
 

 

 
Do natychmiastowej publikacji: 03.06.2021  GUBERNATOR ANDREW M. CUOMO 

 

 

GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA ZAKOŃCZENIE BUDOWY ZEWNĘTRZNEJ 
SIECI DROGOWEJ NA LOTNISKU LAGUARDIA W RAMACH PRZEBUDOWY 

LOTNISKA O WARTOŚCI 8 MLD USD  
  

Projekt jest jak dotąd najnowszym, kluczowym etapem pełnej przebudowy 
lotniska LaGuardia, po otwarciu Terminalu B w czerwcu 2020 r.  

  
Nowa sieć drogowa lotniska otwiera się sześć miesięcy przed terminem, tuż 

przed sezonem letnich podróży i powrotem pasażerów na niebo  
  

26 nowych mostów/wiaduktów zmniejszy zapotrzebowanie na sygnalizację 
świetlną, która powoduje korki, z 19 do 3, co poprawi przepływ ruchu wokół 

lotniska LaGuardia  
  

Gubernator ogłasza, że działanie Centrum Kariery LaGuardia organizacji Council 
for Airport Opportunity zostanie przedłużone o cztery lata, do 2025 r., aby w 

dalszym ciągu pomagać mieszkańcom dzielnicy Queens w znalezieniu pracy na 
nowym lotnisku LaGuardia  

  
W dniu dzisiejszym gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił otwarcie nowej zewnętrznej 
sieci drogowej Terminalu C na lotnisku LaGuardia, której budowę zakończono sześć 
miesięcy przed terminem i na tyle wcześnie, aby poprawić przepływ ruchu na lotnisku, 
zanim podróżni powrócą na niebo tego lata. Otwarcie sieci drogowej jest ostatnim 
kluczowym etapem trwającej przebudowy lotniska LaGuardia, o wartości 8 mld USD, w 
ośrodek na miarę XXI wieku, na jaki zasługuje Nowy Jork.  
  
„Całkowicie przebudowana sieć drogowa – z nowoczesnymi systemami zarządzania 
ruchem drogowym i mniejszą ilością skrzyżowań wyposażonych w sygnalizację – 
ułatwi podróżnym dojazd samochodem do terminali lub miejsc parkingowych. Jest to 
znaczący krok do przodu w realizacji projektu stworzenia światowej klasy doświadczeń 
dla podróżnych na nowym lotnisku LaGuardia”, powiedział gubernator 
Cuomo. „Wraz z planami budowy AirTrain LaGuardia, pierwszego dla lotniska, 
niezawodnego i szybkiego połączenia kolejowego z Manhattanem, nowa sieć drogowa 
daje lotnisku LaGuardia możliwość stania się jednym z najbardziej dostępnych lotnisk 
w kraju”.  
  
W dniu dzisiejszym gubernator Cuomo ogłosił także przyznanie dodatkowych funduszy 
w wys. 1,5 mln USD na rzecz Centrum Kariery LaGuardia organizacji Council for 



 

 

Airport Opportunity, które przy współpracy z Elmcor Youth and Adult Activities oraz 
Neighborhood Housing Services of Queens CDC, będzie w dalszym ciągu zapewniało 
lokalnym mieszkańcom możliwość skorzystania z przebudowy lotniska do 2025 r. 
Council for Airport Opportunity to organizacja pozarządowa, która świadczy usługi 
rekrutacji i pośrednictwa pracy związanej z lotniskiem dla mieszkańców dzielnicy 
Queens, w tym osób nieletnich i będących w trudnej sytuacji.  
  
Wizja gubernatora Cuomo dotycząca nowego i ujednoliconego lotniska LaGuardia – 
pierwszego dużego nowego lotniska w Stanach Zjednoczonych od 25 lat – została 
przedstawiona w 2015 r., po uzyskaniu przez gubernatora rekomendacji komitetu 
doradczego ds. lotniska. Budowa rozpoczęła się w 2016 r., a kolejne ważne etapy były 
realizowane w szybkim tempie i obejmowały otwarcie: nowego garażu w Terminalu B 
w lutym 2018 r., nowej Hali B w listopadzie 2018 r., nowej Hali Delta G w październiku 
2019 r., nowego budynku nadszybia w Terminalu B w czerwcu 2020 r., pierwszego 
etapu Hali A w sierpniu 2020 r. oraz otwarcia pasów kołowania pod łącznikiem dla 
pieszych w maju 2021 r. Obecnie z nowych bramek i obiektów korzysta ponad połowa 
pasażerów lotniska.  
  
