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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA OSIĄGNIECIE KAMIENI MILOWYCH W 
PROJEKTACH WZMOCNIENIA ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH W 

MIEŚCIE GREECE, W HRABSTWIE MONROE  
  

Ukończenie wartej 1 miliona USD modernizacji przystani West Point Marina 
złagodzi przyszłe powodzie i zapewni dalsze możliwości rekreacji  

  
Modernizacja kanału burzowego Storm Sewer o wartości 850 000 USD wzdłuż 

Edgemere Drive zabezpieczy podatne na powódź skrzyżowanie i zapewni 
bezproblemowy przejazd pojazdów ratowniczych  

  
Projekt wybrany w ramach zainicjowanej przez gubernatora Cuomo inicjatywy o 

wartości 300 milionȯw USD na rzecz wzmocnienia i rozwoju gospodarczego  
  

Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś zakończenie budowy w przystani West Point 
Marina, jednego z 11 projektów przyznanych miastu Greece w hrabstwie Monroe, w 
ramach Inicjatywy na rzecz odporności i rozwoju gospodarczego.. Ukończony projekt 
finansowany z grantu REDI o wartości 1 miliona USD pomoże chronić przystań West 
Point Marina, znaną również jako Braddock Bay Marina, przed przyszłymi powodziami i 
zapewnić nieprzerwane możliwości rekreacji.  
  
Z jej 300 publicznymi miejscami cumowania łodzi, należąca do ośmioakrowego parku 
stanowego Braddock Bay Park przystań West Point Marina jest krytyczną częścią 
gospodarki miasta. Podczas wysokiego poziomu wezbranej wody, falochron przystani, 
o poprzedniej wysokości 248,5 stóp, był całkowicie zalany, a istniejąca pompa paliwowa 
była zagrożona stojącą wodą Działanie fal w tych okresach groziło uszkodzeniem 
pompy i stworzyło niebezpieczne warunki zalania poprzez przekroczenie falochronu.  
  
Działania zapobiegawcze mające na celu wzmocnienie infrastruktury, które zostaną 
zrealizowane w ramach projektu, obejmują:  

• Wymianą muru nadmorskiego przystani na wysokość powyżej poziomu 
powodziowego;  

• Podniesienie pompy paliwowej nad wzniesienie przeciwpowodziowe i poprawa 
odporności powodziowej;  

• Instalacja nowej infrastruktury kanalizacji deszczowej;  
• Podniesienie dostępnych chodników dla niepełnosprawnych (w/g ADA) nad 

wzniesienie przeciwpowodziowe; oraz  

https://www.governor.ny.gov/programs/lake-ontario-resiliency-and-economic-development-initiative-redi


 

 

• Zmodernizowanie i zabezpieczenie instalacji wodnych i elektrycznych w nowej 
konstrukcji odpornej na powodzie.  

  
„W 2019 roku historyczne powodzie na jeziorze Ontario zniszczyły infrastrukturę i 
ekonomię wielu społeczności w całym regionie. Teraz, dzięki inicjatywie na rzecz 
wzmocnienia i rozwoju gospodarczego REDI, społeczności nadbrzeżne, takie jak 
miasto Greece, odbudowują się lepiej i są bardziej odporne” na tego typu zdarzenia”, 
powiedział gubernator Cuomo. „Przyjmując perspektywiczne podejście, wdrażając 
krytyczne środki łagodzenia skutków powodzi wzdłuż linii brzegowej oraz ulepszając i 
wzmacniając infrastrukturę, nie tylko chronimy mieszkańców i mienie, ale także 
zabezpieczamy kluczową branżę turystyczną miasta i poprawiamy jakość życia 
przyszłych pokoleń”.  
  

„Stale realizowane inwestycje władz stanu Nowy Jork w miejscowościach 
zlokalizowanych w pasie brzegowym jeziora pomagają odbudowywać infrastrukturę 
lepiej i mądrzej, zwiększając poziom jej bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego”, powiedziała wicegubernator Kathy Hochul. „Przystań West 
Point Marina w mieście Greece stanęła w obliczu ogromnych wyzwań w ostatnich 
latach ze względu na zmiany klimatyczne, ale wprowadzone tutaj ulepszenia ochronią 
przed przyszłymi powodziami, zwiększą dostępność i bezpieczeństwo publiczne oraz 
zapewnią, że pozostanie miejscem doznawania przyjemności dla przyszłych pokoleń”.  
  
Gubernator Cuomo ogłosił również, że w mieście Greece rozpoczęto budowę 
dodatkowego projektu przeciwpowodziowego. Skrzyżowanie Edgemere i Island Cottage 
oraz przyległych dróg są podatne na powodzie i cofanie się wody z kanalizacji burzowej 
podczas wysokiego stanu wody, co wpływa na możliwość dostępu do okolicznych 
domów i firm. Ukończony projekt złagodzi te oddziaływania podczas wysokiego stanu 
wody, a także zapewni, że droga pozostanie otwarta dla mieszkańców i pojazdów 
ratowniczych. Środki mitygujące dla tego projektu obejmują wymianę systemu 
kanalizacji burzowej i zainstalowanie zaworów zwrotnych, aby zapobiec przepływom 
wstecznym. Dodatkowo powstanie nowa pompownia wód deszczowych. Komisja REDI 
przyznała miastu 850 000 dolarów na ukończenie tego projektu.  
  
