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GUBERNATOR CUOMO PRZEDSTAWIA NOWE PROJEKTY POMNIKA 
UPAMIĘTNIAJĄCEGO PERSONEL MEDYCZNY I PRACOWNIKÓW SEKTORA 

PODSTAWOWYCH USŁUG PUBLICZNYCH  
  

Pomnik zostanie postawiony w Battery Park City, a budowa ma być zakończona 
do 6 września  

  
W Battery Park City powstanie park na cześć personelu medycznego i 

pracowników sektora podstawowych usług publicznych  
  

Projekt mający na celu uhonorowanie personelu medycznego i pracowników 
sektora podstawowych usług publicznych: Circle of Heroes; Eternal Flame  

  
Zobacz projekty Tutaj  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo zaprezentował dziś plany pomnika na cześć personelu 
medycznego i pracowników sektora podstawowych usług publicznych (Essential 
Workers Monument). Komisja złożona z liderów związków zawodowych zrzeszających 
personel medyczny i pracowników sektora podstawowych usług publicznych wybrała 
miejsce w Battery Park City, gdzie ma stanąć pomnik. Projekt Circle of Heroes 
przedstawia pracowników, którzy służyli swoim społecznościom podczas pandemii, 
poświęcając tak wiele, aby zapewnić bezpieczeństwo i wsparcie mieszkańcom stanu 
Nowy Jork. Budowa pomnika na cześć personelu medycznego i pracowników sektora 
podstawowych usług publicznych ma zostać zakończona przed Świętem Pracy, 6 
września. Dodatkowo, w hołdzie najbardziej zasłużonym grupom zawodowym, w 
Battery Park City powstanie park na cześć pracowników z pierwszej linii frontu walki z 
pandemią (Essential Worker Park).  
  
„Na początku pandemii, kiedy ludziom kazano zostać w domach, personel medyczny i 
pracownicy sektora podstawowych usług publicznych niestrudzenie pracowali dzień po 
dniu, dbając o to, aby mieszkańcy stanu Nowy Jork byli bezpieczni, nakarmieni i 
otoczeni odpowiednią opieką”, powiedział Gubernator Cuomo. „Chociaż nigdy nie 
będziemy w stanie w pełni się im odwdzięczyć, możemy ich uhonorować i uczcić tym 
pomnikiem, który będzie na zawsze hołdem dla wszystkiego, co zrobili dla stanu Nowy 
Jork w momencie największej potrzeby i nie tylko. Ci bohaterowie nadal inspirują nas 
każdego dnia i jesteśmy im dozgonnie wdzięczni za ich służbę i poświęcenie”.  
  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-06/essential_workers_monument_renderings.pdf


 

 

Miejsce posadowienia pomnika w Battery Park City znajduje się wzdłuż nabrzeża, z 
widokiem na Statuę Wolności. Miejsce to jest łatwo dostępne dla nowojorczyków oraz 
turystów i znajduje się w często odwiedzanej części parku.  
  
Projekt pomnika Circle of Heroes ma składać się z 19 klonów czerwonych 
symbolizujących pracowników, którzy przeprowadzili stan Nowy Jork przez pandemię, 
w tym: pielęgniarki, lekarzy, pracowników służby zdrowia, pracowników transportu, 
policjantów, techników ratownictwa medycznego i ratowników medycznych, strażaków, 
funkcjonariuszy służby więziennej, pracowników sklepów, Gwardii Narodowej, 
pracowników rządowych, pracowników zajmujących się zapewnieniem mediów, 
pracowników usług komunalnych i komunikacyjnych, kurierów, nauczycieli, 
pracowników sanitarnych, pracowników budowlanych i produkcyjnych, pracowników 
gastronomii i hotelarstwa. Na pomniku znajdzie się również wieczny płomień jako 
symbol dozgonnej wdzięczności stanu Nowy Jork dla personelu medycznego i 
pracowników sektora podstawowych usług publicznych. Miejsce to będzie 
symbolizować zjednoczenie się mieszkańców stanu Nowy Jork, aby nawzajem się 
wspierać. Projekty pomnika Circle of Heroes można obejrzeć tutaj.  
  
W tym tygodniu w parku nastąpi wbudowanie kamienia węgielnego poprzedzające 
rozpoczęcie budowy pomnika na cześć personelu medycznego i pracowników sektora 
podstawowych usług publicznych (Essential Workers Monument). Budowa ma być 
zakończona przed Świętem Pracy, 6 września.  
  
