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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI FIRMY 
CORNING INCORPORATED O WARTOŚCI 139 MLN USD W CELU ZWIĘKSZENIA 

DZIAŁALNOŚCI W HRABSTWIE MONROE  
  

Rozszerzenie działalności w celu stworzenia ponad 270 nowych miejsc pracy w 
wiosce Village of Fairport i miasteczku Town of Gates, w odpowiedzi na rosnący 

popyt na rynku półprzewodników  
  

Inwestycja władz stanu Nowy Jork o wartości 5 mln USD wpisuje się w 
kompleksową strategię regionu mającą na celu rewitalizację społeczności i 

wzrost gospodarczy znaną pod nazwą „Finger Lakes Forward”  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś dofinansowanie inwestycji firmy Corning 
Incorporated, które ma na celu rozwój działalności w regionie Western New York. 
Firma rozszerzy działalność w dwóch lokalizacjach w hrabstwie Monroe, w celu 
zaspokojenia popytu na szybko rozwijającym się rynku półprzewodników i wsparcie 
zwiększenia stabilności w tym ważnym łańcuchu dostaw. Ekspansja firmy Corning 
pozwoli na stworzenie ponad 270 nowych miejsc pracy w jej siedzibie w wiosce Village 
of Fairport, której ukończenie planowane jest na 2024 r. Obejmuje to rozbudowę 
obiektów administracyjnych i produkcyjnych, a także utworzenie w pobliżu Centrum 
Rozwoju i Inżynierii (Development and Engineering Center of Excellence). Dodatkowo 
firma wyposaży nowy zakład produkcyjny Laser Optics przy Jetview Drive w 
miasteczku Town of Gates, którego ukończenie planowane jest na 2023 r.  
  
„Od prawie 170 lat Corning jest ważną częścią przemysłu wytwórczego w stanie Nowy 
Jork jako światowy lider w dziedzinie produkcji szkła i ceramiki do zastosowań 
specjalnych”, powiedziała gubernator Hochul. „Jestem dumna, że mogę poprzeć 
inwestycje tej firmy w hrabstwie Monroe, demonstrując nieprzerwane zaangażowanie 
władz stanu Nowy Jork we wspieranie rozwoju innowacyjnych przedsiębiorstw, które 
przyczynią się do rozwoju naszych społeczności i umocnią pozycję tego stanu jako 
krajowego centrum produkcji półprzewodników”.  
  
Firma Corning postanowiła rozszerzyć swoją działalność w zakresie zaawansowanej 
optyki w regionie Finger Lakes, ponieważ jest on znany jako światowa stolica optyki, 
fotoniki i obrazowania (optics, photonics, and imaging, OPI). Znajduje się tu nie tylko 
zakład testowania, montażu i pakowania firmy AIM Photonics, a także Instytut Optyki 



Uniwersytetu Rochester, Instytut Technologii Rochester oraz ponad 100 lokalnych firm 
zajmujących się OPI. Region dysponuje wykwalifikowaną siłą roboczą, bazą 
technologiczną, siecią wsparcia oraz zasobami umożliwiającymi optymalne 
uruchomienie i rozwój firm z sektora OPI.  
  
Inwestycja firmy Corning pojawia się w kluczowym momencie, gdy na świecie brakuje 
półprzewodników lub „czipów”, co nasiliło się w wyniku pandemii COVID-19. Od 
początku swojej administracji, gubernator Hochul podkreśliła znaczenie zapewnienia 
roli stanu Nowy Jork w rozwoju solidnego ekosystemu w dziedzinie zaawansowanej 
produkcji.  
  
Prezes i dyrektor generalny firmy Corning, Wendell P. Weeks, powiedział: 
„Półprzewodniki są podstawą praktycznie wszystkich technologii, z którymi mamy dziś 
do czynienia – od smartfonów, przez samochody, po urządzenia gospodarstwa 
domowego. Od ponad 50 lat firma Corning pomaga w rozwoju przemysłu 
półprzewodników, a ta ekspansja będzie kontynuacją naszej dobrej pozycji, aby 
wspierać niemal każdy etap procesu produkcji czipów w odpowiedzi na rosnące 
zapotrzebowanie klientów. Jesteśmy wdzięczni gubernator Hochul za jej nieustające 
wsparcie i doceniamy fakt, że uczyniła inwestycje w produkcję półprzewodników 
priorytetem”.  
  
Firma z siedzibą w Corning w stanie Nowy Jork jest dużym pracodawcą w tym stanie, 
zatrudniającym ponad 7000 pracowników w całym stanie i około 62 000 na całym 
świecie.  
  
