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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA CAPE VINCENT, LYONS FALLS I 
WADDINGTON ZWYCIĘZCAMI PIERWSZEJ RUNDY PROGRAMU NY FORWARD Z 

REGIONU NORTH COUNTRY  
  

Wioska Cape Vincent otrzyma 4,5 mln USD; wioski Lyons Falls i Waddington 
otrzymają po 2,25 mln USD  

  
Nowy program NY Forward o wartości 100 mln USD bazuje na udanej Inicjatywie 

na rzecz Rewitalizacji Śródmieść, aby wesprzeć bardziej sprawiedliwą 
rewitalizację mniejszych i wiejskich społeczności w stanie Nowy Jork  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że wioska Cape Vincent otrzyma 4,5 mln 
USD, a wioski Lyons Falls i Waddington otrzymają po 2,25 mln USD dofinansowania 
jako zwycięzcy pierwszej rundy programu NY Forward z regionu North Country. 
Bazując na efektach udanej Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji Śródmieść (Downtown 
Revitalization Initiative, DRI) w stanie Nowy Jork, program NY Forward o wartości 100 
mln USD opiera się na przyjętej w ramach DRI strategii „Plan-Then-Act” (Zaplanuj a 
potem działaj), aby wesprzeć bardziej sprawiedliwą odbudowę centrów miejscowości w 
mniejszych i wiejskich społecznościach w stanie Nowy Jork. W ramach pierwszej rundy 
programu NY Forward, dwie lub trzy nagrody zostaną przyznane mniejszym 
społecznościom w każdym z dziesięciu regionów rozwoju gospodarczego stanu, tak 
aby wesprzeć rozwój i wdrożenie planów rewitalizacji ich śródmieść.  
  
„Moja administracja ma na celu zapewnienie, aby wszystkie społeczności stanu Nowy 
Jork dobrze prosperowały, a strategiczne inwestycje, takie jak ta, pomogą mniejszym i 
wiejskim społecznościom osiągnąć ich pełny potencjał”, powiedziała gubernator 
Hochul. „Jesteśmy podekscytowani, widząc, że te fundusze trafią do Cape Vincent, 
Lyons Falls i Waddington, i czekamy na rozpoczęcie projektów, które wzmocnią centra 
tych miejscowości”.  
  
NY Forward jest głównym elementem działań na rzecz rozwoju gospodarczego stanu i 
wraz z Inicjatywą na rzecz Rewitalizacji Śródmieść (DRI) ma na celu przyspieszenie i 
rozszerzenie rewitalizacji śródmieść w stanie Nowy Jork. NY Forward ma działać na 
rzecz mniejszych społeczności o historycznym charakterze, który odróżnia je od 
większych, bardziej miejskich centralnych dzielnic biznesowych, które zazwyczaj 
finansowane są w ramach DRI. Strefy objęte programem NY Forward są przyjaznymi 
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dla pieszych, mniej zagęszczonymi obszarami, które służą bezpośredniej społeczności 
lokalnej i mają bardziej lokalny charakter, koncentrując się na bezpośrednim otoczeniu 
zabudowy mieszkaniowej lub rolniczej.  
  
Podobnie jak w przypadku DRI, każda społeczność NY Forward opracuje Strategiczny 
Plan Inwestycyjny (Strategic Investment Plan) w celu rewitalizacji swojego centrum 
poprzez zestaw projektów możliwych do wdrożenia. Departament Stanu (Department 
of State) zapewni zwiększoną pomoc techniczną, aby lepiej wspierać mniejsze 
społeczności i finansować projekty odpowiednio dostosowane do ich wielkości. 
Projekty mogą obejmować renowację i przebudowę budynków, nowe budownictwo lub 
tworzenie nowych lub ulepszonych przestrzeni publicznych oraz inne projekty, które 
podnoszą określone walory kulturowe i historyczne.  
  
