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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA OTWARCIE NOWEJ STACJI ELMONT LIRR  
  

Pierwsza nowa stacja LIRR od prawie 50 lat  
  

Skomunikowanie UBS Arena w dni organizacji wydarzeń  
  

W pierwszej kolejności otwarcie peronu obsługującego połączenia w kierunku 
wschodnim; otwarcie peronu w kierunku zachodnim planowane w 2022 r.  

  

Zdjęcia są dostępne tutaj  

  
Zobacz wideo z dzisiejszej konferencji prasowej MTA tutaj  

  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że stacja Elmont kolejki podmiejskiej Long 
Island Rail Road, pierwsza nowa stacja LIRR od prawie 50 lat, zostanie otwarta w 
sobotę 20 listopada. Początek kursowania pociągów zbiegnie się z pierwszym meczem 
New York Islanders we własnej hali UBS Arena. Stacja Elmont będzie początkowo 
obsługiwać połączenia w kierunku wschodnim, w stronę nowej hali drużyny New York 
Islanders, UBS Arena, jak również do pobliskiego Belmont Park, przy którym znajduje 
się kolejna stacja.  
  

„Nic lepiej nie świadczy o rozwoju Nowego Jorku, niż budowanie większej i lepszej 
infrastruktury transportowej”, powiedziała Gubernator Hochul. „Oddanie do 
eksploatacji pierwszej nowej stacji LIRR od 50 lat, które zbiega się w czasie z 
otwarciem nowego sezonu Islanders, należy do tego rodzaju projektów, jakie moja 
administracja będzie nadal realizować, ponieważ dążymy do tego, aby region Long 
Island był lepiej skomunikowany, a jego mieszkańcy mieli do dyspozycji wysokiej 
jakości transport publiczny, na który zasługują”.  

  
„Nowa stacja Elmont jest świadectwem odbudowy stanu Nowy Jork i postępów w 
wychodzeniu z negatywnych skutków pandemii COVID-19”, powiedział 
wicegubernator Benjamin. „Ukończenie tego projektu jest zwycięstwem dla Long 
Island i jest dopiero początkiem wspaniałych przyszłych inwestycji w transport 
zbiorowy”.  
  
Liczba połączeń ze stacji wzrośnie latem przyszłego roku, gdy otwarty zostanie peron 
w kierunku zachodnim. W tym momencie stacja rozpocznie obsługę całorocznych 
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połączeń dla lokalnej społeczności i zacznie przyjmować pociągi kursujące w kierunku 
zachodnim, ułatwiając dojazd na wydarzenia organizowane w UBS Arena i Belmont 
Park. Mieszkańcy Long Island, którzy żyją na wschód od Belmont w rejonie linii 
Hempstead, Oyster Bay, Port Jefferson i Ronkonkoma, po raz pierwszy będą mieli 
możliwość dojazdu na organizowane tam imprezy bez konieczności przesiadki. Dzięki 
temu skróci się czas podróży i oczekuje się, że wzrośnie liczba uczestników imprez, 
którzy skorzystają z transportu publicznego, co pomoże zmniejszyć korki na Long 
Island.  
  
Po zakończeniu budowy obu peronów, na nowej stacji znajdą się dwa zadaszone, 
wysokie perony mieszczące 12 wagonów, windy zgodne z ustawą o ułatwieniach dla 
osób z niepełnosprawnościami (Americans with Disabilities Act, ADA), wiadukt dla 
pieszych, stacje ładowania USB, punkty pomocy, kamery bezpieczeństwa, cyfrowe 
tablice z informacjami o przyjazdach pociągów, Wi-Fi oraz najnowocześniejszy system 
topnienia śniegu wbudowany w beton peronów, aby zapewnić, że w okresie zimowym 
nie będzie na nich zalegał śnieg, ani tworzył się lód.  
  
Pełniący obowiązki przewodniczącego i dyrektora generalnego MTA, Janno 
Lieber, powiedział: „W czasie, gdy Nowy Jork powraca do dawnej świetności, ta 
piękna i nowoczesna stacja zapewni naszym klientom najszybszy, najbezpieczniejszy i 
najbardziej ekologiczny sposób dotarcia do nowoczesnej hali UBS Arena. Ta stacja 
zapewnia udogodnienia, które dają pasażerom możliwość korzystania z meczów New 
York Islanders, koncertów i wszystkich pozostałych fantastycznych wydarzeń, które 
będą się tu odbywać, co dodatkowo zachęca ich do powrotu do transportu 
zbiorowego”.  
  
