
 
Do natychmiastowej publikacji: 14.09.2022  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 
 

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PRZEZNACZENIE 230 MLN USD NA 
MODERNIZACJĘ DZIEWIĘCIU LOTNISK NA PÓŁNOCY STANU  

  
Na lotnisku w Binghamton gubernator ogłosiła przyznanie dotacji dla lotnisk w 

hrabstwach Binghamton, Albany, Watertown, Syracuse, Rochester, 
Ogdensburgu, Saratoga, Sullivan i w Adirondack  

  
Dotacje zostaną przyznane w ramach konkursu na rzecz rozwoju i modernizacji 

lotnisk na północy stanu  
  

Dotacje stanowe na rozbudowę i modernizację terminali, poprawę obszarów 
kontroli bezpieczeństwa, renowację miejsc odprawy pasażerów i punktów 

usługowych oraz nowe innowacje  
  

Wizualizacje projektów modernizacji są dostępne tutaj  
  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś przyznanie 230 mln USD dotacji dla dziewięciu 
lotnisk na północy stanu na projekty modernizacyjne, które pozwolą na stworzenie 
nowej wizji i dalsze unowocześnianie lotnisk na północy stanu Nowy Jork. Środki te 
pochodzą z konkursu na rozwój i modernizację lotnisk na północy stanu (Upstate Airport 
Economic Development and Revitalization Competition), prowadzonego na zasadzie 
konkursu, którego celem jest promowanie, renowacja i przyspieszanie inwestycji w 
komercyjne pasażerskie lotniska na północy stanu, pomagając w tworzeniu portów 
lotniczych na miarę XXI wieku. Dzisiejsze oświadczenie gubernator wydała na lotnisku 
w Binghamton.  
  
„Lotniska na północy stanu są naszymi bramami do lokalnych gospodarek i 
pozostawiają trwałe wrażenie, zapewniając mieszkańcom stanu Nowy Jork i turystom 
dostęp do pięknych miejsc, jakie Empire State ma do zaoferowania”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Poprzez krytyczne inwestycje w celu dalszej modernizacji 
obiektów na północy stanu Nowy Jork, podnosimy poziom lotnisk na północy stanu i 
zapewniamy doświadczenia transportowe na miarę XXI wieku, których podróżni 
oczekują i na które zasługują”  
  
Konkursem na rozwój i modernizację lotnisk na północy stanu zarządzał Departament 
Transportu Stanu Nowy Jork (New York State Department of Transportation, NYSDOT), 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fsites%2Fdefault%2Ffiles%2F2022-09%2FAirport_Renderings_2022.pdf&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ceccd681987c9454703e208da96635c78%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637987650868589887%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=ni%2F0%2FZy%2B5Kh5iX2W%2BPuLRNu7Q%2FKBlU1P5fHIAupcde4%3D&reserved=0


a wnioski mogły składać pasażerskie lotniska komercyjne oraz lotniska świadczące 
specjalistyczne usługi dla lotów komercyjnych i/lub korporacyjnych odrzutowców. W 
jego ramach przyjmowano wnioski o dofinansowanie pojedynczego projektu lub 
programu projektów, które pomogą sprostać wymaganiom XXI wieku. Przykłady 
kwalifikujących się działań to m.in. planowanie, projektowanie i budowa, które 
obejmowały:  
  

• Najnowocześniejszy hol wejściowy i obszary usługowe  
• Rozbudowę lub odnowienie terminala  
• Ulepszone kontrole bezpieczeństwa  
• Możliwości bezpieczniejszego i skuteczniejszego przemieszczania się 

pasażerów dzięki zwiększeniu odległości w trakcie i po pandemii COVID-
19  

• Nowe innowacje w technologii bezkontaktowej oraz zwiększony nacisk na 
utrzymanie czystości i dezynfekcję  

  
Projekty te, przedłożone do oceny przez kwalifikujące się lotniska, zostały ocenione na 
podstawie ustalonych kryteriów, w tym m.in. innowacyjności projektu, udogodnień i 
wrażeń dla pasażerów, wydajności operacyjnej oraz efektywności ekonomicznej dla 
regionu lotniska.  
  
