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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA COXSACKIE, KINDERHOOK I CAMBRIDGE 
ZWYCIĘZCAMI PIERWSZEJ RUNDY PROGRAMU NY FORWARD  

  
Wioska Coxsackie otrzyma 4,5 mln USD; wioski Kinderhook i Cambridge 

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 Coxsackie otrzyma 4,5 mln USD, a 
wioski Kinderhook i Cambridge otrzymają po 2,25 mln USD dofinansowania jako 
zwycięzcy pierwszej rundy programu NY Forward w regionie Capital Region. 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 wdrażanie planów rewitalizacji ich śródmieść.  
  
„Małe miasteczka w stanie Nowy Jork są siłą napędową jego gospodarki – dlatego 
inwestujemy w społeczności lokalne, aby zapewnić mieszkańcom miejsca pracy, 
narzędzia i infrastrukturę, których potrzebują, aby się rozwijać”, powiedziała 
gubernator Hochul. „Inwestycje te pomogą wioskom Coxsackie, Kinderhook i 
Cambridge rozwinąć swoje śródmieścia, poprawić jakość życia mieszkańców i gości 
oraz stworzyć nowe miejsca pracy i możliwości biznesowe w całym regionie Capital 
Region”.  
  
Program NY Forward jest głównym elementem działań na rzecz rozwoju 
gospodarczego stanu i wraz z inicjatywą 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 dla pieszych, mniej 
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zagęszczonymi obszarami, które służą lokalnej społeczności i mają bardziej lokalny 
charakter, koncentrując się na bezpośrednim otoczeniu zabudowy mieszkaniowej lub 
rolniczej.  
  
Podobnie jak w przypadku DRI, każda społeczność NY Forward opracuje Plan 
Inwestycji Strategicznych (Strategic Investment Plan) w celu rewitalizacji swojego 
centrum poprzez szereg możliwych do wdrożenia projektów. Departament Stanu 
(Department of State) zapewni zwiększoną pomoc techniczną, aby lepiej wspierać 
mniejsze społeczności, które mogą mieć mniejsze możliwości w ramach programu NY 
Forward i finansować projekty odpowiednio dostosowane do ich wielkości. Projekty te 
mogą obejmować renowację i przebudowę budynków, nowe budownictwo lub tworzenie 
nowych lub ulepszonych przestrzeni publicznych oraz inne projekty, które poprawiają 
określone walory kulturowe i historyczne zwiększające urok małych miasteczek.  
  
Coxsackie  
Centrum Coxsackie stanowi kwintesencja małego miasteczka w stanie Nowy Jork, o 
bogatych walorach przyrodniczych, posiadającego położoną w malowniczych terenach 
główną arterię komunikacyjną oraz całoroczną ofertą artystyczną i kulturalną. To gęsto 
zabudowane i przyjazne dla ruchu pieszego centrum tego miasteczka oferuje 
możliwość zrobienia zakupów i odwiedzenia Reed Street National District oraz rekreacji 
na świeżym powietrzu w nowo wyremontowanym Riverside Park, w którym od maja do 
września odbywa się Coxsackie Farmers' Market oraz letnia seria koncertów z serii 
„Music in the Park”. Choć jest to jedna z wielu społeczności położonych wzdłuż rzeki 
Hudson, Coxsackie ma prawdopodobnie najbardziej ogólnodostępne i równomiernie 
ukształtowane tereny o pięknej scenerii, gdzie można spędzać czas na świeżym 
powietrzu. Ostatni napływ nowych mieszkańców i wzrost liczby miejsc pracy 
przyczyniają się do ożywienia gospodarki tej wioski, umożliwiając dalsze inwestycje w 
sektorze sztuki, mieszkalnictwa, rozrywki i rekreacji. Wioska stara się wykorzystać 
swoje najlepsze cechy, takie jak naturalne piękno i małomiasteczkowy charakter, aby 
stworzyć społeczność, w której ludzie chcą żyć, pracować i spędzać czas wolny. 
Coxsackie będzie realizować tę wizję poprzez projekty poprawy jakości życia 
publicznego, rozwój kultury i sztuki oraz poprawę i poszerzenie oferty mieszkaniowej w 
celu dalszej rewitalizacji.  
  
