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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZAKOŃCZENIE PROJEKTÓW O WARTOŚCI 
11,3 MLN USD ZWIĄZANYCH Z BEZPIECZEŃSTWEM PIESZYCH W 

HRABSTWACH NASSAU I SUFFOLK 
  

Nowe przejścia dla pieszych, sygnalizacja świetlna, znaki drogowe i inne 
usprawnienia pojawiły się wzdłuż korytarza drogi stanowej nr 25 i trzech innych 

kluczowych dróg na Long Island 
  

Projekty zostały ukończone na czas i poniżej przewidzianego budżetu 
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że zakończono prace nad projektami, które 
poprawią bezpieczeństwo pieszych wzdłuż 90-milowego korytarza drogi stanowej nr 25 
oraz fragmentów trzech innych dróg w hrabstwach Nassau i Suffolk. 
  
W ramach tych projektów, które zostały ukończone na czas i poniżej przewidzianego 
budżetu, powstało ponad 250 nowych podjazdów pod krawężniki, ponad 1800 stóp 
nowych lub zmodernizowanych chodników oraz dziesiątki nowych sygnalizacji 
świetlnych i znaków drogowych, które poprawią warunki podróżowania zarówno dla 
pieszych, jak i kierowców na jednych z najbardziej ruchliwych dróg na Long Island. 
Wszystkie usprawnienia zostały zaprojektowane tak, aby spełniały nowoczesne 
standardy bezpieczeństwa. 
  
„Jeśli poważnie myślimy o zapewnieniu bardziej ekologicznej przyszłości dla wszystkich 
mieszkańców Nowego Jorku, zwiększenie bezpieczeństwa na ulicach i umożliwienie 
poruszania się po nich pieszo musi stanowić jeden z priorytetów naszego 
programu”, powiedziała gubernator Hochul. „W związku z tym, że nasz stan powraca 
do równowagi po pandemii coraz więcej osób ponownie korzysta z dróg, a my 
kontynuujemy prace nad poprawą dostępności i dostosowaniem ulic i autostrad do 
wszystkich środków transportu.” 
  
W ramach projektu o wartości 8,6 mln USD wzdłuż drogi stanowej nr 25 dodano około 
300 nowych elementów poprawiających bezpieczeństwo pieszych - zarówno dużych, 
jak i małych - na całym odcinku drogi od granicy z Nowym Jorkiem do Orient Point. 
Koszt projektu był o około 1 mln USD niższy niż początkowo zakładano. Usprawnienia 
te obejmują: 
  

• - 131 nowych ramp krawężnikowych zgodnych z ustawą dla osób 
niepełnosprawnych (Americans with Disabilities Act, ADA). 



 

 

• - 12 zmodernizowanych sygnalizacji drogowych i 2 nowe sygnalizatory z 
sygnałami dźwiękowymi. 

• - 49 nowych przejść dla pieszych i 59 zmodernizowanych przejść, każde z nich 
posiada wysoce odblaskowe oznaczenia chodników. 

• - 45 nowych odblaskowych znaków na przejściach dla pieszych. 
  
Dodatkowo, wzdłuż drogi stanowej nr 25, w mieście Brookhaven, wybudowano około 
1000 stóp nowych chodników, dzięki czemu zapewniono miejsca dla pieszych w 
obszarach przylegających do zachodnich pasów ruchu w Selden i Coram, które 
dotychczas nie posiadały takich udogodnień. Dwie nowe sygnalizacje świetlne na 
Adirondack Drive w Selden i North Howell Avenue w Centereach również przyczynią się 
do usprawnienia ruchu i ułatwią poruszanie się pieszym wchodzącym do i 
wychodzącym z okolicznych centrów handlowych oraz osiedli mieszkaniowych. 
Sygnalizacja na North Howell Avenue zapewni również lepszy dostęp do jezdni dla 
straży pożarnej w Centereach. 
  