Projekt – przykład jednego z największych partnerstw publiczno-prywatnych w historii 
lotnictwa – zakłada wyburzenie i wymianę każdego terminalu i hali, z wyjątkiem 
historycznie przełomowego Terminalu Marine Air. Równocześnie utrzymano pełną 
operacyjność lotniczą, obejmującą rekordowy wolumen pasażerów w 2018 i 2019 r.  
  
Zakończenie budowy zewnętrznej sieci drogowej  
  
Centralną częścią wizji nowego lotniska LaGuardia jest stworzenie ujednoliconego 
lotniska z dwoma głównymi terminalami połączonymi z halą główną oraz nowego, 
prostszego i znacznie bardziej przepustowego systemu drogowego pozwalającego na 
szybszy ruch drogowy.  
  
Port Authority przeznaczył kwotę 625 mln USD na budowę nowych dróg i mostów w 
ramach projektu modernizacji lotniska LaGuardia o wartości 8 mld USD. Projekt 
uwzględnia prace LaGuardia Gateway Partners w zachodniej części lotniska w nowym 
Terminalu B, i przebudowę całej wschodniej części lotniska przez linie Delta. Celem 
prac jest zastąpienie istniejących Terminali C i D, jednym nowym Terminalem C i 
zostaną one ukończone w połowie 2022 r.  
  
Dwadzieścia sześć nowych mostów/wiaduktów zastąpi 15 już istniejących, co 
znacząco zmniejszy potrzebę używania sygnalizacji świetlnej na terenie lotniska. Przed 
rozpoczęciem programu modernizacyjnego w użyciu było 19 sygnalizatorów dla 
kierowców jadących do Terminali B, C i D. Po zakończeniu projektu w użyciu 
pozostaną jedynie trzy z nich. Większość ze skrzyżowań na terenie lotniska zostanie 
usunięta dzięki przeniesieniu ruchu na mosty, niekiedy mające aż trzy poziomy. To 
pozwoli jeszcze bardziej usprawnić przepływ ruchu. Drogi nowego lotniska, liczące 8,4 
mili, będą miały więcej pasów jezdni, które będą także szersze, niż dotychczasowe 
drogi liczące 7,7 mili.  



 

 

  
Zgodnie z informacją gubernatora Cuomo zeszłej wiosny, budowa dróg została 
przyspieszona w związku z mniejszym ruchem drogowym i pasażerskim na lotnisku w 
czasie pandemii COVID-19, co pozwoliło skrócić termin zakończenia projektu o sześć 
miesięcy.  
  
Część oddawanej właśnie zewnętrznej sieci drogowej liczy ok. 1 mili, ma dwa nowe 
mosty, obejmujące górny i dolny poziom dróg, przed nowym Terminalem C, który jest 
w trakcie budowy przez Delta Airlines.  
  
Council for Airport Opportunity  
  
Dodatkowe fundusze dla Council for Airport Opportunity, o których informował 
gubernator zostały przyznane oprócz kwoty 1,4 mln USD przydzielonej przez Port 
Authority of NY&NJ i linie lotnicze obsługujące lotnisko w 2018 r. w celu zawarcia 
partnerstwa z Elmcor Youth and Adult Activities oraz Neighborhood Housing Services i 
świadczenia następujących usług na rzecz lokalnych mieszkańców:  

• Pomoc w znalezieniu pracy w ramach możliwości zatrudnienia na 
lotnisku.  

• Rozwój zawodowy, programy szkoleniowe oraz program aktywizacji 
zawodowej.  

