
 
Do natychmiastowej publikacji: 28.12.2022  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 

 
GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PONOWNE OTWARCIE KOLEJNYCH 

GŁÓWNYCH AUTOSTRAD REGIONU WESTERN NEW YORK PO HISTORYCZNEJ 
BURZY ŚNIEŻNEJ  

   
Część odcinka autostrady międzystanowej I-190 w hrabstwie Erie oraz drogi 

stanowe nr 5, 33 i 198 zostaną w pełni otwarte dziś wieczorem o godzinie 24:00   
   

Wszystkie główne autostrady stanowe w regionie Western New York będą teraz 
otwarte   

   
Stanowy Departament Transportu i Zarząd Autostrad nadal pomagają lokalnym 

gminom w usuwaniu śniegu   
   
   
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła, że wszystkie główne autostrady stanowe w regionie 
Western New York zostaną ponownie otwarte dziś o północy po jednej z 
najpotężniejszych burz zimowych, jakie kiedykolwiek nawiedziły stan Nowy Jork. 
Całkowicie otwarte zostaną drogi stanowe nr 5, 33 i 198, a także część autostrady 
międzystanowej I-190 w hrabstwie Erie. Pracownicy Departamentu Transportu 
(Department of Transportation, DOT) i służb drogowych, we współpracy ze służbami 
ratowniczymi i przedstawicielami lokalnych władz, przez ostatnie kilka dni nieustannie 
pracowali, aby oczyścić lokalne drogi i autostrady ze śniegu i usunąć porzucone 
pojazdy, aby zapewnić ich ponowne otwarcie tak szybko, jak to możliwe. Otwarcie 
nastąpiło dzień po tym, jak New York State Thruway (I-90), I-290, I-990, drogi stanowe 
nr 400 i 219, a także odcinki I-190 w hrabstwie Niagara i na północ od I-290 w 
hrabstwie Erie zostały ponownie udostępnione dla ruchu samochodowego.   
   
„Pracujemy przez całą dobę, aby pomóc regionowi Western New York odbudować się 
po tej historycznej burzy śnieżnej i nie zatrzymamy się, dopóki zadanie nie zostanie 
wykonane”, powiedziała gubernator Hochul. „Jestem niezwykle wdzięczna 
wszystkim pracownikom służb utrzymania autostrad i służb ratowniczych, którzy nadal 
pracują niestrudzenie, aby pomóc współmieszkańcom stanu Nowy Jork”.   
   
Pracownicy Departamentu Transportu i Zarządu Autostrad (Thruway Authority) pracują 
w terenie, odśnieżając drogi w całym regionie Western New York, a także prowadząc 
operacje załadunku i przewozu. Do tej pory Departament Transportu wysłał pięć 
kontyngentów pracowników i sprzętu oraz zmobilizował wykonawców, aby pomóc w 



odśnieżaniu lokalnych dróg oraz wspomóc miasto Buffalo i lokalne gminy w usuwaniu 
śniegu. Zarząd Autostrad oddelegował dwa kontyngenty pracowników i sprzętu do 
regionu Western New York i, jeśli będzie taka konieczność, wyśle więcej.   
  
Aby uzyskać informacje o wszystkich służbach niezwiązanych z nagłymi wypadkami 
przed, w trakcie lub po burzy 
, należy zadzwonić pod numer 211 lub odwiedzić stronę 211nys.org.  
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