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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA BUDOWĘ WARTEGO 16 MLN USD ZAKŁADU 
PRODUKCJI SERA W HRABSTWIE FRANKLIN  

  
Ostatni etap projektu modernizacji zakładu spółdzielni Agri-Mark pomoże 
zatrzymać ponad 100 pełnoetatowych pracowników i zapewni ponad 500 

regionalnych miejsc pracy  
  

Stan przeznacza 6 mln USD na wsparcie wartej 30 mln USD ekspansji i rozwoju 
nowojorskiego przemysłu mleczarskiego  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś, że rozpoczęto budowę wartej 16 mln USD 
rozbudowy zakładu Agri-Mark w miasteczku Chateaugay w hrabstwie Franklin. 
Rozbudowa ta, będąca częścią wartego 30 milionów dolarów projektu modernizacji 
zakładu, który rozpoczął się w 2016 roku, pomoże tej głównej spółdzielni mleczarskiej 
zatrzymać ponad 100 pełnoetatowych pracowników i zapewni wsparcie dodatkowych 
514 miejsc pracy w rolnictwie w regionie.  
  
„Mleczarstwo jest główną częścią przemysłu rolniczego stanu Nowy Jork, a ten 
innowacyjny projekt modernizacji w Agri-Mark jeszcze bardziej pomoże wzmocnić ten 
krytyczny sektor naszej gospodarki”, powiedział gubernator Cuomo. „Dalszy sukces i 
ekspansja Agri-Mark zapewni kolejne miejsca pracy, pobudzi rozwój gospodarczy i 
pomoże North Country się rozwijać.”  
  
Innowacyjna rozbudowa i renowacja zakładu Agri-Mark we Franklin County obejmuje 
przebudowę centrum produkcyjnego spółdzielni o powierzchni 110 641 stóp 
kwadratowych, zmianę układu obiektu oraz zakup nowych maszyn i innych urządzeń. W 
tej fazie projektu przeznaczono 16 mln USD na budowę nowej, najnowocześniejszej 
hali do produkcji sera, aby zwiększyć wydajność zakładu i podnieść standardy jakości 
spółdzielni Agri-Mark.  
  
Zobacz wizualizację nowego obiektu.  
  
Zakład będzie kontynuować działalność w trakcie modernizacji. Agencja rządowa 
Empire State Development przeznacza kwotę 6 mln USD na projekt rozbudowy 
spółdzielni mleczarskiej, w tym 4 mln USD z funduszy Programu Transformacji 
Gospodarczej, w celu utrzymania 106 pełnoetatowych miejsc pracy i modernizacji 
zakładu w Chateaugay.  
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Ogłoszenie to zostało wydane dzisiaj, w samym środku Krajowego Miesiąca 
Mleczarstwa, w zakładzie Agri-Mark w Chateaugay. Komisarz stanowy ds. rolnictwa 
Richard A. Ball dołączył do prezesa Agri-Mark Billa Beatona oraz innych stanowych i 
lokalnych urzędników wybranych na uroczystość wmurowania kamienia węgielnego. W 
stanie Nowy Jork jest prawie 3600 producentów mleka, którzy produkują ponad 15 mld 
funtów mleka rocznie, co czyni Nowy Jork czwartym co do wielkości stanem 
mleczarskim w kraju.  
  
Przemysł mleczarski jest największym sektorem rolnictwa w Nowym Jorku, wnoszącym 
znaczący wkład w gospodarkę stanu poprzez generowanie prawie połowy całkowitych 
wpływów z rolnictwa. Przemysł ten generuje również jedne z najwyższych wskaźników 
ekonomicznych w stanie.  
  
Dyrektor generalny Agri-Mark, Bill Beaton, powiedział: „Jesteśmy podekscytowani, 
że możemy przejść do drugiej fazy naszego projektu modernizacji i zobaczyć, jak 
rozbudowa zakładu staje się faktem. Naszą wizją jest rewitalizacja obiektu w 
Chateaugay, aby lepiej wspierać rosnące potrzeby naszych lokalnych rolników, 
zaspokajać apetyty klientów i konsumentów oraz zapewnić lepsze warunki dla naszych 
pracowników. Ta inwestycja nie byłaby możliwa bez pomocy naszych partnerów, którym 
dziękujemy za wsparcie.”  
  