• Doradztwo zawodowe, przygotowanie do rozmów kwalifikacyjnych, 
programy orientacji zawodowej.  

  
Działając z nowego biura otwartego w kwietniu 2019 r. przy 107-20 Northern Boulevard 
w mieście Corona, Centrum Kariery pomogło już 3575 klientom i znalazło pracę na 
lotnisku LaGuardia 376 osobom, w tym 245 z dzielnicy Queens.  
  
Powiększenie funduszy CAO ma zwiększyć dostęp do możliwości zatrudnienia dla 
lokalnych mieszkańców, zarówno podczas przebudowy lotniska, jak i później, oraz jest 
jedną z wielu korzyści związanych z funduszami dla AirTrain LaGuardia. Fundusze na 
rzecz biura mają wygasnąć na koniec 2021 r.  
  
CAO rekrutuje kandydatów do pracy na lotnisku i zapewnia im doradztwo w zakresie 
aktywizacji zawodowej, orientacji zawodowej i przygotowania na rozmowy 
kwalifikacyjne oraz techniki szukania pracy. Elmcor i NHS dodadzą swoją głęboką 
wiedzę na temat wspólnoty, zapewniając, że nowe biuro CAO dotrze do lokalnych 
mieszkańców chcących skorzystać z ekonomicznych możliwości na lotnisku LGA.  
  
Dyrektor wykonawczy Port Authority Rick Cotton powiedział: „Ukończenie budowy 
sieci dróg o długości 8,4 mili na terenie lotniska LaGuardia to najnowszy punkt na 
długiej liście kluczowych etapów realizacji wizji gubernatora Cuomo dotyczącej 
nowego, światowej klasy lotniska, które przeobrazi LaGuardia w najlepsze nowe 
lotnisko w kraju. To pierwsze zupełnie nowe lotnisko w Stanach Zjednoczonych od 25 
lat, a do zakończenia budowy został nam obecnie mniej niż rok. Dzisiejszy kluczowy 
etap to poważny krok ku urzeczywistnieniu zupełnie nowego lotniska LaGuardia”.  



 

 

  
Prezes Port Authority Kevin O'Toole powiedział: „Zakończenie budowy zewnętrznej 
sieci drogowej na lotnisku LaGuardia pokazuje nasze zaangażowanie w poprawę 
doświadczeń związanych z podróżowaniem dla pasażerów na lotnisku LaGuardia, 
którzy będą mogli sprawniej poruszać się po lotnisku dzięki przemyślanemu projektowi 
dróg z mniejszą ilością sygnalizacji i szerszymi pasami jezdni, co zmniejszy opóźnienia 
związane z korkami. Łatwiejsze przemieszczanie się na terenie lotniska jest integralną 
częścią naszej misji stworzenia światowej klasy doświadczeń dla podróżnych”.  
  
Dyrektor zarządzający Delta's New York Corporate Real Estate Ryan Marzullo 
powiedział: „Dzisiejsze otwarcie nowej sieci dróg na lotnisku jest kolejnym kluczowym 
etapem budowy nowego domu dla linii Delta na terenie Queens. Poprawa 
infrastruktury drogowej na lotnisku jest ważnym elementem ogólnego projektu 
przebudowy, ponieważ chcemy zapewnić, by nasi pasażerowie mieli bezproblemowe 
doświadczenia związane z podróżą, gdy przyjeżdżają lub opuszczają teren lotniska. 
Dziękuję niesamowitym kobietom i mężczyznom pracującym w sektorze budowlanym 
w Nowym Jorku za pomoc w ukończeniu budowy naszych dróg prawie sześć miesięcy 
wcześniej, niż to pierwotnie planowano. Doceniamy partnerstwo z PANYNJ, dzięki 
czemu dzisiejsze otwarcie nowych dróg stało się rzeczywistością”.  
  