Cape Vincent  
Wioska Cape Vincent jest małomiasteczkową, wiejską społecznością o unikalnych 
zasobach krajobrazowych, historycznych i przyrodniczych. Centrum Cape Vincent to 
obszar o charakterze handlowym i mieszkaniowym. W centrum znajduje się Village 
Green, w którym odbywają się koncerty i inne wydarzenia, a Rzeka Świętego 
Wawrzyńca biegnie równolegle do głównej arterii miasta. W trakcie jest wiele 
prywatnych i publicznych inwestycji w wiosce, co zapewnia impet dodatkowym 
działaniom rewitalizacyjnym, a wioska jest zaangażowana w zachowanie istotnych 
cech, które czynią ją pożądanym miejscem do życia, jednocześnie poprawiając lokalną 
gospodarkę poprzez promowanie harmonijnego rozwoju mieszkalnictwa i małych firm. 
Aby zrealizować swoją wizję rewitalizacji, Cape Vincent dąży do zapewnienie 
większego bezpieczeństwa ulic i poprawy dostępności dla gości z kraju i zagranicy, 
rozwoju wielofunkcyjnych i wielopiętrowych budynków oraz poprawy skomunikowania z 
nabrzeżem.  
  
Lyons Falls  
Wioska Lyons Falls znajduje się w miejscu połączenia rzek Moose i Black oraz jest 
położona nad wodospadem o wysokości 70 stóp. Wioska przeszła znaczące zmiany w 
ciągu ostatnich 20 lat wraz z zamknięciem lokalnej fabryki papieru i celulozy, ale 
ostatnie inwestycje publiczne i prywatne, wysiłki w zakresie planowania lokalnego i 
poprawa infrastruktury dały impuls do ponownego rozwoju. Wioska stara się 
wykorzystać te wysiłki poprzez zwiększenie możliwości rozwoju turystyki rekreacyjnej 
bazującej na zasobach rzeki Moose i Black, pobudzając rozwój gospodarczy i 
doceniając bogatą historię i piękno tego obszaru.  
  
Waddington  
Centrum Waddington jest dobrze zdefiniowaną, zwartą i przyjazną dla pieszych 
dzielnicą biznesową, przeplataną jedno- i wielorodzinnymi budynkami mieszkalnymi 
wraz z eklektyczną mieszanką XIX-wiecznych drewnianych i kamiennych 
wielopiętrowych budynków oraz XX-wieczną architekturą użytkową, która nadaje się do 
przebudowy. Zmiana stylu życia i pracy w związku z pandemią COVID-19 sprawił, że 
Waddington stał się atrakcyjną lokalizacją dla mieszkańców w każdym wieku, co 
zaowocowało inwestycjami publicznymi i prywatnymi, które dodatkowo stworzyły 



możliwości ekonomiczne w obrębie centrum miejscowości. Waddington stara się 
wykorzystać te inwestycje poprzez poprawę krajobrazu ulic i oznakowania, 
przebudowę historycznych budynków o mieszanym przeznaczeniu oraz połączenie 
śródmieścia z nabrzeżem.  
  
Sekretarz Stanu, Robert J. Rodriguez, powiedział: „NY Forward, jako nowy i 
innowacyjny program rewitalizacji śródmieść w miasteczkach w stanie Nowy Jork, 
wspiera bardziej sprawiedliwą rewitalizację mniejszych społeczności zamieszkujących 
centra miejscowości naszego stanu. Cape Vincent, Lyons Falls i Waddington posiadają 
historyczny, małomiasteczkowy urok i malownicze zasoby naturalne, co w połączeniu z 
potencjałem przyszłego wzrostu, czyni je idealnymi społecznościami do otrzymania 
funduszy w ramach programu NY Forward. Z niecierpliwością czekam na strategiczne 
plany każdej społeczności, aby zrealizować pełny potencjał ich śródmieść”.  
  
