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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZAKOŃCZENIE BUDOWY PIERWSZEGO 
ETAPU KAMPUSU PRODUKCYJNEGO 5G O WARTOŚCI 100 MLN USD I NOWEJ 

GLOBALNEJ SIEDZIBY FIRMY JMA WIRELESS W SYRACUSE  
  

Globalny lider technologii bezprzewodowych oficjalnie otwiera fabrykę 
przyszłości i jedyny w Stanach Zjednoczonych kampus technologii 5G; 

zobowiązuje się do stworzenia ponad 200 nowych miejsc pracy 
 

Inwestycja władz stanu Nowy Jork w ten transformacyjny projekt wpisuje się w 
kompleksową strategię regionu mającą na celu rewitalizację społeczności i 

wzrost gospodarczy znaną jako „CNY Rising”  
  
  

Gubernator Kathy Hochul odwiedziła dziś lidera bezprzewodowej technologii 5G, firmę 
JMA Wireless, aby pomóc w oficjalnym otwarciu jej nowej siedziby w regionie Central 
New York. Firma JMA przeniosła swoją działalność do południowo-wschodniej części 
Syracuse, przylegającej do centrum miasta na Cortland Avenue. Globalny innowator 
technologii 5G opartej na oprogramowaniu zainwestuje 100 mln USD w ten 
wieloetapowy projekt. W rozległym kampusie, obejmującym jeden blok miejski, mieści 
się obecnie siedziba główna i fabryka na miarę przyszłości firmy JMA. JMA produkuje 
w tym miejscu swoje najbardziej zaawansowane urządzenia 5G, w tym radia, anteny 
wbudowane i produkty wykorzystujące fale milimetrowe. 
 
„Ekspansja JMA w Syracuse zapewni setki nowych miejsc pracy i jeszcze bardziej 
ugruntuje pozycję regionu Central New York jako centrum innowacji” powiedziała 
gubernator Hochul. „Ta wielomilionowa inwestycja jest świadectwem naszej 
transformacyjnej, regionalnej strategii rozwoju gospodarczego. Inicjując politykę, która 
przyciąga rozwijające się firmy do naszych społeczności, budujemy ekonomiczny 
rozmach w całej północnej części stanu Nowy Jorki podtrzymujemy nasze 
zobowiązanie do tworzenia miejsc pracy i technologii przyszłości”.  
  
Dyrektor naczelny firmy JMA, John Mezzalingua, powiedział: „To historyczny 
moment i ważny pierwszy krok do przywrócenia amerykańskiego przywództwa w 
globalnej technologii bezprzewodowej, ponieważ ustanawiamy Syracuse krajowym 
centrum technologii 5G. Doceniamy partnerstwo gubernator Hochul , zapewniając 
ponad 200 miejsc pracy i inwestując ponad 100 mln USD w regionie Central New 
York”.  



 
Ten wspierany przez stan Nowy Jork - projekt uzupełnia wysiłki władz miasta i 
hrabstwa, aby rozwinąć silny korytarz technologiczny z centrum do South Side, czyniąc 
region Central New York centrum rozwoju technologii 5G i inteligentnych miast. 
Oczekuje się, że projekt pozwoli stworzyć ponad 200 miejsc pracy w tej podupadłej 
przylegającej do centrum miasta dzielnicy. Te miejsca pracy będą obejmować 
stanowiska od poziomu podstawowego do inżynierii zaawansowanej. Agencja Empire 
State Development zapewnia 5 mln USD dotacji w ramach inicjatywy na rzecz 
rewitalizacji północnej części stanu (Upstate Revitalization Initiative), aby pomóc w 
realizacji tego projektu.  
 
Dodatkowo w 2017 roku JMA zainwestowała 34 mln USD, aby przenieść swoje 
operacje poza stanem do Liverpoolu. Tam firma przekroczyła swoje zobowiązanie do 
zatrudnienia 145 miejsc pracy, tworząc ponad 200 nowych miejsc pracy w tej 
lokalizacji, jak również spełniając zobowiązanie inwestycyjne w połowie oczekiwanego 
czasu.  
  
Prezes, dyrektor generalna i komisarz agencji Empire State Development, Hope 
Knight, powiedział: „Pod przewodnictwem gubernator Hochul, kontynuujemy 
przyciąganie globalnych innowatorów, takich jak JMA Wireless, którzy rozumieją, że 
stan Nowy Jork oferuje unikalną pulę talentów technologicznych, aby wspierać ich 
rozwój. Decyzja lidera technologii bezprzewodowej o ulokowaniu swojej nowej 
globalnej siedziby w Syracuse – i otwarciu tutaj jedynego w kraju należącego do USA 
kampusu 5G – odzwierciedla skupienie władz stanu Nowy Jork na rozwijaniu 
gospodarki innowacyjnej w celu tworzenia miejsc pracy przyszłości”.  
  