Pełniąca obowiązki komisarz Empire State Development i kandydatka na 
stanowisko prezesa, Hope Knight, powiedziała: „Nowoczesny i niezawodny 
transport jest podstawą przyszłego wzrostu gospodarczego stanu Nowy Jork. Nowa 
stacja Elmont LIRR w znacznym stopniu przyczyni się do zapewnienia mieszkańcom 
Nowego Jorku możliwość bezpiecznego i szybkiego dojazdu, niezależnie, czy są one 
związane z codziennym dotarciem do i z pracy, zwiedzaniem regionu, czy też 
uczestnictwem w wydarzeniach organizowanych w hali UBS Arena w Belmont Park”.  
  
Wiceprezes LIRR Rob Free powiedział: „Nowa stacja Elmont pokazuje 
zaangażowanie LIRR w poprawę i rozwój transportu zbiorowego, aby skłonić 
mieszkańców do przesiadki z samochodów do naszych pociągów, tworząc tym samym 
bezpieczniejszą, bardziej zieloną Long Island dla przyszłych pokoleń. Ponieważ jest to 
pierwsza nowa stacja kolei podmiejskiej LIRR od prawie pół wieku, jesteśmy 
podekscytowani, że możemy zaoferować transport do niesamowitej nowej hali UBS 
Arena dla kibiców Islanders i uczestników koncertów, jak również w przyszłości w 
celach skorzystania z pokazów, zrobienia zakupów czy też wyjść w celach 
kulinarnych”.  
  
Członek Zarządu MTA i przewodniczący Long Island Rail Road Commuter 
Council, Gerard Bringmann, powiedział: „Jesteśmy ogromnie zadowoleni z faktu 



oddania do eksploatacji pierwszej nowej stacji w ramach sieci transportowej LIRR od 
ponad czterech dekad. Stacja Elmont będzie nie tylko najlepszym sposobem na 
dotarcie do nowoczesnego obiektu sportowo-rozrywkowego w obszarze 
metropolitalnym miasta Nowy Jork, ale także zapewni mieszkańcom Elmont bardzo 
potrzebną możliwość codziennych dojazdów do pracy. To nie tylko wspaniała 
wiadomość dla mieszkańców regionu i fanów sportu, to także impuls ekonomiczny dla 
Long Island, kiedy najbardziej go potrzebujemy”.  
  
Senator stanowy Todd Kaminsky powiedział: „Stacja Elmont LIRR, pierwsza nowa 
stacja od 45 lat, stanowi ogromne zwycięstwo zarówno dla lokalnych mieszkańców, jak 
i kibiców, którzy będą mieli do dyspozycji nową, ekologiczną formę transportu 
zbiorowego, której Elmont bardzo potrzebował. Tak na prawdę, budowa stadionu bez 
tej stacji nie miałaby sensu. To pokazuje, że na Long Island potrafimy myśleć z 
rozmachem i skutecznie załatwiać sprawy”.  
  
Senator stanowa Anna M. Kaplan powiedziała: „Nowa stacja Elmont to kluczowa 
inwestycja w naszej społeczności, która pozwoli fanom Islanders dojechać pociągiem 
na mecz, a mieszkańcom tej okolicy da wreszcie możliwość skorzystania z działającej 
w pełnym wymiarze godzin stacji na głównej linii LIRR. Po całkowitym zakończeniu 
projektu nowa stacja będzie doskonałym przykładem wspaniałych rzeczy, które 
możemy osiągnąć, inwestując w infrastrukturę na Long Island, i będzie potwierdzeniem 
poświęcenia wszystkich pracowników, którzy przez cały czas trwania pandemii 
pracowali, aby ukończyć projekt na czas i zgodnie z budżetem”.  
  
Senator stanowy Leroy Comrie powiedział: „Nowy Jork zawsze przewodził w 
śmiałych i innowacyjnych pomysłach, a wraz ze zbliżającym się terminem ukończenia 
pierwszej od prawie 50 lat w pełni funkcjonalnej stacji Elmont LIRR, to dziedzictwo jest 
kontynuowane. Podczas mojej kadencji jako przewodniczącego Komitetu ds. 
Korporacji, Władz i Komisji (Corporations, Authorities and Commissions Committee), 
nieustannie zwracałem się do MTA i jej oddziałów o to, aby modernizować i rozwijać 
transport w całym stanie. Jestem dumny widząc, że MTA i LIRR są otwarte na tę wizję, 
jednocześnie pozostając otwartymi na bezpośredni wkład społeczności w cały proces. 
Ochrona naszego środowiska, integralność i jakość życia w lokalnych dzielnicach, 
zmniejszenie korków, zapewnienie pełnej dostępności zgodnie z wytycznymi ADA i 
zachęcanie ludzi do korzystania z transportu zbiorowego to ważne cele, które w pełni 
realizuje nowa stacja Elmont. Wyrażam uznanie dla Gubernator Kathy Hochul, p.o. 
przewodniczącego i prezesa MTA, Janno Liebera, oraz prezesa LIRR, Phila Enga, za 
ich wspólne wysiłki na rzecz współpracy z moimi kolegami i ze mną, ale przede 
wszystkim z mieszkańcami, aby stworzyć tę nową stację”.  
  
