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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA ZAKOŃCZENIE PROJEKTÓW WZMOCNIENIA 
ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH W MIEŚCIE IRONDEQUOIT, W 

HRABSTWIE MONROE  
  

Projekt o wartości 2,67 miliona USD w Irondequoit Bay State Marine Park 
zwiększy dostępność publiczną i stopień wykorzystania infrastruktury przez 

lokalną społeczność  
  

Kluczowa dla bezpieczeństwa i rozwoju turystyki modernizacja rampy do 
wodowania łodzi  

  
Warta 500 000 USD modernizacja kanalizacji deszczowej w pasie ulicy Culver 

Road zwiększy poziom ochrony dróg lokalnych  
  

Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś zakończenie prac budowlanych w ramach 
projektu wzmocnienia zabezpieczeń przeciwpowodziowych w strefie Irondequoit Bay 
State Marine Park w mieście Irondequoit, w hrabstwie Monroe. Projekt o wartości 2,67 
miliona USD jest częścią wdrożonego przez Gubernatora w regionie jeziora Ontario 
programu Resiliency and Economic Development Initiative (REDI) (Inicjatywy na rzecz 
umocnienia infrastruktury i rozwoju gospodarczego). W ramach projektu usunięto 

szkody powstałe w wyniku historycznej powodzi w 2019 r. oraz podniesiono rampę do 
wodowania łodzi, doki i parking, tak aby mogły one bezpiecznie funkcjonować nawet w 
czasie wysokiego poziomu wody.  
  
„Skutki zmian klimatu stały się bardziej widoczne w ciągu ostatnich kilku lat, co było 
widać podczas bezprecedensowej powodzi w strefie brzegów jeziora Ontario w 2019 
roku”, powiedział Gubernator Cuomo. „Dzięki partnerstwu stanu Nowy Jork z 
miejscowościami położonymi w strefie brzegowej pomagamy przygotować się na 
wszystko, co matka natura ma w zanadrzu, nie tylko naprawiając to, co zostało 
uszkodzone, ale również przebudowując najważniejsze elementy infrastruktury. Takie 
projekty jak te dwa, które zostały zrealizowane w Irondequoit są przykładem realizacji 
założeń programu REDI”.  
  
„Stale realizowane inwestycje władz stanu Nowy Jork w miejscowościach 
zlokalizowanych w pasie brzegowym jeziora pomagają odbudowywać infrastrukturę 
lepiej, mądrzej i zwiększając poziom jej bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego”, powiedziała Wicegubernator Kathy Hochul. „Irondequoit 
Bay Marine State Park stanął w ostatnich latach w obliczu ogromnych wyzwań 
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związanych z powodziami spowodowanymi zmianami klimatycznymi. Wprowadzone tu 
ulepszenia będą zapewnią ochronę przed przyszłymi powodziami, zwiększą publiczną 
dostępność i bezpieczeństwo oraz zapewnią, że park pozostanie miejscem, z którego 
będą mogły korzystać przyszłe pokolenia”.  
  
Oprócz podniesienia poziomu parkingu i rampy do wodowania łodzi, w parku pojawiły 
się nowe doki, a także plac zabaw, przystań dla kajaków, pomost wędkarski 
dostosowany do wymogów Ustawy o Osobach Niepełnosprawnych (ADA) oraz chodniki 
wzdłuż ulicy Culver Road, co jeszcze bardziej zwiększyło dostępność parku. Jeszcze w 
tym roku zostanie wybudowany ogólnodostępny pawilon rekreacyjny.  
  