Prezes, dyrektor naczelna i komisarz Empire State Development, Hope Knight, 
powiedziała: „Wioski Cape Vincent, Lyons Falls i Waddington, jako beneficjenci 
pierwszej rundy programu NY Forward w regionie North Country, reprezentują piękno i 
urok tych małych i wiejskich społeczności, które czynią je wspaniałymi miejscami do 
życia, pracy i odwiedzin. Lokalnie opracowane plany strategiczne doprowadzą do 
realizacji projektów mających na celu poprawę kondycji gospodarczej i żywotności tych 
miejscowości, przy jednoczesnym zachowaniu tego, co czyni je wyjątkowymi”.  
  
Współprzewodniczący Rady Rozwoju Gospodarczego Regionu North Country, 
James McKenna, powiedział: „W imieniu Rady, dziękujemy gubernator Hochul za 
wspieranie mniejszych społeczności poprzez program NY Forward. Dzięki programowi 
NY Forward projekty wspierane poprzez dofinansowanie, które zostało przyznane 
Cape Vincent, Lyons Falls i Waddington, będą katalizatorem nowych inwestycji i 
wzrostu, przyczyniając się do dalszego rozwoju gospodarczego regionu”.  
   
Senator stanu, Dan Stec, powiedział: „Waddington to miasto z ogromnym 
potencjałem i możliwościami dalszego wzrostu i rozwoju. Ogłoszone dziś finansowanie 
w ramach programu NY Forward pomoże społeczności wzmocnić przestrzeń publiczną 
i pobudzić lokalną gospodarkę. Będzie to miało pozytywny wpływ zarówno na rodziny 
jak i firmy z Waddington”.  
  
Członek Zgromadzenia, Scott Gray, powiedział: „To dobra wiadomość, że wioski 
Cape Vincent i Waddington otrzymają fundusze w ramach programu NY Forward. Z 
niecierpliwością czekam na współpracę z Departamentem Stanu i lokalnymi 
wybieranymi urzędnikami w celu zaoferowania wszelkiej pomocy potrzebnej przy tych 
projektach rewitalizacyjnych, aby pomóc zapewnić przyszły dobrobyt obu 
miejscowości”.  
  
Członek Zgromadzenia, Ken Blankenbush, powiedział: „Wioska Lyons Falls bardzo 
skorzysta z tego finansowania w ramach programu NY Forward. Niezwykle ważne jest, 
abyśmy poświęcili tyle samo uwagi naszym małym społecznościom wiejskim, co 
dużym miastom. Z niecierpliwością czekam na projekty rewitalizacyjne, które zostaną 



zrealizowane w Lyons Falls, oraz na możliwość przekonania się jak pomogą one w 
dalszym rozwoju tej miejscowości”.  
  
Burmistrz Waddington, Mike Zagrobelny, powiedział: „Środki w ramach programu 
NY Forward zmienią oblicze Waddington i są efektem ogromnej pracy, jaką od lat 
wykonują lokalni mieszkańcy i właściciele firm. Jako burmistrz Waddington jestem 
wdzięczny gubernator Hochul za jej wyraźne zaangażowanie w odbudowę i 
wzmocnienie gospodarki nie tylko w Waddington, ale w całym regionie North Country. 
Przygotowanie naszego zwycięskiego wniosku nie byłoby możliwe bez ciężkiej pracy 
małego komitetu mieszkańców, który pracowali nad jego projektem. Ich 
zaangażowanie na rzecz społeczności, innowacyjne myślenie i współpraca przy 
wypełnianiu tego wniosku to tylko jeden z przykładów hojności i wolontariatu, które 
sprawiają, że Waddington jest tak wyjątkowym miejscem. Mieszkańcy i goście 
Waddington w przeszłości i obecnie od dawna uznawali Waddington za ukryty klejnot 
Rzeki Św. Wawrzyńca. Dzięki uznaniu gubernator Hochul i wsparciu w ramach 
programu NY Forward, Waddington będzie świecić jeszcze jaśniej”.  
  
