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GUBERNATOR HOCHUL PUBLIKUJE RAPORT WYKONALNOŚCI DLA 
PROJEKTU INTERBOROUGH EXPRESS    

   
Kolejne kroki obejmują konsultacje społeczne na Brooklynie i w Queens oraz 

proces przeglądu środowiskowego prowadzony zgodnie z wytycznymi 
gubernator ogłoszonymi w orędziu stanowym na 2022 rok   

   
Kompletne studium wykonalności jest dostępne tutaj  

   
Projekt zapewniłby obsługę 80 000 podróżnych dziennie i połączenia z 17 liniami 

metra i koleją Long Island Rail Road   
   

Przewidywany całkowity czas podróży będzie wynosić mniej niż 40 minut   
    

Gubernator Kathy Hochul oraz pełniący obowiązki przewodniczącego i dyrektora 
generalnego Zarządu Transportu Metropolitarnego (Metropolitan Transportation 
Authority. MTA), Janno Lieber, przedstawili dziś wyniki trwającego rok studium 
oceniającego wykonalność inwestycji Interborough Express, transformacyjnego 
projektu tranzytowego, który ma na celu zapewnienie mieszkańcom Brooklynu i 
Queens dostępu do aż 17 linii metra i kolei Long Island Rail Road oraz znaczne 
skrócenie czasu podróży w obu dzielnicach i pomiędzy nimi.  
  

„Infrastruktura to przede wszystkim odpowiedni transport komunikacyjny, a projekt 
Interborough Express zapewnia mieszkańcom możliwość dotarcia do rodziny i 
przyjaciół, jednocześnie podnosząc jakość ich życia”, powiedziała gubernator 
Hochul. „Interborough Express zwiększy komunikację pomiędzy Brooklynem a 
Queens, nie tylko skracając czas dojazdu do pracy, ale także ułatwiając połączenie z 
liniami metra na całej trasie. Po zakończeniu studium wykonalności możemy przejść 
do jego kolejnego etapu i być o krok bliżej do tego, by projekt Interborough Express 
stał się rzeczywistością dla mieszkańców stanu Nowy Jork”.  

  
Na podstawie wyników studium wykonalności można stwierdzić, że istnieje wyraźne 
zapotrzebowanie na transport pasażerski obok istniejącego ruchu towarowego, a 
także, że szybki transport autobusowy (Bus Rapid Transit); szybka kolej miejska (Light 
Rail) i konwencjonalna kolej dalekobieżna (Heavy Rail) to kolejne możliwe środki 
transportu.  
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Zgodnie z oświadczeniem gubernator Hochul, wydanym w orędziu stanowym na 2022 
rok (2022 State of the State), następnym krokiem MTA jest przeprowadzenie 
wymaganego przez rząd stanowy i federalny procesu przeglądu środowiskowego, 
który obejmie również zaangażowanie społeczeństwa w celu zebrania opinii 
mieszkańców, wybranych urzędników i innych kluczowych interesariuszy, aby 
kontynuować proces określania najbardziej odpowiedniego środka transportu.  
   
Projekt Interborough Express wykorzystałby istniejącą trasę Bay Ridge Branch – 
towarową linię kolejową przebiegającą przez Brooklyn i Queens – łączącą 
zróżnicowane pod względem etnicznym i społeczno-ekonomicznym dzielnice, takie jak 
Bay Ridge, Sunset Park, Borough Park, Kensington, Midwood, Flatbush, Flatlands, 
New Lots, Brownsville, East New York, Bushwick, Ridgewood, Middle Village, 
Maspeth, Elmhurst i Jackson Heights. Inwestycja ta obejmowałaby kilka nowych linii w 
dzielnicach, które obecnie nie mają efektywnych połączeń między sobą, a w niektórych 
przypadkach także z Manhattanem.  
  
Jak wynika z przeprowadzonego badania, aż siedem na dziesięć osób korzystających 
z tych usług będzie pochodziło ze społeczności kolorowych, około połowa z 
gospodarstw domowych nieposiadających samochodów, a około jedna trzecia to 
osoby żyjące w gospodarstwach domowych na poziomie lub poniżej 150% federalnej 
granicy ubóstwa.  
    
