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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA TYMCZASOWE OTWARCIE PASÓW RUCHU 
ZAMKNIĘTYCH W ZWIĄZKU Z PRACAMI BUDOWLANYMI NA WEEKEND PRZED 

DNIEM PAMIĘCI  
  

Wstrzymanie prac budowlanych na autostradach stanu Nowy Jork pomoże 
zmniejszyć korki i opóźnienia w podróży  

  
Kierowcom przypomina się o obowiązku przestrzegania przepisów i ustąpienia 

miejsca pojazdom uprzywilejowanym i serwisowym  
  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że pasy ruchu zamknięte w związku z 
projektami budowy dróg i wiaduktów na autostradach stanu Nowy Jork zostaną 
tymczasowo otwarte od godz. 6:00 w piątek, 27 maja do godz. 6:00 we wtorek, 31 maja 
w celu uspokojenia ruchu podczas weekendu poprzedzającego Dzień Pamięci.  
  
„Dzień Pamięci to świetna okazja, aby podróżować i cieszyć się wszystkimi atrakcjami 
stanu Nowy Jork” – powiedziała gubernator Hochul. „Aby zwiększyć bezpieczeństwo i 
przepustowość dróg stanowych, wstrzymujemy wszelkie prace na drogach i wiaduktach 
na czas świątecznego weekendu. Życzę wszystkim mieszkańcom stanu Nowy Jork 
wspaniałego weekendu i Dnia Pamięci oraz przypominam, że należy jeździć 
odpowiedzialnie, aby ten czas był szczęśliwy i bezpieczny dla nas wszystkich”.  
  
Kierowcy powinni pamiętać, że część prac może być kontynuowana za stałymi 
barierami betonowymi lub w zakresie napraw awaryjnych. Zawieszenie robót 
budowlanych jest zgodne z inicjatywą Drivers First stanu Nowy Jork, według której 
priorytetem jest wygoda kierowców w celu zminimalizowania zatorów na drodze i 
opóźnień w podróży z powodu robót prowadzonych na drogach i wiaduktach.  
  
Według AAA ponad 39 milionów osób planuje przejechanie co najmniej 50 mil podczas 
weekendu poprzedzającego Dzień Pamięci – jest to o 3 miliony więcej niż w 2021 r. 
Oczekuje się, że będzie to drugi co do wielkości wzrost liczby podróżnych od 2010 r. 
Prawie 35 milionów osób będzie podróżować samochodem, co stanowi wzrost o 4,6%.  
  
Parkingi na korzystanie z telefonu, a także punkty park&ride, miejsca odpoczynku 
podróżnych, strefy serwisowe i parkingi wzdłuż autostrad stanowych wspierają działania 
stanu na rzecz ograniczenia dekoncentracji kierowców podczas prowadzenia pojazdów. 



Wszystkie parkingi na korzystanie z telefonu pozostaną otwarte, oferując miejsce, w 
którym kierowcy mogą bezpiecznie i wygodnie skorzystać z telefonu oraz innych 
urządzeń mobilnych, aby przeprowadzić rozmowę, wysłać SMS-a oraz użyć nawigacji 
lub aplikacji mobilnych. Pisanie wiadomości podczas prowadzenia samochodu jest 
szczególnie niebezpieczne, ponieważ wymaga od kierowcy odwrócenia wzroku od 
drogi, zdjęcia rąk z kierownicy i odwrócenia uwagi od prowadzenia pojazdu.  
  
Komisarz Departamentu Transportu, Marie Therese Dominguez, powiedziała: 
„Tymczasowe otwarcie zamkniętych pasów ruchu to rozwiązanie, które pozwoli 
zminimalizować opóźnienia w czasie świątecznego weekendu. Zmniejszenie opóźnień 
w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa i przyspieszenia 
podróży, ale nadal apelujemy do wszystkich o odpowiedzialną jazdę oraz o 
ustępowanie miejsca pojazdom uprzywilejowanym i serwisowym. Abyśmy wszyscy 
mogli bezpieczne świętować Dzień Pamięci, każdy kierowca musi zachowywać się 
odpowiedzialnie – odłożyć telefon, zachowywać koncentrację i mieć zapięte pasy!”.  
   
Dyrektor wykonawczy Zarządu Autostrad Stanu Nowy Jork, Matthew J. Driscoll, 
powiedział: „Tymczasowe otwarcie zamkniętych pasów ruchu na weekend 
poprzedzający Dzień Pamięci pomoże kierowcom szybciej dotrzeć do celu. Należy 
jednak pamiętać, że mimo wstrzymania prac budowlanych na czas świątecznego 
weekendu, na drogach będą obecni pracownicy służb ratunkowych i drogowych. W 
związku z tym kierowcy powinni zachować czujność, zwolnić i zmienić pas ruchu, gdy 
zobaczą migające światła. Od tego zależy często ludzkie życie”.  
  