Przewodniczący stanowego oddziału Amerykańskiej Federacji Pracy-Kongresu 
Przemysłowych Związków Zawodowych (AFL-CIO), Mario Cilento, powiedział: 
„Jestem pod ogromnym wrażeniem zaangażowania w służbę i pracę na rzecz lokalnej 
społeczności, którymi wykazał się personel medyczny i pracownicy sektora 
podstawowych usług publicznych w czasie kryzysu COVID-19. Dziękuję Gubernatorowi 
Cuomo za zapewnienie, że ich poświęcenie zostanie na zawsze zapamiętane w Nowym 
Jorku. Ten pomnik stanowił dla nas przypomnienie o poświęceniu, miłości do naszych 
sąsiadów i znaczeniu naszych służb na pierwszej linii frontu w walce z pandemią”.  
  
Przewodniczący Rady Pracowników Branży Budowlano-Montażowej Stanu Nowy 
Jork oraz Przewodniczący Rady Pracowników Branży Budowlano-Montażowej z 
regionu Greater New York, Gary LaBarbera, powiedział: „W czasie pandemii 
personel medyczny i pracownicy sektora podstawowych usług publicznych pokazali 
swoją siłę i to, że odgrywają nieocenione znaczenie dla naszych społeczności. 
Dziękuję, Gubernatorze Cuomo, za uznanie dla poświęcenia tych pracowników w 
postaci pomnika, który będziemy mogli w przyszłości odwiedzać. Ta przestrzeń będzie 
niesamowitym miejscem, w którym będzie można spotkać się z bliskimi i zastanowić się 
nad bezprecedensowym doświadczeniem COVID-19 oraz nad tym, jak wielką moc 
zyskujemy, gdy się zjednoczymy”.  
  
W kwietniu Gubernator Cuomo ogłosił utworzenie Komitetu doradczego ds. pomnika 
personelu medycznego i pracowników sektora podstawowych usług publicznych. 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-06/essential_workers_monument_renderings.pdf


 

 

Komitet odbywał spotkania w sprawie lokalizacji, projektu i wykonania pomnika a w jego 
skład wchodziły następujące osoby:  
  

• Mario Cilento, przewodniczący Amerykańskiej Federacji Pracy-Kongresu 
Przemysłowych Związków Zawodowych (AFL-CIO) w stanie Nowy Jork  

• Gary LaBarbera, Przewodniczący Rady Pracowników Branży Budowlano-
Montażowej Stanu Nowy Jork oraz Przewodniczący Rady Pracowników Branży 
Budowlano-Montażowej z regionu Greater New York  

• Vincent Alvarez, Przewodniczący Centralnej Rady Pracowniczej miasta Nowy 
Jork  

• Stuart Appelbaum, Prezes Związku Handlu Detalicznego, Hurtowego i Domów 
Towarowych  

• Oren Barzilay, Prezes Związku techników ratownictwa medycznego, ratowników 
medycznych oraz inspektorów pożarnictwa - FDNY  

• Kyle Bragg, Przewodniczący związku zawodowego 32BJ SEIU  
• Sam Fresina, Prezes Stowarzyszenia Strażaków Zawodowych stanu Nowy Jork  
• Henry Garrido, Dyrektor DC 37  
• Thomas Gesualdi, Przewodniczący związku zawodowego Teamster's Joint 

Council 16  
• George Gresham, Przewodniczący związku zawodowego 1199 SEIU  
• Pat Kane, RN, Dyrektor Stowarzyszenia Pielęgniarek stanu Nowy Jork  
• Dr Bonnie Litvack, Przewodniczący Towarzystwa Medycznego stanu Nowy Jork  
• Rich Maroko, Przewodniczący Rady Pracowników Branży Hotelarskiej  
• Harry Nespoli, Przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Służb 

Sanitarnych  
• Andrew Pallotta, Przewodniczący Zrzeszenia Nauczycieli stanu Nowy Jork  
• Michael Powers, Prezes Stowarzyszenia Pracowników Służby Więziennej i 

Policji stanu Nowy Jork  
• Generał Raymond F. Shields, Jr, Adiutant Generalny stanu Nowy Jork  
• James Shillito, W-ce Przewodniczący związku zawodowego Utility Workers of 

America Local 1-2  
• Wayne Spence, Przewodniczący Federacji Pracowników Publicznych stanu 

Nowy Jork  
• Mary Sullivan, Przewodnicząca związku zawodowego CSEA Local 1000  
• Dennis Trainor, Wiceprzewodniczący związku zawodowego CWA Okręg 1  
• Tony Utano, Przewodniczący związku zawodowego TWU Local 100  
• Richard Wells, Przewodniczący Konferencji Policji stanu Nowy Jork  
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