Przewodniczący i dyrektor generalny MTA, Janno Lieber, powiedział: 
„Pasażerowie MTA zasługują na niezawodny i szeroko dostępny system transportu, 
który promuje równość, a to badanie dowodzi, że projekt Interborough Express 
zapewni lepszy dostęp do miejsc pracy, edukacji i możliwości ekonomicznych dla około 
80 000 nowojorczyków w Queens i na Brooklynie. Pragnę podziękować gubernator 
Hochul za jej przywództwo w tym ekscytującym projekcie i z radością czekam na 
podjęcie współpracy z lokalnymi społecznościami, aby rozpocząć nad nim prace”.   
   
Projekt mógłby zapewnić potencjalne połączenia z maksymalnie 17 liniami metra 
(2,3,5,7,A,B,C,D,E,F,J,L,M,N,Q,R,Z), obsługującymi obszary Brooklynu i Queens, przy 
czym wstępne badania wskazują, że w ciągu tygodnia może korzystać z niego do 
80 000 osób, a roczna liczba pasażerów wyniesie około 2,5 miliona. Czas podróży 
między Brooklynem a Queens mógłby zostać skrócony nawet o 30 minut w każdą 
stronę, w zależności od odległości.   
   
W godzinach szczytu proponowane pociągi będą kursować maksymalnie z 
pięciominutowymi odstępami, a poza szczytem z odstępami do 10 minut w innych 
porach dnia. Liczba i lokalizacja stacji wzdłuż 14-milowego korytarza zostanie 
określona w ramach kolejnych badań środowiskowych, planistycznych i inżynieryjnych. 
Ponadto, planiści ds. transportu są przekonani, że nowa usługa będzie stanowić 
efektywne uzupełnienie Projektu Tunelu Kolejowego Cross Harbor dla Transportu 
Towarowego (Cross-Harbor Rail Freight Tunnel), dlatego też gubernator Hochul 
nakazała Zarządowi Portów (Port Authority) ukończenie przeglądu środowiskowego dla 
tunelu towarowego, o czym wspomniała w swoim orędziu stanowym. Zwiększenie 
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przewozów kolejowych i zmniejszenie ruchu samochodów ciężarowych może mieć 
znaczący wpływ na ten region.  
   
Określenie taryf będzie obowiązkiem Zarządu MTA w momencie wdrożenia; oczekuje 
się, że będą one równoważne standardowym opłatom za przejazd metrem.   
   
Projekt Interborough Express mógłby być realizowany w wielu różnych konfiguracjach, 
w zależności od takich czynników jak tryb pracy, częstotliwość usług, lokalizacja stacji i 
i połączenie z istniejącymi torami do przewozu towarów. Całkowity koszt projektu 
zostanie określony w ramach zbliżającego się przeglądu środowiskowego i procesu 
projektowania.   
  

Senator, Kirsten Gillibrand, powiedziała: „Projekt Interborough Express stanowiłby 
przełomowe rozwiązanie dla wielu mieszkańców Brooklynu i Queens, którzy nie mają 
odpowiedniego dostępu do transportu publicznego. Pozwoli on potencjalnie skrócić 
czasu podróży nawet dla 80 000 nowojorczyków korzystających z niego każdego dnia, 
a jednocześnie zmniejszyć zatory drogowe i zanieczyszczenie środowiska. MTA jest 
siłą napędową miasta Nowy Jork i będę kontynuować walkę, aby upewnić się, że 
otrzyma fundusze federalne, których potrzebuje, aby zapewnić niezawodny, 
bezpieczny i wydajny transport dla każdego nowojorczyka”.  

  

Reprezentant, Jerry Nadler, powiedział: „Interborough Express to ważny projekt, 
który ma potencjał, aby rozszerzyć dostęp do możliwości transportu do pozbawionych 
odpowiednich zasobów społeczności w Brooklynie i Queens. Projekt ten może i 
powinien współistnieć z Projektem Tunelu Kolejowego Cross Harbor dla Transportu 
Towarowego, który ostatecznie umożliwiłby połączenie regionu metropolii stanu Nowy 
Jork z krajową siecią kolei towarowej, usuwając ciężarówki z naszych ulic i kierując je 
do nie w pełni wykorzystywanej sieci kolejowej. Dzięki tym projektom zwiększy się 
równość w dostępie do transportu i zmniejszy emisja dwutlenku węgla. Z 
zadowoleniem przyjmuję fakt, że projekty te będą mogły być finansowane z nowych 
funduszy federalnych w ramach dwustronnej ustawy o infrastrukturze (Bipartisan 
Infrastructure Law), dlatego pragnę podziękować gubernator, Kathy Hochul, która 
mocno wspierała oba projekty. Z niecierpliwością czekam na współpracę z nią przy 
realizacji tych projektów, aby poprawić możliwości transportu dla wszystkich 
nowojorczyków”.  
  
