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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA STWORZENIE POMNIKA PRACOWNIKÓW 
AUTOSTRAD, KTÓRY ZOSTANIE ODSŁONIĘTY NA TARGACH GREAT NEW YORK 

STATE FAIR W 2021 ROKU 
 

Pomnik upamiętni pracowników, którzy stracili życie, pracując nad utrzymaniem 
bezpiecznej sieci dróg w Nowym Jorku, a tym samym chroniąc społeczeństwo  

 
Zaktualizowane informacje na temat „Operacji Hardhat”: 871 mandatów 

wystawionych do tej pory w 2021 r. kierowcom podczas działań mających na celu 
egzekwowania przepisów w strefie robót drogowych  

 
Zdjęcia z budowy dostępne tutaj 

 
Gubernator Andrew M. Cuomo zapowiedział dziś, że trwa budowa nowego pomnika ku 
czci poległych pracowników autostrad w całym Nowym Jorku i zostanie on odsłonięty 
podczas targów stanowych Great New York State Fair w 2021 roku. Pomnik, który 
będzie zlokalizowany w pobliżu wejścia Midway i na zachód od Horticulture Building na 
terenie targów, ma na celu uhonorowanie wszystkich pracowników transportu, którzy 
stracili życie podczas wykonywania obowiązków służbowych na tysiącach mil autostrad 
w stanie Nowy Jork lub w ich pobliżu, w tym pracowników Departamentu Transportu 
stanu Nowy Jork i Thruway Authority, pracowników miejskich autostrad, wykonawców, 
konsultantów i pracowników usług holowniczych. 

 
„Ci ciężko pracujący i oddani sprawie mieszkańcy stanu Nowy Jork nieustannie 
narażają na szwank swoje bezpieczeństwo, budując nasze mosty, drogi i utrzymując 
bezpieczną, niezawodną infrastrukturę, tak aby wszyscy nowojorczycy mogli dotrzeć 
do celu tak bezpiecznie, jak to tylko możliwe”, powiedział Gubernator Cuomo. 
„Jesteśmy wdzięczni za pracę, którą wykonują przez cały rok, a ten nowy pomnik, 
który będzie gotowy na targi stanowe Great New York State Fair w 2021 roku, będzie 
trwałym hołdem dla wszystkich pracowników, którzy stracili życie podczas 
wykonywania swoich obowiązków”. 

  
Według Federalnego Biura Statystyki Pracy w latach 2003–2017 przy budowie 
dróg w Stanach Zjednoczonych straciło życie 1844 pracowników, średnio 123 
rocznie. W czasie istnienia Departamentu Transportu stanu Nowy Jork życie 
straciło 56 jego pracowników. 

  
 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-07/state-fair-monument_0.pdf


Centralna część nowego pomnika będzie się składać z brązowej rzeźby 
przedstawiającej łopaty, kaski i buty na platformie otoczonej czterema brązowymi 
pachołkami oraz tablicą z dedykacją. Projekt obejmuje również stworzenie chodników i 
miejsc do siedzenia, które pozwolą oddać się pełnej szacunku refleksji. Wokół 
centralnej części i w otoczeniu pomnika zostaną posadzone krzewy i drzewa. 
  
Dzisiejsza zapowiedź padła w czasie, gdy w ramach „Operacji Hardhat” policja stanu 
Nowy Jork i lokalne organy ścigania wystawiły rekordową liczbę mandatów w walce z 
kierowcami, którzy rażąco łamią przepisy dotyczące pojazdów i ruchu drogowego w 
strefach robót drogowych. W ubiegłym roku podczas działań „Operacji Hardhat” policja 
stanowa wystawiła 1770 mandatów, co przewyższyło sumę z 2019 roku o prawie 70 
procent. Już w tym roku policjanci wystawili 871 mandatów w strefach robót drogowych 
na drogach stanowych. Ponadto w tym roku w ramach tej inicjatywy przedstawiciele 
lokalnych organów ścigania wystawili 35 mandatów.  
 