Agencja Empire State Development pomaga firmie Corning w planowanej ekspansji, 
zapewniając do 5 mln USD finansowania w ramach opartych na wynikach kredytów 
podatkowych Excelsior w zamian za tworzenie miejsc pracy i zobowiązania 
inwestycyjne. Władze hrabstwa Monroe i organizacja Greater Rochester Enterprise 
również pomagają w realizacji tego projektu. Całkowity koszt projektu rozbudowy w 
obu obiektach został umieszczony na poziomie 139 mln USD.  
  
Prezes, dyrektor generalna i komisarz Empire State Development, Hope Knight, 
powiedziała: „Zarówno firma Corning, jak i region Finger Lakes są synonimami 
innowacji, a ten najnowszy projekt inwestycyjny i rozbudowy odzwierciedla historyczne 
zaangażowanie firmy w stanie Nowy Jork i hrabstwie Monroe. Takie firmy jak Corning 
wyraźnie dostrzegają potencjał przemysłu optycznego w regionie, jak również wiodącą 
rolę stanu w produkcji półprzewodników. To potężne połączenie napędza ekosystem 
technologiczny, wspierany przez wysoko wykwalifikowanych i utalentowanych 
pracowników, którzy przyczyniają się do długoterminowego wzrostu gospodarczego i 
tworzenia możliwości”.  
  
Senator, Chuck Schumer, powiedział: „Utworzenie 270 nowych, dobrze płatnych 
miejsc pracy i historyczna inwestycja firmy Corning o wartości 139 mln USD przyczynią 
się do rozwoju hrabstwa Monroe, pozycjonując region Finger Lakes jako światowego 
lidera w dziedzinie optyki laserowej i jeszcze bardziej umacniając pozycję północnej 



części stanu Nowy Jork jako centrum produkcji półprzewodników. Pracownicy w 
regionie Rochester nie mają sobie równych i są gotowi budować przyszłość 
amerykańskiej produkcji. Wyrażam uznanie dla firmy Corning Inc. za tę dużą 
inwestycję, która pomoże zapewnić przyszłość gospodarczą hrabstwa Monroe i 
Ameryki w zakresie produkcji technologicznej. Region Rochester jest już 
bezsprzecznie światowym liderem w branży optycznej, a ta nowa ekspansja będzie 
stanowić podstawę do tworzenia kolejnych miejsc pracy, lepszego zabezpieczenia 
amerykańskich łańcuchów dostaw oraz zwiększenia konkurencyjności kraju na kolejne 
lata”.  
  
Senator, Kirstin Gillibrand, powiedziała: „Ta inwestycja o wartości 139 mln USD to 
niesamowita wiadomość dla hrabstwa Monroe. Rozszerzenie działalności firmy 
Corning zapewni setki miejsc pracy i wzmocni produkcję półprzewodników właśnie 
tutaj w stanie Nowy Jork, ponieważ układy scalone są rozpaczliwie potrzebne na skalę 
światową”.  
  
Członek Izby Reprezentantów, Joe Morelle, powiedział: „Przemysł optyczny i 
fotoniczny ma kluczowe znaczenie dla utrzymania pozycji naszego obszaru jako lidera 
światowych innowacji. Jestem wdzięczny, że firma Corning wybrała hrabstwo Monroe 
na miejsce swojej ekspansji, która nie tylko wzmocni naszą rozwijającą się gospodarkę 
zaawansowanych technologii, jak również stworzy setki miejsc pracy w tym regionie. 
Doceniam przywództwo gubernator Hochul i cieszę się na naszą dalszą współpracę w 
tworzeniu miejsc pracy, rozwijaniu naszej wykwalifikowanej siły roboczej i wspieraniu 
wzrostu gospodarczego naszego regionu”.  
  
Senator stanu, Jeremy Cooney, powiedział: „Jestem podekscytowany mogąc 
powitać firmę Corning Incorporated w miasteczku Town of Gates. Jako globalny, 
innowacyjny pracodawca, firma Corning jest dobrze przygotowana do zaspokojenia 
rosnących potrzeb przemysłu półprzewodników, jednocześnie wspierając wzrost 
gospodarczy w naszym regionie. Jestem wdzięczny gubernator Hochul za wspieranie 
większej liczby dobrze płatnych miejsc pracy w regionie Greater Rochester, który jest 
światowej sławy liderem w dziedzinie optyki”.  
  
