
 

 

 
Do natychmiastowej publikacji: 17.06.2021  GUBERNATOR ANDREW M. CUOMO 

 
 

GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA INICJATYWĘ O WARTOŚCI 1 MILIONA USD 
PROMUJĄCĄ UDZIAŁ LOKALNEJ SIŁY ROBOCZEJ W PROJEKCIE SYRACUSE 

INTERSTATE 81  
  

Program „Workforce Forward: Syracuse” (Syracuse wspierane przez siłę 
roboczą) pomoże szkolić i łączyć lokalnych pracowników w ramach projektu I-81 i 

innych projektów infrastrukturalnych w centrum Nowego Jorku  
  

Stanowy Departament Pracy zorganizuje targi pracy i będzie prowadził działania 
informacyjne dla społeczności o najwyższych potrzebach  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś uruchomienie programu „Workforce 
Forward: Syracuse”, który jest wspólną inicjatywą o wartości 1 miliona dolarów, 
prowadzoną przez Stanowy Departament Pracy (State Labor Department), Stanowy 
Departament Transportu (State Department of Transportation) i inne agencje, aby 
pomóc zapewnić pracownikom w rejonie Syracuse korzyści z długo oczekiwanego 
usunięcia wiaduktu na międzystanowej autostradzie Interstate 81 i innych projektów 
infrastrukturalnych w centrum Nowego Jorku. Inicjatywa ma na celu zapewnienie 
pracownikom możliwości szkolenia oraz dobrze płatnych krótko- i długoterminowych 
miejsc pracy w infrastrukturze w Syracuse i okolicach. Współpracując ze związkami 
zawodowymi i innymi organizacjami szkolenia zawodowego, Departament Pracy będzie 
gospodarzem targów pracy i przeprowadzi szeroko zakrojone działania marketingowe i 
informacyjne w celu rekrutacji bezrobotnych i zatrudnionych w niepełnym wymiarze 
godzin do projektów infrastrukturalnych w tym obszarze.  
  
„Projekt I-81 stanowi historyczną szansę nie tylko na poprawę mobilności w mieście 
Syracuse i wokół niego, ale także na ponowne połączenie dzielnic i zapewnienie 
ekonomicznego wsparcia dla całego regionu”, powiedział gubernator 
Cuomo. „Innowacyjna inicjatywa «Workforce Forward: Syracuse» pomoże zapewnić, 
że mieszkańcy regionu będą czerpać korzyści z tego ważnego projektu, a możliwości 
gospodarcze generowane przez ten i inne projekty infrastrukturalne pozostaną w 
obszarze”.  
  
Inicjatywa «Workforce Forward: Syracuse» będzie opierać się na istniejących relacjach 
stanu z lokalną radą ds. rozwoju siły roboczej, CNY Works i innymi regionalnymi 
dostawcami szkoleń, włączając w to związki zawodowe, BOCES oraz lokalne uczelnie i 
szkoły średnie Departament Pracy zatrudni również dodatkowy personel pomocniczy i 
personel stacjonujący w miejscach w dzielnicach o największej potrzebie, w tym w 



 

 

domach Jubilee Homes i Południowo-zachodnim centrum społecznościowym 
(Southwest Community Center).  
  
Ponadto Departament Pracy, przy wsparciu DOT i innych agencji partnerskich, będzie 
prowadzić działania informacyjne i marketingowe związane z karierą w infrastrukturze 
regionalnej.  
  
Oprócz projektu Interstate 81, inicjatywa będzie również dążyć do rekrutacji i 
zapewniania szkoleń dla pracowników innych projektów infrastrukturalnych w 
Centralnym Nowym Jorku, takich jak projekty autostrad Stanowego Departamentu 
Transportu i inne projekty komunalne. W przypadku osób, które nie kwalifikują się do 
pracy w bezpośredniej infrastrukturze lub branży budowlanej, personel Departamentu 
Pracy postara się połączyć je z alternatywnymi opcjami szkolenia i kariery.  
  
Komisarz Departamentu Pracy Stanu Nowy Jork, Roberta Reardon, powiedziała: 
„Tworzenie miejsc pracy jest kluczowym elementem planu gubernatora Cuomo, który 
ma na celu ożywienie i wzmocnienie gospodarki Nowego Jorku, która wychodzi z 
pandemii COVID-19. Inicjatywa «Workforce Forward: Syracuse» stworzy wyrównane 
możliwości kariery, zwłaszcza dla osób niedostatecznie reprezentowanych i 
bezrobotnych, a Departament Pracy jest gotów pomóc połączyć mieszkańców 
Centralnego Nowego Jorku ze świetnymi miejscami pracy na ich własnym podwórku.  
  
Komisarz Departamentu Stanu ds. Transportu Marie Therese Dominguez 
powiedziała: „Projekt Interstate 81 to okazja dla pokoleń do modernizacji przestarzałej 
sieci transportowej i naprawienia historycznej krzywdy, która podzieliła lokalną 
społeczność. Dzięki inwestycjom gubernatora Cuomo w ten niezwykle ważny projekt 
transportowy i inicjatywę dotyczącą siły roboczej, możemy zacząć inwestować w 
sprawiedliwość ekonomiczną, jeszcze zanim łopaty zostaną wbite w ziemię i zapewnić, 
że lokalni pracownicy odniosą korzyści z tego projektu.  
  
