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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA REALIZACJĘ PROJEKTÓW 

TRANSFORMACYJNYCH W DZIELNICY SOUTHEAST GATEWAY W SYRACUSE W 
RAMACH INICJATYWY NA RZECZ REWITALIZACJI ŚRÓDMIEŚĆ O WARTOŚCI 10 

MLN USD  
  

Dwanaście strategicznych projektów dotyczących rewitalizacji śródmieścia 
zwiększy możliwości ruchu pieszego i połączeń między dzielnicą Southwest 

Gateway a centrum Syracuse, poszerzy możliwości biznesowe i mieszkaniowe 
dzięki przebudowie i zabudowie oraz poprawi usługi komunalne  

  
Wizualizacje projektu są dostępne tutaj  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj 12 projektów transformacyjnych w dzielnicy 
Southwest Gateway w Syracuse w ramach Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji Śródmieść 
(Downtown Revitalization Initiative, DRI) o wartości 10 mln USD. Dzięki tym środkom 
będzie można poprawić możliwości ruchu pieszego, odrestaurować zabytkowe budynki, 
stworzyć możliwości mieszkaniowe i biznesowe.  
  
„Jako absolwentka Uniwersytetu Syracuse wiem, jak bardzo społeczność Syracuse 
zjednoczyła się, aby przyczynić się do odrodzenia miasta i regionu”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Realizacji tych projektów poprawi wygląd dzielnicy South 
Gateway, czyniąc ją bardziej przyjazną dla pieszych i tętniącą życiem, a także poszerzy 
możliwości biznesowe i rozrywkowe – otwierając nowy rozdział możliwości i dobrobytu 
dla Syracuse i regionu Central New York”.  
  
Dzielnica Southwest Gateway położona w Syracuse to zróżnicowana społeczność, w 
której mieszczą się historycznie niedoinwestowane dzielnice mieszkalne, korytarze 
handlowe skupione wokół zabytkowych rezydencji oraz słynny Salt City Market, gdzie 
można kupić jedzenie pochodzące z różnych kultur z całego świata. Obszar ten 
obejmuje wiele niezagospodarowanych działek i niezamieszkałych budynków, w których 
ostatnio nastąpił wzrost inwestycji i możliwości dalszego rozwoju dzięki DRI. 
Rewitalizacja Syracuse koncentruje się na poprawie ruchu pieszego, odrestaurowaniu 
niezagospodarowanych i zniszczonych budynków z przeznaczeniem na mieszkania i 
lokale użytkowe oraz na poprawie usług komunalnych.  
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Inwestycje te są częścią konsekwentnych działań gubernator na rzecz ożywienia 
gospodarki północnej części stanu i stworzenia większych możliwości w regionie 
Central New York. Koordynacją inicjatywy DRI zajmuje się Departament Stanu Nowy 
Jork, który zapewnia pomoc techniczną. Każda społeczność uczestnicząca w 
inicjatywie opracowuje Plan Inwestycji Strategicznych (Strategic Investment Plan), 
określający konkretne projekty wraz z wizją rewitalizacji śródmieścia.  
  
Poszczególne projekty, które mają być finansowane w ramach DRI, wspierają kilka 
celów zawartych w Planie Inwestycji Strategicznych danej społeczności, takich jak: 
poprawa ruchu pieszego i połączeń między dzielnicą Southwest Gateway a centrum 
Syracuse; poszerzenie możliwości biznesowych i mieszkaniowych poprzez przebudowę 
i zabudowę; poprawa usług wspomagających. 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:  
  
Zwiększenie ruchu pieszego i połączeń między dzielnicą Southwest Gateway a 
centrum miasta  
  
Poprawa estetyki ulicy South Avenue - dotacja DRI w wysokości 1 378 000 USD  
Stworzenie bardziej dynamicznej i funkcjonalnej przestrzeni ulicznej na South Avenue 
poprzez naprawę uszkodzonych płyt chodnikowych, dodanie elementów wyposażenia 
ulicznego i ozdobnego oświetlenia oraz stworzenie ścieżek rowerowych.  
  
Przeprojektowanie i przebudowa skrzyżowania Salina & Onondaga - dotacja DRI 
w wysokości 1 001 000 USD  
Poprawa dwóch skrzyżowań na ulicy West Onondaga Street, wprowadzenie 
bezpieczniejszych przejść dla pieszych, ścieżek rowerowych i krawężników.  
  
Aktywizacja mostu kolejowego na ulicy West Onondaga - dotacja DRI w 
wysokości 599 000 USD  
Stworzenie nowej przestrzeni publicznej pod czynnym mostem kolejowym. W 
przestrzeni tej znajdzie się oświetlenie, siedzenia, nasadzenia i murale.  
  
