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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA, ŻE Z OKAZJI DŁUGIEGO WEEKENDU Z 
OKAZJI MEMORIAL DAY OD 28 MAJA BĘDZIE MOŻNA SKORZYSTAĆ Z 

BEZPŁATNYCH PRZEJAZDÓW AUTOBUSEM WAHADŁOWYM DO MOSTU 
GOVERNOR MARIO M. CUOMO BRIDGE  

  
Firma przewozowa Hudson Link wspiera tysiące odwiedzających popularną 

ścieżkę spacerowo-rowerową  
  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że bezpłatny autobus wahadłowy firmy 
Hudson Link obsługujący ścieżkę spacerowo-rowerową na moście Governor Mario M. 
Cuomo Bridge będzie kursował w każdy weekend, począwszy od soboty, 28 maja, do 
niedzieli, 30 października. Autobus wahadłowy umożliwia pieszym i rowerzystom z 
wybranych lokalizacji w hrabstwach Westchester i Rockland skorzystanie z niezwykłej 
usługi transportu do jednej z najdłuższych ścieżek spacerowo-rowerowych w kraju. Od 
czasu jej otwarcia dwa lata temu prawie pół miliona turystów skorzystało z udogodnień 
znajdujących się na ścieżce spacerowo-rowerowej na moście Governor Mario M. 
Cuomo Bridge.  
  
„Dzięki swojemu niezrównanemu pięknu i niezliczonym możliwościom spędzania czasu 
na świeżym powietrzu Nowy Jork to wyjątkowe miejsce” – powiedziała gubernator 
Hochul. „Oferując możliwość skorzystania z bezpłatnego transportu autobusem 
wahadłowym oraz zwiększając dostęp do ścieżek rowerowych, umożliwiamy 
mieszkańcom stanu Nowy Jork poznanie jego piękna, a jednocześnie pobudzamy 
naszą gospodarkę turystyczną w długi weekend z okazji Memorial Day”.  
  
W weekendy autobusy będą kursować co 20 minut, w godzinach od 9:30 do 21:30, aby 
umożliwić łatwy dostęp do platform po obu stronach ścieżki rekreacyjnej. Autobusy 
będą zatrzymywać się na czterech przystankach i kursować zarówno w kierunku 
wschodnim, jak i zachodnim, aby ułatwić korzystanie ze ścieżki spacerowo-rowerowej.  
  
Te cztery przystanki to:  

• Platforma Path’s Rockland County Landing w South Nyack  

• Palisades Center – Lot J  

• Platforma Path’s Westchester County Landing w Tarrytown  

• Dworzec kolejowy w Tarrytown  



  

Jeśli główne parkingi po obu stronach będą zapełnione, odwiedzający mogą znaleźć 
dodatkowe miejsca parkingowe w Westchester przy dworcu kolejowym w Tarrytown 
oraz w Rockland przy Palisades Center – Lot J. Do Tarrytown można też dojechać linią 
Metro-North Hudson. Na parkingach przy ścieżce obowiązuje czterogodzinny limit 
czasu, a w weekendy szybko się one zapełniają. Aby uzyskać aktualne informacje o 
stanie parkingu i warunkach pogodowych, zachęcamy do sprawdzania konta mostu na 
Twitterze (@GMMCB). Więcej informacji na temat ścieżki można znaleźć na stronie 
internetowej mostu pod adresem mariomcuomobridge.ny.gov.  
  
Platforma Rockland Landing znajduje się przy 1200 Route 9W w South Nyack, w 
pobliżu węzła 10 New York State Thruway. Ścieżka jest dostępna dla mieszkańców i 
rowerzystów dzięki odgałęzieniu, które łączy się również ze szlakiem Esposito, 
lokalnymi chodnikami i krajową trasą rowerową nr 9. Platforma Westchester Landing 
znajduje się pod adresem 333 South Broadway w Tarrytown.  
  
Każdy autobus firmy Hudson Link jest wyposażony w stojak na rowery, który może 
pomieścić trzy rowery dla dorosłych i jest zgodny z wytycznymi ADA dotyczącymi 
dostępności. Dla firmy Hudson Link zdrowie i bezpieczeństwo są najważniejsze. Z tego 
względu wymaga zakrywania twarzy i zachowania dystansu społecznego na pokładzie 
autobusu wahadłowego. Osłony na twarz muszą zakrywać nos i usta w czasie jazdy 
autobusem. Po dniu pełnym wrażeń spędzonym na ścieżce autobus wahadłowy odwozi 
turystów do samochodów lub na dworzec kolejowy.  
  
Na moście Governor Mario M. Cuomo Bridge, którego długość wynosi 3,6 mili (5,80 
km), znajduje się jedna z najdłuższych ścieżek spacerowo-rowerowych w Stanach 
Zjednoczonych. Rowerzyści i piesi przejeżdżający nad rzeką Hudson po północnej 
stronie zachodniego przęsła mostu mają do dyspozycji sześć punktów widokowych, 
znaki informacyjne i dzieła sztuki publicznej. Jedzenie, toalety i inne udogodnienia są 
dostępne na platformach w hrabstwach Westchester i Rockland. Na platformie 
Westchester Landing odwiedzający mogą korzystać z usług dwóch sprzedawców: Sleek 
eBikes i Double Barrel Roasters.  
  