Projekt wiaduktu I-81 o wartości 1,9 miliarda USD poprawi dostęp pojazdów z 
autostrady międzystanowej do kluczowych miejsc w mieście, w tym do śródmiejskiej 
dzielnicy biznesowej, szpitali i Uniwersytetu Syracuse. Projekt ma na celu odwrócenie 
klasycznego błędu planistycznego z lat 50-tych, który oddzielił serce miasta, poprzez 
zapewnienie nowych możliwości integracji i równości zapewnionych przez budowę sieci 
społecznościowej, która według Departamentu Stanu Transportu najlepiej spełni cele 
projektu.  
  
Sieć społecznościowa zapewni otoczenie przypominające bulwar, które będzie 
wspierać bezpieczne i dostępne dla przechodniów i osób chronionych przez ADA 
(Ustawa o Amerykanach z niepełnosprawnościami, Americans with Disabilities Act) 
udogodnienia dla pieszych i rowerzystów przez cały czas trwania projektu. Rozwiąże to 
istniejące problemy z korkami na I-81, skrzyżowaniu Harrison Street/Adams Street i 
Almond Street, budując okrężnicę Business Loop 81 wzdłuż Almond Street, aby 
poprawić połączenia z centrum i innymi dzielnicami biznesowymi, skutecznie 
rozprowadzając ruch na kontrolowanych skrzyżowaniach w całym mieście.  



 

 

  
Stanowy Departament Transportu współpracuje z Federalną Administracją Drogową 
Departamentu Transportu Stanów Zjednoczonych, aby sfinalizować projekt 
Oświadczenia o oddziaływaniu na środowisko dla projektu transformacyjnego i planuje 
opublikować DEIS (Draft Environmental Impact Statement, Oświadczenie o 
oddziaływaniu na środowisko) w celu otrzymania publicznych komentarzy i 
przeprowadzić publiczne przesłuchanie jeszcze tego lata. Po osiągnięciu zgody 
federalnej projekt rozpocznie się w 2022 roku.  
  
Faza 1 projektu obejmuje prace na północnym i południowym odcinku Business Loop 
81, prace na I-690 nad ulicami Crouse i Irving Avenue oraz przebudowę autostrad I-481 
na I-81, w tym szereg projektów drogowych i mostowych wzdłuż tych korytarzy.  
  
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na 
stroniehttps://www.dot.ny.gov/i81opportunities  
  
Senator John W. Mannion powiedział: „Wymiana autostrady I-81 to jedyna szansa 
dla pokoleń w Centralnym Nowym Jorku. Biorąc pod uwagę burzliwą historię podziału 
naszych społeczności przez autostradę, jak najwięcej pracy powinno być skierowane do 
miejscowej siły roboczej i siły roboczej z Centralnego Nowego Jorku. «Workforce 
Forward: Syracuse» jest ważnym krokiem w łączeniu osób poszukujących pracy z 
umiejętnościami i możliwościami, których potrzebują, aby wnieść swój wkład i czerpać 
korzyści z pracy mającej na celu usunięcie i zastąpienie autostrady I-81 i innych 
ważnych projektów infrastrukturalnych”.  
  
Członek Zgromadzenia Al Stirpe powiedział: „Od dawna argumentowałem, że projekt 
usunięcia wiaduktu międzystanowego 81 byłby katalizatorem wzrostu gospodarczego 
dla naszego regionu. Zaczyna się to od zaangażowania niektórych lokalnych 
pracowników w realizację tych inwestycji infrastrukturalnych. Ta inicjatywa na rzecz 
udziału lokalnej siły roboczej zrobi dokładnie to i pomoże zapewnić dobrze płatne 
miejsca pracy w tradycyjnie zaniedbanych społecznościach”.  
  
Burmistrz Syracuse Ben Walsh powiedział: „Dzięki inwestycjom w naszą lokalną siłę 
roboczą możemy przekształcić projekt Interstate 81 nie tylko w transport. Może on 
również zmienić życie mieszkańców miasta, uruchamiając nowe, stabilne kariery w 
branży budowlanej i innych dziedzinach związanych z tym ogromnym projektem. 
«Workforce Forward: Syracuse» przyspieszy plany, które miasto, hrabstwo i partnerzy 
społeczności robią, aby przygotować się do projektu I-81. To świetna wiadomość dla 
programu Buduj Syracuse (Syracuse Build), naszego programu przygotowującego 
mieszkańców miasta do pracy w branży budowlanej. Syracuse Build, współpracując z 
lokalnymi partnerami i pracownikami, ma teraz klasę studentów przygotowujących się 
do praktyk zawodowych. Departament Pracy i Departament Transportu były aktywnymi 
partnerami w naszym programie Interstate 81 Jobs Big Table (Duży stół ofert pracy), 
aby wspierać lokalne zatrudnianie i zapewnić mieszkańcom miasta szkolenie i 
umiejętności potrzebne do obsadzenia miejsc pracy, które będą dostępne. Dziękuję 
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gubernatorowi Cuomo, komisarzowi Reardonowi, komisarzowi Dominguezowi i ich 
zespołom za wsparcie”.  
  

###  

  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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