Komisarz Departamentu Transportu Stanu Nowy Jork, Marie Therese Dominguez, 
powiedziała: „Lotniska na północy stanu Nowy Jork są bramami, które otwierają drzwi 
do szeregu możliwości w sferze biznesu, podróży i turystyki, przy czym nie ma 
większego orędownika inwestycji w te obiekty niż gubernator Kathy Hochul – ma ona 
bowiem świadomość tego, że inwestowanie w lotnictwo przywróci poczucie dobrobytu w 
całym stanie Nowy Jork. Kontynuując modernizację naszej sieci transportowej w całym 
stanie, inwestycje te znacząco poprawią wrażenia pasażerów i funkcjonowanie 
obiektów w całym stanie, pomagając zapewnić efektywny przepływ osób i towarów oraz 
ciągłe ożywienie gospodarcze we wszystkich społecznościach na północy stanu”.  
  
Poniżej znajdują się dodatkowe szczegóły dotyczące poszczególnych projektów:  
  
Albany International Airport: 60 mln USD na rozbudowę terminala lotniska, która 
zapewni lepsze udogodnienia dla pasażerów przed i po odprawie oraz sprawniejszy 
proces przechodzenia pasażerów przez kontrolę bezpieczeństwa. Projekt punktów 
kontroli wstępnej pozwoli na stworzenie nowoczesnego centrum biznesowego, w 
którym będą mogły odbywać się konferencje, a także przestrzeni do spotkań dla 
społeczności, aby zmniejszyć zatłoczenie. W punktach kontrolnych projekt zakłada 
rozbudowę przestrzeni do kontroli bezpieczeństwa. Projekt przewiduje rozbudowę strefy 
po przejściu przez kontrolę bezpieczeństwa, w której pasażerowie przygotowują się do 
podróży, tworząc dodatkową przestrzeń handlową, strefę zabaw dla dzieci, 
pomieszczenie do wyciszania sensorycznego oraz zewnętrzną zieloną przestrzeń. 
Ponadto, projekt usprawni system ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji (HVAC) w 
obiekcie, w celu poprawy jakości powietrza wewnętrznego i filtracji.  



  
Greater Binghamton/Edwin A Link Field Airport: 32 mln USD na sfinansowanie 
dwóch projektów, z których pierwszy zakłada przeniesienie terminalu lotnictwa 
ogólnego w celu zintegrowania go z terminalem pasażerskim, łącząc obie funkcje w 
jednym, odnowionym obiekcie. W ramach projektu powstanie również nowe zadaszenie 
lotniska zaprojektowane tak, aby w przyszłości można było w nim zbierać wodę 
deszczową i instalować panele słoneczne, co przyczyni się do realizacji ambitnych 
celów klimatycznych stanu Nowy Jork. Wdrożone zostaną również ulepszenia w holu 
biletowym i pomieszczeniu do odbioru bagażu, w holu i poczekalni odlotów, w hali 
odbioru bagażu oraz w innych obiektach wielofunkcyjnych. Drugi projekt zakłada 
budowę nowego obiektu przeznaczonego dla Służby Celnej i Bezpieczeństwa 
Granicznego (Customs & Border Protection, CBP), na potrzeby lotnictwa ogólnego, o 
powierzchni 3000 stóp kwadratowych na południe od terminalu, co pomoże lotnisku 
utrzymać status portu lotniczego objętego opłatą za użytkowanie.  
  
Watertown International Airport: 28 mln USD na przebudowę i rozbudowę terminala 
lotniska o powierzchni 20 000 stóp kwadratowych, który zapewni pasażerom 
nowoczesne i komfortowe udogodnienia. W ramach projektu poprawione zostaną 
również obszary kontroli bezpieczeństwa TSA i obsługi bagażowej; instalacja 
wyświetlaczy informacji o lotach i wizualnego systemu przywoływania; budowa 
dodatkowej przestrzeni do odbioru bagażu; budowa nowej ładowni z nowoczesnymi 
miejscami siedzącymi, stacjami ładowania, naturalnym oświetleniem i widokiem na 
lotnisko; oraz budowa elastycznej przestrzeni na restaurację i sale lekcyjne dla osób 
nieodbywających podróży. Ponadto w ramach projektu zostanie zbudowany nowy 
rękaw lotniczy, który pomieści dodatkowe typy samolotów i usprawni wchodzenie 
pasażerów na pokład. Aby zapewnić obsługę obecnych i przyszłych linii lotniczych na 
lotnisku, w ramach projektu zainstalowane zostaną dodatkowe stanowiska sprzedaży 
biletów, a dla wygody osób przylatujących, projekt przewiduje instalację dedykowanego 
stanowiska wynajmu samochodów.  
  