Członek Zgromadzenia, Clyde Vanel, powiedział: „Jest to świetny przykład 
współpracy administracji i podmiotów prywatnych. Jesteśmy podekscytowani 
wszystkimi możliwościami gospodarczymi, jakie mamy w hrabstwie Nassau i w 
Queens. Wspaniale jest mieć takich partnerów na przyszłość i nie możemy się 
doczekać soboty! Mam wykupiony bilet sezonowy, więc jestem podekscytowany!”  
  



Członkini Zgromadzenia, Michaelle Solages, powiedziała: „To ekscytujące, że 
możemy oficjalnie otworzyć nową stację Elmont LIRR, pierwszą nową stację od prawie 
50 lat. Od początku realizacji projektu rewitalizacji Belmont mieszkańcy okolicznych 
miejscowości nie mieli wątpliwości, że stacja kolejowa jest absolutnie niezbędnym 
elementem tego projektu. Dziękujemy Gubernator Kathy Hochul i MTA za ułatwienie tej 
inwestycji w infrastrukturę transportową na miarę XXI wieku. Zarówno turyści, osoby 
dojeżdżające do pracy, jak i społeczność skorzystają z tej inicjatywy Long Island Rail 
Road”.  
  
Współwłaściciel New York Islanders, Jon Ledecky, powiedział: „Ta nowa stacja 
zapewni możliwość dojazdu dla fanów hokeja i muzyki uczestniczących w 
wydarzeniach organizowanych w UBS Arena. Zachęcamy naszych gości do 
korzystania z pociągu, kiedy tylko jest to możliwe – to najszybszy i najbardziej 
przyjazny dla środowiska sposób dotarcia do naszego nowego, najnowocześniejszego 
obiektu”.  
  
Przewiduje się, że pociągi będą kursowały do i ze stacji mniej więcej co pół godziny w 
godzinach szczytu i co godzinę w okresach poza szczytem. Parking na północ od toru 
wyścigowego Belmont, który ma 2860 miejsc, będzie współdzielony przez osoby 
dojeżdżające do pracy i klientów hali.  
  
Opcje przejazdu  
W zależności od miejsca, z którego przyjeżdża dana osoba, istnieje możliwość 
skorzystania z trzech stacji w pobliżu hali UBS Arena. Do czasu otwarcia w 2022 r. na 
stacji Elmont peronu w kierunku zachodnim, trasy mogą się różnić. Dostępne opcje 
dojazdu opisano poniżej.  
  
Osoby dojeżdżające z Manhattanu, Brooklynu i Queens (Penn Station, Jamaica, 
Kew Gardens, Forest Hills, Woodside)  
  
Do UBS Arena  
Opcja 1  

1. Wsiądź do pociągu jadącego do Hempstead i wysiądź na stacji Elmont.  
2. Przesiądź się do bezpłatnego autobusu kursującego do UBS Arena lub przejdź 

pieszo (10 minut).  
Opcja 2  

1. Wsiądź do dowolnego pociągu jadącego w kierunku wschodnim zatrzymującego 
się na stacji Jamaica i wysiądź na stacji Jamaica.  

2. Wsiądź do pociągu jadącego do Belmont Park na stacji Jamaica i wysiądź na 
stacji Belmont Park, która znajduje się przy hali UBS Arena.  

  
Z UBS Arena  
Opcja 1  

1. Przejdź pieszo do znajdującej się w pobliżu stacji Belmont Park.  



2. Wsiądź do pociągu jadącego w kierunku zachodnim, do stacji Jamaica (dwa 
pociągi będą odjeżdżały po zakończeniu imprezy) i przesiądź się do pociągu 
jadącego na Penn Station i Atlantic Terminal.  

Opcja 2  
1. Wsiądź do bezpłatnego autobusu kursującego do stacji Queens Village i 

przesiądź się do pociągu jadącego w kierunku zachodnim na Penn Station i 
Atlantic Terminal.  

  
Osoby dojeżdżające liniami Port Jefferson i Ronkonkoma  
  
Do UBS Arena  

1. Wsiądź do pociągu jadącego w kierunku zachodnim i wysiądź na stacji Queens 
Village.  

2. Przesiądź się na bezpłatny autobus kursujący do UBS Arena.  
  
Z UBS Arena  
Opcja 1  

1. Wsiądź do bezpłatnego autobusu kursującego do stacji Queens Village.  
2. Przesiądź się na pociąg jadący w kierunku wschodnim linią Huntington/Port 

Jefferson lub Ronkonkoma.  
Opcja 2  

1. Przejdź pieszo do znajdującej się w pobliżu stacji Belmont Park.  
2. Wsiądź do pociągu jadącego w kierunku zachodnim do stacji Jamaica.  
3. Przesiądź się do pociągu jadącego w kierunku wschodnim linią Huntington/Port 

Jefferson lub Ronkonkoma.  
  