Zwiększanie możliwości biznesowych i mieszkaniowych poprzez przebudowę i 
zabudowę  
  
Rewitalizacja i zmiana przeznaczenia trzech zabytkowych opuszczonych 
budynków - dotacja DRI w wysokości 1 217 000 USD  
Odrestaurowanie trzech zabytkowych opuszczonych budynków na rogu West 
Onondaga Street i South Avenue, dwóch głównych alei w dzielnicy Southwest Gateway. 
Kościół Trinity Church, rezydencja Gillette House i dom parafialny Parish House 
zostaną odnowione i przekształcone w browar, przestrzeń biurową i mieszkania.  
  



Budowa osiedla o mieszanym przeznaczeniu przy Trinity South Avenue - dotacja 
DRI w wysokości 1 000 000 USD  
Budowa osiedla mieszkaniowego o mieszanym przeznaczeniu, zawierającego około 62 
mieszkania czynszowe oraz powierzchnie handlowe i obiekty użyteczności publicznej.  
  
Utworzenie funduszu na rzecz poprawy estetyki elewacji - dotacja DRI w 
wysokości 600 000 USD  
Utworzenie funduszu dotacji dla lokalnych właścicieli firm na odnowienie fasad 
budynków, poprawę estetyki wewnętrznych przestrzeni handlowych na poziomie gruntu 
oraz modernizację wejść do budynków.  
  
Odnowienie rezydencji Whedon House - dotacja DRI w wysokości 530 000 USD  
Odnowienie opuszczonej historycznej rezydencji. Ostateczna renowacja obejmie 
apartamenty mieszkalne, powierzchnie handlowe i przestrzeń publiczną.  
  
Budowa centrum pracowniczego Jubilee Workforce Center - dotacja DRI w 
wysokości 500 000 USD  
Stworzenie budynku o mieszanym przeznaczeniu, który będzie zawierał centrum 
szkoleniowe dla pracowników na pierwszym piętrze oraz mieszkania dla pracowników 
na drugim i trzecim piętrze.  
  
Instalacja sieci szerokopasmowej w Korytarzu Biznesowym - dotacja DRI w 
wysokości 460 000 USD  
Zainstalowanie infrastruktury światłowodowej i sprzętu bezprzewodowego w celu 
poprawy łączności internetowej wzdłuż korytarzy biznesowych West Onondaga Street i 
South Avenue.  
  
Przebudowa dawnego baru B&B Lounge - dotacja DRI w wysokości 300 000 USD  
Odrestaurowanie byłego baru i restauracji w przestrzeń wypoczynkową na potrzeby 
restauracji z lokalami mieszkalnymi nad obiektem.  
  
Poprawa usług społecznych  
  
Przeprojektowanie Southwest Community Center - dotacja DRI w wysokości 
1 115 000 USD  
Wewnętrzne i zewnętrzne ulepszenia Southwest Community Center, w tym nowa 
elewacja, modernizacja toalet publicznych i siłowni.  
  
Budowa kompleksu Misji Ratunkowej - dotacja DRI w wysokości 1 000 000 USD  
Budowa nowego obiektu dla Misji Ratunkowej na wolnej działce przy West Onondaga 
Street. Nowy budynek będzie zawierał magazyn na pierwszym piętrze oraz 
powierzchnie handlowe i biurowe na drugim piętrze.  
  
Sekretarz stanu Nowy Jork, Robert J. Rodriguez, powiedział: „Ostatnie inwestycje 
w przebudowę niewykorzystanych nieruchomości w dzielnicy Southwest Gateway w 
Syracuse nadają impetu potrzebnego do przekształcenia tej rosnącej społeczności 



śródmiejskiej w miejską, przystosowaną do ruchu pieszego część Syracuse. Dzięki tej 
dotacji w ramach Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji Śródmieść, dzielnica Southwest 
Gateway zostanie płynnie połączona z centrum Syracuse, a niezagospodarowane 
historyczne budynki zostaną odrestaurowane i przekształcone w celu stworzenia 
większej ilości mieszkań, przy jednoczesnym zapewnieniu niezbędnych usług 
szerokopasmowych i szkoleniowych dla pracowników, aby wspierać wszystkich 
mieszkańców społeczności. Gratulujemy całej społeczności dzielnicy Southwest 
Gateway w Syracuse realizacji tych projektów”.  
  
