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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA UKOŃCZENIE INWESTYCJI O WARTOŚCI 
32,7 MLN USD OBEJMUJĄCEJ PRZEBUDOWĘ KLUCZOWEGO ODCINKA DROGI 

STANOWEJ 112 W HRABSTWIE SUFFOLK 
 

Poszerzenie drogi, wydzielenie pasów do skrętów i utworzenie pasa zieleni na 
środku drogi zwiększają bezpieczeństwo podróżnych i usprawniają poruszanie 

się po tej kluczowej trasie komunikacyjnej 
 

Przedsięwzięcie to stanowi kontynuację wcześniejszych prac modernizacyjnych 
prowadzonych na tej drodze 

 
Zdjęcia są dostępne tutaj 

 
Gubernator Kathy Hochul poinformowała dzisiaj o ukończeniu wartej 32,7 mln USD 
inwestycji, w ramach której przebudowano wynoszący 1,7 mili odcinek drogi stanowej 
112 w hrabstwie Suffolk, co zwiększa bezpieczeństwo podróżnych i usprawnia 
poruszanie się po tej ważnej dla kierowców z Long Island drodze. W ramach tego 
przedsięwzięcia wprowadzono szereg udoskonaleń między Granny Road a węzłem na 
Long Island Expressway w mieście Brookhaven, dzięki czemu odcinek ten jest lepiej 
przystosowany do obsługi rosnącej populacji regionu i często uczęszczanych miejsc 
komercyjnych, takich jak pobliski park rozrywki Country Fair Entertainment and Event 
Park. 
 
Nowo ukończona inwestycja stanowi kontynuację sukcesu wcześniejszych prac 
modernizacyjnych na sąsiednim odcinku drogi stanowej 112, które ukończono w 2017 
roku. W ramach obu inicjatyw zmodernizowano łącznie ponad 3 mile tej ruchliwej drogi, 
biegnącej przez Long Island od Port Jefferson nad zatoką Long Island Sound do 
Patchogue nad laguną Great South Bay. 
 
„Wciąż walczymy ze skutkami COVID-19 i poprawia się sytuacja gospodarcza 
w regionie, więc wprost musimy nadal inwestować w sieć transportową na miarę 
potrzeb XXI wieku” — powiedziała gubernator Hochul. „Takie przedsięwzięcia 
świetnie ilustrują nasze dążenie, aby mieszkańcy hrabstwa Suffolk i innych obszarów 
stanu mieli do dyspozycji drogi, które umożliwią sprawny i bezpieczny przewóz ludzi 
oraz towarów w kolejnych latach”. 
  

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-11/NY112_Completed.pdf


Ulepszenia obejmują szersze pasy ruchu, nowe pasy do skrętów na ważnych 
skrzyżowaniach, zatoki postojowe dla autobusów, nowe kanały odprowadzające wodę 
deszczową oraz pas zieleni na środku drogi. Wydzielono też pasy ruchu dla rowerów w 
obu kierunkach. Ponadto — z myślą o większym bezpieczeństwie pieszych — 
wybudowano nowe chodniki i krawężniki, dodano odblaskowe oznakowanie chodników 
i zainstalowano sygnalizację świetlną na przejściach. 
 
Poprzednia inwestycja o wartości 16,7 mln USD na drodze stanowej 112 rozpoczęła 
się w 2015 roku i zaowocowała modernizacją odcinka drogi od Granny Road na północ 
do drogi stanowej 25 (Middle Country Road). 
 
Komisarz Wydziału Transportu Marie Therese Dominguez powiedziała: „Na całym 
terenie Long Island władze stanu Nowy Jork inwestują w projekty, które mają kluczowe 
znaczenie dla poprawy naszej infrastruktury, gospodarki i jakości życia mieszkańców. 
Ulepszenia na drodze stanowej 112 pomogą utrzymać bezpieczeństwo i efektywność 
przewozu ludzi oraz towarów w tym regionie przez wiele lat”. 
 

Senator stanowy Mario Mattera powiedział: „Aby wspomóc odbudowę regionalnej 
gospodarki, władze stanu muszą inwestować w ważne przedsięwzięcia 
infrastrukturalne, takie jak to na drodze 112.Zrealizowane modernizacje ułatwią 
okolicznym mieszkańcom poruszanie się po tym odcinku drogi i zwiększą dostępność 
lokalnych firm dla potencjalnych klientów.Dziękuję wszystkim ciężko pracującym 
mężczyznom i kobietom za wszystko to, co zrobili dla rozwoju całego naszego 
regionu”. 
  
Senator stanowa Alexis Weik powiedziała: „Droga 112 rozpaczliwie potrzebowała 
remontu, więc dzisiejsze ogłoszenie jest dobrą wiadomością z perspektywy 
bezpieczeństwa kierowców, zwiększenia płynności ruchu, upiększenia okolicy 
i poprawy stanu chodników dla pieszych. Wszystko to bardzo się przyda w tym 
rozwijającym się korytarzu biznesowym”. 
  
Członek Zgromadzenia Joe DeStefano powiedział: „W obliczu bliskiego 
zakończenia tego przedsięwzięcia pragnę podziękować za cierpliwość mieszkańcom 
hrabstwa Suffolk i wszystkim osobom poruszającym się po drodze 112.Bardzo się 
cieszymy , że ta realizacja dobiega końca.Dzięki dodatkowym funduszom na 
infrastrukturę w całym stanie Nowy Jork mamy nadzieję zadbać, by nasze drogi 
i tereny zabudowane były bezpieczniejsze dla wszystkich podróżnych”.  

  
Kierowcy są proszeni o zmniejszenie prędkości i odpowiedzialną jazdę w pobliżu stref 
prowadzenia prac drogowych. Wysokość mandatów za przekroczenie prędkości w 
strefie prowadzenia prac jest podwajana.Wyroki skazujące za dwa lub więcej 
wykroczeń za przekroczenie prędkości w strefie pracy mogą skutkować zawieszeniem 
prawa jazdy. 
 



Aby uzyskać aktualne informacje o warunkach drogowych, należy zadzwonić pod 
numer 511, odwiedzić stronę www.511ny.org, lub pobrać bezpłatną aplikację mobilną 
511NY. 
 
Zachęcamy do obserwowania kont NYSDOT na Twitterze: @NYSDOT i 
@NYSDOTLI.Zapraszamy też na naszą stronę na Facebooku: 
Facebook.com/NYSDOT. 
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