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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA MIANOWANIE CZŁONKA IZBY 
REPREZENTANTÓW ANTONIO DELGADO NA STANOWISKO 

WICEGUBERNATORA  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj mianowanie członka Izby Reprezentantów, 
Antonio Delgado, na stanowisko wicegubernatora stanu Nowy Jork. Członek Izby 
Reprezentantów Delgado reprezentuje obecnie 19. okręg kongresowy stanu Nowy Jork, 
który obejmuje dolinę Hudson Valley i wzgórza Catskills. Delgado jest Afro-Latynosem, 
pierwszą osobą kolorową reprezentującą stan Nowy Jork w Kongresie i członkiem 
koalicji kongresowej złożonej z osób rasy czarnej i latynoskiej (Black and Hispanic 
Congressional Caucuses).  
  
„Z dumą mianuję Antonio Delgado, wybitnego lidera i urzędnika stanowego, na 
stanowisko wicegubernatora stanu Nowy Jork i cieszę się na współpracę z nim, aby 
zapoczątkować nową erę sprawiedliwości, równości i dobrobytu dla społeczności w 
całym stanie”, powiedziała gubernator Hochul. „Łączy nas wiara we wspólną pracę 
na rzecz mieszkańców stanu Nowy Jork, a członek Izby Reprezentantów Delgado ma 
na swoim koncie niesamowite osiągnięcia w tej dziedzinie w Kongresie. Z Antonio 
Delgado u mego boku, pełniącym funkcję wicegubernatora, oboje zapiszemy się w 
kartach historii – i dokonamy zmian”.  
  
„Mieszkańcy stanu Nowy Jork zasługują na wicegubernatora, który pracuje dzień i noc, 
aby polepszyć życie ludzi pracy i ich rodzin”, powiedział członek Izby 
Reprezentantów Delgado. „Nie ma znaczenia, czy jest to północna czy południowa 
część stanu. Wszyscy chcemy tego samego: bezpieczeństwa, rodziny i możliwości. 
Kluczową kwestią jest słuchanie mieszkańców stanu Nowy Jork ze wszystkich 
środowisk, a następnie bycie ich głosem w celu wykonania zadania”.  
  
Pochodzący z północnej części stanu Nowy Jorku członek Izby reprezentantów 
Delgado dorastał w Schenectady, a obecnie mieszka w Rhinebeck z żoną Lacey i 
ośmioletnimi synami, Maxwellem i Coltrane'em. Uczęszczał na Uniwersytet Colgate i 
zdobył stypendium Rhodesa w Oksfordzie. Następnie uzyskał dyplom prawniczy na 
Harvard Law School, gdzie poznał Lacey. Jako młody prawnik przez kilka lat mieszkał w 
mieście Nowy Jork.  
  



W Kongresie walczył o dobro swoich wyborców – zapewniając ulgi dla rodzinnych 
gospodarstw rolnych, pomagając małym firmom w odbudowie i rozwoju, tworząc 
miejsca pracy związane z czystą energią, zwiększając dostęp do szerokopasmowego 
Internetu i wspierając naszych weteranów. W Kongresie współpracował z obiema 
partiami, aby załatwić sprawy dla mieszkańców stanu Nowy Jork. Przyczynił się do 
podpisania 18 projektów ustaw przez prezydentów obu partii. Przyjął kluczowe reformy, 
w tym ustawę o zwiększeniu pomocy finansowej dla studentów (Strengthening Financial 
Aid for Students Act), a także ustawę o poprawie świadczeń dla weteranów, o 
bezpośrednim wsparciu dla społeczności (Improving Benefits for Underserved Veterans 
Act), ustawę o bezpośrednim wsparciu dla społeczności (Direct Support for 
Communities Act) oraz ustawę o ułatwieniach dla małych przedsiębiorstw (Small 
Business Relief Accessibility Act).  
  
Członek Izby Reprezentantów Delgado w ciągu dwóch kadencji zorganizował ponad 65 
spotkań w ratuszach we wszystkich 11 hrabstwach 19. okręgu. Członek Izby 
Reprezentantów Delgado jest również zaangażowany w zapewnienie przejrzystości i 
dostępności, dlatego utworzył cztery dwupartyjne, lokalne komitety doradcze zajmujące 
się priorytetami ważnymi dla NY-19, w tym Małym Biznesem, Rolnictwem, Opieką 
Zdrowotną i Weteranami.  
  
Po raz pierwszy został wybrany do Kongresu w 2018 r. Członek Izby Reprezentantów 
Delgado jest przewodniczącym Podkomisji Izby Rolniczej ds. Giełd Towarowych, 
Energii i Kredytów (House Agriculture Subcommittee on Commissions on Commanges 
Commodity, Energy, and Credit), a także członkiem Komisji ds. Małych Przedsiębiorstw 
(Small Business) oraz Komisji ds. Transportu i Infrastruktury (Transportation and 
Infrastructure Committees).  
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