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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA UKOŃCZENIE BUDOWY NOWEGO 

KOMPLEKSU NIEDROGICH MIESZKAŃ DLA SENIORÓW W HRABSTWIE ONEIDA 
ZA 15,5 MLN USD  

  
W skład kompleksu Jason Gwilt Memorial Senior Apartments wchodzi 50 

niedrogich mieszkań socjalnych na terenie dawnej szkoły  
  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś ukończenie budowy kompleksu Jason Gwilt 
Memorial Senior Apartments, wartej 15,5 mln USD inwestycji składającej się z 50 
niedrogich mieszkań w mieście Verona. Nowy kompleks o mieszanym przeznaczeniu, 
zlokalizowany na terenie dawnej szkoły podstawowej Sylvan-Verona Beach, obejmuje 
placówkę Parkway Center at the Beach, która była priorytetowym projektem 
Regionalnej Rady Rozwoju Gospodarczego Mohawk Valley.  
  
„Nowojorscy seniorzy zasługują na pomoc w uzyskaniu niezależnych i niedrogich 
miejsc do życia” – powiedział gubernator Cuomo. „Przekształcając dawną szkołę w 
nowoczesne i energooszczędne mieszkania z dostępem do ważnych usług, 
zbudowaliśmy obiekt, który będzie przynosić korzyści mieszkańcom hrabstwa Oneida 
przez kolejne dziesięciolecia”.  
  
Projekt wpisuje się w inicjatywę gubernatora Cuomo polegającą na zapewnieniu 
wszystkim nowojorczykom dostępu do bezpiecznych, niedrogich mieszkań w ramach 
wyjątkowego stanowego pięcioletniego planu mieszkaniowego z budżetem 
wynoszącym 20 mld USD. Plan zakłada zwiększenie dostępności mieszkań i walkę z 
bezdomnością poprzez wybudowanie i utrzymanie ponad 100 000 mieszkań 
niedrogiego zakwaterowania i 6000 mieszkań zakwaterowania socjalnego.  
  
Od 2011 roku Wydział Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej stanu Nowy Jork 
zainwestował niemal 232 mln USD w region Mohawk Valley, co pozwoliło sfinansować 
32 budynki wielorodzinne, przekładając się na zbudowanie lub utrzymanie 2300 
niedrogich mieszkań.  
  
Kompleks nazwano na cześć Jasona Gwilta, który uczęszczał do szkoły podstawowej 
Sylvan-Verona Beach i zmarł na raka w wieku 16 lat. Na terenie znajduje się tablica 
pamiątkowa oraz drzewo zasadzone na jego cześć przez kolegów z klasy.  
  
Nowa inwestycja obejmuje 44 mieszkania z jedną sypialnią i sześć z dwiema 
sypialniami. Będą one przeznaczone dla dorosłych o niskich dochodach w wieku 55 lat 



i starszych. Piętnaście mieszkań jest połączonych z usługami socjalnymi 
finansowanymi za pośrednictwem inicjatywy Empire State Supportive Housing Initiative 
gubernatora Cuomo, którą zarządza Wydział Zdrowia stanu Nowy Jork. Są one 
przeznaczone dla osób, które potrzebują pomocy w samodzielnym funkcjonowaniu.  
  
Wszystkie mieszkania spełniają kryteria standardów zrównoważonego budownictwa 
Wydziału Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej i są wyposażone w urządzenia 
z certyfikatem Energy Star oraz armaturę i sprzęt oszczędzające wodę i energię.  
  
W kompleksie znajdują się wspólne pomieszczenia socjalne, dziedziniec, pralnia, 
pomieszczenia magazynowe oraz parking. Wszystkie mieszkania są dostępne dla 
gości, a niektóre z nich mają patio na parterze. W pobliżu znajduje się miejscowość 
Sylvan Beach, sklepy i różne atrakcje, jezioro Oneida oraz park stanowy Verona Beach.  
  
Mieszkańcy mają również dostęp do Parkway Center at the Beach, lokalnego, 
kompleksowego centrum dla seniorów, oferującego programy zdrowotne i wellness, 
kluby, kursy edukacyjne oraz infrastrukturę rekreacyjną i fitness. Placówką Parkway 
Center zarządza firma ElderLife Inc.  
  
Deweloperami są Urząd Mieszkalnictwa miasta Oneida oraz firma Norstar 
Development USA, L.P.  
  
