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GUBERNATOR HOCHUL DOKONUJE UROCZYSTEGO ODSŁONIĘCIA 
POŚWIECENIA I POMNIKA KU CZCI PRACOWNIKÓW AUTOSTRAD NA TARGACH 

STANU NOWY JORK 2021  
 

Pomnik upamiętnia pracowników, którzy stracili życie, chroniąc społeczeństwo i 
utrzymując bezpieczeństwo systemu autostrad w Nowym Jorku  

 
Gubernator Kathy Hochul odsłoniła dziś nowy pomnik ku czci poległych nowojorskich 
pracowników autostrad podczas Wielkich Targów Stanu Nowy Jork 2021. Pomnik 
znajduje się w pobliżu środkowego wejścia i na zachód od budynku Centrum 
Ogrodnictwa na terenie targów, upamiętniając wszystkich pracowników transportu, 
którzy zginęli podczas wykonywania swoich obowiązków zawodowych na tysiącach mil 
nowojorskich autostrad lub w ich pobliżu, w tym pracowników Stanowego Departamentu 
Transportu i Thruway Authority, pracowników miejskich autostrad, wykonawców, 
konsultantów i pracowników służb holowniczych.  
  
„Pomnik ten honoruje ciężko pracujących Nowojorczyków, którzy ryzykują swoje 
osobiste bezpieczeństwo budując nasze mosty, brukując nasze drogi i utrzymując 
naszą infrastrukturę, abyśmy mogli bezpiecznie docierać do celów swoich podróży”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Stanowi on trwały hołd dla wszystkich tych, którzy 
stracili życie wykonując swoje obowiązki oraz przypomina że ci oddani pracownicy 
każdego dnia czynią nasze drogi i mosty bezpieczniejszymi. Wszyscy jesteśmy im winni 
dług wdzięczności.”  
 
Według Federalnego Biura Statystyki Pracy w latach 2003–2017 przy budowie dróg w 
Stanach Zjednoczonych straciło życie 1844 pracowników, średnio 123 rocznie. Tylko w 
czasie swojego istnienia w Stanowym Departament Transportu stracił 56 pracowników.  
 
Nowy pomnik zawiera centralny punkt, w którym znajduje się rzeźba z brązu 
przedstawiająca łopatę, kask i obuwie robocze na platformie otoczonej czterema 
stożkami drogowymi z brązu i tablicą dedykacyjną. Wokół pomnika znajdują się 
wybrukowane chodniki i miejsca do siedzenia, gdzie można oddać się refleksji. Ponadto 
wzdłuż i po jego zewnętrznej stronie zasadzono krzewy i drzewa.  
 
Komisarz Stanowego Departamentu Transportu, Marie Therese Dominguez, 
powiedziała: „Pomnik ten stanowi trwały hołd dla wielu pracowników autostrad i 
transportu, którzy złożyli najwyższą ofiarę w służbie społeczeństwu. Jesteśmy 
dozgonnie wdzięczni kobietom i mężczyznom, którzy budują, obsługują i utrzymują 



 

 

nasze drogi, a ten nowy pomnik będzie stanowić trwałe przypomnienie dla wszystkich 
Nowojorczyków o pracy, jaką wykonują i o zagrożeniach, na jakie są narażeni, aby 
zapewnić nam bezpieczeństwo. Dziękujemy gubernator Hochul i organizatorom 
Wielkich Targów Stanu Nowy Jork za pomoc w postawieniu tego pomnika. 
Jednocześnie apelujemy o to, aby jadąc przez strefę robót na autostradzie, odłożyć 
telefon, nie spuszczać wzroku z drogi, zwolnić i przede wszystkim zwracać uwagę – od 
tego zależy życie.”  
  