Saratoga County Airport: 27 mln USD na budowę nowego, najnowocześniejszego, 
energooszczędnego budynku terminala, z nowoczesnymi udogodnieniami, które 
zapewnią użytkownikom najwyższej klasy wrażenia oraz elementami projektu, 
odzwierciedlającymi charakter regionu. Na pierwszym piętrze nowego budynku znajdą 
się dwie przestronne poczekalnie dla pasażerów, multimedialna sala konferencyjna 
oraz kawiarnia i lodziarnia, wychodzące na dziedziniec z dostępem z zewnątrz. W holu 
znajdzie się miejsce na ekspozycję samochodów z muzeum Saratoga Automobile 
Museum, natomiast na drugim piętrze budynku przewidziano strefę dla pilotów, a także 
restauracyjną i miejsce na wystawy lokalnych artystów. Część hangaru będzie 
wykończona z wykorzystaniem postarzonego, odrestaurowanego drewna, aby 
odzwierciedlić wygląd licznych stajni konnych i rolniczych z hrabstwa Saratoga, 
natomiast układ solarny na szczycie dachu hangaru pomoże zmniejszyć kolektywny 
ślad węglowy lotniska.  
  
Syracuse Hancock International Airport: 20 mln USD na realizację dwóch projektów, 
z których pierwszy będzie obejmował niezbędną modernizację stacji kontroli federalnej 



(Federal Inspection Station, FIS) przy Służbie Celnej i Bezpieczeństwa Granicznego 
(CBP) lotniska w celu zapewnienia, że obiekt spełnia najnowsze standardy CBP oraz 
zachowania międzynarodowego przeznaczenia lotniska i możliwości obsługi zarówno 
międzynarodowych pasażerów, jak i przewożenia towarów. W ramach projektu zostanie 
również zainstalowany najnowszy sprzęt FIS dla operacji międzynarodowych, 
pozwalający na obsługę 200 pasażerów na godzinę, wymiana rękawa lotniczego oraz 
stworzenie dodatkowych pomieszczeń do przechowywania i przestrzeni do wchodzenia 
na pokład. Projekt obejmuje również instalację systemu sterowania oświetleniem 
orientacyjnym oraz wsparcie dla pasażerów niedosłyszących. Drugi projekt ma na celu 
ulepszenie i rozbudowę North Concourse, modernizację tej części terminala, na którą 
składa się 40 procent całego ruchu. W ramach projektu powierzchnia holu zostanie 
zwiększona o około 4700 stóp kwadratowych, co usprawni obsługę pasażerów, a także 
zapewni dodatkowe miejsca siedzące i przestrzeń dla punktów usługowych. Projekt 
wspiera optymalną naturalną wentylację dla poprawy jakości powietrza, a dzięki 
materiałom o wysokim współczynniku odbicia światła słonecznego i dynamicznym 
panelom okiennym promuje efektywność energetyczną oraz integruje środki 
zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie materiałów lokalnych i pochodzących 
z recyklingu.  
  
Sullivan County International Airport: 18,5 mln USD na przebudowę przestrzeni 
wewnętrznej, co pozwoli na stworzenie dodatkowej przestrzeni dla pasażerów, nowej 
poczekalni dla pilotów i lepszego widoku na zewnętrzne otoczenie pasma górskiego 
Catskill Mountain. W ramach projektu zmodernizowane zostaną również systemy HVAC 
lotniska, a budynek terminala zostanie wyposażony w lepszą izolację oraz panele 
słoneczne, które zapewnią zrównoważone źródło energii elektrycznej dla budynku. 
Ponadto na parkingu zostaną zainstalowane stacje ładowania pojazdów elektrycznych.  
  