Burmistrz miasta Nowy Jork, Eric Adams, powiedział: „Projekt Interborough 
Express to kreatywna propozycja i ważny krok w kierunku naszego wspólnego celu, 
jakim jest zapewnienie lepszych połączeń dla nowojorczyków żyjących na terenie tzw. 
pustyni tranzytowej, a także bardzo potrzebnego rozwoju gospodarczego. Dzięki 
efektywnemu wykorzystaniu istniejącej infrastruktury możemy zapewnić możliwości 
dojazdu setkom tysięcy potencjalnych pasażerów z Middle Village i Midwood oraz z 
Brownsville i Bushwick. Wyrażam uznanie dla gubernator Hochul i cieszę się, że 
możemy razem pracować nad tą inicjatywą, aby Brooklyn i Queens mogły się 
rozwijać”.  

  



Prezydent dzielnicy Brooklyn, Antonio Reynoso, powiedział: „Pragnę podziękować 
gubernator Hochul za powrót do tego pomysłu, który ma potencjał zapewnienia bardzo 
potrzebnych połączeń z tzw. pustyniami tranzytowymi w naszej dzielnicy i może pomóc 
zmniejszyć zależność od samochodów. Jestem szczególnie podekscytowany jego 
potencjałem w zakresie zapewnienia mieszkańcom dostępu do nowych możliwości 
kształcenia i pracy, które wcześniej mogły być dla nich niedostępne. Z niecierpliwością 
czekam na współpracę z gubernator i jej zespołem, aby zapewnić, że realizacja tego 
projektu wypisuje się w promowanie równości i uwzględnia każdą społeczność w 
procesie planowania”.  
  
Prezydent dzielnicy Queens, Donovan Richards, powiedział: „Aktywność każdej 
społeczności miejskiej, zwłaszcza tak rozległej i zróżnicowanej jak Queens i Brooklyn, 
w dużej mierze zależy od niezawodności systemu transportu publicznego. Zbyt wiele 
rodzin w obu dzielnicach – w tym społeczności, które nazywają je domem – nie ma 
jednak możliwości podróżowania między Queens i Brooklynem w szybki i efektywny 
sposób, co stanowi niepotrzebne utrudnienie dla ich dobrobytu ekonomicznego. 
Wyrażam uznanie dla gubernator Hochul za jej zdecydowane skupienie się na 
połączeniu pomiędzy Brooklynem a Queens i liczę na jej partnerstwo, gdy będziemy 
zapewniać tysiącom rodzin z Queens i Brooklynu dostęp do nowych możliwości 
zatrudnienia w każdej z tych dzielnic, jednocześnie znacznie skracając czas dojazdu 
do pracy”.  
  
Senator, Joseph P. Addabbo, powiedział: „Doceniam wizję i dążenia gubernator 
Hochul do usprawnienia systemu transportu publicznego w Queens, co może 
przynieść korzyści tysiącom nowojorczyków. Projekt Interborough Express to śmiałe 
przedsięwzięcie i z niecierpliwością czekam na wyniki procesu przeglądu 
środowiskowego, a także na współpracę z administracją gubernator w zakresie 
identyfikacji i rozwiązywania problemów, jakie mogą mieć osoby zamieszkujące 
obszary w pobliżu tej trasy”.  
  
Senator, Andrew Gounardes, powiedział: „Projekt Interborough Express to 
przełomowa inicjatywa dla południowej części Brooklynu oraz wszystkich społeczności 
Brooklynu i Queens, którym historycznie brakowało niezawodnego transportu. Pozwoli 
on zwiększyć możliwości ekonomiczne kulturalne na całym odcinku od Bay Ridge do 
Jackson Heights i może mieć znaczący wpływ na życie setek tysięcy nowojorczyków. 
Zapewnienie nowojorczykom możliwości wspierania lokalnych firm, rozwijania kariery 
zawodowej i inwestowania w swoje społeczności stanowi klucz do rewitalizacji 
naszego miasta, dlatego chętnie będę kontynuować współpracę z gubernator Hochul i 
MTA, aby to urzeczywistnić”.  