Ten przełomowy projekt dodatkowo wspiera transformację zachodzącą w centrum 
Syracuse. Rada ds. Rozwoju Gospodarczego Regionu Central New York (Central New 
York Regional Economic Development Council) skupiła swoją uwagę na rewitalizacji 
centrum miasta. Te działania obejmują rewitalizację historycznego hotelu Syracuse, 
obecnie znanego jako Marriott Syracuse Downtown, rozwój ośrodka Tech Garden, 
który pomaga myślącym przyszłościowo przedsiębiorcom rozwijać swoje pomysły, 
renowację byłego budynku Excellus w obiekt wielofunkcyjny Icon Tower, przebudowę 
byłego budynku Post Standard oraz założenie innowacyjnej siedziby firmy TCG 
Players zajmującej się rynkiem internetowym i oprogramowaniem na South Warren 
Street. Syracuse zostało również wymienione jako zwycięzca piątej rundy inicjatywy na 
rzecz Rewitalizacji Śródmieść (Downtown Revitalization Initiative) o wartości 10 mln 
USD.  
  
Senator stanu, Rachel May, powiedziała: „Region Central New York to wspaniałe 
miejsce do życia, zabawy, wychowywania rodziny i prowadzenia działalności 
gospodarczej. Udana ekspansja i inwestycja firmy JMA w Syracuse to wspaniała 
wiadomość, a ich decyzja o zapuszczeniu tutaj głębszych korzeni jest pewnym 
znakiem świetlanej przyszłości naszego regionu. Z niecierpliwością czekam na ich 
dalszy sukces i ciągły rozwój Syracuse i CNY”.  
  



Senator stanu, John W. Mannion, powiedział: „Inwestycje, miejsca pracy w branży 
technologicznej i rewitalizacja społeczności to zwycięska kombinacja dla rozwoju 
gospodarczego w Syracuse i regionie Central New York, a ekspansja firmy JMA 
stanowi odzwierciedlenie tego, na co pracujemy w całym rządzie, aby to osiągnąć. 
Jako centrum technologii 5G, Syracuse będzie w centrum ogólnokrajowego postępu w 
technologii bezprzewodowej, dodając jednocześnie setki dobrych miejsc pracy w 
południowej części miasta. Wyrażam uznanie dla gubernator Hochul, JMA i naszych 
partnerów samorządowych za ten udany projekt”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Pamela J. Hunter, powiedziała: „Region Central New York 
nadal jest centrum innowacji dla technologii przyszłości. Nowe centrum firmy JMA 
Wireless zapewni dobrze płatne miejsca pracy i stworzy podstawy dla dodatkowego 
rozwoju gospodarczego opartego na technologii. Z niecierpliwością czekam na 
współpracę z gubernator Hochul, ponieważ te inwestycje stworzą więcej możliwości w 
naszym regionie”.  
  
Członek Zgromadzenia, William Magnarelli, powiedział: „Zaangażowanie firmy JMA 
w centrum Syracuse i inwestycje w tym obszarze są dowodem na to, że region Central 
New York jest w przygotowany na wzrost gospodarczy, który zapewniając że nadal 
jesteśmy w czołówce w branży technologicznej. Ustanowienie regionu Central New 
York centrum technologii 5G to krok do pełnego rozwoju inteligentnych miast”.  
  
Członek Zgromadzenia, Al Stirpe, powiedział: „Darzę JMA Wireless ogromnym 
szacunkiem i zaufaniem. Od czasu naszych pierwszych interakcji w 2013 r., firma JMA 
zawsze przekraczała wszelkie cele, jakie przed nimi stawialiśmy i jestem przekonany, 
że nadal będą to robić. Miasto Syracuse i jego wyborcy będą beneficjentami nowego 
kampusu produkcyjnego technologii 5G firmy JMA. To będzie początek rozwoju 
strategii Syracuse Surge!”  
  
Naczelnik hrabstwa Onondaga, J. Ryan McMahon II, powiedział: „Rozwój naszej 
lokalnej gospodarki jest niezaprzeczalny. Setki nowych miejsc pracy tworzonych przez 
JMA i inne firmy to ekscytująca wiadomość dla naszej społeczności. Dziękuję 
wszystkim naszym partnerom, którzy pomogli w osiągnięciu tego sukcesu”.  
  
Burmistrz Syracuse, Ben Walsh, powiedział: „Syracuse zaznacza swoją obecność 
jako inteligentne miasto na całym świecie, a nowy kampus produkcyjny technologii 5G 
firmy JMA na Southside stanowi doskonały przykład jego postępu. Ta historyczna 
inwestycja będzie wspierać renesans, który ma miejsce w całym mieście oraz stanowić 
uzupełnienie Syracuse Surge – naszej strategii rozwoju sprzyjającego włączeniu 
społecznemu w nowej gospodarce. Dziękuję wielu partnerom, którzy zainwestowali w 
Syracuse i w ten projekt, w tym gubernator Hochul, agencji Empire State Development 
i samej firmie JMA, i z niecierpliwością czekam na to, co dalej będziemy razem 
osiągać”.  
  