Komisarz Departamentu Transportu stanu Nowy Jork, Marie Therese Dominguez, 
powiedziała: „Pracownicy DOT są członkami naszej rodziny i codziennie narażają 
swoje życie”. Jesteśmy dozgonnie wdzięczni ludziom, którzy budują, obsługują i 
utrzymują nasze drogi, a ten nowy pomnik jest trwałym hołdem dla wielu pracowników 
autostrad i transportu, którzy zginęli, chroniąc społeczeństwo i dbając o bezpieczeństwo 
naszych dróg i mostów. Co więcej, to okazja, aby dotrzeć do setek tysięcy ludzi, którzy 
odwiedzają tereny targowe, uświadamiając im, że nieuwaga podczas prowadzenia 
pojazdu ma realne konsekwencje dla życia i śmierci. Nie można zaprzestać apeli: 
prowadząc samochód, zwłaszcza w strefie robót na autostradzie, odłóż telefon, patrz na 
drogę, zwolnij i proszę, uważaj. Od ciebie i twoich działań zależy ludzkie życie”.  
 
Dyrektor wykonawczy Thruway Authority Matthew J. Driscoll powiedział: „Na 
zawsze zapamiętamy i będziemy darzyć szacunkiem pracowników autostrad, którzy 
poświęcili swoje życie, wykonując pracę na rzecz poprawy stanu dróg i bezpieczeństwa 
wszystkich kierowców. Ten nowy pomnik jest dobitnym przypomnieniem 
niebezpieczeństw, z jakimi codziennie borykają się pracownicy drogowi. Zachęcam 
wszystkich odwiedzających targi do odwiedzenia tego miejsca pamięci, zatrzymania się 
i upamiętnienia poświęcenia, jakie ponieśli ci mężczyźni i te kobiety”.  
 
Nadinspektor policji stanu Nowy Jork, Kevin P. Bruen, powiedział: „Policja stanu 
Nowy Jork dba o bezpieczeństwo na naszych drogach – zarówno tych, którzy nimi 
podróżują, jak i tych, którzy na nich pracują. Poprzez kampanie edukacyjne i 
wykonawcze, takie jak „Operacja Hardhat”, pracujemy nad tym, aby nasi pracownicy 
autostrad mogli wrócić do domu, do swoich rodzin po zakończeniu dnia pracy, a także 
aby chronić kierowców. Kierowcy powinni przestrzegać zasad ruchu drogowego, w tym 
ograniczeń prędkości w strefie robót, i zjeżdżać na pobocze, gdy widzą migające 
światła. Wybory, których dokonujesz za kierownicą, mogą mieć poważne, a nawet 
śmiertelne konsekwencje. Decyduj roztropnie”.  
 
 
 
 



Komisarz DMV i przewodniczący Komisji Bezpieczeństwa Ruchu pod 
przewodnictwem Gubernatora, Mark JF Schroeder, powiedział: „Niech ten pomnik 
posłuży nam wszystkim za przypomnienie, że pracownicy autostrad każdego dnia 
narażają życie i że każdy z nas może przyczynić się do tego, by chronić ich podczas 
pracy nad poprawą bezpieczeństwa naszych dróg i mostów. Bezpieczeństwo w strefie 
robót jest obowiązkiem każdego kierowcy. Gdy widzisz pomarańczowe znaki, żółte 
kamizelki lub migające światła, zwolnij, zachowaj czujność i unikaj rzeczy, które 
rozpraszają uwagę. Zapewnij naszym oddanym pracownikom autostrad przestrzeń, 
której potrzebują, aby bezpiecznie i skutecznie wykonywali swoją pracę, a na koniec 
dnia pozwól im bezpiecznie wrócić do domu”.  
 