Ogdensburg International Airport: 18 mln USD na remont i rozbudowę budynku 
terminala oraz ulepszenia zewnętrzne. W projekcie przewidziano zainstalowanie 
innowacyjnych i energooszczędnych technologii, zmodernizowane drzwi 
bezpieczeństwa i zraszaczy, nowe systemy wyświetlania informacji pasażerskiej oraz 
ulepszona sieć Wi-Fi. Wykorzystane zostaną również motywy projektowe, które 
odzwierciedlają otaczającą lotnisko społeczność i charakter. Część projektu dotycząca 
rozbudowy terminala obejmuje rozbudowę holu do odpraw, sprzedaży biletów i odbioru 
bagażu; rozbudowę strefy kontroli bezpieczeństwa TSA; rozbudowę przestrzeni 
usługowej; oraz stworzenie nowej przestrzeni do organizowania dużych wydarzeń 
społecznościowych. Ponadto, jeśli chodzi o ulepszenia zewnętrzne, projekt przewiduje 
przedłużenie zadaszenia wejścia, rozbudowę obszaru odbioru i oddawania pojazdów, a 
także zainstalowanie paneli słonecznych i stacji ładowania pojazdów elektrycznych na 
parkingu.  
  
Frederick Douglass - Greater Rochester International Airport: 18 mln USD na dwa 
projekty, z których pierwszy obejmuje modernizację budynku terminala w celu dalszego 
unowocześnienia wejścia do budynku, strefy kas biletowych i odbioru bagażu, aby 
uczynić je bardziej przyjaznymi i łatwiejszymi do poruszania się. Projekt ten zapewni 
więcej naturalnego oświetlenia, oprawy LED i nowe oznakowanie z cyfrowymi 



elementami orientacyjnymi. Dzięki jego realizacji powstanie nowa, przyjazna dla 
użytkownika aplikacja mobilna, która będzie zawierać informacje o parkingach, 
punktach usługowych, lotach i innych obszarach lotniska. Ponadto odnowiona zostanie 
strefa dla weteranów na lotnisku, która zostanie przekształcona w nowoczesne centrum 
spotkań z nowym oświetleniem, nowymi meblami i obudowami. W ramach tego 
projektu, dla upamiętnienia znanego w całym kraju abolicjonisty Fredericka Douglassa, 
powstanie nowy zewnętrzny znak powitalny przedstawiający imiennika lotniska, a w 
terminalu zostanie zbudowana nowa wystawa prezentująca pracę i spuściznę 
Douglassa. Drugi projekt koncentruje się na poprawie funkcjonowania lotniska, 
wprowadzając ulepszenia HVAC oraz remonty w budynku towarowym i w strefie 
odbioru bagaży. W ramach projektu rozbudowane zostanie również zadaszenie, które 
będzie stanowić ozdobę przedniego wejście na lotnisko, oraz system zbierania wody 
deszczowej.  
  
Adirondack Regional Airport: 8,5 mln USD na modernizację budynku terminala. W 
ramach projektu dokonana zostanie przebudowa, która poszerzy centralną strefę 
przylotów, co usprawni ruch osobowy. Zainstalowane zostaną lampy LED celem 
oświetlenia przestrzeni oraz nowe oznakowanie ułatwiające nawigację do bramy, 
kawiarni i parkingu. Strefa po przejściu kontroli bezpieczeństwa zostanie 
przebudowana, aby zapewnić dodatkową przestrzeń dla pasażerów, a także zostanie 
zbudowana zewnętrzna ściana z dużymi oknami, która wprowadzi więcej naturalnego 
światła i zapewni widok na lotnisko i okoliczne szczyty pasma górskiego Adirondack. 
Dodatkowo, projekt obejmuje przeniesienie i rozbudowę kawiarni oraz różne ulepszenia 
w ramach HVAC.  
  
Dotacje z Inicjatywy na rzecz Rozwoju Gospodarczego i Rewitalizacji Lotnisk na 
Północy Stanu (Airport Economic Development and Revitalization Initiative) uzupełniają 
ciągłe inwestycje stanu Nowy Jork w lotniska w całym stanie dokonywane w ramach 
Programu Inwestycji Kapitałowych w Lotnictwie (Aviation Capital Investment Program). 
W październiku 2021 r. gubernator Hochul ogłosiła, że w ramach tego programu 
przyznano 20,7 mln USD na strategiczne ulepszenia infrastruktury w 24 lotniskach 
pasażerskich. Administrowane przez NYSDOT, projekty finansowane w ramach 
programu inwestycji kapitałowych w lotnictwie (Aviation Capital Investment Program) 
obejmują budowę nowych ulepszeń w zakresie bezpieczeństwa i kontroli dostępu, 
wdrażanie nowych zautomatyzowanych systemów monitorowania pogody oraz budowę 
i modernizację nowych i istniejących hangarów oraz obiektów do tankowania 
samolotów. Inwestycje te sprawią, że okoliczne społeczności będą bardziej 
konkurencyjne ekonomicznie w stosunku do sąsiednich stanów, a NYSDOT pozostaje 
zaangażowany we współpracę z lokalnymi sponsorami projektów, aby przyspieszyć 
realizację tych ulepszeń.  
  