Na ulicy Court Street w mieście Riverhead, nowe przejście dla pieszych z sygnalizacją 
świetlną ułatwi kierowcom poruszanie się po skrzyżowaniu, jednocześnie 
uatrakcyjniając, za pomocą kolorowych masztów sygnalizacji świetlnej i świeżo 
położonego betonu, północno-wschodni narożnik w pobliżu historycznego pomnika 
upamiętniającego I wojnę światową. 
  
W ramach drugiego projektu o wartości 2,7 mln USD - o około 600 tys. USD mniej niż 
zakładano - zbudowano 123 nowe, zgodne z wymogami ADA rampy na krawężniki na 
drodze stanowej nr 24 (Hempstead Turnpike) w mieście Hempstead, na drodze 
stanowej nr 25A (Main Street) w mieście Huntington oraz na drodze stanowej nr 27 w 
mieście Southampton. Wybudowano prawie 800 stóp nowych chodników, 
zmodernizowano kilkanaście sygnalizacji na przejściach dla pieszych oraz dodano 
nowe oznakowania na przejściach dla pieszych w kilku miejscach na tych głównych 
arteriach. 
  
Komisarz Departamentu Transportu (Department of Transportation, DOT), Marie 
Therese Dominguez, powiedziała: „Bezpieczeństwo jest priorytetem numer jeden 
Departamentu Transportu. Niestety, zbyt często kierowcy poruszają się z niebezpieczną 
prędkością lub rozpraszają, co prowadzi do poważnych wypadków z udziałem pieszych. 
Oprócz promowania bezpiecznej jazdy i egzekwowania przepisów, projekty te są 
przykładem działań Departamentu Transportu Stanu Nowy Jork na rzecz budowy 
bezpieczniejszych orytarzy w społecznościach w całym Nowym Jorku. Sieć 
transportowa na miarę XXI wieku wymaga, abyśmy nie ograniczali się tylko do 
pojazdów silnikowych i obsługiwali wszystkie rodzaje transportu, aby umożliwić 
społecznościom dalszy dobrobyt i rozwój.” 
  

Dyrektor wykonawczy hrabstwa Nassau, Laura Curran, powiedziała: „Poprawa 
warunków na naszych drogach dla kierowców, przy jednoczesnym zwiększeniu 
bezpieczeństwa pieszych stanowi zastrzyk finansowy dla wielu małych firm. Dziękuję 



 

 

gubernator Kathy Hochul oraz Departamentowi Transportu Stanu Nowy Jork za 
zapewnienie terminowego zakończenia tego projektu.” 

  

Członek zarządu hrabstwa Suffolk, Steve Bellone, powiedział: „Infrastruktura i 
bezpieczeństwo publiczne pozostają najwyższym priorytetem, a te krytyczne ulepszenia 
pomogą zapewnić bezpieczeństwo pieszych na jednych z naszych najbardziej 
ruchliwych dróg. Pragnę podziękować gubernator Hochul za uwzględnienie ciągłej 
potrzeby inwestowania w infrastrukturę Long Island, ponieważ pracujemy nad 
stworzeniem sieci transportowej na miarę XXI wieku w całym hrabstwie Suffolk.” 

  
Przejeżdżając w pobliżu stref prowadzenia prac drogowych, kierowcy są proszeni o 
zmniejszenie prędkości i odpowiedzialną jazdę. Mandaty za przekroczenie prędkości w 
strefie robót są podwajane. Dwukrotne lub częstsze przekroczenie dopuszczalnej 
prędkości w strefie robót może skutkować zatrzymaniem prawa jazdy. 
  
Aby uzyskać aktualne informacje o warunkach drogowych, należy dzwonić pod numer 
511, odwiedzić stronę www.511NY.org, lub pobrać bezpłatną aplikację mobilną 511NY. 
  
Zachęcamy do śledzenia strony NYSDOT na Twitterze pod 
adresam @NYSDOT aind @NYSDOTLI. Znajdź nas na Facebooku pod adresem 
Facebook.com/NYSDOT. 
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Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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