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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZAKOŃCZENIE PROJEKTU UKŁADANIA 
NAWIERZCHNI NA DRODZE EKSPRESOWEJ LONG ISLAND EXPRESSWAY  

  
W czwartek wieczorem zakończył się remont wschodniej części drogi Long Island 

Expressway  
  

Ukończono również prace na Meadowbrook State Parkway i Eastbound Southern 
State Parkway  

  
Odnowa nawierzchni na zachodniej części Long Island Expressway i zachodniej 

części Southern State Parkway ma zostać zakończona zgodnie z planami pod 
koniec 2022 r.  

  
Projekty remontu dróg stanowych w hrabstwach Nassau i Suffolk ogłoszone w 

kwietniu i finansowane w kwocie 157 mln USD  
  
   

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że zakończony został remont nawierzchni na 
wschodniej jezdni Long Island Expressway (Interstate 495) od granicy Nassau-Suffolk 
do drogi stanowej 112, co stanowi kamień milowy w jednym z największych projektów 
remontu dróg w stanie Nowy Jork. Remont jezdni Long Island Expressway biegnącej w 
zachodnim kierunku jest już w toku i zgodnie z planem ma zostać zakończony do końca 
roku.  
  
„Miliony kierowców każdego roku korzystają na sieci autostrad Long Island, aby dotrzeć 
do celu, a ukończenie kluczowych projektów infrastrukturalnych, takich jak ten, jest 
elementem naszego zobowiązania do pomocy w zapewnieniu większej płynności i 
bezpieczeństwa podróżowania”, powiedziała gubernator Hochul. „Widzimy 
prawdziwe rezultaty naszych inwestycji w projekty remontów nawierzchni dróg zarówno 
tutaj, jak i w całym stanie Nowy Jork. Warto dodać, że te ważne prace będą 
kontynuowana na innych odcinkach dużych i mniejszych dróg”.  
  
W czwartek w nocy zakończyły się prace na wschodniej jezdni Long Island Expressway, 
polegające na frezowaniu jezdni, położeniu nowego asfaltu oraz montażu nowych, 
odblaskowych oznakowań i pasów dudniących. Na biegnącej ku zachodowi jezdni Long 
Island Expressway podobne prace rozpoczęły się w lipcu i są w prawie jednej trzeciej 
już ukończone.  
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Zgodnie z dzisiejszym ogłoszeniem, po rozpoczęciu w tym roku projektów na 
kluczowych odcinkach Long Island Expressway, Southern State Parkway, 
Meadowbrook State Parkway i kilku innych drogach, nowy asfalt pokrywa obecnie 
ponad 300 mil pasów ruchu na autostradach stanowych na Long Island. Projekty te, 
które zostały ogłoszone w kwietniu tego roku i wyniosły łącznie 157 mln USD, już 
ułatwiają podróżowanie i poprawiają mobilność kierowców w hrabstwach Nassau i 
Suffolk.  
  
Na południowym brzegu Long Island w piątek 19 sierpnia zakończono modernizację 
nawierzchni na biegnącej ku wschodowi jezdni Southern State Parkway pomiędzy 
zjazdem z Grand Avenue/Baldwin Road w hrabstwie Nassau a drogą 110 w hrabstwie 
Suffolk, a w tym tygodniu rozpoczęto prace na jezdniach w kierunku zachodnim.  
  
Wymiana nawierzchni w obu kierunkach Meadowbrook State Parkway zostało 
zakończone przed weekendem Memorial Day, a pomiędzy Merrick Road a Ocean 
Parkway w Town of Hempstead trwa remont poboczy.  
  
Główne prace na Long Island Expressway, Southern State Parkway i Meadowbrook 
State Parkway przebiegają zgodnie z harmonogramem i zostaną zakończone do końca 
tego roku. W rzeczywistości ponad 60 procent prac związanych z wymianą nawierzchni 
na Long Island ogłoszonych przez gubernator na początku tego roku zostało 
ukończonych w miesiącach wiosennych i letnich.  
  