Miasto Irondequoit zakończyło również prace nad pobliskim projektem, w ramach 
którego poprawiono system kanalizacji deszczowej wzdłuż Culver Road, która jest 
główną arterią wiodącą do Irondequoit Bay State Marine Park i kilku ważnych firm. 
Projekt Culver Road został przez Komisję ds. REDI dofinansowany kwotą 500 000 USD 
na cele wzmocnienia zabezpieczeń przeciwpowodziowych poprzez złagodzenie 
skutków zalania jezdni w celu ograniczenia ryzyka zamknięcia drogi podczas wysokich 
stanów wody i utrzymania dostępu dla służb ratunkowych i lokalnych firm działających 
w okolicy.  
Wdrożone działania, w tym instalacja nowych zaworów zwrotnych i zbudowanie stacji 
pomp z agregatem prądotwórczym na potrzeby zasilania awaryjnego w celu 
zapewnienia nieprzerwanej pracy systemu, złagodzą przyszłe skutki powodzi dla 
okolicznych domów i firm poprzez modyfikacje istniejącego systemu kanalizacji 
deszczowej w pasie ulicy Culver Road.  
  
Zatoka Irondequoit Bay znajduje się około pięciu mil na północny wschód od Rochester 
i łączy się z jeziorem Ontario. Zajmujący powierzchnię 44 hektarów Irondequoit Bay 
State Marine Park znajduje się na północno-zachodniej linii brzegowej i sąsiaduje z 
ulicami Culver Road i Sea Breeze Drive. W ciągu ostatniej dekady park, który jest 
zarządzany i utrzymywany przez miasto Irondequoit, odwiedziło ponad 400 000 osób.  
  
Komisarz Parków Stanowych Erik Kulleseid powiedział: „Projekt ten odzwierciedla 
zaangażowanie Gubernatora Cuomo w łagodzenie skutków zmian klimatycznych 
spowodowanych działalnością człowieka poprzez umocnienie infrastruktury, a także 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych w stanie. Miejsce, które jest kluczowym 
elementem regionalnej branży rekreacyjnej będzie teraz lepiej zabezpieczone przed 
przyszłymi, nieuniknionym wzrostami poziomu wody w jeziorze Ontario”.  
  
Basil Seggos, Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska i 
Współprzewodniczący REDI, powiedział: „Wzdłuż całego brzegu jeziora Ontario, w 
ramach inicjatywy Resiliency and Economic Development Initiative dokonuje się 
znaczących inwestycji w celu ochrony społeczności takich jak miasto Irondequoit przed 
wysokimi stanami wód i łagodzenia skutków zmian klimatycznych. Dzisiejszy komunikat 
jest kolejnym dowodem na to, że dzięki tym strategicznym inwestycjom administracja 
stanu Nowy Jork przebudowuje infrastrukturę i lokalne zasoby, zwiększając tym samym 



 

 

poziom bezpieczeństwa publicznego, poprawiając dostęp do zasobów naturalnych i 
chroniąc nasze wspólne środowisko”.  
  
Komisarz Stanowego Departamentu Transportu Marie Therese Dominguez 
powiedziała: „Dzięki stałemu wsparciu Gubernatora Cuomo, stan Nowy Jork pomaga 
miastu Irondequoit i innym społecznościom zamieszkującym strefę brzegową jeziora 
zbudować infrastrukturę, która pozwoli stawić czoła wyzwaniom związanym z 
globalnymi zmianami klimatycznymi. Zakończone w Irondequoit prace pomogą miastu 
zapobiec przyszłym powodziom, zwiększą dostęp do dróg dla służb ratunkowych, a 
nawet poprawią możliwości rekreacyjne dla mieszkańców i gości. Realizując takie 
projekty, budujemy lepszą infrastrukturę, która pomoże społecznościom 
zamieszkującym okolice brzegową lepiej przystosować się do podnoszącego się stanu 
wód”.  
  
Współprzewodniczący REDI oraz pełniący obowiązki Dyrektora ds. rozwoju i 
Prezes Empire State Development Eric Gertler powiedział: „Gdy mieszkańcy 
miejscowości zlokalizowanych w okolicach brzegów jeziora Ontario poprosili o pomoc w 
znalezieniu rozwiązań dla szkód spowodowanych przez podnoszący się poziom wody i 
częste powodzie, Gubernator Cuomo i Komisja REDI dotrzymali słowa. Ukończenie 
projektu Irondequoit Bay State Marine Park jest przykładem działań podjętych przez 
władze stanu Nowy Jork w celu zabezpieczenia lokalnych społeczności przed 
przyszłymi zagrożeniami powodziowymi. Nowy dok i miejsce do wodowania łodzi 
przyciągną jeszcze więcej żeglarzy i turystów do tego pięknego regionu, pobudzając 
tym samym aktywność gospodarczą tej okolicy w okresie poza ruchliwym sezonem 
letnim”.  
  