Prezes, dyrektor naczelna i komisarz Empire State Development, Hope Knight, 
powiedziała: „Te 12 projektów DRI obejmuje przekształcenie niektórych dawnych 
„klejnotów” w centrum Syracuse i nadanie im nowego, strategicznego blasku, który 
sprawi, że centrum miasta będzie jeszcze piękniejsze. Od przekształcenia 
niezagospodarowanej rezydencji w przestrzeń mieszkalną i handlową do poprawy 
łączności internetowej i możliwości szkolenia pracowników, widzimy wartość 
inwestowania w tętniące życiem śródmieście”.  
  
Komisarz z Wydziału Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej w stanie Nowy Jork 
(New York State Homes and Community Renewal), RuthAnne Visnauskas, 
powiedziała: „Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji Śródmieść jest skuteczna, ponieważ 
łączy społeczność w celu zdefiniowania i zaprojektowania kluczowych projektów i 
przedsięwzięć, które będą motorem zmian i wniosą nową energię do śródmieść w 
stanie Nowy Jork. Te 12 projektów, których celem jest poprawa każdego aspektu życia 
w dzielnicy Southwest Gateway w Syracuse, pozwoli wprowadzić zmiany, które 
wzmocnią połączenie dzielnicy z centrum, poprawią ruch pieszy oraz pomogą 
sfinansować niezbędne remonty i nowe budowy”.  
  
Dyrektor Korporacji Zarządzania Kanałami Stanu Nowy Jork (New York State 
Canal Corporation), Brian U. Stratton, powiedział: „Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji 
Śródmieść jest nie tylko kluczową częścią programu rozwoju gospodarczego stanu 
Nowy Jork, jednak jest wyraźnym dowodem zaangażowania gubernator Hochul w 
ożywienie gospodarki stanu Nowy Jork i stworzenie większej ilości możliwości w takich 
miastach jak Syracuse. Wiemy, że ten program działa, ponieważ nie jest to podejście 
odgórne; współpracujemy z lokalnymi społecznościami, które wiedzą, jakie są ich 
najlepsze atuty, aby mogły one przedstawić stanowe plany, a następnie pomagamy im 
je zrealizować. Gratulujemy społeczności dzielnicy Southwest Gateway w Syracuse i 
dziękujemy gubernator Hochul za jej przywództwo w imieniu północnej części stanu 
Nowy Jork”.  
  
Senator stanu, Rachel May, powiedziała: „W ciągu ostatnich kilku lat miasto 
Syracuse odnotowało stały wzrost i realizację strategicznych inwestycji. Wspaniałą 
wiadomością jest to, że będziemy to kontynuować dzięki dotacjom z Inicjatywy na rzecz 
Rewitalizacji Śródmieść w wysokości 10 mln USD na realizację kilku projektów. Ta 
inwestycja jest kluczowa dla utrzymania Syracuse jako ekonomicznej siły napędowej 
regionu Central New York. Wraz z budową sieci wspólnotowej, projekty te pomogą 



ożywić nasze centrum miejskie i pobudzić dalszy rozwój Syracuse. Dziękuję gubernator 
Hochul za wsparcie i ciągłe działania na rzecz poprawy sytuacji w regionie”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Pamela J. Hunter, powiedziała: „Finansowanie tych 
ambitnych i transformacyjnych projektów w ramach Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji 
Śródmieść pozwoli stworzyć nowe możliwości biznesowe, a także poprawić jakość 
usług socjalnych dla naszych społeczności. Wyrażam uznanie dla gubernator Hochul za 
nadanie priorytetu tym inwestycjom w naszym regionie. Przyczynią się one do 
odbudowy gospodarczej regionu Central New York po pandemii, ponieważ będziemy 
kontynuować działanie jako globalny stan Nowy Jork dla niektórych z najbardziej 
konkurencyjnych, rozwijających się gałęzi przemysłu”.  
  
Burmistrz Syracuse, Ben Walsh, powiedział: „Inicjatywa na rzecz Rewitalizacji 
Śródmieść będzie katalizatorem przebudowy niewykorzystanych i 
niezagospodarowanych nieruchomości, poprawy infrastruktury publicznej i zwiększenia 
liczby przystępnych cenowo mieszkań w dzielnicy Southwest Gateway. Po roku spotkań 
publicznych i zaangażowania społeczności, starannego planowania i współpracy 
pomiędzy pracownikami miasta, naszym zespołem konsultantów i członkami Common 
Council, jestem podekscytowany tym, że te transformacyjne projekty są już gotowe do 
realizacji. Pragnę więc podziękować gubernator Hochul i naszym licznym partnerom za 
tę historyczną inwestycję i ich niezachwiane zaangażowanie w nieustanne odrodzenie 
śródmieścia Syracuse”.  
  
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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