  
Senator, Kevin Parker, powiedział: „Zbyt długo nasze społeczności klasy robotniczej 
na Brooklynie i Queens były niedostrzegane i pomijane w przestarzałej mapie metra, 
stworzonej w innej epoce dla innego miasta. Proponowane przez gubernator 
rozszerzenie obecnego systemu metra o Interborough Express to myślenie 
przyszłościowe i ambitna inwestycja, która sprawi, że amerykański sen stanie się 
bardziej osiągalny, a miasto Nowy Jork bardziej równościowe”.  



  
Senator, Roxanne Persaud, powiedziała: „Wyrażam uznanie dla gubernator Hochul 
za podjęcie tej odważnej inicjatywy. Projekt Interborough Express jest potrzebny 
szczególnie dla społeczności, które są tzw. pustyniami tranzytowymi. Jego realizacja 
pozwoli na skrócenie czas podróży i zapewni większą elastyczność w jej planowaniu. Z 
niecierpliwością czekam na jego ukończenie i zapewnienie więcej opcji transportu”.  
  

Senator, Julia Salazar, powiedziała: „Interborough Express pozytywnie wpłynie na 
sposób dojazdów członków naszej społeczności z Brooklynu i Queens do pracy oraz 
korzystania z komunikacji z resztą miasta. Plan gubernator jest odpowiedzią na 
niektóre z poważnych potrzeb i obaw nowojorczyków, którzy każdego dnia korzystają z 
transportu publicznego. Z niecierpliwością czekam na postępy w realizacji tego planu i 
jego rezultaty w naszych dzielnicach”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Catalina Cruz, powiedziała: „Interborough Express 
stanowi wyjątkową okazję do zwiększenia transportu masowego i przeciwdziałania 
trwałym skutkom zatorów komunikacyjnych dla środowiska. Jak pokazuje studium 
wykonalności, większość społeczności, które z niego skorzystają, to kolorowi 
nowojorczycy z klasy robotniczej i osoby ubogie. Zobowiązuję się do współpracy z 
gubernator Hochul i jej administracją, jak również z MTA, aby zapewnić, że ich głosy w 
całym procesie zostaną wysłuchane. Dziękuję gubernator za jej zainteresowanie i 
czekam na wyniki badań środowiskowych, które również zleciła”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Jessica González-Rojas, powiedziała: „Doceniam 
przywództwo gubernator w sprawie projektu Interborough Express i uważam, że to 
jeden ze sposobów, w jaki możemy zacząć budować lepiej, koncentrując się na 
równości rasowej w dążeniu do poprawy naszych systemów, w tym naszego systemu 
transportu. Rzeczywistość jest taka, że w mieście Nowy Jork nadal istnieje wiele tzw. 
pustyń tranzytowych, które jedynie odizolowują społeczności osób kolorowych od 
reszty mieszkańców. Jestem szczególnie podekscytowana, że mieszkańcy Jackson 
Heights mogą na tym skorzystać. Wierzę, że proces przeglądu federalnego pozwoli 
nam ruszyć do przodu w kierunku przyszłości tranzytu w naszym mieście, dzięki czemu 
będziemy mogli pracować nad lepszym połączeniem naszych dzielnic i społeczności”.  
  
Członkini Zgromadzenia i przewodnicząca Komisji ds. dróg i zasobów, Helene 
Weinstein, powiedziała: „W imieniu tysięcy osób z mojego okręgu wyborczego, które 
nie mają odpowiedniego dostępu do transportu publicznego, jestem pod wrażeniem 
proponowanego planu budowy linii ekspresowej Interborough”. „Ta kluczowa trasa 
zapewni nowe możliwości szybszego dojazdu dla osób dojeżdżających do pracy oraz 
zwiększy dostępność między Queens a Brooklynem. Wyrażam uznanie dla gubernator 
Hochul za jej niezłomne oddanie w dążeniu do zapewnienia mieszkańcom całego 
miasta możliwości lepszego dostępu niż kiedykolwiek wcześniej”.  
  