Sekretarz Stanu Nowy Jork Rossana Rosado powiedziała: „Dzięki realizowanej 
przez Gubernatora Cuomo inicjatywie REDI, pomagamy społecznościom 
zamieszkującym okolice jeziora Ontario rewitalizować ich nabrzeża, wzmacniać 
infrastrukturę zapewniającą ochronę na wypadek powodzi oraz łagodzić efekty zmian 
klimatycznych. Projekt modernizacji Irondequoit Bay State Marine Park zwiększa 
poziom bezpieczeństwa przeciwpowodziowego, wprowadza nowe udogodnienia i 
możliwości rekreacyjne, a także zwiększają dostępność zasobów parku zarówno dla 
mieszkańców, jak i odwiedzających. Zapraszamy mieszkańców stanu Nowy Jork do 
skorzystania z zalet tego wspaniałego miejsca w zbliżającym się sezonie letnim”.  
  
Roberta Reardon, Komisarz ds. Pracy w stanie Nowy Jork, powiedziała: 
„Ukończenie tych projektów następuje w kluczowym momencie i nie tylko pobudzi 
turystykę w tym regionie przed sezonem żeglarskim, ale także poprawi dostępność dla 
wszystkich członków społeczności. Wyrażam uznanie dla Gubernatora Cuomo za jego 
nieustające wsparcie dla projektów REDI, ponieważ mają one przełomowe znaczenie 
dla naszych regionów w strefie nabrzeża”.  
  
Kongresman Joe Morelle powiedział: „Nasza społeczność wie aż za dobrze, jak 
niszczycielskie mogą być skutki powodzi, dlatego, aby złagodzić skutki przyszłych klęsk 
żywiołowych, podjęliśmy działania w postaci tej kluczowej inwestycji. Projekt ten nie 



 

 

tylko pomaga wzmocnić infrastrukturę brzegu jeziora, ale także zwiększa możliwości 
rekreacyjne dla mieszkańców i wzmacnia naszą regionalną gospodarkę. Cieszę się, że 
możemy świętować zakończenie tego projektu i jestem wdzięczny Gubernatorowi za 
jego zaangażowanie w umocnienie infrastruktury i zwiększenie poziomu uniezależnienie 
naszej społeczności od efektów działania sił przyrody”.  
  
Senator stanowy Samra Brouk powiedziała: „Jako senator stanowy opowiadam się 
za inwestowaniem w projekty, które poprawiają naszą starzejącą się infrastrukturę i 
rozwiązują problem ciągłych powodzi i erozji linii brzegowej, które stanowią zagrożenie 
dla właścicieli okolicznych domów i firm. Projekty, które modernizują systemy 
kanalizacyjne, mosty, drogi, przystanie dla łodzi są ważnymi inwestycjami w jakość 
życia w 55. okręgu senackim i dlatego jestem dumna, że mogę pomóc w świętowaniu 
ukończenia projektu przebudowy Irondequoit Bay State Marine Park i kanalizacji 
deszczowej w ciągu ulicy Culver Road”.  
  
Członkini Zgromadzenia Sarah Clark powiedziała: „Jedną z najbardziej 
niesamowitych cech tego miejsca w Irondequoit jest bliskość różnych dróg wodnych, od 
jeziora Ontario, przez zatokę Irondequoit, po rzekę Genesee. Wiemy, że wiąże się to z 
odpowiedzialnością za poprawę infrastruktury wzdłuż linii brzegowej, aby lepiej chronić 
mieszkańców i firmy przed wysokim poziomem wody i falami sztormowymi, a 
jednocześnie umożliwić wszystkim większy dostęp do wody. Dlatego tak ważne są 
projekty modernizacji Irondequoit Bay State Marine Park i instalacji kanalizacji 
deszczowej Culver Road. Dzięki tej inwestycji stanowej wzmocniono najważniejszą 
infrastrukturę tam, gdzie było to potrzebne, a jednocześnie, dzięki rozbudowie rampy do 
wodowania łodzi, stworzono więcej możliwości dla lokalnej społeczności, aby korzystać 
z okazji do uprawiania sportów wodnych i rekreacji. Jestem dzisiaj bardzo 
podekscytowana i składam ogromne podziękowania dla REDI i wszystkich, którzy 
umożliwili realizację tych projektów”.  
  
