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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA PARTNERSTWO POMIĘDZY FIRMĄ 
MATTRESS FIRM, INC., ORGANIZACJĄ HABITAT FOR HUMANITY Z MIASTA 
NOWY JORK I HRABSTWA WESTCHESTER ORAZ STANEM NOWY JORK W 
CELU PRZEKAZANIA 500 MATERACY RODZINOM DOTKNIĘTYM POWODZIĄ 

SPOWODOWANĄ PRZEZ HURAGAN IDA  
  

500 materacy trafi do osób, które straciły swój dobytek w wyniku niespotykanie 
dotkliwej powodzi  

  
Zdjęcia są dostępne tutaj  

  
Gubernator Hochul ogłasza partnerstwo pomiędzy firmą Mattress Firm, Inc., 
organizacją Habitat For Humanity z Miasta Nowy Jork i Hrabstwa Westchester oraz 
stanem Nowy Jork w celu przekazania 500 materacy rodzinom dotkniętym powodzią 
spowodowaną przez huragan Ida w nocy 1 września.  
  
„Mieszkańcy stanu Nowy Jork ucierpieli w wyniku intensywnych opadów deszczu i 
historycznej powodzi w noc, gdy huragan Ida przetoczył się przez południową część 
stanu, a wielu z nich obudziło się, aby stwierdzić, że znaczna część ich dobytku 
została utracona lub zniszczona”, powiedziała Gubernator Hochul. „Ale jak zawsze, 
pomogli swoim sąsiadom oczyścić i odbudować to, co się dało oraz przywrócić w miarę 
normalne życie. A teraz, dzięki hojności Mattress Firm i Habitat for Humanity NYC, 
możemy pomóc, oferując mały kawałek nadziei tym, którzy stracili tak wiele – nowy 
materac, na którym będą mogli położyć głowę”.  
  
Materace były rozdawane w środę i czwartek w kościele First Baptist Church w 
dzielnicy East Elmhurst w Queens.  
  
John Eck, Prezes i Dyrektor generalny Mattress Firm Inc., powiedział: „Częścią 
naszej kultury w Mattress Firm jest kierowanie się sercem i człowieczeństwem. Dlatego 
też jesteśmy zaangażowani w inwestowanie i wspieranie społeczności, w których 
żyjemy i pracujemy. To dla nas zaszczyt móc dostarczyć 500 materacy potrzebującym 
mieszkańcom stanu Nowy Jork i złagodzić choć trochę stres, którego doświadczają. 
Wiemy, jak ważny jest dobry wypoczynek w nocy, zwłaszcza po tak trudnym okresie”.  
  
Karen Haycox, Dyrektor generalna Habitat for Humanity z Miasta Nowy Jork i 
Hrabstwa Westchester, powiedziała: „Ukryte koszty szkód wyrządzonych przez 
huragan, np. wymiana drogich artykułów gospodarstwa domowego, w tym materacy, 

https://www.governor.ny.gov/sites/default/files/2021-09/Mattress_Distribution_Event.pdf


często powodują jeszcze większy stres u osób dotkniętych skutkami katastrofy. 
Jesteśmy zaszczyceni, że możemy współpracować z Gubernator Hochul i naszymi 
partnerami na poziomie miasta, stanu i kraju, aby zrobić to, co do nas należy, aby 
zapewnić odrobinę ulgi naszym sąsiadom. Bardzo się cieszymy, że możemy służyć 
pomocą, pomagając w każdy możliwy sposób”.  
  
Donovan Richards, Prezydent Dzielnicy Queens, powiedział: „Jesteśmy głęboko 
wdzięczni Gubernator Hochul, firmie Mattress Firm i organizacji Habitat for Humanity 
NYC i Westchester za zapewnienie 500 materacy, które zostały rozdane rodzinom z 
Queens, które mocno ucierpiały w wyniku huraganu Ida. Ponieważ tak wielu 
mieszkańców nadal jest w potrzebie po niszczycielskich powodziach spowodowanych 
przez huragan Ida, mój urząd dołoży wszelkich starań, aby zapewnić naszym rodzinom 
rekompensatę za szkody poniesione w następstwie tej katastrofy”.  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła w dniu 6 września, że Prezydent Biden zatwierdził w 
trybie przyspieszonych ogłoszenie stanu klęski żywiołowej, co pomoże zapewnić 
federalną pomoc finansową dla lokalnych władz i mieszkańców stanu Nowy Jork oraz 
zaoferować indywidualną i publiczną pomoc dla kwalifikujących się osób dotkniętych 
skutkami powodzi spowodowanej przez huragan Ida. Hrabstwa kwalifikujące się do 
pomocy indywidualnej i publicznej: Bronx, Queens, Kings, Richmond i Westchester. W 
chwili obecnej hrabstwo New York kwalifikuj się wyłącznie do pomocy publicznej. 
Gubernator będzie nadal współpracowała z Federalną Agencją Zarządzania 
Kryzysowego (Federal Emergency Management Agency, FEMA) oraz partnerami 
federalnymi, stanowymi i lokalnymi, aby zapewnić mieszkańcom stanu Nowy Jork 
dodatkową pomoc, której potrzebują. Mieszkańcy stanu Nowy Jork, którzy zostali 
zmuszeni do opuszczenia swoich domów, w tym rodziny nieubezpieczone, będą 
kwalifikować się do funduszy przeznaczonych na pomoc mieszkaniową, a także będą 
mogli uzyskać doradztwo w sytuacjach kryzysowych, pomoc dla bezrobotnych, 
wsparcie w zakresie remontu domów i pomoc prawną.  
  
Informacje na temat firmy Mattress Firm, Inc.  
  
Firma Mattress Firm, Inc. działa na rynku od 90 lat i posiada ponad 2400 sklepów, 
pomagając ponad 3 milionom ludzi rocznie znaleźć odpowiednie rozwiązanie dla ich 
potrzeb związanych ze snem. Mając za cel działanie na rzecz lokalnych społeczności, 
realizowany przez Mattress Firm program pomocy dzieciom w rodzinach zastępczych 
„Foster Kids”, we współpracy z Fundacją Ticket to Dream, połączył siły z lokalnymi 
organizacjami non-profit zajmującymi się opieką zastępczą, aby pomóc dzieciom 
przebywającym w pieczy zastępczej lepiej się wysypać, tak aby mogły bardziej 
optymistycznie patrzeć w przyszłość. Więcej informacji podano na 
stronie www.mattressfirm.com.  
  
Informacje na temat organizacji Habitat For Humanity z Miasta Nowy Jork i 
Hrabstwa Westchester  
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Habitat for Humanity z Miasta Nowy Jork i Hrabstwa Westchester zmienia życie i 
społeczności poprzez budowanie i utrzymywanie przystępnych cenowo domów dla 
ciężko pracujących rodzin i poprzez jednoczenie wszystkich mieszkańców stanu Nowy 
Jork wokół tematów związanych z zapewnieniem mieszkań dostępnych dla osób o 
niższych dochodach. Z pomocą tysięcy wolontariuszy każdego roku, Habitat NYC i 
Westchester buduje i remontuje domy dla rodzin w całym regionie. Więcej informacji 
podano na stronie www.HabitatNYCWC.org. Zapraszamy również do kontaktu z nami na 

Facebooku, do śledzenia nas naTwitterze i Instagramie pod adresem 
@HabitatNYC_WC.  
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Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 
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