Prezydent dzielnicy Queens Donovan Richards Jr. powiedział: „Zakończenie 
budowy nowej sieci drogowej na lotnisku LaGuardia przed terminem sprawia, że 
lotnisko staje się jeszcze bardziej atrakcyjną opcją podróży poprzez umożliwienie 
pasażerom szybkiego i łatwego przyjechania, wyjechania i poruszania się po terenie 
lotniska. Ukończenie budowy dróg, wraz z rozbudową Centrum Karier LaGuardia 
organizacji Council for Airport Opportunity, to kluczowe etapy w wizjonerskim planie 
przebudowy lotniska LaGuardia o wartości 8 mld USD. Projekt już okazał się korzystny 
dla naszej dzielnicy dzięki stworzeniu miejsc pracy, stypendiów i programów STEM dla 
lokalnej wspólnoty. Ten projekt istotnie zwiększa konkurencyjność ekonomiczną naszej 
dzielnicy i daje ogromne korzyści dla prawie 2,4 mln mieszkańców, którzy nazywają 
Queens domem”.  
  
Dyrektor wykonawczy Council for Airport Opportunity Andrew 
Campbell powiedział: „Dzięki inwestycji ze strony Port Authority, CAO będzie nadal 
zapewniało usługi pośrednictwa pracy bezpośrednio na rzecz wspólnot mieszkających 
wokół lotniska LaGuardia. Inwestycja ma krytyczne znaczenie w czasie, gdy tak wiele 
osób jest bezrobotnych i zmaga się z trudnościami. Centrum Kariery LaGuardia będzie 
nadal zapewniało mieszkańcom możliwość znalezienia pracy i uczestniczenia w 
ekonomicznej odbudowie regionu”.  
  
Dyrektor wykonawcza Neighborhood Housing Services of Queens Yoselin Genao 
Estrella powiedziała: „NHS of Queens jest zachwycone pracą w ramach partnerstwa 
z Centrum Kariery LaGuardia, którego celem przez ostatnie 3 lata była poprawa 
jakości życia naszych sąsiadów. Razem poleciliśmy tysiącom mieszkańców Queens 
nowe miejsca pracy na terenie nowego lotniska LGA i zapewniliśmy im nadzieję, 
zwłaszcza podczas pandemii Covid-19. W trakcie odbudowy gospodarczej, Centrum 



 

 

Kariery LaGuardia jest mostem możliwości dla naszych sąsiadów. Dziękuję Port 
Authority za ich niesłabnące zaufanie i wsparcie, w miarę jak nasze partnerstwo 
współdziała z mieszkańcami w celu stworzenia zrównoważonych wspólnot – dzięki 
dostępowi do możliwości zatrudnienia, zrównoważonego rozwoju ekonomicznego i 
programów szkoleniowych”.  
  
Dyrektor wykonawcza Elmcor Youth & Adult Activities Saeeda 
Dunston powiedziała: „Pracując nad odbudową po ostatnim roku, jesteśmy pełni 
nadziei, że mieszkańcy naszej wspólnoty skorzystają z możliwości zatrudnienia dzięki 
naszym partnerom w CAO i NHS. Zaangażowanie na rzecz dalszego finansowania 
Centrum Kariery jest zaangażowaniem na rzecz wspólnoty, która była uważana za 
sam środek epicentrum pandemii COVID-19”.  
  
Plan przebudowy lotniska LaGuardia  
  
W 2015 r. gubernator Cuomo po raz pierwszy przedstawił swoją wizję kompleksowej 
przebudowy lotniska LaGuardia (LaGuardia Redevelopment Plan). W ramach tego 
planu całkowicie nowe lotnisko LGA zapewni pasażerom światowej klasy, godne XXI 
wieku doświadczenia podróżne, dzięki nowoczesnym udogodnieniom, zaawansowanej 
architekturze, bardziej przestronnym bramkom i ujednoliconemu systemowi terminali. 
Projekt w o wartości 8 mld USD, z czego dwie trzecie finansowane jest z funduszy 
prywatnych i bieżących opłat pasażerskich, rozpoczął się cztery lata temu w 2016 r.  
  