Kinderhook  
Wioska Kinderhook oferuje swoim mieszkańcom jakość życia, której wyznacznikiem jest 
lokalna historia i silne więzi społeczne. Centrum Kinderhook stanowi Village Square – 
uroczy publiczny park, służący jako centrum spotkań społeczności oraz życia 
handlowego i obywatelskiego. Oryginalna sieć zadrzewionych ulic dla ruchu pieszych, 
liczne sklepy i lokale gastronomiczne oraz ciąg zielonych parków zachęcają do rekreacji 
rodziny i osoby w każdym wieku i o różnym stopniu mobilności. Cztery światowej klasy 
galerie sztuki w wiosce, Towarzystwo Historyczne Hrabstwa Columbia (Columbia 
County Historical Society), czy też nagradzany Kinderhook Farmers' Market – 
Kinderhook przyciąga zróżnicowaną społeczność mieszkańców i gości. Ostatnie lokalne 
inwestycje prywatne i federalne ożywiły komercyjne odrodzenie Kinderhook i 
przyczyniły się do wzrostu liczby miejsc pracy. Wioska Kinderhook chce stać się bramą 



do naturalnych, kulturalnych i historycznych zasobów hrabstwa Columbia. Z 
zaangażowaniem w tworzenie zrównoważonej społeczności i przyszłości Kinderhook, 
wizja ta polega na wykorzystaniu unikalnego charakteru i różnorodności społeczności, 
poprawie jakości życia i wzmacnianiu gospodarki wioski. Zostanie ona zrealizowana 
dzięki poprawieniu dostępności i bezpieczeństwa ruchu rowerowego i pieszego, 
przywróceniu działalności sklepów, poprawieniu stanu zabytkowych budynków i 
obiektów oraz poszerzeniu oferty rekreacyjnej.  
  
Cambridge  
Wioska Cambridge to ekonomiczne, społeczne i kulturalne centrum wiejskiego 
hrabstwa Washington. Jego krajobraz tworzą faliste wzgórza z licznymi 
gospodarstwami rolnymi, malownicze wioski i zapierające dech w piersiach widoki na 
góry Adirondacks i Taconic w stanie Nowy Jork oraz Green Mountains w stanie 
Vermont. Jest to historyczna osada, założona w 1761 r., z głównymi arteriami o 
długości dwóch mil, Main Street i Park Street, wypełnionymi zabytkowymi domami, 
sklepami, firmami, miejscami spotkań społeczności oraz regionalną publiczną szkołą K-
12. Wioska jest gęsto zabudowana, można poruszać się po niej pieszo i ma 
wystarczająco dużo kluczowych atrakcji, aby zachęcić ludzi do zamieszkania w niej, 
takich jak Hubbard Hall Center for the Arts and Education, Valley Artisans Market i 
Cambridge Valley Farmers Market. Ta mała, zurbanizowana społeczność chce 
pozostać centrum ekonomicznej, społecznej i kulturalnej aktywności regionu – 
inkubatorem dla przedsiębiorców, artystów i rolników. Wioska dąży to tego, aby 
oferować doskonałą jakość życia, celebrować swoją historię i powiązania ze 
środowiskiem naturalnym oraz służyć jako aktywna przestrzeń, w której ludzie w 
każdym wieku i o różnych możliwościach mieszkają, pracują, wprowadzają innowacje, 
spędzają czas wolny, poznają się i nawiązują kontakty. Cambridge skupi się na 
projektach, które mają na celu odrestaurowanie i zmodernizowanie zabytkowych 
budowli, stworzenie szlaków i połączeń między zasobami naturalnymi, zajęcie się 
ważnymi problemami związanymi z infrastrukturą oraz poszerzenie oferty 
mieszkaniowej.  
  
