochul za tę znaczącą inwestycję w wioskę Haverstraw i cały 
region Mid-Hudson Valley”.  
  

Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji Śródmieść  
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. 
Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji Śródmieść, która jest realizowana przez Departament 
Stanu z pomocą Empire State Development, Wydział Mieszkalnictwa i Odnowy 
Społecznej (Homes and Community Renewal, HCR) oraz Urząd ds. Badań i Rozwoju 
Energetyki Stanu Nowy Jork (New York State Energy Research and Development 
Authority, NYSERDA), reprezentuje bezprecedensową i innowacyjną strategię „planuj, a 
potem działaj”, która łączy planowanie strategiczne z natychmiastowym wdrożeniem i 
skutkuje powstawaniem zwartych, przyjaznych dla pieszych i zróżnicowanych centrów 
miast, co jest kluczowym elementem pomagającym stanowi Nowy Jork w odbudowie 
gospodarki po skutkach pandemii COVID-19, a także w osiągnięciu śmiałych celów 
klimatycznych stanu poprzez promowanie korzystania z transportu publicznego i 
zmniejszenie zależności od pojazdów prywatnych. Więcej informacji na temat Inicjatywy 
na rzecz Rewitalizacji Śródmieść można uzyskać tutaj.  
  

###  

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

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fdowntown-revitalization-initiative&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9e1c49eeaef54cb5671408dae1f0908a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638070720592767736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=HfHagaTdkaxsCcA%2FPhHD4ujgnLRFoS4iLzZkKfeJRM8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C9e1c49eeaef54cb5671408dae1f0908a%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638070720592767736%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=0IUuOexWKjrw3mgzEnbXZXZ0P7sv9J8xKSwfj39fHxI%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