Komisarz Stanowego Departamentu Transportu, Marie Therese Dominguez, 
powiedziała: „Stan Nowy Jork angażuje się w rozbudowę infrastruktury rekreacyjnej dla 
mieszkańców i turystów, a ścieżka spacerowo-rowerowa wzdłuż mostu to jeden z 
najlepszych sposobów na zobaczenie i doświadczenie piękna rzeki Hudson. Stanowy 
Departament Transportu z dumą wspiera usługę bezpłatnego transportu na ścieżkę 
spacerowo-rowerową, która ułatwia pieszym i rowerzystom dostęp do tego wyjątkowego 
mostu i pozwala cieszyć się jego pięknem, jak również pięknem rzeki Hudson, a także 
promuje zdrowszy Nowy Jork”.  
  
Matthew J. Driscoll, dyrektor wykonawczy Zarządu Autostrad Stanu Nowy Jork, 
powiedział: „Weekendowe przejazdy autobusem wahadłowym to wygodna opcja dla 
ludzi, którzy chcą zwiedzić jedną z najbardziej wyjątkowych atrakcji regionu 
zlokalizowaną na świeżym powietrzu. Zarówno piesi, jak i rowerzyści mogą skorzystać z 
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bezpłatnego transportu na oba brzegi ścieżki i zwiedzać pobliskie nadrzeczne 
miejscowości, nie martwiąc się o parkowanie. Dziękujemy NYSDOT za stałą 
współpracę”.  
  

Liderka większości Senatu, Andrea Stewart-Cousins, powiedziała:, „W miarę jak 
będziemy pracować nad odbudową, turystyka będzie miała kluczowe znaczenie dla 
gospodarki Nowego Jorku. Najnowocześniejsza ścieżka rowerowa i piesza na nowym 
moście przyciąga turystów z całego świata, a darmowy transport w weekendy ułatwi 
dostęp do ścieżki i zwiększy bezpieczeństwo – w samą porę na nadejście cieplejszej 
pogody”.  

  
Kenneth Zebrowski, członek Zgromadzenia, powiedział: „Ponieważ nadchodzi lato i 
coraz więcej ludzi spędza czas na świeżym powietrzu, cieszę się z powrotu darmowej 
weekendowej komunikacji autobusowej przez most. W zeszłym roku usługa ta okazała 
się ogromnym sukcesem i mam nadzieję, że więcej mieszkańców stanu Nowy Jork po 
obu stronach rzeki z niej skorzysta. Pragnę podziękować gubernator Hochul i komisarz 
Dominguez za ich wysiłki na rzecz zapewnienia ciągłości tej ważnej usługi”.  
  
Marjorie Chin, asystentka dyrektora generalnego Hudson Link, powiedziała: 
„Firma Hudson Link nie może się doczekać rozpoczęcia trzeciego roku swojej 
działalności polegającej na świadczeniu usługi bezpłatnego transportu do ścieżki na 
moście Governor Mario M. Cuomo Bridge. Bezpłatny transport umożliwia miejscowym 
oraz gościom z całego świata poruszanie się po ścieżce pieszo lub rowerem. Następnie 
mogą oni wsiąść do bezpłatnego autobusu, aby odwiedzić piękne miejscowości w 
dolinie rzeki Hudson, Nyack i Tarrytown, oraz wszystkie restauracje i udogodnienia, 
które się w nich znajdują”.  
  
Pracownik hrabstwa Rockland, Ed Day, powiedział: „Każdego roku dziesiątki tysięcy 
zwiedzających korzysta z tej pięknej ścieżki spacerowo-rowerowej. Jestem przekonany, 
że bezpłatny weekendowy transport przyciągnie jeszcze więcej pieszych i rowerzystów 
do naszego regionu i pięknego hrabstwa Rockland”.  

  
Pracownik hrabstwa Westchester, George Latimer, powiedział: „Mieszkańcy 
hrabstwa Westchester z niecierpliwością oczekują powrotu bezpłatnej linii Hudson Link. 
Bezpłatny transport to świetny sposób, aby piesi i rowerzyści mogli cieszyć się mostem, 
piękną rzeką Hudson, sąsiednimi hrabstwami i piękną pogodą”.  
  
Kierowcom przypomina się o konieczności zwolnienia i zrobienia miejsca na pasie 
ruchu, jeśli jest to bezpieczne, w przypadku napotkania pojazdów drogowych z 
czerwonymi, białymi, niebieskimi, pomarańczowymi lub zielonymi światłami, w tym 
pojazdów służb serwisowych i służb utrzymania dróg, które znajdują się w strefie 
prowadzenia robót.  
  
Kierowcy są proszeni o obniżenie prędkości 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.  
  
Obserwuj Departament Transportu Stanu Nowy Jork na Twitterze: @NYSDOT oraz 
@NYSDOTHV. Polecamy też stronę NYSDOT na Facebooku: facebook.com/NYSDOT.  
  
Obserwuj firmę Hudson Link na Twitterze: @RideHudsonLink lub odwiedź 
stronę: https://www.ridehudsonlink.com.  
  

  
###  
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