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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA REALIZACJĘ PROJEKTÓW 
TRANSFORMACYJNYCH W RIVERHEAD W RAMACH INICJATYWY NA RZECZ 

REWITALIZACJI ŚRÓDMIEŚĆ O WARTOŚCI 10 MLN USD  
  

Osiem projektów rewitalizacji śródmieść ma na celu poprawę wyglądu ulic i 
miejsc publicznych, rozszerzenie działalności artystycznej i kulturalnej oraz 

zwiększenie możliwości mieszkaniowych i biznesowych  
  

Wizualizacje projektu są dostępne tutaj  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj 8 projektów transformacyjnych w miasteczku 
Riverhead w ramach Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji Śródmieść (Downtown 
Revitalization Initiative, DRI) o wartości 10 mln USD. Przyznane dotacje przyczynią się 
do poprawy wyglądu ulic i przestrzeni publicznej, rozszerzenia działalności artystycznej 
i kulturalnej oraz zwiększenia możliwości mieszkaniowych i biznesowych.  
  
„Jesteśmy zaangażowani w rewitalizację Long Island, a te inwestycje stworzą bardziej 
przyjazne dla pieszych, tętniące życiem centrum miasta, na czym skorzystają całe 
pokolenia mieszkańców stanu Nowy Jork, dla których Riverhead jest domem”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Projekty te poprawią jakość przestrzeni publicznej i 
pozwolą stworzyć więcej mieszkań niedrogiego zakwaterowania, a moja administracja 
będzie nadal traktować priorytetowo projekty transformacyjne, które wzmocnią 
społeczności w całym stanie Nowy Jork”.  
  
Miasteczko Riverhead leży na skrzyżowaniu rozwidlenia północnego i południowego na 
wschodnim krańcu Long Island; jego położenie u ujścia rzeki Peconic zapewnia dostęp 
do plaż i innych zasobów naturalnych. W przeciwieństwie do miejscowości położonych 
dalej na zachód, miasto w dużej mierze ma charakter wiejski i rolniczy, i stało się 
jednym z rozwijających się regionów uprawy winorośli w stanie. Dotacje przyznane 
Riverhead w ramach programu DRI pozwolą połączyć istniejące i nowe inwestycje w 
celu stworzenia bezpiecznej, przyjaznej pieszym społeczności z lepszym połączeniem 
w obrębie centrum oraz pomiędzy centrum a nabrzeżem rzeki.  
  
Inwestycje te są częścią konsekwentnych działań gubernator na rzecz ożywienia 
gospodarki i stworzenia większych możliwości w Long Island. Koordynacją inicjatywy 
DRI zajmuje się Departament Stanu, który zapewnia pomoc techniczną. Każda gmina 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-12%2FDRI_Riverhead_Project_Renderings.pdf&data=05%7C01%7CGlenys.Rivas2%40otda.ny.gov%7C98a44fa9bf354f51aa8f08dae2b06eb1%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638071544651650928%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Bw0Z9yHfCr0TG2hKeBCFXuxEu%2BvmWaFhSa64%2BMC23Is%3D&reserved=0


uczestnicząca w inicjatywie opracowuje Plan inwestycji strategicznych, określający 
konkretne projekty wraz z wizją rewitalizacji śródmieścia.  
  
Poszczególne projekty finansowane przez DRI wspierają kilka celów i strategii 
zawartych w Planie Inwestycji Strategicznych (Strategic Investment Plan), takich jak 
poprawa wyglądu ulic i przestrzeni publicznych, rozwój sztuki i działalności kulturalnej 
oraz zwiększenie możliwości mieszkaniowych i biznesowych. Inwestycja stanu w 
realizację tych projektów w ramach inicjatywy DRI o wartości 9,7 mln USD pozwoli na 
pozyskanie dodatkowych środków z sektora publicznego i prywatnego w miarę 
postępów procesu rewitalizacji.  
  
Zakres projektów:  
  
Ulepszenie architektury ulic i miejsca spotkań publicznych  
  
Utworzenie nowego placu miejskiego - dotacja DRI w wysokości 3 240 000 USD  
Wybudowanie nowego publicznego placu i miejsca spotkań, które ułatwi całoroczną 
aktywizację i zapewni dostępne połączenia dla pieszych oraz widoki od Main Street do 
nabrzeża rzeki.  
  
Wzbogacenie parku Peconic o adaptacyjny plac zabaw - dotacja DRI w wysokości 
245 000 USD  
Wybudowanie placu zabaw i parku z wodotryskiem i atrakcjami edukacyjnymi, które 
nawiązują do nadbrzeża i wykorzystują zieloną infrastrukturę i rozwiązania projektowe, 
aby wspomóc działania na rzecz odporności śródmieścia.  
  
Ulepszenie przestrzeni dla pieszych wzdłuż głównej ulicy - dotacja DRI w 
wysokości 750 000 USD  
Zainstalowanie elementów konstrukcyjnych ograniczających ruch w celu poprawy 
bezpieczeństwa pieszych wzdłuż Main Street na dwóch ważnych skrzyżowaniach, w 
tym krawężników, podwyższonych przejść i sygnalizacji dla pieszych. Nasadzenia 
nowych drzew przy ulicach i elementów krajobrazu.  
  
Budowa nowego miejskiego obiektu wioślarskiego - dotacja DRI w wysokości 
250 000 USD  
Wybudowanie na rzece Peconic pływającego, dostępnego dla osób z uprawnieniami 
ADA miejsca do manewrowania i wodowania łodzi załogi oraz, jeśli to możliwe, 
stojaków do przechowywania łodzi załogi.  
  
