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מיליאן שטארקקייט פראיעקט אין   14$ארבעט פון -מעלדט אנהויב פון בוי Cuomoגאווערנאר 
Town of Newfane, Niagara County  

  
וואסער וועט פארמינערן ברעג שאדנס און עקסטרעמע  -ברעג ברעיק -פון-אינסטאלירונג פון אראפ

   Olcott Harborוועטער רעזולטאטן צו  
  

'ס שטארקקייט און  Cuomoפראיעקט איז אויסדערוועלט געווארן אלס טייל פון גאווערנאר 
  (Resiliency and Economic Development Initiative, REDIעקאנאמישע אנטוויקלונג פלאן )

  
מיליאן  14$ארבעט אויף א -האט היינט געמאלדן דאס אנהויב פון בוי Andrew M. Cuomoגאווערנאר 

שטארקקייט  דורך דער   Town of Newfane, Niagara Countyרעזיליענסי פראיעקט ערלויבט פאר'ן 
 Olcott .(Resiliency and Economic Development Initiativeאון עקאנאמישע אנטוויקלונג פלאן )

Harbor  איז א וויכטיגע ריקריעישאנעל פארט וואס געפינט זיך אויפ'ן דרום ברעג פוןLake Ontario  .
 Town of Newfane Marina, Olcott Yacht Club, Hedley Boatס פארט געגנט רעכנט אריין די  דא

Company, McDonough Marine איז דער פארט  2019, און עטליכע פריוואטע הייזער. אין ,
  געטריבענע כוואליעס, און מאטריאלן וואס דער וואסער-אריינגאנג חרוב געווארן דורך פארפלייצונג, ווינט

האט ארויסגעשפיגן אין דער נעוויגעישאן טשאנעל.  הויכע וואסער שטאפלען, שווערע כוואליעס, און נייע  
מאטריאלן ארויסגעשפיגן דורכ'ן וואסער האט פארמיטן פארזיכערטע שיץ און פירונג פאר גרויסע און  

זולטאטן פון  קליינע ריקריעישאנעל שיפן. דער פראיעקט זוכט צו פארמינערען די נאגאטיווע רע
עקסטרעמע וועטער אומשטענדן אויפ'ן פארט אריינגאנג, דורכדעם באשיצן שיפלער, ארטיגע ביזנעסער,  

-און פאבליק/פריוואטע פראפערטיס וואס שפילן א קריטישע ראלע אין דער ארטיגע ריקריעישאן/ספארט
     פישכאפן באזירטע עקאנאמיע.

   
 Lake"נאך היסטארישע פארפלייצונג האט חרוב געמאכט הייזער, ביזנעסער און געביידעס לענגאויס 

Ontario  האט ניו יארק אויסגעפלאסטערט דאס וועג צו צושטעלן נויטיגע הילף צו די  2019אין ,
ען  , טוען מיר נישט נאר צוריק אויפבויREDI"דורך  .געזאגט Cuomoהאט גאווערנאר קאמיוניטיס," 

דער ברעג'ס געביידעס, נאר מיר בויען עס צוריק שטערקער און קלוגער פאר א שטערקערע צוקונפט,  
  ." Town of Newfaneאון דאס איז פונקטליך וואס מיט טוען מיט די פראיעקט פון דער 

  
האבן זיך געספראוועט מיט גרויסע שוועריקקייטן אין   Lake Ontario"ברעג קאמיוניטיס לענגאויס 

לעצטע יארן צוליב דער קלימאט טויש, אבער ניו יאר סטעיט זעצט ווייטער פאר צו אינוועסטירן אין זיי  
  Kathy Hochulהאט ליוטענענט גאווערנאר העלפן זיך אויפבויען בעסער, קלוגער, און שטערקער,"  

וועט באשיצן   Town of Newfaneאין דער  Olcott Harborט אויף  דער שטארקקייט פראיעק .געזאגט
קעגן צוקונפטיגע פארפלייצונג, פארמערן עקאנאמישע אקטיוויטעטן דורך פארלענגערן דער שיפלען  

  סעזאן, און פארזיכערן אז עס בלייבט א פלאץ פון פארוויילונג פאר צוקונפטיגע דורות." 
   