Sekretarz stanu, Robert J. Rodriguez, powiedział: „Śródmieścia w stanie Nowy Jork 
są sercem i duszą naszych regionów, a program NY Forward pozwala inwestować w 
nasze mniejsze centra miast i miasteczek, aby umożliwić im udział w odrodzeniu 
gospodarczym naszego stanu. Jako pierwsze społeczności w regionie Capital Region, 
które otrzymały dofinansowanie z programu NY Forward, Coxsackie, Kinderhook i 
Cambridge wybiorą teraz projekty, które zrealizują ich wizje rewitalizacji i wprowadzą je 
na drogę do ekonomicznego dobrobytu dla przyszłych pokoleń”.  
  
Prezes, dyrektor naczelna i komisarz Empire State Development, Hope Knight, 
powiedziała: „Wioski Coxsackie, Kinderhook i Cambridge obfitują w urokliwe miejsca i 
piękno natury, a plan w ramach programu NY Forward, mający na celu ożywienie 
mniejszych i wiejskich społeczności w stanie, będzie opierać się na tym opierać, aby 
stymulować ich rozwój gospodarczy. Zwycięzcy pierwszej rundy konkursu posiadają 
teraz fundusze na wsparcie planów, które pozwolą im lepiej połączyć swoje 



śródmieścia, stworzyć dostęp do zasobów naturalnych, a także wprowadzić ulepszenia 
w dziedzinie sztuki, infrastruktury i mieszkalnictwa”.  
  
Komisarz Wydziału Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej, RuthAnne Visnauskas, 
powiedziała: „Dzisiejsze dotacje będą stanowiły istotny impuls dla rozwoju 
historycznych wiosek Cambridge, Coxsackie i Kinderhook. Dzięki połączonym 
inwestycjom strategicznym, władze stanu ściśle współpracują z lokalnymi liderami i 
przedstawicielami społeczności, aby zapewnić długoterminowe korzyści zarówno 
mieszkańcom, jak i firmom. Dziękujemy gubernator Hochul za jej nieustające 
zaangażowanie w poprawę sytuacji w dużych i małych miastach w całym stanie Nowy 
Jork poprzez ten innowacyjny program”.  
  
Senator stanu, Jacob Ashby, powiedział: „Ta wioska jest jednym z klejnotów 
hrabstwa Washington. Pod kierownictwem burmistrza Bogle'a Cambridge wspiera 
dobrze prosperujące małe firmy, dba o najważniejsze atrakcje, zapewnia niezawodne 
usługi i chroni podatników. Jestem wdzięczny gubernator za to, że zdaje sobie ona 
sprawę z tego, że jest to miejsce rozwija się i jest warte strategicznych inwestycji 
stanowych.”.  
  
Członek Zgromadzenia, Chris Tague, powiedział: „Wioska Coxsackie jest wyjątkowa 
ze względu na jej dynamiczny wzrost gospodarczy i aktywność. Ta inwestycja będzie 
miała wpływ nie tylko na wioskę Coxsackie, ale i na cały region. Jestem zaszczycony, 
że mogę reprezentować obszar wyróżniony w programie NY Forward”.  
  
Członek Zgromadzenia, Scott Bendett, powiedział: „Cieszę się, że Coxsackie, 
Kinderhook i Cambridge to zwycięzcy z regionu Capital Region w pierwszej rundzie 
programu NY Forward. Ma on na celu wspieranie naszych społeczności w rewitalizacji i 
odbudowie centrum miasta, a te miasteczka bardzo na to zasługują. Z niecierpliwością 
czekam na działania związane z odbudową i rozwojem sytuacji, które będą wynikiem 
tego finansowania”.  
  
Burmistrz Coxsackie, Mark Evans, powiedział: „W imieniu mieszkańców wioski 
Coxsackie pragnę podziękować gubernator Hochul za przyznanie tej hojnej dotacji. 
Pozwoli ona na dalszą rewitalizację naszej wioski i kontynuację wizji naszego 
śródmieścia i nabrzeża”.  
  