Adam Bello, Przewodniczący Rady hrabstwa Monroe, powiedział: „Jako wieloletni 
mieszkaniec Irondequoit i były przewodniczący rady tego miasta, osobiście byłem 
świadkiem zniszczeń, jakie powódź wyrządziła mieszkańcom naszego wybrzeża, 
firmom i służbom ratowniczym. Ta warta ponad 3 miliony USD inwestycja nie tylko 
poprawi dostęp do zatoki Irondequoit i jeziora Ontario, ale także ożywi Irondequoit Bay 
State Marine Park. Chciałbym podziękować naszym partnerom w rządzie za 
zapewnienie, że wracamy po tych zniszczeniach mocniejsi i lepsi”.  
  
Przewodniczący Rady Miasta Irondequoit David Seeley powiedział: „Przebudowa 
Irondequoit Bay State Marine Park jest dowodem dostrzeżenia potencjału, który zawsze 
tkwił w tym miejscu, ale nigdy nie został wykorzystany. Projekt ten jest dokładnie tym, 
co Komisja REDI zamierzała osiągnąć. Nie tylko sprawiliśmy, że nasza publiczna 
infrastruktura nadbrzeżna jest teraz bardziej odporna na podniesienie się stanu wód, ale 
współpracując z Biurem Gubernatora i naszymi partnerami stanowymi, całkowicie 
zdecydowanie podnieśliśmy atrakcyjność tego pięknego miejsca dla odwiedzających”.  
  



 

 

W odpowiedzi na powtarzające się powodzie wzdłuż brzegów Jeziora Ontario i Rzeki 
Św. Wawrzyńca, gubernator Cuomo zaproponował REDI, aby umocnić infrastrukturę w 
strefie brzegowej i pobudzić rozwój gospodarczy w regionie. w celu ustalenia lokalnych 
priorytetów, zagrożonej infrastruktury i innych zasobów oraz problemów 
bezpieczeństwa publicznego zostało powołanych pięć Regionalnych Komitetów 
Planowania REDI, w skład których wchodzą przedstawiciele ośmiu hrabstw (Niagara i 
Orleans, Monroe, Wayne, Cayuga i Oswego oraz Jefferson i St. Lawrence). Komitet 
REDI przeznaczyła 20 milionów USD na pomoc dla właścicieli domów, 30 milionów 
USD na wzmocnienie przedsiębiorstw oraz 15 milionów USD na regionalne projekty 
pogłębiania, z którego skorzysta każde z ośmiu hrabstw w regionie REDI. Pozostałe 
235 milionów USD zostało przeznaczone na projekty lokalne i regionalne, które 
rozwijają i stanowią przykład misji REDI.  
Na polecenie gubernatora Cuomo, Komisja REDI odwiedziła obszary, które mocno 
ucierpiały w wyniku powodzi na jeziorze Ontario i współpracowała z lokalnymi 
społecznościami nad stworzeniem nowej wizji linii brzegowej, zarówno z punktu 
widzenia jej umocnienia, jak również rozwoju gospodarczego, w celu odbudowy lepszej 
i silniejszej ekonomii w przyszłości.  
  
Od czasu utworzenia przez Gubernatora programu REDI wiosną 2019 roku, do 
realizacji trafiły 133 lokalne i regionalne projekty finansowane w ramach REDI, w tym 
100 projektów jest w fazie projektowania, 19 projektów w fazie budowy i 16 projektów 
już zostało zakończonych.  
  

Dodatkowe informacje, opisy projektów oraz aktualności odnośnie programu REDI 
można znaleźć tutaj.  
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