W październiku 2019 r. Zarząd Komisarzy Port Authority formalnie zatwierdził 
potrzebne fundusze, w oczekiwaniu na zakończenie bezpośredniego przeglądu 
środowiskowego przez Federalny Zarząd Lotnictwa, aby opracować nowy AirTrain 
LGA. Dzięki kluczowemu wsparciu ze strony gubernatora Cuomo długo oczekiwany 
AirTrain LGA jest na drodze do realizacji na nowym, światowej klasy lotnisku 
LaGuardia, które przestanie być jedynym dużym lotniskiem na Wschodnim Wybrzeżu 
bez połączenia z koleją. AirTrain LGA będzie łączył lotnisko z nową stacją kolejową w 
Willets Point, co pozwoli podróżnym zrezygnować z podróży samochodem i znacząco 
zmniejszy natężenie ruchu, emisje gazów cieplarnianych i zanieczyszczenie.  
  
Ogólnie projekt LaGuardia ma generować aktywność ekonomiczną o wartości 10 mld 
USD i wynagrodzenia w wys. 2,5 mld USD w trakcie swojego cyklu życia. W momencie 
otwarcia nowej hali przylotów i odlotów Terminalu B, umowy lotniska LaGuardia z 
certyfikowanymi firmami pozostającymi w rękach osób o statusie mniejszości oraz 
kobiet (minority and women-owned businesses, MWBE) przekraczają wartość 1,8 mld 
USD. Na dzień dzisiejszy projekt zrealizował cel gubernatora Cuomo dotyczący udziału 
MWBE w wys. 30%.  
  
W związku z wizją gubernatora Cuomo dotyczącą zupełnie nowego lotniska LGA, Port 
Authority pracuje ramię w ramię z lokalnymi urzędnikami, interesariuszami i 
mieszkańcami Queens, aby zapewnić, że lokalne biznesy, MWBE i osoby szukające 
pracy skorzystają z nowych możliwości w ramach przebudowy lotniska LaGuardia i 
rozwoju gospodarczego. Od początku projektu ponad 700 mln USD zostało 



 

 

przyznanych lokalnym biznesom zlokalizowanym w Queens.  
  
W kwietniu 2019 r. gubernator Cuomo ogłosił otwarcie nowego biura Council for Airport 
Opportunity (CAO) w mieście Corona, w ramach partnerstwa z dwoma lokalnymi 
organizacjami. CAO świadczy powiązane z lotniskiem usługi rekrutacyjne i 
pośrednictwa pracy dla członków mniejszości i mieszkańców Queens będących w 
trudnym położeniu. W grudniu 2019 r. otwarto ogólnodostępne stałe biuro LaGuardia 
Redevelopment, które świadczy powiązane z lotniskiem usługi właśnie tego rodzaju.  
  
Port Authority of New York and New Jersey współpracuje także z Vaughn College of 
Aeronautics and Technology w dzielnicy Queens i sfinansował 11 pełnych stypendiów 
dla lokalnych uczniów, aby rozpoczęli naukę w Vaughn College. Program odbudowy 
lotniska LaGuardia współpracuje także z Queens Public Library, oferując edukacyjne 
programy STEM dla lokalnych uczniów szkół średnich, którzy tego lata mają rozpocząć 
trzeci rok nauki.  
  
Nowe, ujednolicone lotnisko zapewni doświadczenia związane z podróżą na miarę XXI 
wieku, na jakie zasługują nowojorczycy, równocześnie podtrzymując działalność 
obecnego lotniska. W miarę kończenia budowy nowych obiektów, stare są wyburzane, 
dzięki czemu lotnisko nigdy nie traci na operacyjności. Nawet podczas szczytowego 
okresu budowy, lotnisko LaGuardia nadal ustanawiało nowe rekordy jeśli chodzi o 
wolumen pasażerów, przed pandemią COVID-19. Osiem spośród rekordowo 
ruchliwych 12 dni miało miejsce latem 2019 r., gdy prace związane z terminalem i 
drogami osiągnęły punkt kulminacyjny. W 2019 r. lotnisko LaGuardia obsłużyło ponad 
31 mln pasażerów, co jest wzrostem o 3,1% w porównaniu do poprzedniego 
rekordowego wolumenu pasażerów w 2018 r.  
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