שטארקקייט מאסנאמען וואס וועלן אריינגעלייגט ווערן אין דעם פראיעקט רעכנט אריין דאס אינטאלאציע  
פיס לאנג, און פארגרעסערונג   350וואסער אומגעפער -בארג ברעיק-ברעג רונדיגע, גומי-פון-פון א אראפ

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


ער וואסער שפייט אויס  פון די מזרח און מערב פארטן צו פארמינערן כוואליע שריט און מאטריאלן וואס ד
נעוויגעישאן טשאנעל, פארמיידנדיג פארפלייצונג און ברעג   Olcott Harborביי די עפענונג און דערין 

 שאדנס, ווי אויך צו מאכן נעוויגעישאן גרינגער פאר לענגערע צייטן דורכאויס דער יאר.  
  

 NYS Department ofניו יארק סטעיט דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאל קאנסערוואציע )
Environmental Conservationקאמישאנער און )  REDI טשעיר -קאמישאן קאBasil Seggos  

איז באווייז פון דער   שטארקקייט און עקאנאמישע אנטוויקלונג פלאן ניו יארק'ס  "  האט געזאגט,
סטעיט'ס אנגייענדע פרואוון צו העלפן קאמיוניטיס זיך אויפבויען שטערקער נאך שווערע וועטער  

ראיעקטן צו באשיצן ברעג קאמיוניטיס  ער צו פרוקט זיך ווייט REDIפאסירונגען און הויכע וואסער. 
ריווער.   St. Lawrenceאון דער  Lake Ontarioלענגאויס היסטאריש אויסגעשטעלט צו פארפלייצונג 

באשיצן דער  וואסער וועט -היינט צייכנט א קריטישע דערגרייכונג אין די פרואוון און אינסטאלירן די ברעיק
Town of Newfane וואסערן פאר די קומענדיגע יארן."-פון פארפלייצונג   

  
 Cuomo, "איך קאמפלימענט גאווערנאר האט געזאגט  Erik Kulleseidסטעיט פארקס קאמישאנער 

פאר זיין אינוועסטירונג אין שטארקקייט פראיעקטן וועלכע וועלן פארזעצן צו שטיצן ברעג קאמיוניטיס  
די פראיעקטן וועלן העלפן   .Lake Ontarioוואס מוטשענען זיך מיט די רעזולטאטן פון פארפלייצן אויף 

אלטן פאבליק צוטריט און  אדרעסירן אן אויסוואל פון פראבלעמען, פון באשיצן ברעגן פון צוגיין, צו אנה
באנוץ פון ברעגן, פארטן און דעקן, אלע וואס זענען וויכטיג פאר דער ארטיגע קאמיוניטי און טוריסם  

 ."  Lake Ontarioעקאנאמיע פון 
   

REDI טשעיר און עמפייר סטעיט אנטוויקלונג עקטינג קאמישאנער און פרעזידענט און -קאCEO-
"דאס אז דאס פארט צוגייט האט שוין אפעקטירט אלע   געזאגט, האט  Eric Gertlerעזיגנעיט ד

, פון פריוואטע פראפערטיס צו מיניסיפאליטעט אנשטאלטן און ביסנעסער.  Olcott Harborערטער פון 
גייענדיג פאראויס, וועט דער נייער ברעיק וואנט העלפן פארמינערן די שאדנס פון כוואליע שריט, א  

פארמינערן די ריזיקעס פארבינדן מיט ברעג אנטוויקלונג און פארבעסערן די  קריטישע שריט צו  
  קוואליטעט פון לעבן פון איינוואוינער."

   
DASNY  פרעזידענט אוןCEO Reuben McDaniel III אין דער צייט וואס  האט געזאגט" ,

ט גאווערנאר  קאמיוניטיס איבער אמעריקע ספראווען זיך מיט די רעזולטעטן פון וועטער, שטעל
Cuomo ס'REDI   פראגראם צו אן אקטיווע און געצילטע צוגאנג צו באשיצן ניו יארק'ס עקאנאמיע און

איז שטאלץ צו   DASNYאיז אן אייגנארטיגע נאטורליכע ריסאורס, און  Olcott Harbor אירע בירגער.
  שטיצן א פראיעקט וואס איז אזוי וויכטיג צו אזויפיל ניו יארקער."