Prace zakończone na innych odcinkach:  

• Southern State Parkway pomiędzy drogą stanową 231 a Sagtikos State Parkway 
w hrabstwie Suffolk;  

• Droga stanowa 25A pomiędzy Lawrence Road a drogą stanową 25 w mieście 
Smithtown;  

• Droga stanowa 114 pomiędzy Stephen Hands Path a terminalem promowym 
Shelter Island South w wiosce Sag Harbor, wiosce North Haven i mieście East 
Hampton;  

• Sunrise Highway North Service Road pomiędzy Udall Road i Manor Road w 
mieście Islip;  

• Sunrise Highway South Service Road pomiędzy Udall Road a Malts Avenue w 
mieście Islip.  

  
Dodatkowo:  
  

• Droga stanowa 111 pomiędzy Suffolk Avenue a Long Island Expressway w 
mieście Islip ma zostać ukończona we wrześniu.  

• Na drodze stanowej 109, pomiędzy granicą Nassau/Suffolk a drogą stanową 27A 
w mieście Babylon, trwają obecnie prace nad poprawą bezpieczeństwa ramp 
chodnikowych, a ich pełne ukończenie wraz z odnowieniem nawierzchni 
planowane jest na koniec 2023 roku.  
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Komisarz Departamentu Transportu Stanu Nowy Jork, Marie Therese Dominguez, 
powiedziała: „Dzięki zaangażowaniu gubernator Hochul w inwestowanie w naszą 
infrastrukturę transportową, nadal realizujemy projekty, które odmienią życie 
mieszkańców stanu Nowy Jork. Strategiczne inwestycje, takie jak modernizacja dróg, 
pomagają zapewnić lepsze skomunikowanie i podnieść jakość życia mieszkańców 
naszych społeczności i są niezwykle ważne w naszej misji tworzenia niezawodnego, 
zrównoważonego systemu transportowego”.  
  
Członek Zgromadzenia, Joseph P. De Stefano, powiedział: „Dzięki temu, że 
wszyscy się zjednoczyli i wykonali tę pracę, kierowcy mogą teraz płynniej 
przemieszczać się przez Suffolk. Drogi stanowe są integralną częścią naszej 
gospodarki oraz wpływają na jakość życia i cieszę się, że są traktowane tak, jak na to 
zasługują”.  
  
Członek Zgromadzenia, Douglas M. Smith, powiedział: „Mówili, że nie da się tego 
zrobić, ale zrobiliśmy to. Cieszę się, że wraz z gubernator i moimi kolegami z rządu 
stanowego możemy docenić wysoką jakość i tempo dobrze wykonanej pracy. Po 
sfinalizowaniu robót na odcinku biegnącym na wschód, oraz biorąc pod uwagę 
finalizację prac na odcinku zachodnim, mieszkańcy stanu Nowy Jork są zgodni: Long 
Island Expressway nigdy nie wyglądała lepiej!”.  
  
Członek Zgromadzenia, Keith Brown, powiedział: „LIE przebiega dokładnie przez 
12. dystrykt, więc bardzo doceniamy starania DOT na rzecz przyspieszenia tak bardzo 
potrzebnej wymiany nawierzchni. Nowa nawierzchnia wygląda świetnie!”.  
  
Członek Zgromadzenia, Steve Stern, powiedział: „Przyspieszone zakończenie 
wymiany nawierzchni na biegnącej we wschodnim kierunku nitce Long Island 
Expressway jest świetną wiadomością dla mieszkańców Huntington i ważnym krokiem 
w rozwiązywaniu wyzwań infrastrukturalnych obszaru. Pracując razem, legislatura 
stanowa i biuro gubernator uczyniły z tych kwestii jakości życia najwyższy priorytet. 
Będziemy nadal skupiać się na naprawie naszych dróg i mostów, aby zapewnić 
bezpieczeństwo publiczne”.  
  
Kierowcy są proszeni o odpowiednie planowanie i odpowiedzialną jazdę w strefach 
prowadzenia robót. 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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