Stanowa inwestycja w budowę o wartości 15,5 mln USD obejmuje niemal 10 mln USD 
w postaci kapitału własnego z Programu Kredytów Mieszkaniowych dla Osób o Niskich 
Dochodach oraz 2,8 mln USD w postaci dotacji z Wydziału Mieszkalnictwa i Odnowy 
Społecznej, w której skład wchodzi 2,1 mln USD z Programu Pomocy Mieszkaniowej 
dla Osób Bezdomnych zarządzanego przez Biuro Pomocy Tymczasowej i dla Osób z 
Niepełnosprawnością stanu Nowy Jork. Urząd ds. Rozwoju Energetycznego Stanu 
Nowy Jork przekazał ponad 50 000 USD z Programu Nowych Inwestycji 
Mieszkaniowych dla Osób o Niskich Dochodach.  
  
Urząd Mieszkalnictwa miasta Oneida przekazał 430 000 USD. Dodatkowe środki pochodzą 
od hrabstwa Oneida oraz organizacji Community Foundation of Herkimer & Oneida 
Counties, Inc. Ulgi podatkowe na mieszkania dla osób o niskich dochodach realizuje firma 
Red Stone Equity Partners, a kredytu na budowę udzielił bank KeyBank, N.A.  
  
Komisarz Wydziału Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej, RuthAnne Visnauskas, 
powiedziała: „Dzięki planowi mieszkaniowemu Gubernatora Cuomo ten obiekt szkolny 
z lat 50. XX w. został przekształcony w 50 nowych, przystępnych cenowo mieszkań i 
tak potrzebne centrum seniora. Cieszy też, że nowa placówka socjalna nosi imię 
Jasona Gwilta, zmarłego na raka chłopca, który uczęszczał do tej szkoły i którego 
koledzy z klasy zbudowali mu piękny pomnik, znajdujący się dziś na terenie 
kompleksu. Dzięki wartej 15,5 mln USD inwestycji miasto we współpracy z naszymi 
partnerami mogło zbudować obiekt, który przysłuży się lokalnej społeczności, będąc 
jednocześnie ukłonem w stronę przeszłości oraz promując pewniejszą i bardziej 
otwartą przyszłość dla wszystkich”.  



  
Komisarz stanu Nowy Jork ds. Zdrowia, Dr Howard Zucker, powiedział: 
„Kompleks Jason Gwilt Memorial Senior Apartments to kolejny przykład 
zaangażowania gubernatora Cuomo w program Empire State Supportive Housing 
Initiative, który promuje rozwój gospodarczy i sprawiedliwość społeczną. Dostępność 
niedrogich i bezpiecznych mieszkań w mieście Verona wpłynie na poprawę ogólnego 
stanu zdrowia mieszkańców, a także pozwoli im utrzymać kontakt z lokalną 
społecznością i uczestniczyć w jej życiu”.  
  
Doreen M. Harris, Prezes i Dyrektor Wykonawczy NYSERDA, powiedziała: 
„Pomoc NYSERDA w budowie niedrogich mieszkań w hrabstwie Oneida zapewni 
seniorom o niskich dochodach bezpieczne i wygodne mieszkania socjalne, które nie 
tylko są energooszczędne i przyjazne dla środowiska, ale także stanowią wyraz 
szacunku dla mieszkańca tej społeczności, Jasona Gwilta. Projekt wpisuje się w nasz 
cel, jakim jest zmniejszenie zużycia energii w budynkach w całym stanie, zapewniając 
jednocześnie, że korzyści z przejścia na gospodarkę opartą na czystej energii odczują 
wszyscy nowojorczycy”.  
  
Komisarz OTDA Mike Hein powiedział: „Starsi nowojorczycy powinni mieć 
zapewnioną godną starość, bez strachu przed utratą mieszkania lub bezdomnością. 
Jason Gwilt Memorial Senior Apartments to wspaniały przykład adaptacji starszego 
obiektu do nowego celu, ponieważ dzięki niemu seniorzy z hrabstwa Oneida mogą 
liczyć na bezpieczne, niedrogie mieszkania socjalne, a dawno nieużywany budynek 
szkolny otrzyma nowe życie. Zachowana zostanie też pamięć o byłym uczniu szkoły, 
który zmarł tragicznie w młodym wieku. Z dumą wspieramy ten projekt i cieszymy się z 
kolejnych działań gubernatora Cuomo na rzecz walki z bezdomnością w całym stanie 
Nowy Jork”.  
  
Senator Joseph Griffo powiedział: „Kompleks Jason Gwilt Memorial Senior 
Apartments będzie świetnie pasować do okolic Verona Beach i Sylvan Beach. To 
bardzo potrzebny projekt, dzięki któremu udało się zrewitalizować nieużywaną przez 
wiele lat nieruchomość i który zapewni lokalnym seniorom możliwość prowadzenia 
zdrowego, aktywnego i samodzielnego życia w przyjaznej społeczności”.  
  