Przewodnicząca Rady Miasta Nowy Jork, Adrienne Adams, powiedziała: „Władze 
Miasta Nowy Jork są gotowe do realizacji ambitnych i transformacyjnych projektów 
infrastrukturalnych, które połączą dzielnice Brooklynu i Queens. Projekt Interborough 



Express ma potencjał, aby wpłynąć na życie blisko 900 000 mieszkańców i 260 000 
pracowników miasta, którzy odnieśliby korzyści z dodatkowych opcji transportu 
masowego. Teraz, bardziej niż kiedykolwiek wcześniej, musimy inwestować w projekty, 
które będą generować miejsca pracy, pobudzać naszą lokalną gospodarkę i wspierać 
nasze małe firmy. Dziękuję gubernator Hochul za jej przywództwo i wizję, i z 
niecierpliwością czekam na realizację projektu Interborough Express”.  
  

Członek Rady Miasta Nowy Jork, Robert Holden, powiedział: „Z zadowoleniem 
przyjmuję fakt, że gubernator Hochul powróciła do tego planu i dziękuję jej za 
uwzględnienie potrzeb Queens. Jesteśmy wyjątkową dzielnicą o największej 
różnorodności mieszkańców i najbardziej zróżnicowanych potrzebach. Jedną z nich 
jest lepszy transport publiczny. W moim okręgu mamy deficyt tranzytu publicznego, a 
ten projekt mógłby pomóc wielu ludziom w przemieszczaniu się i skrócić czas dojazdu 
do pracy. Potrzebujemy dokładnego studium, aby zbadać każdy aspekt tego, jak ten 
projekt wpłynie na poszczególne obszary naszej dzielnicy, dlatego z niecierpliwością 
czekam na współpracę z gubernator Hochul i wszystkimi zainteresowanymi stronami”.  

  

Członek Rady Miasta Nowy Jork, Shekar Krishnan, powiedział: „Mój dystrykt, 
obejmujący Elmhurst i Jackson Heights w Queens, stanowi bijące serce miasta w 
czasie tej pandemii, gdzie dostawcy, pracownicy służby zdrowia i nauczyciele 
przemieszczają się rowerami, autobusami i metrem po całym mieście. Z tego powodu 
jestem niezmiernie podekscytowany, że projekt Interborough Express będzie 
realizowany w naszej społeczności, aby zapewnić jeszcze szybszy i bardziej 
niezawodny transport dla mieszkańców Queens i Brooklynu”.  

  
Przewodniczący Rady Budownictwa i Branży Budowlanej Stanu Nowy Jork oraz 
przewodniczący Rady Budownictwa i Branży Budowlanej Regionu Greater New 
York, Gary LaBarbera, powiedział: „To ważny pierwszy krok w kierunku rozpoczęcia 
realizacji przemyślanego i skutecznego planu infrastrukturalnego, który nie tylko 
zwiększy liczbę połączeń między społecznościami, ale także pozwoli stworzyć tysiące 
miejsc pracy dla klasy średniej i zapewni dodatkowe korzyści. Przełomowy projekt 
Interborough Express będzie kluczowym elementem infrastruktury transportowej stanu 
Nowy Jork w nadchodzących latach, dlatego wyrażamy uznanie dla gubernator Hochul 
za jej wizję, przywództwo i zaangażowanie w jego realizację”.  
  

Wiceprezes wykonawczy w organizacji Regional Plan Association, Kate Slevin, 
powiedziała: „Organizacja Regional Plan Association jest zachwycona, że gubernator 
Hochul i MTA zakończyli wstępne analizy dotyczące projektu Interborough Express, 
który stanowi rozwinięcie planu Triboro po raz pierwszy zaproponowanego przez RPA 
w 1996 r. Interborough Express to kluczowy projekt dla osiągnięcia celów rządu stanu 
Nowy Jork w zakresie równego dostępu do transportu, rozwoju gospodarczego i 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym, ponieważ trasa połączy wiele obszarów 
miasta zależnych od transportu samochodowego z 17 liniami metra i Long Island Rail 
Road. Realizując pierwsze od pokoleń bezpośrednie połączenie tranzytowe pomiędzy 
Brooklynem a Queens, projekt Interborough Express to ogromny krok naprzód w 
odchodzeniu od naszego systemu tranzytowego skoncentrowanego na Manhattanie w 



kierunku bardziej kompleksowego modelu, który przyniesie korzyści wszystkim 
mieszkańcom. Na przestrzeni ostatnich pięciu lat, podczas publicznych i prywatnych 
spotkań z przedstawicielami władz, organizacjami społecznymi i biznesowymi, widzimy 
ogromne poparcie dla tego projektu”.  
  