Senator stanu, Tim Kennedy, powiedział: „Dzięki tej inwestycji stan Nowy Jork nie 
tylko modernizuje nasze lotniska, ale przede wszystkim zwiększa ich dostępność i 
wydajność, co ostatecznie usprawnia proces podróżowania dla gości, którzy korzystają 
z tych węzłów komunikacyjnych na północy stanu. Gubernator Hochul nieustannie 
wykazuje wyraźne zaangażowanie w poprawę sytuacji w sektorze transportu, a 
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zobowiązanie w wysokości 230 mln USD jest kolejnym przykładem wspólnej wizji 
skoncentrowanej na rewitalizacji tych kluczowych węzłów komunikacyjnych”.  
  
Senator stanu, Fred Akshar, powiedział: „Te prace modernizacyjne są niezbędne do 
utrzymania konkurencyjności naszego lokalnego lotniska w Binghamton, aby zapewnić 
komfort i wrażenia dla podróżnych i gościom odbywających loty zarówno do i z regionu 
Southern Tier. Gratulacje dla Greater Binghamton Airport i wszystkich zaangażowanych 
w zabezpieczenie tych dotacji”.  
  
Członek Zgromadzenia, William Magnarelli, powiedział: „Modernizacja naszego 
lokalnego lotniska pozwala miastom na północy stanu nadal pełnić rolę motora rozwoju 
gospodarczego poprzez przyciąganie turystów i firm spoza miasta do regionu. 
Fundusze te będą stanowić impuls dla naszego lotniska, aby sprostać dzisiejszym 
standardom w zakresie infrastruktury i bezpieczeństwa”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Donna Lupardo, powiedziała: „Dzisiejsze ogłoszenie to 
dobra wiadomość dla wszystkich lotnisk na północy stanu, ale szczególnie dla mojego 
rodzinnego lotniska w Greater Binghamton. Wyrażam uznanie dla naczelnika hrabstwa 
Garnara i jego zespołu za to, że nie rezygnują z celu, jakim jest przekształcenie 
naszego lotniska, aby przyciągnąć nowych przewoźników i pasażerów. Szczególne 
podziękowania kieruję do gubernator Hochul za wiarę w potencjał naszych lotnisk na 
północy stanu jako głównych bram do świata. Te inwestycje będą procentować, gdy 
powrócimy do prężnie rozwijającej się gospodarki turystycznej po COVID”.  
  
Burmistrz Syracuse, Ben Walsh, powiedział: „Podczas gdy Syracuse i region Central 
New York nadal doświadczają ożywienia gospodarczego, nasza silna infrastruktura 
transportowa jest strategicznym atutem tego regionu. Dziś lotnisko Syracuse Hancock 
International Airport odzwierciedla odrodzenie, które ma miejsce w Syracuse. Jest ono 
najnowocześniejsze i przygotowane na świetlaną przyszłość. Pragnę podziękować 
gubernator Hochul za te nowe inwestycje, które mają na celu dalszą modernizację 
obiektów lotniska, zwiększenie jego możliwości w zakresie obsługi pasażerów i towarów 
w ruchu międzynarodowym oraz usprawnienie funkcjonowania lotniska dla wszystkich 
podróżnych”.  
  
Naczelnik hrabstwa Monroe, Adam Bello, powiedział: „Te ulepszenia w 
Międzynarodowym Lotnisku im. Fredericka Douglassa w Greater Rochester sprawią, że 
hrabstwo Monroe stanie się bardziej konkurencyjne na arenie światowej zarówno dla 
biznesu, jak i turystyki, co zwiększy komfort każdego, kto przyjeżdża do naszej 
społeczności lub ją opuszcza. Dziękuję gubernator Kathy Hochul za priorytetowe 
traktowanie mieszkańców i interesów gospodarczych hrabstwa Monroe poprzez tę 
historyczną inwestycję w nasze lotnisko i społeczność”.  
  
