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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA UROCZYSTE OTWARCIE NOWEJ SIEDZIBY 
DECKER COLLEGE OF NURSING AND HEALTH SCIENCES UNIWERSYTETU 

BINGHAMTON W HRABSTWIE BROOME 
  

Obiekt o powierzchni 112 tys. stóp kwadratowych – wcześniej budynek fabryki 
pudełek na buty Endicott – przyjmuje już studentów pierwszego roku 

  
Stan Nowy Jork przeznaczył 287 milionów dolarów na ukończenie 13-akrowego 
kompleksu Health Sciences Campus oraz obiektu STEM Education Initiatives na 

Uniwersytecie Binghamton. 
 
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś wielkie otwarcie nowej siedziby Decker College 
of Nursing and Health Sciences, oddziału Uniwersytetu Binghamton w miejscowości 
Johnson City w hrabstwie Broome. Stan przeznaczył w sumie 287 milionów dolarów na 
ukończenie 13-akrowego kompleksu Health Sciences Campus w centrum Johnson 
City, który obejmuje obiekty Decker College oraz STEM Education Initiatives na 
Uniwersytecie Binghamton. Ukończony właśnie sześciokondygnacyjny budynek 
edukacyjny o powierzchni 112 000 stóp kwadratowych jest położony na terenie dawnej 
fabryki pudełek na buty Endicott Johnson. Projekt obejmował rozbudowę liczącego 
97 000 stóp kwadratowych budynku o kolejne 15 000 stóp kwadratowych powierzchni. 
Decker College zatrudnia ponad 130 wykładowców i pracowników, którzy zajmują się 
kształceniem ponad 700 studentów (na studiach pierwszego i drugiego stopnia). 
Uczelnia ma już ponad 6000 absolwentów na całym świecie, którzy często służą 
swoim społecznościom jako znakomici lekarze, naukowcy, nauczyciele i zarządcy. 
  
„To wspaniała chwila dla stanu Nowy Jork. Świętujemy uroczyste otwarcie nowego 
obiektu Uniwersytetu Binghamton, siedziby Decker College of Nursing and Health 
Sciences, który jest naszą najnowszą inwestycją w światowej klasy system edukacji, 
kształcący pracowników gotowych na wyzwania przyszłości” – powiedziała 
gubernator Hochul. „Dzięki temu projektowi i innym inicjatywom transformacyjnym w 
całym regionie Southern Tier będziemy w stanie przyciągnąć i zatrzymać młode 
talenty, jednocześnie rozwijając gospodarkę naszego stanu”. 
  
Nowy budynek Decker College of Nursing and Health Sciences, który powitał 
pierwszych studentów w Johnson City w 2021 r., to tylko jeden z elementów 
zaplanowanego z rozmachem kompleksu Health Science Campus, zlokalizowanego w 
niegdyś zaniedbanej dzielnicy Corliss Avenue. Projekt uwzględnia także siedzibę 



szkoły School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences Uniwersytetu Binghamton, 
która zeszłej wiosny wypuściła pierwszych absolwentów, uzyskując przy okazji 
akredytację w programie rady Accreditation Council for Pharmacy Education. 
  
We współpracy ze stanem Nowy Jork Uniwersytet Binghamton przekształcił niegdyś 
zaniedbany obszar w niedoinwestowanej części Johnson City. Kompleks Health 
Sciences Campus, położony na południe od głównej ulicy miejscowości, stał się 
miejscem, w którym można z powodzeniem żyć, pracować, miło spędzać czas i 
prowadzić przełomowe badania. Obecnie uniwersytet współpracuje również ze 
szpitalem Lourdes nad projektem budowy pobliskiego ośrodka opieki nad osobami 
starszymi, który będzie służył społeczności i umożliwi studentom zdobycie 
praktycznego doświadczenia klinicznego. 
  