Komisarz Departamentu Pojazdów Silnikowych i przewodniczący Gubernatorskiej 
Komisji ds. Bezpieczeństwa Drogowego, Mark J.F. Schroeder, powiedział: 
„Pochwalam działania gubernator Hochul mające na celu ułatwienie podróżowania 
podczas weekendu poprzedzającego Dzień Pamięci. Chcemy, aby wszyscy 
bezpiecznie dotarli do celu. Zadbajmy o bezpieczeństwo swoje, pasażerów i wszystkich 
uczestników ruchu drogowego, prowadząc samochód w sposób odpowiedzialny i 
ustępując miejsca pojazdom uprzywilejowanym i serwisowym. Pamiętajmy też o 
wcześniejszym zaplanowaniu podroży powrotnej, aby zachować pełną zdolność 
prowadzenia pojazdu”.  
  
Nadkomisarz Policji Stanu Nowy Jork, Kevin P. Bruen, powiedział: „Weekend 
poprzedzający Dzień Pamięci to czas wspominania, świętowania i wzmożonych 
podróży w całym stanie Nowy Jork. Apelujemy do wszystkich kierowców o zachowanie 
zdrowego rozsądku, zapinanie pasów, trzeźwą jazdę i nieużywanie urządzeń 
elektronicznych. Mimo wstrzymania prac drogowych należy pamiętać o przestrzeganiu 
ograniczeń prędkości oraz o ustępowaniu miejsca pojazdom uprzywilejowanym i 
serwisowym. Dzięki naszym wspólnym wysiłkom będziemy mogli bezpiecznie cieszyć 
się świątecznym weekendem”.  
  
Podróżni mogą sprawdzić informacje z serwisu 511NY NYSDOT przed wyruszeniem w 
podróż, dzwoniąc pod numer 5-1-1, korzystając ze strony internetowej 511 lub 
pobierając bezpłatną aplikację mobilną 511NY z iTunes lub Google Play. Ta bezpłatna 
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usługa umożliwia sprawdzenie warunków drogowych, dostęp do podglądu z 2219 
kamer drogowych oraz do informacji lotniczych i tranzytowych. Aplikacja oferuje tryb 
Drive, w którym emituje alerty dźwiękowe wzdłuż wybranej trasy podczas jazdy, 
ostrzegając użytkownika o wypadkach i robotach drogowych.  
  
Zachęcamy do obserwowania profilu DOT na Twitterze (@NYSDOT) i na Facebooku 
(Departament Transportu Stanu Nowy Jork).  
  
Zarząd Autostrad przypomina kierowcom, że w ramach wartego 450 mln USD projektu 
prywatnych inwestycji i modernizacji dziesięć stref serwisowych jest zamkniętych lub 
objętych pracami budowlanymi. Wszystkie stacje paliw są pozostają otwarte. Aby 
zapewnić ciągłość usług podczas prac budowlanych, na każde dwie kolejne strefy 
serwisowe w jednym kierunku jazdy otwarta jest przynajmniej jedna. Kierowcy mogą 
sprawdzać strefy serwisowe i planować postoje, korzystając ze strony internetowej i 
bezpłatnej aplikacji mobilnej Zarządu Autostrad.  
  
Zarząd Autostrad zachęca kierowców do pobrania aplikacji mobilnej dostępnej 
bezpłatnie na iPhone'y i urządzenia z systemem Android. Aplikacja oferuje kierowcom 
bezpośredni dostęp do danych dotyczących ruchu i nawigacji w czasie rzeczywistym 
podczas podróży. Kierowcy mogą także subskrybować wiadomości e-mail TRANSalert 
zawierające najnowsze informacje o warunkach panujących na autostradach.  
  
Zapraszamy do obserwowania Zarządu Autostrad na Twitterze (@NYSThruway ) i na 
Facebooku (Zarząd Autostrad Stanu Nowy Jork).  
  
DMV i GTSC przypominają kierowcom o trwającej od 23 maja do 5 czerwca kampanii 
„Buckle Up New York, Click it or Ticket”, podkreślającej znaczenie zapinania pasów 
bezpieczeństwa. Ponadto od 27 do 31 maja policja stanowa i lokalna będzie 
uczestniczyć w kampanii STOP-DWI, której celem jest powstrzymanie kierowców 
jeżdżących pod wpływem alkoholu i substancji psychoaktywnych.  
  
Departament Pojazdów Silnikowych apeluje do kierowców o korzystanie z 
aplikacji Have a Plan umożliwiającej bezpieczny powrót do domu z miejsca świętowania 
w przypadku spożywania alkoholu. Ta bezpłatna aplikacja udostępniona przez Komisję 
Gubernatora ds. Bezpieczeństwa Drogowego i Fundację NYS STOP-DWI umożliwia 
użytkownikom wyznaczenie kierowcy, wezwanie taksówki lub skorzystanie z opcji 
wspólnego dojazdu oraz sprawdzenie konsekwencji prowadzenia pojazdu pod wpływem 
środków odurzających. Użytkownik może nawet skorzystać z tej aplikacji, aby zgłosić 
prowadzenie pojazdu przez kierowcę nietrzeźwego bądź będącego pod wpływem 
narkotyków. Aplikacja jest dostępna na smartfony Apple, Android i Windows.  
  
Zapraszamy do obserwowania DMV na Twitterze (@NYSDMV) i na Facebooku 
(Departament Pojazdów Silnikowych Stanu Nowy Jork).  
  

###  
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