Dyrektor wykonawczy Thruway Authority, Matthew J. Driscoll, powiedział: „Nigdy 
nie możemy zapominać o mężczyznach i kobietach, którzy stracili życie podczas pracy, 
aby nasze drogi były bezpieczniejsze. Pragnę podziękować gubernator Hochul, DOT i 
Targom Stanowym Nowego Jorku za ich wsparcie i urzeczywistnienie tego 
wzruszającego hołdu. Pracownicy autostrad każdego dnia narażają swoje życie, aby 
utrzymać i ulepszyć nasze drogi, a ten pomnik stanowi prawdziwy hołd dla ich 
poświęcenia i oddania. Pomóżcie uczynić nasze autostrady bezpieczniejszymi, 
zachowując czujność i zwalniając widząc światła awaryjne.”  
  
Nadinspektor Policji Stanowej, Kevin P. Bruen, powiedział: „Każdego dnia 
pracownicy autostrad zmagają się z niebezpiecznymi warunkami podczas wykonywania 
niezbędnej pracy w celu utrzymania nowojorskich dróg i mostów dla naszego 
bezpieczeństwa. Policja stanowa uznaje poświęcenie tych pracowników autostrad, 
którzy stracili życie wykonując swoje obowiązki. Nowy pomnik jest odpowiednim hołdem 
dla ich służby i przypomnieniem dla wszystkich, że bezpieczeństwo należy stawiać na 
pierwszym miejscu będąc za kierownicą.”  
  
Dyrektor Targów Stanu Nowy Jork, Troy Waffner, powiedział: „Ten pomnik jest 
pięknym i wzruszającym hołdem dla życia mężczyzn i kobiet, którzy zginęli podczas 
utrzymywania bezpieczeństwa na naszych mostach i drogach. Jesteśmy zaszczyceni, 
że to właśnie my możemy go mieć w naszych progach. Setki tysięcy Nowojorczyków 
będą oglądać ten pomnik każdego roku i przypominać sobie, że powinni robić to, co do 
nich należy, aby chronić naszych najważniejszych pracowników autostrad.”  
  
DOT cały czas pracuje nad zwiększaniem bezpieczeństwa swoich pracowników. 
Przenośne pasy ostrzegawcze poprzedzające strefy robót i zapobiegające rozpraszaniu 
uwagi podczas jazdy są obecnie wykorzystywane w każdym regionie stanu w strefach 
prac utrzymaniowych i projektowych wykonawców, aby lepiej chronić osoby 
sygnalizujące i pracowników transportu. Aby lepiej chronić pracowników transportu, 
wdrażane są również kamery w strefach robót i prac konserwacyjnych prowadzonych 
przez DOT i w strefach robót prowadzonych przez wykonawców projektów w całym 
stanie Nowy Jork.  
 
W tym roku Thruway Authority wprowadza ponad tuzin nowych ciężarówek w czterech 
działach utrzymania w całym stanie, które są wyposażone w udoskonaloną technologię 
skoncentrowaną bezpośrednio na poprawie bezpieczeństwa w strefie robót. Pojazdy 
wyposażone są w duże sterowane sygnałem z radaru tablice świetlne, które ostrzegają 
kierowców o ograniczeniu prędkości w strefie robót w porównaniu z prędkością 



 

 

zbliżania się do strefy, strzałki kierunkowe, zabezpieczenia i szersze wzmocnione 
przenośniki koszowe z bramkami obrotowymi, które pozwalają łatwiej i bezpieczniej 
rozstawiać lub zbierać pachołki i beczki.  
 
Dzisiejsze odsłonięcie ma miejsce w czasie, gdy policja stanowa Nowego Jorku i 
lokalne organy ścigania wypisują rekordowe ilości mandatów, walcząc z kierowcami, 
którzy rażąco nie przestrzegają przepisów ruchu drogowego w strefach robót 
drogowych w ramach operacji „Hardhat”. W ubiegłym roku policja stanowa wydała 1770 
mandatów podczas działań prowadzonych w ramach inicjatywy „Operation Hardhat”, 
czyli o prawie 70 procent więcej niż w 2019 r. Tylko w tym roku oficerowie policji i 
lokalne organy ścigania wydały ponad 1600 mandatów w ramach tej inicjatywy.  
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