   
"דער   האט געזאגט, Rebecca Wydyshלעגיסלאטור  Niagara Countyטשעירמאן פון די 

Olcott Harbor וואסער פראיעקט זוכט נישט נאר צו פאררעכטן די שאדנס פון -ברעיקLake Ontario 
פארפלייצונג, נאר עס שטעלט צו א געלעגנהייט צוריקצובויען בעסער און שטערקער, און אפענע  

געלעגנהייטן צו פארלענגערן די נעוויגעישאן סעזאן, און דעריבער פארמערן די עקאנאמישע  
פראגראם איז אזוי וויכטיג און פארוואס  REDIאקטיוויטעט. די פראיעקט איז פונקטליך פארוואס דער 

  Tim Horanburgסופערווייזער  Newfaneאון  John Syracuseמיין מיטארבעטער, לעגיסלאטור 
דער שותפות צווישן ניו     האבן געארבעט אזוי נאנט מיט דער סטעיט באאמטער עס צו מאכן פאסירן.

  פראיעקט איז מיטארבעט אויפ'ן בעסטן פארנעם." REDIיארק סטעיט און ארטיגע רעגירונגס אויף 
   

Town of Newfane  סופערווייזערHoranburg  מיר זענען זייער איבערראשט אז  האט געזאגט" ,
וואסער פראיעקט.  -ברעיק Olcott Harborארבעט האט זיך אנגעהויבן אויף דער לאנג ערווארטענע -בוי

פאר זיין גרויס שטיצע, און   Andrew Cuomoאין נאמען פונעם טאון, וויל איך באדאנקען גאווערנאר 
קאמישאן מיט'ן ארויסהעלפן דער טאון מיט'ן רוקן דער פראיעקט פאראויס. דער   REDIדער 



גאווערנאר'ס און סטעיט אגענטורן שותפות און אנווייזונג איז געווען אומשאצבאר אין דאס אנטוויקלונג  
וואסער פראיעקט וועט באשיצן  -ברעיקפון די פלענער און ערלויבנדיג דעם פראיעקט. די פארענדיגטע 

  פאר פילע יארן."  Town of Newfaneדער פארט און ערלויבן עקאנאמישע אנטוויקלונג אין דער  
  

און די   Lake Ontarioאין רעאקציע צו די פארלענגערטע סעריע פון פארפלייצונג לענגאויס די ברעגן פון 
St. Lawrence  ריווער, האט גאווערנארCuomo  געמאכטREDI   צו פארמערן די שטארקקייט פון ברעג

פלאנען קאמיטיס,  ראיאנישע  REDIקאמיוניטיס און שטיצן עקאנאמישע אנטוויקלונג אין די ראיאן. פינף 
 Orleans, Monroe, Wayne, Cayugaאון  Niagaraצאמגעשטעלט פון פארשטייערן פון אכט קאונטיס )

( זענען אוועקגעשטעלט געווארן צו געפונען נייע  St. Lawreneאון  Jefferson, און Oswegoאון 
  REDIהייט זארגן. דער ריזיקע געביידעס און אנדערע ווערדן, און פובליק זיכער-פריאריטעטן, אויף

מיליאן צו פארבעסערן די   $30אייגנטומער הילף, -מיליאן פאר היים $20קאמישאן האט אוועקגעלייגט 
מיליאן פאר א ראיאנישע גראבן פרואוו וואס וועט בענעפיט'ן יעדע פון   $15שטארקקייט פון ביזנעסער, און 

מיליאן איז אוועקגעלייגט געווארן פאר   $235ראיאנען. די פארבליבענע    REDIדי אכט קאונטיס אין די 
  מיסיע. REDIארטיגע און ראיאנישע פראיעקטן וואס מאכן פארשריט און צייכענען אויס די 

  
קאמישען איבערגעקוקט געגנטער שווער   REDI'ס אויפזיכט, האט דער Cuomoאונטער גאווערנאר 

ארבעט מיט ארטיגע קאמיוניטיס צו אויפקומען  און גע  Lake Ontarioגעשעדיגט דורך פארפלייצונג אויף 
מיט א נייע פלאן פאר די ברעג סיי פון א שטארקייט און א עקאנאמישע אנטוויקלונג פונקט כדי צו  

 צוריקבויען בעסער און שטערקער פאר'ן צוקונפט.  
   

 REDI 133ען , זענ 2019פראגראם אין די פרילינג פון  REDIזייט די ערפינדונג פון דער גאווערנאר'ס 
פראיעקטן אין די דעזיין  96געשטיצטע ארטיגע און ראיאנישע פראיעקטן אונטערוועגנס, אריינגערעכנט 

 פראיעקטן געענדיגט.   19פראיעקטן אין די בויען פאזע, און  18פאזע, 
  

  . דא נייעס, דרוקט   REDIפאר נאך אינפארמאציע, פראיעקט פראפיילס און 
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