Członek Zgromadzenia, Harry Bronson, powiedział: „Wyrażam uznanie dla zespołu 
firmy Corning Incorporated za ich zaangażowanie w sprawy naszego regionu. 
Dzisiejsze oświadczenie Plug Power i gubernator Hochul dowodzi, że obszar 
Rochester dysponuje mocną, zróżnicowaną i wykwalifikowaną siłą roboczą, a jego 
sytuacja gospodarcza sprzyja tworzeniu miejsc pracy na przyszłość. Z radością 
oczekuję wzrostu firmy Corning Incorporated i utworzenia nowych miejsc pracy w 
dwóch kampusach hrabstwa Monroe”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Jen Lunsford powiedziała: „Jesteśmy bardzo dumni z 
możliwości bycia domem dla jednego ze światowej klasy zaawansowanych zakładów 
optycznych firmy Corning. Biuro firmy Corning w Fairport wykonuje kluczowe prace i 
zapewnia najwyższej klasy szkolenia, aby zapewnić pracowników, których 
potrzebujemy do kontynuowania naszej pozycji w dziedzinie optyki. Unikalny zestaw 



umiejętności pracowników naszego regionu sprawia, że jest to idealna społeczność do 
rozwoju i jestem wdzięczny, że firma Corning podziela ten pogląd. Te nowe miejsca 
pracy w Fairport zapewnią większe możliwości rozwoju naszej społeczności!”  
  
Członek Zgromadzenia, Demond Meeks, powiedział: „Jako przedstawiciel stanowy 
obsługujący zarówno miasteczko Town of Gates, jak i miasto Rochester, jestem 
wdzięczny firmie Corning Incorporated za realizację znaczących inwestycji na rzecz 
członków naszej społeczności. Ta ekspansja potwierdza nasze trwałe dziedzictwo jako 
centrum zarówno najnowocześniejszych innowacji, jak i przywództwa. Pracując nad 
rewitalizacją naszego miasta, musimy nadal zapewniać dobrze płatne miejsca pracy i 
znaczące kariery dla mieszkańców regionu Greater Rochester. Pragnę podziękować 
firmie Corning Incorporated za okazanie swojego stałego zaangażowania na rzecz 
naszych mieszkańców i rodzin na kolejne pokolenia”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Sarah Clark powiedziała: „Wyrażam uznanie dla firmy 
Corning za jej zaangażowanie w rozwój hrabstwa Monroe, uznając tym samym siłę 
naszego regionu. Region Greater Rochester jest przygotowany do wspierania tego 
typu rozwoju dzięki naszym sztandarowym uniwersytetom i inwestycjom w 
zapewnienie wykwalifikowanych pracowników. Dziękujemy gubernator Hochul i Empire 
State Development za przywództwo i wsparcie dla rozwoju naszej lokalnej gospodarki”.  
  
Naczelnik hrabstwa Monroe, Adam Bello, powiedział: „Firma Corning Inc. uznana 
korporacja z długą historią przełomowych innowacji i przywództwa. Corning wyraźnie 
dostrzegła korzyści płynące z rozwoju swojej działalności w hrabstwie Monroe, które 
niedawno zostało uznane za najlepiej przygotowane do stymulowania innowacyjnej 
gospodarki naszego kraju. 19 renomowanych szkół wyższych i uniwersytetów w 
naszym regionie zapewnia wysoko wykwalifikowanych i utalentowanych pracowników, 
którzy są niezbędni, aby sprostać wymaganiom współczesnych zaawansowanych 
technologicznie firm z branży optyki, fotoniki i obrazowania. Dziękuję firmie Corning 
Inc, gubernator Kathy Hochul i Empire State Development za ich ciągłe inwestycje w 
naszą lokalną gospodarkę”.  
  
Burmistrz wioski Village of Fairport, Julie Domaratz, powiedziała: „Władze wioski 
Fairport z radością przyjęły fakt, że firma Corning Incorporated zdecydowała się 
rozszerzyć swoją działalność właśnie tutaj. Ten projekt zapewni nowe miejsca pracy i 
możliwości dla naszej społeczności oraz przyczyni się do realizacji wizji władz wioski 
jako wyjątkowego miejsca przyciągającego ludzi do zamieszkania, podjęcia pracy i 
odwiedzin– w ramach kampanii Fairport on the Rise”.  
  