Harvey Stenger, rektor Uniwersytetu Binghamton, powiedział: „Nasza inicjatywa w 
zakresie nauk o zdrowiu oraz kampus w Johnson City nie pojawiły się z dnia na dzień, 
ale były wynikiem wnikliwego procesu planowania strategicznego. Wiedzieliśmy, że 
mamy znaczący potencjał naukowy i że istnieje lokalny, regionalny i ogólnokrajowy 
problem z siłą roboczą, który możemy pomóc złagodzić. Po latach planowania oraz 
dzięki wsparciu ze wszystkich zakątków społeczności uniwersyteckiej i spoza niej 
udało nam się opracować program dla School of Pharmacy and Pharmaceutical 
Sciences oraz dodatkowe programy nauczania dla placówki Decker School of Nursing, 
która przekształciła się w Decker College of Nursing and Health Sciences. Bardzo się 
cieszymy, że możemy również przebudować centrum Johnson City. Nasza strategia 
kierowania działań ekspansyjnych do społeczności śródmiejskich opłaciła się w 
Binghamton, a teraz przynosi podobne, pozytywne rezultaty w tej miejscowości. 
Dziękujemy władzom stanu Nowy Jork oraz naszym lokalnym urzędnikom za środki, 
które otrzymaliśmy w ramach funduszy kapitałowych oraz inicjatywy rewitalizacji 
północnej części stanu Regionalnej Rady Rozwoju Gospodarczego. Gubernator 
Hochul była z nami od początku, obserwując rozwój tego projektu, dlatego cieszymy 
się, że jest tu dziś i może zobaczyć wyniki tej inicjatywy”. 
  
Inwestycja stanu Nowy Jork w wysokości 287 milionów dolarów obejmuje środki z 
SUNY i ESDprzeznaczone na wspieranie dalszego rozwoju innowacyjnego kompleksu 
Health Sciences Campus i głównego kampusu Uniwersytetu Binghamton w Vestal. 
  
Dyrektor operacyjny i zastępca komisarza wykonawczego Empire State 
Development, Kevin Younis, powiedział: „Środki inwestycyjne i współpraca 
partnerska stanu Nowy Jork na rzecz budowy kompleksu Health Sciences Campus 
Uniwersytetu Binghamton pomogły odmienić przyszłość Johnson City. Nowy obiekt jest 
dowodem strategicznych działań ESD mających na celu rozwijanie siły roboczej i 
innowacji, które tworzą nowe miejsca pracy i usprawnienia będące katalizatorem 
dalszej rewitalizacji regionu Southern Tier”. 
  
Senator stanowy Fred Akshar powiedział: „W czasach gdy brakuje pielęgniarzy i 
pielęgniarek bardzo ważne jest, abyśmy inwestowali w tworzenie możliwości, które 



pomogą w rozwoju tej gałęzi zatrudnienia. Administracja postępuje właściwie, 
wykorzystując te inwestycje do przekształcania miejsc wymagających rewitalizacji”. 
  
Członkini Zgromadzenia Donna Lupardo powiedziała: „Decker College of Nursing 
and Health Sciences jest istotną częścią kampusu Uniwersytetu Binghamton w 
Johnson City.Uczelnia przekształciła opuszczoną fabrykę pudełek na buty, wnosząc 
nowe życie i nową energię w okolicy. Jestem wdzięczna wszystkim naszym partnerom, 
którzy nie tylko uwierzyli w Johnson City, ale zrozumieli, że inwestycje zaprocentują w 
postaci bardzo potrzebnych możliwości edukacyjnych i gospodarczych dla całego 
regionu i stanu”. 
  
Kanclerz SUNY, Jim Malatras, powiedział: „Nowa siedziba Decker School of Nursing 
and Health Sciences na Uniwersytecie Binghamton świetnie pokazuje, jak SUNY może 
wykorzystać kluczowe inwestycje stanowe. Inwestycja ta pomoże nam w kształceniu i 
szkoleniu najbardziej potrzebnych pracowników opieki zdrowotnej, zwłaszcza 
pełniących kluczową rolę pielęgniarzy i pielęgniarek. Jako siła zamachowa rozwoju siły 
roboczej stanu Nowy Jork uniwersytet SUNY jest przygotowany do sprostania 
wyzwaniom związanym z zaspokojeniem zapotrzebowania na pracowników poprzez 
zapewnienie wysokiej jakości, przystępnej cenowo edukacji publicznej. Dziękujemy 
gubernator Hochul za jej działania i ciągłe wspieranie SUNY”.  
  