Członek Zgromadzenia, Ken Blankenbush, powiedział: „Otwarcie tego kompleksu 
mieszkaniowego dla seniorów to wspaniała wiadomość dla wszystkich 
zainteresowanych. Obiekt przysłuży się wielu osobom z hrabstwa Oneida, które 
potrzebują miejsca do zamieszkania lub pomocy w codziennym życiu. Z radością 
wsparłem inicjatywę otwarcia Jason Gwilt Memorial Senior Apartments”.  
  
Naczelnik hrabstwa Oneida, Anthony J. Picente Jr., powiedział: „Gratuluję 
Urzędowi Mieszkalnictwa miasta Oneida i Parkway Center nawiązania wyjątkowego 
partnerstwa, które służy członkom naszej społeczności. Cieszymy się, że mogliśmy być 
częścią tego projektu, który przyczynił się do powstania dodatkowych mieszkań i 
centralnego punktu aktywności społecznych dla mieszkańców”.  
  



Scott Musacchio, administrator miasta Verona, powiedział: „Kompleks Jason 
Gwilt Memorial Senior Apartments wspaniale przysłuży się naszej społeczności, 
dlatego chcę podziękować wszystkim, którzy ciężką pracą pomogli w realizacji tego 
trudnego zadania”.  
  
Robert Walters, Dyrektor Wykonawczy Urzędu Mieszkalnictwa miasta Oneida, 
powiedział: „Do powstania «diamentu zachodniej części hrabstwa Oneida», jak 
nazywamy kompleks Jason Gwilt Memorial Senior Apartments, przyczyniło się wiele 
wspaniałych osób, organizacji i agencji, jak również wielu polityków. Pragnę 
podziękować wszystkim zaangażowanym w to przedsięwzięcie i mam nadzieję, że 
zgodnie z naszymi przewidywaniami zaspokoi ono potrzeby naszych mieszkańców i 
okolicznej społeczności”.  
  
Kelly Walters, Dyrektor Wykonawcza w Parkway Center, powiedziała: „Cieszymy 
się, że włączyliśmy się w ten projekt wspólnie z Urzędem Mieszkalnictwa miasta 
Oneida. Dzięki temu możemy objąć programami i usługami Parkway Center nie tylko 
mieszkańców nowego kompleksu mieszkaniowego, ale także społeczność zachodniej 
części hrabstwa Oneida, aby zapewnić osobom mającym ukończone 50 lat możliwość 
prowadzenia zdrowego i aktywnego życia”.  
  
Richard L. Higgins, Prezes Norstar Development USA, L.P., powiedział: „Dzięki 
kompleksowi Jason Gwilt Memorial Senior Apartments seniorzy z zachodniej części 
hrabstwa Oneida mają w końcu dostęp do nowych, niedrogich mieszkań, usług i 
programów. To zaszczyt dla Norstar Development, że mogliśmy współpracować z 
Urzędem Mieszkalnictwa miasta Oneida nad tym przedsięwzięciem. Jesteśmy pewni, 
że to miejsce rozkwitnie”.  
  
Alicia Dicks, Prezes i Dyrektor Generalny Community Foundation, powiedziała: 
„Ten projekt bezpośrednio wpisuje się w jeden z naszych głównych priorytetów, jakim jest 
tworzenie centrów społecznych świadczących różnorodne usługi dla wybranych grup — 
w tym przypadku dla osób starszych. Jest to wyraz naszych wysiłków oraz starań 
naszych wieloletnich partnerów, takich jak Parkway Center, na rzecz zapewnienia 
seniorom dostępu do usług, które pozwolą im cieszyć się dobrym zdrowiem”.  
  
Richard Roberts, Dyrektor ds. Rozwoju Biznesowego w Red Stone Equity 
Partners, powiedział: „Współpraca z Norstar Development USA i Urzędem 
Mieszkalnictwa miasta Oneida to prawdziwy zaszczyt dla Red Stone Equity Partners. 
Cieszymy się, że mogliśmy zapewnić ok. 10 mln USD w formie ulg podatkowych na 
rzecz Jason Gwilt Senior Memorial Apartments. Jest to wspaniała okazja do 
rewitalizacji i przekształcenia od dawna nieużywanego budynku w przystępne cenowo 
mieszkania oraz centrum społeczne dla seniorów”.  
  
Kate De La Garza, Starsza Kierowniczka ds. Relacji w KeyBank N.A., powiedziała: 
„KeyBank z dumą przekazał 10,8 mln USD na sfinansowanie budowy kompleksu 
Jason Gwilt Senior Memorial Apartments w mieście Verona. Cieszymy się, że 
pomogliśmy w realizacji projektu zapewnienia niedrogich mieszkań seniorom we 



współpracy z Urzędem Mieszkalnictwa miasta Oneida i firmą Norstar Development 
USA. Seniorzy w stanie Nowy Jork potrzebują właśnie takich mieszkań — 
ekologicznych i umożliwiających dostęp do usług oraz bogatej przestrzeni społecznej”.  
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