Dyrektor Targów Stanu Nowy Jork, Troy Waffner, powiedział: „Mężczyźni i kobiety, 
którzy dbają o bezpieczeństwo naszych dróg, każdego dnia podejmują ogromne ryzyko. 
Jesteśmy zaszczyceni tym, że możemy udostępnić miejsce, w którym pomnik będzie 
mogło ujrzeć wielu nowojorczyków. Mam nadzieję, że każdy, kto go zobaczy, poświęci 
chwilę na refleksję nad niepotrzebnie utraconymi istnieniami, które ten pomnik 
symbolizuje, i wykorzysta tę pamięć, aby pomóc w utrzymaniu bezpieczeństwa dróg i 
ludzi, którzy na nich pracują”. 
  
DOT cały czas pracuje nad zwiększaniem bezpieczeństwa swoich pracowników. 
Przenośne pasy ostrzegawcze poprzedzające strefy robót i zapobiegające rozpraszaniu 
uwagi podczas jazdy są obecnie wykorzystywane w każdym regionie stanu w strefach 
prac utrzymaniowych i projektowych wykonawców, aby lepiej chronić osoby 
sygnalizujące i pracowników transportu. Aby lepiej chronić pracowników transportu, 
wdrażane są również kamery w strefach robót i prac konserwacyjnych prowadzonych 
przez Departament Transportu i w strefach robót prowadzonych przez wykonawców 
projektów w całym stanie Nowy Jork. 
  
W tym roku Thruway Authority wprowadza ponad tuzin nowych ciężarówek w czterech 
działach utrzymania w całym stanie, które są wyposażone w udoskonaloną technologię 
skoncentrowaną bezpośrednio na poprawie bezpieczeństwa w strefie robót. Pojazdy 
wyposażone są w duże sterowane sygnałem z radaru tablice świetlne, które ostrzegają 
kierowców o ograniczeniu prędkości w strefie robót w porównaniu z prędkością 
zbliżania się do strefy, strzałki kierunkowe, zabezpieczenia i szersze wzmocnione 
przenośniki koszowe z bramkami obrotowymi, które pozwalają łatwiej i bezpieczniej 
rozstawiać lub zbierać pachołki i beczki. 
  
17 marca 2006 r. Patrick Mapleson, pracownik Departamentu Transportu stanu Nowy 
Jork wykonujący roboty konserwacyjne autostrad, pracując wzdłuż Sunrise Highway w 
Eastport, został uderzony i zabity przez roztargnionego kierowcę. W następnych latach 
jego córka, Karen Torres, podróżowała po całym stanie, dzieląc się historią śmierci ojca 
na lekcjach nauki jazdy, apelach szkolnych, programach przywództwa rówieśniczego, w 
grupach kościelnych, klubach rotary i organizacjach korporacyjnych.  
 
Karen Torres powiedziała: „Mam nadzieję, że odwiedzając pomnik, ludzie poświęcą 
chwilę ciszy nie tylko odważnym mężczyznom i kobietom, którzy stracili życie, lecz 
także rodzinom, które nadal ich opłakują”.  
 



28 października 2016 r. Ron Deming, pracownik Thruway Maintenance, został potrącony 
przez pojazd i śmiertelnie ranny podczas holowania samochodu osobowego na poboczu 
autostrady międzystanowej 90. Prawie pięć lat później żona Rona, Sally Deming, nadal 
zabiera głos na temat znaczenia prawa o nieutrudnianiu przejazdu pojazdom 
uprzywilejowanym oraz o wpływie wypadków w strefie robót na rodziny pracowników.  
 
Sally Deming powiedziała: „Od śmierci Rona upłynęło prawie pięć lat. To pięć lat 
śmiechu, chwil i wspomnień, których już nigdy nie odzyskamy. Ron nigdy nie dożył chwili, 
aby poznać swojego wnuka, ani cieszyć się emeryturą z rodziną. Jestem wdzięczna za 
ten nowy pomnik, który przypomina, że wszyscy pracownicy drogowi chcą wrócić do 
domu, do swoich rodzin każdego dnia. Niestety nie wszystkim było to dane. 

### 
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