Przewodniczący rady hrabstwa Broome, Jason Garnar, powiedział: „Prace 
budowlane w Johnson City były centralnym punktem naszego planu inicjatywy 
rewitalizacji północnej części stanu. Otwarcie nowej szkoły pielęgniarskiej Uniwersytetu 
Binghamton to najświeższy sukces w trwającej transformacji tej części hrabstwa 
Broome. Budowa kompleksu Health Sciences Campus w sąsiedztwie UHS stworzy 
doskonałe środowisko do nauki i szkolenia dla pielęgniarek, farmaceutów i innych 
pracowników opieki zdrowotnej przyszłości. Doceniam zaangażowanie pani gubernator 
i Empire State Development, jak również władz uniwersytetu w rewitalizację naszej 
okolicy”. 
  
BurmistrzJohnson City, Greg Deemie, powiedział: „Współpraca pomiędzy stanem 
Nowy Jork a Uniwersytetem Binghamton radykalnie odmieniła sytuację w Johnson 
City. Nowe inwestycje pomagają nam w rozwoju i rewitalizacji dzielnic w całym 
regionie. Liczę na dalszą owocną współpracę z partnerami lokalnymi i stanowymi, 
która pozwoli jeszcze bardziej zintensyfikować wysiłki na rzecz stworzenia jaśniejszej 
przyszłości dla Johnson City”. 
  
Współprzewodnicząca Regionalnej Rady Rozwoju Gospodarczego Southern Tier, 
Judy McKinney Cherry, oraz dyrektor wykonawczy ds. współpracy na rzecz 
rozwoju gospodarczego hrabstwa Schuyler i rektor Broome Community College, 
Kevin Drumm, powiedzieli: „Ten projekt jestdowodem na to, że działania Rady są 
skuteczne,ponieważ doskonale wpisują się w strategiczny plan regionu, wykorzystując 
środowisko akademickie do rozwoju gospodarczego i pobudzając rewitalizację 
śródmieścia poprzez przekształcenie pustego budynku w tętniący życiem obiekt. 
Liczymy na dalszą współpracę z Uniwersytetem Binghamton, w ramach której 



będziemy przyciągać inwestycje, tworzyć nowe miejsca pracy i szkolić pracowników z 
myślą o przyszłości, jednocześnie rozwijając i wzmacniając gospodarkę regionu 
Southern Tier”. 
  
Przyspieszenie rozwoju regionu Southern Tier 
Ogłoszona dziś inwestycja jest częścią programu „Southern Tier Soaring”, który jest 
kompleksową inicjatywą mającą na celu stymulowanie dynamicznego wzrostu 
gospodarczego i rozwoju lokalnej społeczności. Regionalny plan koncentruje się na 
przyciąganiu utalentowanych pracowników, rozwoju biznesu i wspieraniu innowacji. 
Obecnie w regionie widoczne jest przyspieszenie programu „Southern Tier Soaring” 
dzięki stanowej inwestycji o wartości 500 mln dolarów w ramach inicjatywy rewitalizacji 
północnej części stanu (Upstate Revitalization Initiative). Stanowa inwestycja w 
wysokości 500 mln dolarów zachęci prywatny biznes do zainwestowania ponad 2,5 
mld dolarów, co zgodnie z planami władz regionu pozwoli na stworzenie nawet 10 200 
nowych miejsc pracy. Więcej informacji można znaleźć tutaj. 
 
Informacje na temat Empire State Development 
Empire State Development (ESD) jest główną agencją rozwoju gospodarczego w 
stanie Nowy Jork (www.esd.ny.gov). Misją ESD jest promowanie dynamicznej i 
rozwijającej się gospodarki, zachęcanie do tworzenia nowych miejsc pracy i możliwości 
gospodarczych, zwiększanie dochodów stanu i jego gmin oraz wkład w rozwój 
stabilnych i zróżnicowanych gospodarek lokalnych. Dzięki wykorzystaniu pożyczek, 
dotacji, ulg podatkowych i innych form pomocy finansowej, ESD dąży do zwiększenia 
inwestycji i rozwoju prywatnych przedsiębiorstw, aby pobudzić tworzenie miejsc pracy i 
wspierać dobrze prosperujące społeczności w całym stanie Nowy Jork. ESD jest 
również główną agencją administracyjną, która nadzoruje działalność Regionalnych 
Rad Rozwoju Gospodarczego w stanie Nowy Jork oraz prowadzi marketing związany z 
kultową marką turystyczną „I LOVE NEW YORK”. Więcej informacji na temat 
Regionalnych Rad Rozwoju Gospodarczego i Empire State Development można 
znaleźć na stronach www.regionalcouncils.ny.gov i www.esd.ny.gov. 
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