Prezes i dyrektor generalna firm New York State Electric and Gas (NYSEG) oraz 
Rochester Gas and Electric (RG&E), Patricia Nilsen, powiedziała: „Cieszymy się, 
że możemy kontynuować nasze długoletnie partnerstwo z firmą Corning Inc. poprzez 
wspieranie jej ekspansji w hrabstwie Monroe i tworzenia setek miejsc pracy w tym 
regionie. Jesteśmy głęboko zaangażowani w życie społeczności, którym służymy w 
całym stanie Nowy Jork, a zamieszkujący go utalentowani, wysoko wykwalifikowani 
pracownicy sprawiają, że jest to doskonała lokalizacja dla innowacyjnych firm. NYSEG 



i RG&E oraz nasz zespół ds. rozwoju gospodarczego są gotowe do wspierania tego 
typu innowacji i wzrostu”.  
  
Prezes i dyrektor generalny Izby Handlowej Regionu Greater Rochester oraz 
współprzewodniczący Rady Rozwoju Gospodarczego Regionu Finger Lakes, 
Bob Duffy, powiedział: „Niezrównany talent, technologia i zasoby sprawiają, że 
region Greater Rochester/Finger Lakes jest globalnym epicentrum optyki, fotoniki i 
innowacji w dziedzinie obrazowania – i doskonałą lokalizacją dla Corning Inc. do 
rozszerzenia swoich najnowocześniejszych operacji. Dziękujemy prezesowi i 
dyrektorowi generalnemu firmy Corning, Wendellowi P. Weeksowi, jego zespołowi oraz 
naszym partnerom w rządzie i rozwoju gospodarczym za pomoc w realizacji tych 
dwóch ekscytujących projektów”.  
  
Prezes i dyrektor generalny firmy Greater Rochester Enterprise, Matt Hurlbutt, 
powiedział: „Ekspansja firmy Corning w regionie Greater Rochester, NY wynika z 
rosnącego zapotrzebowania na rozwiązania optyczne firmy w branży 
półprzewodników. Jako światowy lider w dziedzinie optyki, miasto Rochester w stanie 
Nowy Jork było dla firmy Corning idealną lokalizacją, aby znaleźć wysoko 
wykwalifikowane talenty i programy szkoleń z zakresu optyki, niezbędne do wsparcia 
planów rozwoju firmy”.  
  
Dodatkowe informacje o firmie Corning Incorporated można znaleźć na stronie: 
https://www.corning.com/worldwide/en.html.  
  
Przyspieszenie realizacji programu rozwojowego „Finger Lakes Forward”  
Dzisiejsze ogłoszenie stanowi uzupełnienie programu „Finger Lakes Forward”, który 
jest kompleksową inicjatywą mającą na celu stymulowanie dynamicznego wzrostu 
gospodarczego i rozwoju lokalnej społeczności. Plan opracowany na poziomie 
regionalnym skupia się na inwestowaniu w kluczowe gałęzie przemysłu, w tym 
fotonikę, rolnictwo i produkcję żywności oraz zaawansowaną produkcję. Obecnie w 
regionie widoczne jest przyspieszenie realizacji programu „Finger Lakes Forward” 
dzięki stanowej inwestycji o wartości 500 mln USD w ramach Inicjatywy Rewitalizacji 
Regionu Upstate (Upstate Revitalization Initiative). Stanowa inwestycja w wysokości 
500 mln USD zachęci prywatny biznes do zainwestowania ponad 2,5 mld USD, co 
zgodnie z planami władz regionu pozwoli na stworzenie nawet 8200 nowych miejsc 
pracy. Więcej informacji można znaleźć  tutaj.  
  
Informacje na temat Empire State Development  
Empire State Development (ESD) jest główną agencją rozwoju gospodarczego w 
stanie Nowy Jork (www.esd.ny.gov). Misją ESD jest promowanie dynamicznej i 
rozwijającej się gospodarki, zachęcanie do tworzenia nowych miejsc pracy i możliwości 
gospodarczych, zwiększanie dochodów stanu i jego gmin oraz wkład w rozwój 
stabilnych i zróżnicowanych gospodarek lokalnych. Dzięki wykorzystaniu pożyczek, 
dotacji, ulg podatkowych i innych form pomocy finansowej, ESD dąży do zwiększenia 
inwestycji i rozwoju prywatnych przedsiębiorstw, aby pobudzić tworzenie miejsc pracy i 
wspierać dobrze prosperujące społeczności w całym stanie Nowy Jork. ESD jest 
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również główną agencją administracyjną nadzorującą Regionalne Rady Rozwoju 
Gospodarczego oraz marketing „I LOVE NY”, kultowej marki turystycznej stanu. Więcej 
informacji na temat Regionalnych Rad Rozwoju Gospodarczego i Empire State 
Development można znaleźć na stronie www.regionalcouncils.ny.gov i 
www.esd.ny.gov.  
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