Prezes i dyrektor generalny New York Building Congress, Carlo A. Scissura, 
powiedział: „Dzisiejsze miasto Nowy Jork zasługuje na opcje transportu masowego, 
które odzwierciedlają sposób, w jaki ludzie poruszają się w XXI wieku. To studium 
wykonalności, przeprowadzane przez MTA, będzie pierwszym krokiem do lepszego 
połączenia Brooklynu i Queens, które zamieszkuje łącznie ponad połowa mieszkańców 
miasta Nowy Jork i które stanowią przyszłość gospodarki Big Apple. Kongres 
Budowlany Stanu Nowy Jork (New York Building Congress) gratuluje i dziękuje 
gubernator Hochul oraz zarządowi MTA, pod kierownictwem Janno Liebera, za 
nadanie priorytetu transformacyjnym, ambitnym projektom infrastrukturalnym, takim jak 
Interborough Express”.  
  

Główna organizatorka stowarzyszenia Riders Alliance, Mayra Aldás-Deckert, 
powiedziała: „Interborough Express to wielki, ambitny krok w kierunku równości 
tranzytowej dla milionów kierowców w Brooklynie i Queens. Wizjonerska propozycja 
gubernator Hochul stanowi najbardziej znaczącą rozbudowę systemu tranzytowego w 
stanie Nowy Jork od czasów II wojny światowej. Poprzez wykorzystanie starej 
infrastruktury i zaoferowanie nowych opcji mieszkańcom dziesiątków gęsto 
zaludnionych dzielnic miasta, linia Interborough Express znacznie poprawi dostęp do 
pracy, edukacji, opieki zdrowotnej i innych niezbędnych możliwości”.  
  
Dyrektor wykonawczy organizacji Transportation Alternatives, Danny Harris, 
powiedział: „W celu zwalczania kryzysu klimatycznego i zapewnienia społecznościom 
większych możliwości ekonomicznych, rząd stanu Nowy Jork musi inwestować w 
zrównoważone opcje transportowe. Interborough Express jest przykładem takich 
ambitnych inwestycji, które są niezbędne, aby uczynić miasto Nowy Jork bardziej 
równościowym i odpornym. Czekamy na współpracę z gubernator Hochul i liderami w 
mieście, aby kontynuować dostarczanie mieszkańcom stanu Nowy Jork opcji, które 
pozwolą zrezygnować z samochodów na rzecz zdrowszych, bardziej wydajnych i 
ekologicznych sposobów przemieszczania się”.  
  
Dyrektor wykonawcza organizacji Tri-State Transportation Campaign, Renae 
Reynolds, powiedziała: „Z zadowoleniem przyjmujemy zapowiedź gubernator Hochul 
o wprowadzeniu nowych opcji tranzytowych w Brooklynie i Queens, zwłaszcza że 
miasto doświadcza coraz większych zatorów komunikacyjnych i skutków zmian 
klimatycznych. Zarówno władze miejskie, jak i stanowe podejmują znaczące działania 
nad rozszerzeniem dostępu do tzw. pustyń tranzytowych, co ma kluczowe znaczenie 
dla zapewnienia bardziej sprawiedliwej sieci transportowej. Z niecierpliwością czekamy 
na możliwość zobaczenia, w jaki sposób projekt Interborough Express zostanie 
zintegrowany z koleją podmiejską i siecią towarową, zwłaszcza z Projektem Dostępu 
do Stacji Penn Station (Penn Station Access) realizowanym przez MTA oraz Projektem 
Towarowego Transportu Portowego (Cross Harbor Freight Project) realizowanym 



przez Zarząd Portów. Połączenie tych inwestycji może być przełomowe dla 
zwiększenia dostępności regionu, ograniczenia emisji spalin przez samochody 
osobowe i ciężarowe oraz zmniejszenia zatorów na naszych zatłoczonych ulicach”.  
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