Naczelnik hrabstwa Broome, Jason Garnar, powiedział: „Dzięki tym środkom 
będziemy mogli ponownie przyciągnąć pasażerów do Greater Binghamton Airport, 
wprowadzając nowe życie do naszego terminalu, czyniąc go bardziej nowoczesnym i 
przyjaznym dla podróżujących. Loty na BGM zawsze były wygodne i przyjemne, a 



przyznane przez stan fundusze stanowi kontynuację tej misji, oferując pasażerom 
wrażenia, które sprawią, że będą do nas wracać. Pragnę podziękować gubernator 
Hochul za jej nieustanne zaangażowanie w sprawy hrabstwa Broome”.  
  
Przewodniczący hrabstwa Jefferson, William Johnson, powiedział: „Jesteśmy 
podekscytowani informacją o otrzymaniu przez międzynarodowe lotnisko w Watertown 
dotacji w wysokości 28 mln USD od władz stanu Nowy Jork. Prace nad tym projektem 
trwały trzy lata, a dzięki nim nasze lotnisko przejdzie na kolejny poziom usług 
komercyjnych”.  
  
Przewodniczący Rady Hrabstwa, Joshua Potosek powiedział: „Dziękuję gubernator 
Hochul za uznanie znaczenia inwestycji w infrastrukturę transportową w stanie Nowy 
Jork. Ta historyczna inwestycja w lotnisko w hrabstwie Sullivan pozwoli nam 
wykorzystać ostatnie inwestycje i prace modernizacyjne oraz zapewni naszemu lotnisku 
rozwój na kolejne dziesięciolecia”.  
  
Naczelnik miasta Harrietstown, Jordanna Mallach, powiedziała: „Jesteśmy 
niesamowicie podekscytowani tą możliwością i dziękujemy władzom stanu za 
przyznanie tych funduszy. Ten projekt bezpośrednio wspiera nasz cel jako miasta, aby 
podążać w kierunku efektywności energetycznej w całej naszej społeczności. Dzięki 
funduszom federalnym odnotowaliśmy stały wzrost liczby podróży komercyjnych przez 
nasze lotnisko, a ta renowacja zapewni naszym pasażerom większy komfort i 
bezpieczeństwo podczas przylotów i wylotów z Adirondacks”.  
  
Komisarz Departamentu Robót Publicznych Hrabstwa Sullivan Ed McAndrew 
powiedział: „Władze hrabstwa Sullivan mają zaszczyt być odbiorcą 18,5 mln USD 
dofinansowania z konkursu na rozwój i modernizację lotnisk (Airport Economic 
Development and Revitalization Competition) w celu przeprowadzenia prac 
modernizacyjno-remontowych budynku terminala międzynarodowego lotniska w 
hrabstwie Sullivan. W celu przyciągnięcia dodatkowych użytkowników i zwiększenia 
rozwoju lotniska, przyczyniając się do wzrostu gospodarczego regionu, władze 
hrabstwa aktywnie poprawiają różne aspekty lotniska. Te przewidywane ulepszenia 
terminalu pozwolą również dostosować infrastrukturę budynku do celów hrabstwa w 
zakresie zrównoważonego rozwoju poprzez zastosowanie zaawansowanych 
technologicznie systemów HVAC, paneli słonecznych i stacji ładowania pojazdów 
elektrycznych”.  
  
Naczelnik miasta Watertown, Joel Barrett, powiedział: „Międzynarodowy port 
lotniczy w Watertown odgrywa istotną rolę w zapewnianiu przystępnych cenowo 
połączeń lotniczych dla regionu North Country, a te nowe fundusze w znacznym stopniu 
przyczynią się do zwiększenia potencjału gospodarczego tego regionu”.  
  