Współprzewodniczący Rady Rozwoju Gospodarczego Regionu Central New York 
Randy Wolken, prezes i dyrektor generalny organizacji Manufacturers 



Association of Central New York, oraz dr Linda LeMura, prezes Le Moyne 
College, powiedzieli: „Rada regionalna jest w pełni zaangażowana w przyszłość 
śródmieścia Syracuse. Wspierając projekty takie jak rozbudowa JMA, wspieramy 
nasze działania mające na celu ożywienie tego obszaru, tworząc przyjazne miejsce dla 
millenialsów, rodzin i innych osób pragnących doświadczyć wszystkiego, co obszar ten 
ma do zaoferowania”.  
  
O JMA Wireless 
Założona w 2012 roku firma JMA przywraca amerykańskie przywództwo w technologii 
bezprzewodowej w krytycznym momencie przejścia na technologię 5G. JMA, z 
siedzibą w Syracuse w stanie Nowy Jork, tworzy najbardziej zaawansowaną i jedyną 
na świecie całkowicie programową platformę 5G, którą projektuje, koduje i produkuje w 
Stanach Zjednoczonych. Najnowocześniejsza technologia JMA – przede wszystkim 
rewolucyjne rozwiązanie programowe o nazwie XRAN – wprowadza nową erę 
innowacji i łączności dla firm, pracowników i ostatecznie konsumentów. Więcej 
informacji pod adresem www.jmawireless.com.  
  
Przyspieszenie programu „CNY Rising”  
Ukończona dzisiaj inwestycja jest uzupełnieniem programu „CNY Rising”, który jest 
kompleksową inicjatywą mającą na celu stymulowanie dynamicznego wzrostu 
gospodarczego i rozwoju lokalnej społeczności. Ten regionalny plan koncentruje się na 
wykorzystaniu globalnych możliwości rynkowych, wzmacnianiu przedsiębiorczości i 
tworzeniu gospodarki sprzyjającej włączeniu społecznemu. Obecnie w regionie 
widoczne jest przyspieszenie programu „CNY Rising” dzięki stanowej inwestycji o 
wartości 500 mln USD w ramach Inicjatywy rewitalizacji północnej części stanu 
(Upstate Revitalization Initiative). Stanowa inwestycja w wysokości 500 mln USD 
zachęci prywatny biznes do zainwestowania ponad 2,5 mld USD, co zgodnie z planami 
władz regionu pozwoli na stworzenie nawet 5900 nowych miejsc pracy. Więcej 
informacji można znaleźć tutaj.  
  
O 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 nadzorującą Regionalne Rady Rozwoju 
Gospodarczego oraz marketing „I LOVE NEW YORK”, kultowej marki turystycznej 
stanu. Więcej informacji na temat Regionalnych Rad Rozwoju Gospodarczego i Empire 
State Development można znaleźć na stronie www.regionalcouncils.ny.gov i 
www.esd.ny.gov.  
  

###  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.jmawireless.com%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c562b521dca4b39d7d208da70be0957%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637946258753517290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=L1zXwQ%2BIgQ4HP871N2dZcZp%2B1Yz4b%2ByWo8UBItsAIIE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fesd.ny.gov%2Fcentral-ny-rising-uri&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c562b521dca4b39d7d208da70be0957%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637946258753517290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=jjw08qElQlvrpxcrq2TQur7nzN%2Fusfit1CorZPgepNk%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.esd.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c562b521dca4b39d7d208da70be0957%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637946258753517290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iXnRa7p37o1DtVB5okpT%2BxPe4dcRsCXjb3TwP4AjLvw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.regionalcouncils.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c562b521dca4b39d7d208da70be0957%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637946258753517290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=dVtRa5qy81BnccfOSWM%2F8oihkLftiC9r%2BKdcQurUzyc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.esd.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c562b521dca4b39d7d208da70be0957%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637946258753517290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iXnRa7p37o1DtVB5okpT%2BxPe4dcRsCXjb3TwP4AjLvw%3D&reserved=0


  

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

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418  
 

ZREZYGNUJ 
 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c562b521dca4b39d7d208da70be0957%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637946258753517290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AeMWOe3zl78gAvh%2BrQIFOLHVclxR9chW1aN%2Bs0bHegI%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRES4F109DD351932A348525888D005F331500000000000000000000000000000000&data=05%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C2c562b521dca4b39d7d208da70be0957%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637946258753517290%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3CzSfQJvnuSHtzuRk%2FuuGrneea%2BBIt%2BARbMNhQpxzwo%3D&reserved=0

