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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA ROZPOCZĘCIE BUDOWY UMOCNIEŃ 
INFRASTRUKTURY — INWESTYCJI WARTEJ 14 MILIONÓW USD — W MIEŚCIE 

NEWFANE W HRABSTWIE NIAGARA  
  

Budowa przybrzeżnego falochronu zmniejszy uszkodzenia linii brzegowej oraz 
wpływ ekstremalnych warunków atmosferycznych na port Olcott  

  
Projekt został wybrany w ramach Inicjatywy na rzecz Umocnienia Infrastruktury i 

Rozwoju Gospodarczego (Resiliency and Economic Development Initiative, 
REDI) zaproponowanej przez gubernatora Cuomo  

  
Gubernator Andrew M. Cuomo zapowiedział dziś rozpoczęcie realizacji wartego 14 mln 
USD projektu umocnień infrastruktury w mieście Newfane w hrabstwie Niagara w 
ramach Inicjatywy na rzecz Umocnienia Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego 
(Resiliency and Economic Development Initiative, REDI). Port Olcott jest ważnym 
portem o charakterze rekreacyjnym na południowym brzegu jeziora Ontario. Obszar 
portu obejmuje Marinę Miejską w Newfane, Klub Jachtowy Olcott, firmy Hedley Boat 
Company i McDonough Marine oraz kilka domów prywatnych. W 2019 roku wejście do 
portu zostało zniszczone przez wzburzone przez wiatr fale oraz osady nanoszone w 
kanale nawigacyjnym. Wysokie poziomy wody, wzmożone falowanie oraz nowe osady 
uniemożliwiają bezpieczne zawijanie do portu oraz nawigację zarówno dużym, jak i 
małym statkom rekreacyjnym. Projekt ten ma na celu minimalizację negatywnego 
wpływu ekstremalnych warunków atmosferycznych na wejście do portu. Tym samym 
będzie chronić użytkowników łodzi, lokalne firmy oraz nieruchomości publiczne i 
prywatne, które odgrywają decydującą rolę w lokalnej gospodarce opartej na rekreacji, 
sporcie i rybołówstwie.    
   
„Po tym, jak rekordowa powódź zniszczyła domy, firmy i infrastrukturę wzdłuż 
wybrzeża jeziora Ontario w 2019 roku, Nowy Jork odgrywa czołową rolę w niesieniu 
tak potrzebnej pomocy tym społecznościom” — powiedział gubernator Cuomo. „W 
ramach REDI nie odbudowujemy po prostu infrastruktury linii brzegowej — teraz 
będzie ona mocniejsza i lepiej przemyślana, aby zapewnić społecznościom większą 
odporność na przyszłość. Przykładem tego jest właśnie projekt w Newfane”.  
  
„Społeczności zamieszkujące wybrzeże jeziora Ontario miały w ostatnich latach do 
czynienia z ogromnymi wyzwaniami wskutek zmian klimatu. Stan Nowy Jork 
kontynuuje jednak inwestycje, by pomóc im w odbudowie solidniejszej, lepiej 
przemyślanej i bardziej odpornej infrastruktury” — powiedziała wicegubernator 
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Kathy Hochul. „Projekt umocnienia infrastruktury w porcie Olcott w mieście Newfane 
będzie zabezpieczać przed kolejnymi powodziami, ożywi gospodarkę dzięki 
wydłużeniu sezonu żeglarskiego, a także zapewni miejsce do przyjemnego spędzania 
czasu dla przyszłych pokoleń”.  
   
Realizowane w ramach projektu umocnienia obejmują budowę przybrzeżnego, 
owalnego falochronu w postaci nasypu z gruzu o długości około stu metrów, a także 
powiększenie wschodniego i zachodniego pirsu w celu zmniejszenia aktywności fal i 
sedymentacji u wejścia i wewnątrz kanału nawigacyjnego w porcie Olcott. Będzie to 
zapobiegać zalewaniu i uszkadzaniu linii brzegowej, a także ułatwi nawigację w 
dłuższym okresie roku.  
  
Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska Stanu Nowy Jork i 
współprzewodniczący Komisji ds. REDI Basil Seggos powiedział: „Nowojorska 
Inicjatywa na rzecz Umocnienia Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego to 
niepodważalny dowód nieustających starań Stanu, by pomagać społecznościom w 
wychodzeniu mocniejszymi z klęsk żywiołowych powodowanych przez ekstremalne 
zjawiska pogodowe i wysokie poziomy wody. REDI wspiera projekty ochrony 
społeczności zamieszkujących wybrzeża historycznie podatne na zalania wzdłuż linii 
brzegowej jeziora Ontario i Rzeki Św. Wawrzyńca. Dzisiejsze ogłoszenie stanowi 
ważny kamień milowy w realizacji tych działań, a budowa falochronu zabezpieczy 
miasto Newfane przed zalewaniem na długie lata”.  
  
Komisarz ds. Parków Stanowych Erik Kulleseid powiedział: „Pragnę pochwalić 
gubernatora Cuomo za inwestycje w projekty umacniania infrastruktury, które 
wspierają społeczności zmagające się ze skutkami zalań nad jeziorem 
Ontario. Projekty te przyczynią się do rozwiązania różnych problemów: ochronią linię 
brzegową przed erozją oraz zabezpieczą publiczny dostęp do plaż, pirsów i doków — 
wszystko to jest nieodzowne dla lokalnej społeczności i opartej na turystyce gospodarki 
nad jeziorem Ontario”.  
   