Dyrektor wykonawczy Zarządu Mostów i Portów w Ogdensburgu, Steve Lawrence 
powiedział: „Projekt ten będzie stanowić rozszerzenie dotychczasowych inwestycji o 
wartości 26 mln USD, które zostały już zainwestowane w lotnisko i terminal. 
Finansowanie to pozwoli OBPA kontynuować stymulowanie rozwoju gospodarczego na 



północy stanu Nowy Jork, promować rozwój OGS, stworzyć przyjazną przestrzeń dla 
odwiedzających i zapewnić miastu Ogdensburg nową przestrzeń społeczną. Podróżni 
przybywający do nowego OGS zostaną ciepło przywitani, tworząc pozytywne pierwsze 
wrażenie i unikalne doświadczenie bramy do regionu North Country w stanie Nowy 
Jork. Jestem dumny z tego projektu i wdzięczny wszystkim zaangażowanym osobom 
zaangażowanym w zapewnienie tego finansowania”.  
  
Prezes Zarządu Mostów i Portów w Ogdensburgu, Vernon „Sam” Burns, 
powiedział: „Dzisiejsze ogłoszenie gubernator Hochul i wsparcie dla OGS pobudzi 
dalszą działalność gospodarczą na lotnisku i w regionie oraz pozwoli sfinansować 
prace, które sprawią, że lotnisko będzie bardziej konkurencyjne i atrakcyjne dla 
podróżnych i firm przez kolejne lata. OBPA jest niezmiernie wdzięczne gubernator 
Hochul, Departamentowi Transportu Stanu Nowy Jork, Gregowi Lancette, prezesowi 
związku zawodowego pracowników budowlanych w regionie Central i Northern New 
York (Central & Northern New York Building Trades) oraz wielu innym urzędnikom i 
zainteresowanym stronom, którzy pomogli w zapewnieniu tego finansowania”.  
  
Dyrektor wykonawczy Zarządu Regionalnego Portu Lotniczego Syracuse, Jason 
Terreri, powiedział: „Zarząd Lotnisk Regionalnych w Syracuse (Syracuse Regional 
Airport Authority) jest niezmiernie wdzięczny za otrzymanie tej dotacji w wysokości 20 
mln USD. Z uwagi na to, że wzrost liczby podróży po pandemii przekracza niemal 
wszystkie oczekiwania, projekty finansowane z tej dotacji pomogą zapewnić, że lotnisko 
Syracuse Hancock International Airport będzie nie tylko stanowić międzynarodową 
bramę dla regionu Central New York i innych części stanu, ale także będzie w stanie 
sprostać wymaganiom przyszłego wzrostu w regionie”.  
  
Oprócz realizowanych obecnie projektów modernizacji i przekształcania lotnisk 
LaGuardia i Johna F. Kennedy'ego w najnowocześniejsze centra podróży, inicjatywa ta 
opiera się na sukcesie pierwszego konkursu na rozwój gospodarczy i rewitalizację 
lotnisk w stanie Nowy Jork. W ogłoszonym w 2016 r. pierwszym konkursie przyznano 
200 mln USD, pozyskując dodatkowe 150 mln USD ze środków federalnych i lokalnych, 
na projekty zakładające renowację następujących lotnisk:  
  

• Plattsburgh International Airport, ukończonego w październiku 2018 r.  
• Ithaca Tompkins International Airport, ukończonego w grudniu 2019 r.  
• Syracuse Hancock International Airport, ukończonego w październiku 

2018 r.  
• Greater Rochester International Airport, ukończonego w październiku 

2018 r.  
• Elmira-Corning Regional Airport, ukończonego w październiku 2018 r.  
• Albany International Airport, ukończonego w czerwcu 2020 r.  

  
  
Śledź New York State DOT na Twitterze @NYSDOT i na Facebooku pod adresem New 
York State Department of Transportation.  
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FNYSDOT&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ceccd681987c9454703e208da96635c78%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637987650868746112%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aUmsrlZm72%2BDdq%2Fk0slXKwMF9CPkN8c9tGE%2BZ6X5Xlc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDOT&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ceccd681987c9454703e208da96635c78%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637987650868746112%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=izQ26vIfJIroogvE6Ay%2BS6kTANkNvn2r2FsTgjCQS44%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FNYSDOT&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ceccd681987c9454703e208da96635c78%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637987650868746112%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=izQ26vIfJIroogvE6Ay%2BS6kTANkNvn2r2FsTgjCQS44%3D&reserved=0
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