Burmistrz Kinderhook, Michael Abrams, powiedział: „Jesteśmy wdzięczni za 
zaufanie i partnerstwo z gubernator Hochul i stanem Nowy Jork w zapewnieniu tych 
niezwykle ważnych funduszy. Pomogą nam one zachować nasze historyczne struktury 
oraz przyciągnąć i rozwinąć małe firmy, które są siłą napędową naszej społeczności”.  
  
Burmistrz Cambridge, Carman Bogle, powiedział: „W imieniu wioski Cambridge 
jesteśmy zaszczyceni otrzymaniem te dotacji z programu NY Forward. Cieszymy się na 
współpracę ze stanem, aby wprowadzić w życie plan rewitalizacji centrum naszego 
miasteczka”.  
  



Współprzewodniczący Capital REDC Ruth Mahoney, wiceprezes wykonawczy, 
kierownik działu zarządzania majątkiem i prezes regionalny NBT Bank oraz dr 
Havidán Rodríguez, rektor Uniwersytetu w Albany, powiedzieli: „Capital REDC 
rozumie bogactwo naszych wiejskich i mniejszych społeczności, które są znane ze 
swojej historii, kultury i jakości życia. Dzięki NY Forward, Coxsackie, Kinderhook i 
Cambridge będą miały strategiczne wsparcie, aby nadal podkreślać swoje mocne 
strony i w pełni realizować swój potencjał gospodarczy”.  
  
Regionalna Rada Rozwoju Gospodarczego Capital Region przeprowadziła dokładny i 
oparty na zasadach konkursu proces przeglądu propozycji złożonych przez 
społeczności z całego regionu i wzięła pod uwagę poniższe kryteria przed 
nominowaniem tych społeczności:  

• Śródmieście jest zwarte, z dobrze zaznaczonymi granicami.  
• Śródmieście musi mieć potencjał, aby wykorzystać wcześniejsze lub 

przyszłe inwestycje prywatne i publiczne.  
• W samym śródmieściu lub w bliskiej odległości powinien występować 

wzrost zatrudnienia (niedawno lub w najbliższej przyszłości), który może 
przyciągnąć pracowników, pomagać w przebudowie i zapewnić 
zrównoważony rozwój.  

• Śródmieście musi być atrakcyjną i odpowiednią do życia społecznością 
dla zróżnicowanych populacji w każdym wieku, o różnych dochodach, płci, 
tożsamości, umiejętnościach, mobilności i pochodzeniu kulturowym.  

• Władze gminy powinny już mieć ustanowione zasady (lub powinny mieć 
możliwość ich utworzenia i wprowadzenia), które poprawiają warunki i 
jakość życia w okolicy.  

• Władze gminy powinny przeprowadzić otwarte i prężne działania na rzecz 
zaangażowania społeczności, których wynikiem jest wizja rewitalizacji 
śródmieścia oraz wstępna lista projektów i inicjatyw, które mogą zostać 
włączone do Planu Inwestycji Strategicznych (Strategic Investment Plan).  

• Władze gminy zidentyfikowały projekty transformacyjne, które będą 
gotowe do natychmiastowego wdrożenia dzięki napływowi funduszy w 
ramach programu NY Forward.   

• Władze gminy posiadają lokalną zdolność do zarządzania planowaniem i 
realizacją projektów, w tym zdolność do nadzorowania umów na dotacje 
dla projektów miejskich.  

  
Coxsackie, Kinderhook i Cambridge rozpoczną teraz proces opracowywania Planów 
Inwestycji Strategicznych w celu rewitalizacji swoich śródmieść. 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 na wybrane projekty z Planu Inwestycji 
Strategicznych, które mają największy potencjał do rozpoczęcia rewitalizacji i 
stworzenia nowych możliwości długoterminowego wzrostu.  
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