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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZPOCZĘCIE BUDOWY PROJEKTU 
POPRAWY INFRASTRUKTURY O WARTOŚCI 84,2 MLN USD NA AUTOSTRADZIE 

THRUWAY W HRABSTWIE ONONDAGA W STANIE NOWY JORK  
  

Projekt obejmuje przebudowę chodnika, remont mostu i wymianę mostu na 
odcinku autostrady I-90  

  
Liczne modernizacje w zakresie bezpieczeństwa obejmują poszerzenie poboczy, 

nowe barierki, nowe znaki drogowe i oznakowanie dróg  
  

Zakończenie projektu planowane jest na jesień 2023 r.  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że trwa realizacja projektu poprawy 
infrastruktury na drodze Thruway (I-90) w hrabstwie Onondaga o wartości 84,2 mln 
USD. Projekt obejmuje przebudowę chodnika na pięciomilowym odcinku drogi Thruway 
(I-90), przebudowę ramp, remont dwóch mostów i wymianę jednego mostu.  
  
„Ten projekt inwestycji infrastrukturalnych na autostradzie Thruway w hrabstwie 
Onondaga dotyczy starzejącej się infrastruktury i jeszcze bardziej zwiększa 
bezpieczeństwo i niezawodność naszego systemu transportowego w stanie Nowy Jork”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Inwestowanie w projekty infrastrukturalne jest 
niezbędne do utrzymania nowoczesnych i wydajnych dróg, które łączą nasze 
społeczności i sieci transportowe w całym stanie. Wzmacniając naszą infrastrukturę 
dzięki takim projektom, Nowy Jork jest na drodze do większej wydajności, 
konkurencyjności i dobrobytu”.  
  
Dyrektor wykonawczy Thruway Authority, Matthew Jr. Driscoll, powiedział: 
„Ponowne inwestowanie dochodów z opłat w drogi w ramach projektów 
infrastrukturalnych, takich jak ten projekt o wartości 84 mln USD w regionie Central New 
York, przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa kierowców i umożliwia modernizację 
trzech mostów w tym obszarze. Dziennie po tym odcinku autostrady porusza się około 
35 000 pojazdów, a wprowadzone usprawnienia wspierają rozwój gospodarki w Nowym 
Jorku i zapewniają sprawny przepływ towarów i usług w całym stanie”.  
  



Około pięć mil autostrady Thruway (I-90) zostanie przebudowanych w obu kierunkach 
na odcinku od zjazdu 37 (Syracuse - Liverpool - Electronics Parkway) do zjazdu 39 
(Syracuse - Fulton - I-690 - NY Route 690).  
  
Cały ruch na odcinku autostrady I-90 w tym rejonie został przeniesiony na pasy ruchu w 
kierunku zachodnim na czas budowy pasów ruchu w kierunku wschodnim.  
  
Projekt obejmuje także remont mostu nad drogą Onondaga Parkway na autostradzie I-
90 (punkt milowy 287,11) oraz mostu nad jeziorem Onondaga Outlet na autostradzie I-
90 (punkt milowy 287,25), a także wymianę mostu kolejowego CSX Railroad na 
autostradzie I-90 (punkt milowy 288,13).  
  
Ponadto przebudowana zostanie rampa na zjeździe nr 39 (Syracuse - Fulton - I-690 - 
NY Route 690), a na zjeździe nr 38 (Syracuse - Liverpool - County Route 57) 
zakończone zostaną naprawy nawierzchni.  
  
Projekt obejmuje również liczne modernizacje w zakresie bezpieczeństwa, w tym 
poszerzenie poboczy, nowe barierki, nowe znaki drogowe, linie odblaskowe pasy 
zwiększające bezpieczeństwo, ulepszenia w zakresie odwadniania oraz instalację 
ogrodzenia zabezpieczającego przed śniegiem..  
  
Jesienią 2022 r. na okres zimowy cały ruch zostanie przeniesiony z powrotem na 
pierwotną konfigurację pasów ruchu w kierunku wschodnim i zachodnim.  
  
Począwszy od wiosny 2023 r., przebudowywane będą zachodnie pasy ruchu na 
autostradzie I-90 od zjazdu nr 37 do zjazdu nr 39, a także pasy ruchu na trzech 
mostach w kierunku zachodnim. Jednocześnie cały ruch w tym rejonie zostanie 
przeniesiony na wschodni odcinek autostrady I-90.  
  