Burmistrz Cape Vincent, Jerry Golden, powiedział: „To bardzo ekscytująca 
wiadomość dla Cape Vincent, że miasteczko zostało uhonorowane w tym roku 
nagrodą w ramach programu NY Forward. Tak wiele inwestujemy w naszą 
społeczność nie tylko w formie pieniędzy, ale i ciężkiej pracy, aby uczynić ją wyjątkową 
nie tylko dla naszych mieszkańców, ale i dla wszystkich, którzy odwiedzają nas przez 
cały rok. Wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczni komisji i gubernator Hochul za 
docenienie naszych wysiłków i przyznanie tego dofinansowania. Dziękuję”.  
  
Burmistrz Lyons Falls, Donna Dolhof, powiedziała: „Jesteśmy bardzo wdzięczni 
administracji stanu Nowy Jork za inwestycje w naszą małą społeczność. Ta dotacja 
będzie punktem zwrotnym dla naszej wioski i jesteśmy podekscytowani możliwością 
wykorzystania tych funduszy, aby dokonać kroku naprzód w ramach naszego planu 
rozwoju gospodarczego”.  
  
Regionalna Rada Rozwoju Gospodarczego North Country (North Country Regional 
Economic Development Council) przeprowadziła dokładny i konkurencyjny proces 
przeglądu propozycji złożonych przez społeczności z całego regionu i wzięła pod 
uwagę poniższe kryteria przed nominowaniem tych społeczności:  
  

• Śródmieście powinno być zwarte, z dobrze zarysowanymi granicami;  
• Śródmieście musi posiadać potencjał, aby wykorzystać wcześniejsze lub 

katalizować przyszłe prywatne i publiczne inwestycje w dzielnicy i jej otoczeniu;  
• Powinien istnieć niedawny lub zbliżający się wzrost zatrudnienia w obrębie lub w 

bliskiej odległości od śródmieścia, który może przyciągnąć pracowników do 
śródmieścia, wspierać przebudowę i sprawić, że wzrost będzie zrównoważony;  

• Śródmieście musi stanowić atrakcyjną i przyjazną do życia społeczność dla 
zróżnicowanej populacji osób w każdym wieku, o różnych dochodach, płci, 
tożsamości, zdolnościach, mobilności i pochodzeniu kulturowym;  



• Władze gminy powinny już mieć ustanowione zasady lub powinny mieć 
możliwość utworzenia i wprowadzenia zasad, które poprawiają warunki i jakość 
życia;  

• Władze gminy powinny przeprowadzić otwarty i solidny proces zaangażowania 
lokalnej społeczności, którego efektem jest wizja rewitalizacji śródmieścia oraz 
wstępna lista projektów i inicjatyw, które mogą zostać włączone do Planu 
Inwestycji Strategicznych (Strategic Investment Plan);  

• Władze gminy powinny mieć zidentyfikowane projekty transformacyjne gotowe 
do realizacji w najbliższym czasie z wykorzystaniem funduszy w ramach 
programu NY Forward; oraz  

• Władze gminy powinny posiadać lokalną zdolność do planowania i realizacji 
projektów, w tym zdolność do nadzorowania umów na dotacje dla projektów 
miejskich.  

  
Cape Vincent, Lyons Falls i Waddington rozpoczną teraz proces opracowywania 
Planów Inwestycji Strategicznych w celu rewitalizacji centrów miejscowości. 
Działaniami tymi będzie kierował Lokalny Komitet Planowania składający się z 
przedstawicieli władz miejskich, liderów społeczności oraz innych interesariuszy. 
Komitet będzie wspierany przez zespół ekspertów z sektora prywatnego i planistów 
stanowych. W Planie Inwestycji Strategicznych zostaną zbadane lokalne atuty i 
możliwości, aby zidentyfikować projekty, które są zgodne z wizją każdej społeczności i 
które są gotowe do realizacji. Dofinansowanie zostanie przyznane wybranym 
projektom, które mają największy potencjał, aby rozpocząć rewitalizację i 
wygenerować nowe możliwości długoterminowego wzrostu.  
  

###  
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