Sekretarz Stanu Nowego Jorku Rossana Rosado powiedziała: „Departament Stanu 
jest dumny, że współpracował z Miastem Greece w ramach programu REDI w celu 
zbudowania bardziej odpornej przystani West Point Marina. Budowanie odporności na 
ekstremalne zjawiska pogodowe ma kluczowe znaczenie dla przyszłego dobrobytu 
naszych społeczności na wybrzeżu jeziora Ontario. Ta ważna inwestycja wzmocni 
lokalną gospodarkę i zapewni mieszkańcom i odwiedzającym bezpieczny i dostępny 
dostęp łodzią do jeziora Ontario przez wiele lat”.  
  
Komisarz Stanowego Departamentu Transportu Marie Therese Dominguez 
powiedziała: „Pod przewodnictwem gubernatora Cuomo, uwaga Departamentu 
Transportu (DOT) oraz naszych stanowych i lokalnych partnerów REDI jest bardzo 
wysoko skoncentrowana na przywracaniu naszych społeczności brzegowych do 
normalności i łagodzeniu skutków przyszłych powodzi. Projekty kanalizacji burzowej 



 

 

wzdłuż Edgemere Drive poprawią odporność naszej infrastruktury i pomogą chronić 
lokalne domy i firmy przed wszystkim, co ma w zanadrzu matka natura”.  
  
Komisarz Departamentu Pracy Stanu Nowy Jork, Roberta Reardon, powiedziała: 
„Projekty REDI nadal są kołem ratunkowym dla naszych społeczności na wybrzeżu. Te 
ulepszenia mają kluczowe znaczenie dla zabezpieczenia dostępu do tych społeczności, 
ochrony bezpieczeństwa osób mieszkających w tych regionach i zapewnienia tak 
potrzebnego impulsu dla lokalnej gospodarki”.  
  
Prezes i dyrektor generalny DASNY Reuben R. McDaniel III powiedział: „DASNY z 
dumą wspiera wizję gubernatora Cuomo dotyczącą ochrony społeczności przed 
powodziami i wzmocnienia gospodarki Nowego Jorku. Projekty REDI posuwające się 
milowymi krokami naprzód w mieście Greece pokazują silne zaangażowanie 
gubernatora Cuomo w ochronę infrastruktury i gospodarki witalność społeczności 
nadbrzeżnych Nowego Jorku”.  
  
Członek zgromadzenia Josh Jensen powiedział: „Nasza społeczność mieszkająca 
nad jeziorami jest w większym stopniu świadoma zagrożenia związanego z wysokimi 
wodami i wynikających z nich powodzi, które mogą mieć katastrofalne skutki. Wraz z 
zakończeniem tych niezwykle ważnych ulepszeń w mieście Greece, odporność na 
powodzie naszej linii brzegowej dramatycznie wzrośnie, a mieszkańcy i małe firmy 
poczują się bezpieczniej, nawet jeśli lub kiedy poziom jezior ponownie się podniesie. Z 
dumą wspieram inwestycje stanowe w naszą społeczność i pochwalam partnerstwo 
między stanem Nowy Jork a miastem Greece w celu zapewnienia zakończenia tych tak 
bardzo potrzebnych ulepszeń”.  
  
Dyrektor hrabstwa Monroe, Adam Bello, powiedział: „Projekt finansowany z dotacji 
REDI, który ma miejsce w West Point Marina, jest niezbędny, aby zapobiec przyszłym 
niebezpiecznym warunkom związanym z poziomem wody i istniejącą pompą paliwową. 
W ciągu ostatnich kilku lat fluktuacje poziomu wody w jeziorze Ontario przetestowały 
społeczności żyjące w pobliżu jego brzegów. Ten projekt, wraz z istniejącymi i 
trwającymi projektami, takimi jak łagodzenie szkód powodziowych na skrzyżowaniu 
Edgemere Drive i Island Cottage Road w Greece, to odpowiedzi, których szuka ten 
sprawdzian. Aktywność w zakresie infrastruktury to najlepszy sposób na walkę z 
przyszłymi wydarzeniami związanymi z nienormalnie wysokimi poziomami wody. 
Chciałbym podziękować stanowi Nowy Jork i gubernatorowi Cuomo za ich 
zaangażowanie i wysiłek w poprawę linii brzegowej jeziora Ontario w hrabstwie 
Monroe”.  
  
Kierownik miasta Greece, William Reilich, powiedział: „Rekonstrukcja falochronu w 
przystani Braddock Bay uchroniła ten ważny zasób publiczny i umożliwi kontynuację 
rewitalizacji tego obszaru w obliczu nieprzewidywalnych poziomów wody”, powiedział 
Bill Reilich. „Odrodzenie się żeglarstwa rekreacyjnego napędziło naszą gospodarkę na 
nabrzeżu, a ten projekt pozwoli na kontynuację i rozwój tej działalności. Projekt jest 
doskonałym przykładem tego, jak odporność na przeciwności i rozwój gospodarczy idą 
w parze. Z jeszcze jednym projektem REDI zakończonym i trzema w toku jesteśmy na 



 

 

dobrej drodze, aby jak najlepiej wykorzystać te zasoby. Jesteśmy wdzięczni 
gubernatorowi i jego zespołowi kierowniczemu za dalsze traktowanie programu REDI 
jako priorytetu. Ponadto pragnę wyróżnić pracowników agencji na każdym szczeblu, 
którzy nadal koordynują się z nami na każdym kroku, aby program zakończył się 
sukcesem”.  
  
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 97 
projektów jest w fazie projektowania, 17 projektów w fazie budowy i 19 projektów już 
zostało zakończonych.  
  
  
Dodatkowe informacje, opisy projektów oraz aktualności odnośnie programu REDI 
można znaleźć tutaj.  
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