Osoby dojeżdżające linią Hempstead  
  
Do UBS Arena  

1. Wsiądź do pociągu jadącego w kierunku zachodnim i wysiądź na stacji Queens 
Village.  

2. Przesiądź się na bezpłatny autobus kursujący do UBS Arena.  
  
Z UBS Arena  

1. Wsiądź do bezpłatnego autobusu kursującego do stacji Elmont lub przejdź 
pieszo (10 minut).  

2. Przesiądź się do pociągu jadącego w kierunku wschodnim do Hempstead.  
  
Osoby dojeżdżające linią Oyster Bay  
  
Do UBS Arena  

1. Wsiądź do pociągu jadącego w kierunku zachodnim i wysiądź na stacji Mineola.  
2. Przesiądź się do pociągu elektrycznego jadącego w kierunku zachodnim i 

wysiądź na stacji Queens Village.  
3. Przesiądź się na bezpłatny autobus kursujący do UBS Arena.  

  



Z UBS Arena  
Opcja 1  

1. Wsiądź do bezpłatnego autobusu kursującego do stacji Queens Village.  
2. Przesiądź się do pociągu jadącego w kierunku wschodnim linią Port Jefferson 

lub Ronkonkoma i wysiądź na stacji Mineola.  
3. Przesiądź się do pociągu jadącego do Oyster Bay.  

Opcja 2  
1. Przejdź pieszo do znajdującej się w pobliżu stacji Belmont Park.  
2. Wsiądź do pociągu jadącego w kierunku zachodnim do stacji Jamaica.  
3. Przesiądź się do pociągu jadącego w kierunku wschodnim linią Oyster Bay.  

  
Osoby dojeżdżające linią Babylon, Far Rockaway, Montauk, Long Beach i West 
Hempstead  
  
Do UBS Arena  
Opcja 1  

1. Wsiądź do pociągu jadącego w kierunku zachodnim i wysiądź na stacji Jamaica.  
2. Przesiądź się do pociągu jadącego do Hempstead i wysiądź na stacji Elmont.  
3. Przesiądź się do bezpłatnego autobusu kursującego do UBS Arena lub przejdź 

pieszo (10 minut).  
Opcja 2  

1. Wsiądź do pociągu jadącego w kierunku zachodnim i wysiądź na stacji Jamaica.  
2. Przesiądź się do pociągu jadącego do Belmont Park i wysiądź na stacji 

Belmont Park, która znajduje się w sąsiedztwie UBS Arena.  
  
Z UBS Arena  

1. Przejdź pieszo do znajdującej się w pobliżu stacji Belmont Park.  
2. Wsiądź do pociągu jadącego w kierunku zachodnim do stacji Jamaica.  
3. Przesiądź się do pociągu jadącego w kierunku wschodnim do celu podróży.  

  
Dostępność  
Stacja Belmont Park jest dostępna za pomocą rampy.  
Stacja Elmont jest dostępna za pomocą rampy.  
Do stacji Queens Village można dostać się windami na wschodnim końcu każdego 
peronu.  
  
Taryfy  
LIRR zachęca klientów do zakupu biletu w obie strony do stacji Elmont z 
wyprzedzeniem w kasach biletowych, automatach biletowych i bezpłatnej aplikacji 
MTA eTix. Osoby podróżujące liniami Huntington/Port Jefferson, Ronkonkoma, Oyster 
Bay lub Hempstead powinny wybrać opcję dojazdu bez przesiadki. Bilet będzie 
honorowany na wszystkich możliwych trasach pomiędzy stacjami początkowymi a 
wszystkimi trzema stacjami (Belmont Park, Elmont, Queens Village), nawet jeśli dojazd 
do stacji docelowej będzie wymagał przejazdu przez stację Jamaica lub skorzystania z 
bezpłatnego autobusu wahadłowego.  
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Osoby posiadające bilet miesięczny, który obejmuje Strefę taryfową 4 mogą dojechać 
do hali przez dowolną z trzech stacji.  
  
Nadchodzące wydarzenia w hali UBS Arena  
Aby zapoznać się z pełną listą nadchodzących wydarzeń w UBS Arena, kliknij tutaj.  
  
Więcej informacji  
W przypadku pytań dotyczących połączeń można porozmawiać na czacie na żywo z 
pracownikami obsługi klienta za pośrednictwem aplikacji LIRR TrainTime. Aby 
porozmawiać z konsultantem, należy zadzwonić pod numer 511 lub 718-217-LIRR 
(718-217-5477) i powiedzieć „Representative” po usłyszeniu zapowiedzi. 
Automatyczna informacja o rozkładzie jazdy jest dostępna przez telefon 24/7.  
  

###  
  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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