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GUBERNATOR ANDREW M. CUOMO

GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA ZAKOŃCZENIE PROJEKTU WYMIANY MOSTU
I PRZEPUSTU NA DRODZE STANOWEJ 17B W HRABSTWIE SULLIVAN O
WARTOŚCI 6,4 MLN USD
Projekt poprawia bezpieczeństwo i ułatwia podróżowanie kluczową drogą
dojazdową do popularnych miejsc w Catskills
W dniu dzisiejszym gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił zakończenie projektu
o wartości 6,4 mln USD, w ramach którego wymieniono most i przepust na drodze 17B
w hrabstwie Sullivan, tym samym ułatwiając podróżowanie i podnosząc bezpieczeństwo
ważnego łącznika dla podróżujących, którzy udają się do popularnych miejsc
w Catskills, takich jak Centrum Sztuki Scenicznej w Bethel Woods (Bethel Woods
Performing Arts Center) i Stanowego Parku Jeziora Górnego (Lake Superior State
Park), jak również lokalnych sklepów, firm i miejsc kultu. W ramach projektu zbudowano
nowy most nad rzeką Mongaup w mieście Thompson oraz wymieniono przepust
umożliwiający przeprowadzenie drogi stanowej 17B nad rzeką Creamery Brook
w mieście Bethel. Obie konstrukcje mają pasy jezdni o szerokości 12 stóp i pobocza o
szerokości również 12 stóp, co poprawi bezpieczeństwo pieszych i rowerzystów.
„Ten projekt, realizowany podczas pandemii COVID-19, pokazuje, że Nowojorczycy
potrafią osiągać cele nawet w najtrudniejszych okolicznościach”, powiedział
gubernator Cuomo. „Nowy most i przepust ułatwią mieszkańcom i gościom
podróżowanie przez piękny region Catskills, podsycając rozwój turystyki i gospodarki.
Co więcej, pokazuje to po raz kolejny, że nie tylko po prostu się odbudowujemy, ale
odbudowujemy się lepsi”.
Realizacja projektu rozpoczęła się latem 2019 r. przez wymianę przepustu nad
Creamery Brook. Po ukończeniu tego etapu jesienią 2019 r. prace prowadzone kolejnej
wiosny skupiły się na moście nad rzeką Mongaup. Ruch drogowy był utrzymany przez
cały czas realizacji projektu dzięki budowie tymczasowych struktur pozwalających na
przeprawę przez obie rzeki, zapewniających bezpieczeństwo i sprawne podróżowanie
kierowcom, pieszym i rowerzystom.
Stanowy Departament Transportu (State Department of Transportation, DOT), który
podjął się realizacji projektu, koordynował prace budowlane we współpracy z lokalnymi
urzędnikami i organizacjami, aby ograniczyć kolizje z większymi imprezami, utrzymać
ruch drogowy podczas sezonów turystycznych oraz utrzymać dostęp do lokalnych firm
i atrakcji przez cały rok.

Komisarz Departamentu Transportu Stanu Nowy Jork Marie Therese Dominguez
powiedziała: „Dzięki przywództwu gubernatora Cuomo stan Nowy Jork kontynuuje
realizowanie ważnych inwestycji w naszą infrastrukturę – budując sieć transportową
godną XXI wieku. W ramach projektu starzejąca się infrastruktura, której okres
użytkowania zbliżał się ku końcowi, została wymieniona na nowoczesne elementy, co
poprawi jej odporność i umożliwi kierowcom, pieszym i rowerzystom cieszenie się
pięknem tego, co nasz region ma do zaoferowania”.
Senator Mike Martucci powiedział: „Region Catskills od dawna był ulubionym letnim
miejscem wypadowym dla Nowojorczyków, a ponieważ nasz stan jest teraz w pełni
otwarty, wkrótce zauważymy powrót do poprzedniej liczby podróżnych. Zakończenie
tego projektu infrastrukturalnego pokazuje mądre wykorzystanie pieniędzy podatników,
co będzie korzystne nie tylko dla mieszkańców i posiadaczy domów w moim okręgu
senackim, ale także dla turystów i poszukiwaczy przygód, którzy są tak ważni dla
lokalnej gospodarki”.
Członkini Zgromadzenia Aileen Gunther powiedziała: „Cieszę się, że ten projekt
został ukończony i udostępniony tuż przed sezonem letnim. Chciałabym podziękować
naszym pracownikom DOT za ukończenie tego projektu szybko i bezpiecznie.
Poszerzenie jezdni i usprawnienia dla pieszych w tej części drogi 17B sprawią, że ta
ważna arteria hrabstwa Sullivan będzie bezpieczna, przyjemna i efektywna dla
wszystkich podróżnych, których witamy w naszych stronach”.
Kierowcy zachęcani są do wolniejszej i odpowiedzialnej jazdy w obszarze, w którym
prowadzone są prace. Podwojono kwoty opłat za przekroczenie prędkości w tych
obszarach. Osoby, które naruszą ograniczenia prędkości w strefie roboczej dwukrotnie
lub więcej razy, mogą otrzymać karę w postaci zawieszenia ważności prawa jazdy.
Aktualne dane dla podróżujących można otrzymać, dzwoniąc pod nr 511, odwiedzając
stronę internetową www.511NY.org lub w darmowej aplikacji na telefon 511NY.
Śledź Departament Transportu Stanu Nowy Jork na
Twitterze: @NYSDOT i @NYSDOTBGM. Znajdź nas na
Facebooku: facebook.com/NYSDOT.
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