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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZAKOŃCZENIE PRAC NAD WARTYM 10 MLN
USD PROJEKTEM POPRAWY BEZPIECZEŃSTWA WZDŁUŻ GRAND CENTRAL
PARKWAY W QUEENS
Przebudowane wjazdy i zjazdy poprawiają płynność ruchu i zmniejszają
zagęszczenie ruchu wzdłuż ważnej arterii komunikacyjnej
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że zakończono budowę wartego 10 mln USD
projektu, w ramach którego przebudowano ważne wjazdy i zjazdy wzdłuż Grand
Central Parkway w Queens, zwiększając tym samym bezpieczeństwo i zmniejszając
zagęszczenie ruchu na tej intensywnie uczęszczanej arterii dla osób dojeżdżających
do pracy w Nowym Jorku.
W ramach projektu połączono wjazdy i zjazdy na odcinku autostrady pomiędzy Francis
Lewis Boulevard i 188th Street w kierunku wschodnim oraz pomiędzy Clearview
Expressway i 188th Street w kierunku zachodnim, tworząc dodatkowe pasy ruchu w
każdym kierunku, które zapewniają kierowcom dodatkową przestrzeń do wjazdu i
wyjazdu z autostrady. Projekt zapewni również łatwiejszy dostęp dla 3. jednostki
patrolu autostradowego Departamentu Policji Nowego Jorku (New York Police
Department), która stacjonuje w pobliżu.
„Kontynuujemy inwestycje w naszą infrastrukturę drogową, aby zmniejszyć zatłoczenie
dróg i sprostać wymaganiom XXI wieku”, powiedziała Gubernator Hochul. „Dzięki
temu projektowi zmotoryzowanym będzie łatwiej i bezpieczniej wjeżdżać i wyjeżdżać z
jednej z najbardziej ruchliwych autostrad Nowego Jorku, poprawiając podróż wzdłuż
korytarza Grand Central Parkway, który jest kluczową arterią zapewniającą rozwój
gospodarczy całej metropolii”.
W ramach projektu, który został rozpoczęty wiosną 2020 roku, utworzono dodatkowy
pas ruchu w kierunku zachodnim, łącząc wjazd z biegnącej na południe drogi
ekspresowej Clearview Expressway z wyjazdem z 188th Street (wyjazd 19). Kierowcy
jadący z Clearview mogą również korzystać z tego dodatkowego pasa, aby dostać się
na Francis Lewis Boulevard (zjazdy 20A i 20B) i 188th Street bez konieczności
wjeżdżania na Grand Central Parkway.
Dodatkowy pas ruchu w kierunku wschodnim został utworzony poprzez połączenie
wjazdu na 188th Street z wyjazdem biegnącej na południe Francis Lewis Blvd (zjazd
20B). Kierowcy wjeżdżający od strony 188th Street mogą również korzystać z tego

pasa, aby dostać się na biegnącą na południe Francis Lewis Boulevard bez
konieczności wjeżdżania na autostradę.
Inne ulepszenia w ramach projektu obejmują nowe oświetlenie LED, oznakowanie
chodników, bariery energochłonne i bariery betonowe. Choć główna budowa została
już zakończona, prace wykończeniowe – w tym architektura krajobrazu i czyszczenie
kanalizacji – będą przeprowadzone w okresie zbliżającej się jesieni.
Komisarz Departamentu Transportu Stanu Nowy Jork (New York State
Department of Transportation, DOT), Marie Therese Dominguez, powiedziała:
„Bezpieczna i wydajna sieć transportowa jest niezbędna dla dobrostanu naszych
społeczności i stałego wzrostu naszej gospodarki. Nowe wjazdy, zjazdy i dodatkowe
pasy ruchu na autostradzie Grand Central Parkway poprawią bezpieczeństwo i
usprawnią podróżowanie wzdłuż ważnego korytarza transportowego, co jeszcze
bardziej pokazuje zaangażowanie stanu Nowy Jork w odbudowę naszej infrastruktury z
korzyścią dla wszystkich mieszkańców stanu Nowy Jork”.
Członkini Izby Reprezentantów, Grace Meng, powiedziała: „Kontynuacja inwestycji
w drogi i autostrady w naszym regionie jest niezbędna, zwłaszcza, że staramy się stale
unowocześniać i ulepszać naszą infrastrukturę. Ukończenie realizacji tego kluczowego
projektu poprawi bezpieczeństwo, zmniejszy zatory i usprawni przepływ ruchu na tej
ważnej autostradzie. Ułatwi to lokalnym mieszkańcom przejazd Grand Central
Parkway, a to z kolei pomoże naszej gospodarce i poprawi jakość życia w Queens.
Dziękuję Gubernator Hochul za doprowadzenie do końca realizacji tego projektu”.
Senator John Liu powiedział: „To wspaniała wiadomość, że Departament Transportu
Stanu Nowy Jork zakończył projekt poprawy bezpieczeństwa wzdłuż Grand Central
Parkway. Projekt ten przyczyni się do zwiększenia mobilności i poprawy
bezpieczeństwa na tej ważnej arterii komunikacyjnej. Ukończenie tego kluczowego
projektu infrastrukturalnego usprawni możliwości transportowe dla lokalnych
mieszkańców oraz dla osób podróżujących do i z Nowego Jorku”.
Członek Zgromadzenia, David Weprin, powiedział: „Bardzo potrzebna modernizacja
Grand Central Parkway poprawia bezpieczeństwo wszystkich kierowców, którzy
korzystają z tej autostrady. Dziękuję Departamentowi Transportu Stanu Nowy Jork i
Gubernator Kathy Hochul za odnowienie infrastruktury transportowej w Queens,
począwszy od montażu nowych barier energochłonnych i oznakowania chodników, po
oświetlenie LED i poprawę płynności ruchu”.
Burmistrz gminy Queens, Donovan Richards, powiedział: „Ukończenie tego
projektu jest wielkim zwycięstwem w wysiłkach na rzecz poprawy bezpieczeństwa i
płynności ruchu wzdłuż Grand Central Parkway. Grand Central jest główną autostradą
dla kierowców z Queens i dziękuję Gubernator Hochul i stanowej komisarz ds.
transportu, Marie Therese Dominguez, za priorytetowe potraktowanie tego projektu.
Jest to kolejny duży krok naprzód w kierunku bezpieczniejszych dróg w naszym
regionie”.

Członek Rady Miasta Nowy Jork, Barry S. Grodenchik powiedział: „W czasie, gdy
ruch drogowy wydaje się wszędzie zwiększać, ulepszone wjazdy i zjazdy na Grand
Central Parkway i Clearview Expressway to dobra wiadomość dla mieszkańców
wschodniego Queens i dla wszystkich kierowców, którzy przemierzają nasze
autostrady. Cieszę się na możliwość łatwiejszego i bezpieczniejszego podróżowania
po tych ważnych drogach”.
Członek Rady Miasta Nowy Jork, James F. Gennaro, powiedział: „Chciałbym
podziękować władzom stanowym za dokonanie tej ważnej inwestycji w infrastrukturę
Queens. Ulepszenia na Grand Central Parkway nie tylko poprawią warunki ruchu
drogowego, ale także poprawią bezpieczeństwo osób dojeżdżających do pracy.
Ukończenie tego projektu to wspaniała wiadomość dla mieszkańców Queens”.
Zachęcamy do obserwowania Wydziału Transportu Stanu Nowy Jork (NYSDOT) na
Twitterze: @NYSDOT i NYSDOT New York City (@NYSDOT_NYC) |
Twitter. Polecamy też stronę NYSDOT na Facebooku: facebook.com/NYSDOT
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