Rozszerzenie działalności artystycznej i kulturalnej  
  
Wdrażanie Programu Sztuki Publicznej (Public Art Program) - dotacja DRI w 
wysokości 250 000 USD  
Zaangażowanie lokalnych artystów do stworzenia stałych publicznych dzieł sztuki w 
centrum Riverhead, bazując na pozytywnym odbiorze tych już istniejących.  
  



Rozbudowa Suffolk Theater - dotacja DRI w wysokości 2 000 000 USD  
Rozbudowa istniejącej, zabytkowej sceny teatralnej, dodanie zielonej sali i funkcji 
zaplecza, wszystko jako część większej inwestycji z jednostkami mieszkalnymi, w tym z 
mieszkaniami dla pracowników.  
  
Budowa nowego wejścia i centrum powitalnego dla biblioteki - dotacja DRI w 
wysokości 215 000 USD  
Zapewnienie nowego, dostępnego wejścia i ścieżki dla pieszych z oznakowaniem, 
oświetleniem i architekturą krajobrazu oraz zapewnienie przestrzeni wewnętrznej dla 
samoobsługowego centrum dla zwiedzających, w którym znajdą się materiały 
promocyjne dotyczące firm i wydarzeń w śródmieściu.  
  
Zwiększanie możliwości mieszkaniowych i biznesowych  
  
Stworzenie wielofunkcyjnej zabudowy przy Griffing Avenue - dotacja DRI w 
wysokości 2 750 000 USD  
Wybudowanie nowego budynku mieszkalnego o mieszanym przeznaczeniu, 
składającego się z mieszkań dla pracowników oraz powierzchni handlowych i 
handlowo-usługowych, z publicznym parkingiem.  
  
Sekretarz Stanu Nowy Jork, Robert J. Rodriguez, powiedział: „Dzięki malowniczym 
plażom, dobrze funkcjonującej scenie artystycznej i kulturalnej oraz strategicznemu 
położeniu w słynnym Long Island Wine Region, centrum Riverhead jest odkrywane na 
nowo i na nowo wyobrażane dzięki kluczowym inwestycjom, które wykorzystują 
istniejące atuty społeczności. Osiem nowych projektów uzupełnia już wprowadzone 
ulepszenia w tym rozwijającym się miasteczku, zwiększając możliwości poruszania się 
pieszo i łącząc centrum z nabrzeżem rzeki, tworząc wielopokoleniowe miejsca spotkań 
publicznych oraz nowe obiekty o mieszanym przeznaczeniu w celu zwiększenia 
możliwości mieszkaniowych i biznesowych, co czyni Riverhead idealnym miejscem do 
życia, pracy i odwiedzania. Jestem podekscytowany widząc pozytywny wpływ, jaki te 
projekty będą miały na tę społeczność przez kolejne pokolenia”.  
  
Prezes, dyrektor naczelna i komisarz Empire State Development, Hope Knight, 
powiedziała: „Te transformacyjne projekty w Riverhead pokazują, w jaki sposób DRI 
przyczynia się do rozwoju społeczności poprzez tworzenie dostępu, który wzmacnia 
więzi. Dzięki temu, że piesi i rowerzyści mogą łatwiej uzyskać dostęp do miasteczka, 
gdzie główną atrakcją jest rzeka Peconic, ta społeczność na Long Island będzie 
przyciągać jeszcze więcej turystów, firm i aktywności gospodarczej”.  
  
Komisarz Wydziału Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej Stanu Nowy Jork, 
RuthAnne Visnauskas, powiedziała: „Przyznane dzisiaj osiem dotacji dla Riverhead 
będzie bazować na naturalnych atutach miasta i pomoże społeczności rozwijać się jako 
artystyczne i kulturalne centrum hrabstwa Suffolk. Poprzez Inicjatywę na rzecz 
Rewitalizacji Śródmieść, stan Nowy Jork dokonuje strategicznych inwestycji w gminach 
na terenie całego stanu, których efektem są tętniące życiem i sprzyjające spacerom 
śródmieścia, oferujące wysokiej jakości mieszkania i silniejsze lokalne gospodarki”.  



  
Senator stanu, Anthony Palumbo, powiedział: „Cieszę się, że Riverhead pozyskało 
tak ważne fundusze na przebudowę swojego centrum. Te ważne dotacje przyczynią się 
do zwiększenia rozwoju ekonomicznego w całym regionie, a jednocześnie wzmocnią 
poczucie wspólnoty, w której centrum znajduje się nabrzeże rzeki”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Jodi Giglio, powiedziała: „Wniosek Riverhead był 
naprawdę znakomity i w pełni zasługiwał na to, by zostać wybranym”. Jestem 
przekonany, że śródmieście Riverhead jest w pełni gotowe na transformacyjny rozwój 
gospodarczy. Jestem zaangażowany w pomoc Riverhead w osiągnięciu naszych 
wspólnych celów rewitalizacji centrum miasta w każdy możliwy sposób”.  
  
Przewodniczący Rady Hrabstwa Suffolk, Steve Bellone, powiedział: „W Suffolk, 
nasze śródmieścia są sercem naszych społeczności, a w ciągu ostatnich kilku lat, 
Riverhead pracowało niezwykle ciężko, aby rozwinąć swoje dzielnice biznesowe i 
wnieść nowe życie do swoich społeczności. Te projekty, których realizacja jest możliwa 
dzięki gubernator Hochul, wzmacniają nasze ciągłe działania rewitalizacyjne”.  
  
Inspektor Riverhead, Yvette Aguiar, powiedziała: „Dla milionów ludzi na całym 
świecie jest to czas „wiary”. Dziękuję gubernator Hochul za wiarę w przyszłość 
śródmieścia Riverhead”.  
  
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.  
  

###  
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