Kontrakt otrzymała firma Harrison & Burrowes Bridge Constructors, Inc. z Glenmont, 
NY.Prace nad całym projektem mają zakończyć się jesienią 2023 roku.  
  
Znaki o zmiennej treści zostały podświetlone i informują kierowców o pracach 
budowlanych. Prace są uzależnione od pogody i mogą ulec zmianie.  
  
Przypominamy kierowcom, że w stanie Nowy Jork mandaty za przekraczanie prędkości 
w strefie robót są podwajane. Zgodnie z ustawą o bezpieczeństwie strefy robót z 2005 
roku, dwukrotne lub częstsze przekroczenie dopuszczalnej prędkości w strefie robót 
może skutkować zatrzymaniem prawa jazdy.  
  
Senator stanu, Rachel May, powiedziała: „Jako główna arteria łącząca region Central 
New York z innymi częściami stanu, musimy zadbać o to, aby autostrada Thruway była 
bezpieczna i dobrze utrzymana dla kierowców. W ramach tego projektu nie tylko 
wyremontowano jezdnię i okoliczne mosty w hrabstwie Onondaga, ale także znacząco 
poprawiono bezpieczeństwo na autostradzie poprzez wprowadzenie szeregu 
modernizacji. W całej części północnej części stanu musimy stawiać czoła trudnym 



zjawiskom pogodowym, które powodują spustoszenia w naszej infrastrukturze, dlatego 
bardzo cieszy fakt, że dzięki projektowi realizowanemu przez NYS Thruway Authority 
wprowadzane są usprawnienia, a jednocześnie powstaje wiele dobrych miejsc pracy”.  
  
Senator stanu, John W. Mannion, powiedział: „Społeczności w 50. okręgu senackim 
stale korzystają z historycznych inwestycji stanowych na rzecz modernizacji lokalnej 
infrastruktury autostrad. W ramach tego projektu o wartości 84 mln USD, na pięciu 
milach drogi New York State Thruway, która przebiega przez serce regionu Central 
New York, zostaną odnowione nawierzchnie i zwiększy się bezpieczeństwo. Ze 
środków tych sfinansowana zostanie również modernizacja i naprawa mostów oraz 
przebudowa rampy na zjeździe nr 39. Wyrażam uznanie dla gubernator Hochul za jej 
niezłomne zaangażowanie w poprawę stanu dróg i mostów w regionie Central New 
York”.  
  
Członek Zgromadzenia, William B. Magnarelli, powiedział: „Członkowie naszych 
społeczności każdego dnia przemieszczają się w różne miejsca i polegają na naszych 
sieciach transportowych. Inwestycje w autostradę Thruway wzmacniają zaangażowanie 
władz stanu Nowy Jork w poprawę infrastruktury w całym kraju”.  
  
Naczelnik hrabstwa Onondaga, Ryan McMahon, powiedział: „Jednym z 
najważniejszych zadań rządu jest zapewnienie mieszkańcom bezpiecznej i niezawodnej 
infrastruktury, a hrabstwo Onondaga może z dumą pochwalić się takimi osiągnięciami. 
Równie ważne jest posiadanie partnerów, którzy podzielają to zaangażowanie. 
Dziękujemy władzom stanu Nowy Jork i Thruway Authority za tę najnowszą inwestycję 
w naszej społeczności”.  
  
Zachęcamy kierowców do pobrania aplikacji mobilnej Thruway Authority, dostępnej 
bezpłatnie do pobrania na iPhone’y i urządzenia z systemem Android, umożliwiającej 
dostęp do aktualnych informacji drogowych. Aplikacja oferuje kierowcom bezpośredni 
dostęp do danych dotyczących ruchu i nawigacji w czasie rzeczywistym podczas 
podróży.  
  
Podróżni mogą również odwiedzić interaktywną mapę Thruway Authority Traveler Map, 
aby uzyskać aktualne informacje o ruchu drogowym w czasie rzeczywistym oraz 
zapisać się do systemu TRANSalerts, aby otrzymywać informacje o ruchu drogowym.  
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