Skarbnik Zarządu Agri-Mark i hodowca bydła mlecznego z Chateaugay, Bill 
Harrigan, powiedział: „Pokolenia rodzin rolniczych z North Country polegają na tym 
zakładzie, aby zapewnić sobie stabilny dom i dochodowy rynek zbytu dla ich mleka. 
Jest to znaczący projekt modernizacyjny, który zapewni, że zakład będzie wyposażony 
tak, aby wspierać przyszłe pokolenia lokalnych rodzin rolniczych i kontynuować nasze 
dziedzictwo bycia motorem gospodarczym w regionie, poprzez wspieranie miejsc pracy 
i zapewnianie korzyści dla naszej lokalnej społeczności. Chcemy podziękować wielu 
osobom i organizacjom, które z nami współpracowały i pomogły nam zabezpieczyć 
fundusze na dotacje, dzięki którym ten projekt jest możliwy.”  
  
Stanowy Komisarz ds. Rolnictwa, Richard A. Ball, powiedział: „Dzisiejsze 
wmurowanie kamienia węgielnego to ekscytująca wiadomość zarówno dla Agri-Mark, 
jak i dla setek nowojorskich mleczarzy, którzy dostarczają mleko do ich światowej klasy 
zakładu produkcji sera, i nie mogło nadejść w lepszym momencie, podczas Miesiąca 
Mleczarstwa, kiedy świętujemy nowojorski przemysł mleczarski. Działania 
modernizacyjne Agri-Mark ugruntują przyszłość zakładu w North Country i zapewnią, że 
będą oni mogli nadal produkować jedne z najlepszych nowojorskich produktów 
mlecznych, a stan Nowy Jork pozostanie liderem przemysłu mleczarskiego w skali 
całego kraju.”  
  

Pełniący obowiązki komisarza Empire State Development oraz desygnowany na 
prezesa i dyrektora generalnego, Eric Gertler, powiedział: „Nowojorscy rolnicy są 
kamieniem węgielnym naszej gospodarki – zwłaszcza w North Country – a to publiczno-
prywatne partnerstwo z Agri-Mark będzie sprzyjać sile i zrównoważonemu rozwojowi 
przemysłu. Modernizacja zakładu w Chateaugay zwiększy również produkcję 



 

 

nagradzanego sera z mleka stanu Nowy Jork, wspierając miejsca pracy i generując 
impuls ekonomiczny dla producentów mleka w całym stanie.”  
  

Senator, Dan Stec, powiedział: „Rolnictwo jest podstawą naszej gospodarki w górnej 
części stanu, szczególnie tutaj w North Country. To publiczno-prywatne partnerstwo 
oznacza większą produkcję i lepszą wydajność, co jest nie tylko ważne dla dalszego 
sukcesu Agri-Mark i naszych lokalnych producentów mleka, ale to naprawdę świetna 
wiadomość dla lojalnych klientów, którzy kochają markę McCadam.”  
  
Członek Zgromadzenia, Billy Jones, powiedział: „Od 1916 roku, Agri-Mark Inc. 
odgrywa kluczową rolę w sektorze rolniczym na północy kraju i wspiera pokolenia 
hodowców bydła mlecznego. Jako burmistrz Chateaugay i członek legislatury hrabstwa 
Franklin, a także byłym hodowcą bydła mlecznego, zakład Agri-Mark jest bliski mojemu 
sercu, ponieważ razem pracowaliśmy nad wzmocnieniem przemysłu rolniczego w 
górnej części stanu i zapewnieniem dostępu do wysokiej jakości produktów mlecznych 
w naszych społecznościach. Cieszę się, że Agri-Mark rusza pełną parą do kolejnego 
etapu modernizacji zakładu w Chateaugay i będę nadal robił wszystko, co w mojej 
mocy, aby wspierać takie ważne projekty jak ten, które są inwestycją w naszą 
gospodarkę i tworzą dobrze płatne miejsca pracy.”  
  
Agri-Mark to spółdzielnia mleczarska, której początki sięgają 1913 roku. Spółdzielnia ta 
kupiła zakład produkcji sera w Chateaugay w 2003 r. i od tego czasu zainwestowała w 
niego miliony dolarów, aby rozszerzyć produkcję nagradzanego sera marki McCadam, 
a także niektórych rodzajów sera Cabot, znanego jako „Najlepszy cheddar na świecie”. 
Zakład jest drugim najstarszym przedsiębiorstwem serowarskim w Stanach 
Zjednoczonych, a jego sery są produkowane i certyfikowane w stanie Nowy Jork.  
  
W 2020 r. zakład Agri-Mark sprzedał mleko dla ponad 750 gospodarstw mlecznych z 
północnego wschodu, co stanowiło ponad 378 milionów galonów świeżego mleka z 
gospodarstwa. Członkami Agri-Mark są gospodarstwa mleczne z sześciu stanów, w tym 
400 gospodarstw w stanie Nowy Jork. Ponadto 100 procent zysków Agri-Mark trafia do 
obsługiwanych przez nią gospodarstw mlecznych. Więcej informacji na temat Agri-Mark 
jest dostępnych tutaj.  
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