Współprzewodniczący Komisji ds. REDI oraz pełniący obowiązki komisarza i 
mianowany na stanowisko prezesa i dyrektora generalnego Empire State 
Development Eric Gertler powiedział: „Erozja dotknęła wszystkie obszary portu 
Olcott — od nieruchomości prywatnych po obiekty gminne i firmy. Nowy falochron 
będzie zmniejszać szkody powodowane przez aktywność fal. Jest to nieodzowny 
krok w kierunku minimalizacji zagrożeń dla rozwoju linii brzegowej i poprawy jakości 
życia mieszkańców”.  

   

Prezes i dyrektor generalny DASNY Reuben McDaniel III powiedział: „W obliczu 
zmagań społeczności w całej Ameryce ze skutkami zjawisk pogodowych program 
REDI gubernatora Cuomo stanowi aktywne i ukierunkowane podejście do ochrony 
gospodarki i obywateli Nowego Jorku. Port Olcott to wyjątkowy zasób naturalny, a w 
DASNY jesteśmy dumni z tego, że wspieramy projekt tak ważny dla ogromnej liczby 
mieszkańców stanu Nowy Jork”.  

   



Przewodnicząca Zgromadzenia Ustawodawczego Hrabstwa Niagara Rebecca 
Wydysh powiedziała: „Projekt budowy falochronu w porcie Olcott ma na celu nie 
tylko naprawę szkód spowodowanych przez zalania falami z jeziora Ontario. Stwarza 
też okazję do budowy lepszej i mocniejszej infrastruktury, a także wydłużenia sezonu 
nawigacyjnego, co będzie pobudzać lokalną gospodarkę. Projekt ten dobitnie 
świadczy o tym, dlaczego tak ważna jest inicjatywa REDI. Dlatego właśnie 
ustawodawca John Syracuse i przewodniczący Rady Miasta Newfane Tim 
Horanburg tak ściśle współpracowali z urzędnikami stanowymi nad realizacją tego 
zamierzenia. Partnerstwo stanu Nowy Jork i samorządów lokalnych nad projektami 
REDI to najlepszy przykład współpracy”.  

   
Przewodniczący Rady Miasta Newfane Tim Horanburg powiedział: „Bardzo się 
cieszę z długo oczekiwanego rozpoczęcia prac nad projektem falochronu w porcie 
Olcott. W imieniu miasta pragnę podziękować gubernatorowi Andrew Cuomo za jego 
ogromne wsparcie, a Komisji ds. REDI za pomoc miastu w realizacji tego projektu. 
Partnerstwo ze strony gubernatora i urzędów stanowych oraz ich wskazówki okazały 
się nieocenione w opracowywaniu planów i urzeczywistnieniu tego projektu. 
Zrealizowana inwestycja falochronu będzie chronić port i umożliwi rozwój gospodarczy 
Newfane przez kolejne dziesięciolecia”.  
  

W odpowiedzi na powtarzające się powodzie wzdłuż brzegów jeziora Ontario oraz 
rzeki St. Lawrence, gubernator Cuomo stworzył program REDI, aby umocnić 
infrastrukturę w obrębie linii brzegowej oraz wzmocnić rozwój gospodarczy w tym 
regionie. W celu ustalenia lokalnych priorytetów, zagrożonej infrastruktury i innych 
zasobów oraz problemów bezpieczeństwa publicznego, powołano pięć 
Regionalnych Komitetów Planowania REDI (REDI Regional Planning Committees), 
składających się z przedstawicieli ośmiu hrabstw (Niagara i Orleans, Monroe, 
Wayne, Cayuga i Oswego oraz Jefferson i St. Lawrence). Komitet REDI 
przeznaczył 20 milionów USD na pomoc dla właścicieli domów, 30 milionów USD 
na wzmocnienie przedsiębiorstw oraz 15 milionów USD na regionalne projekty 
pogłębiania, z których skorzysta każde z ośmiu hrabstw w regionie REDI. Pozostałe 
235 milionów USD zostało przeznaczone na projekty lokalne i regionalne, które 
rozwijają i definiują misję REDI.  

  

Zgodnie z poleceniem gubernatora Cuomo Komisja ds. REDI odwiedziła obszary, 
które mocno ucierpiały w wyniku powodzi nad jeziorem Ontario, oraz współpracowała 
z lokalnymi społecznościami nad stworzeniem nowej wizji linii brzegowej zarówno z 
punktu widzenia jej umocnienia, jak i rozwoju gospodarczego, aby odbudować ją 
lepszą i mocniejszą z myślą o przyszłości.  

   

Od czasu powołania przez gubernatora programu REDI wiosną 2019 roku w trakcie 
realizacji są 133 lokalne i regionalne projekty finansowane w ramach tego programu, z 
czego 96 inwestycji jest w fazie projektowania, 18 w fazie budowy, a 19 zostało już 
ukończonych.  

  



Dodatkowe informacje, opisy projektów oraz aktualności z programu REDI można 
znaleźć tutaj.   
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Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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