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GUBERNATOR KATHY HOCHUL

GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZPOCZĘCIE REALIZACJI WARTEGO 14
MILIONÓW DOLARÓW PROJEKTU OCHRONY PRZECIWPOWODZIOWEJ W
CANARSIE
W rocznicę huraganu Sandy rozpoczynają się zlecone przez stan prace mające na
celu ochronę mieszkańców wzdłuż Fresh Creek na Brooklynie
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że Biuro Gubernatora ds. Skutków
Huraganów (Governor's Office of Storm Recovery, GOSR) rozpocznie realizację
wartego 14 milionów dolarów projektu mającego na celu ochronę najbardziej
zagrożonych odcinków linii brzegowej Fresh Creek w Canarsie na Brooklynie. Projekt
pomoże społeczności przygotować się na skutki zmian klimatycznych poprzez
ograniczenie zalań podczas przyszłych huraganów i wzrostów poziomu wód morskich.
Pomoże też regionowi w szybszym usuwaniu skutków przyszłych huraganów.
„Zmiany klimatyczne to rzeczywistość, której musimy stawić czoła, dlatego podejmuję
działania w kierunku budowy infrastruktury, która będzie chronić nasze społeczności
przed skutkami podnoszenia się poziomu mórz i coraz silniejszych sztormów” –
powiedziała gubernator Hochul. „Dzielnica Canarsie jest szczególnie narażona na
fale sztormowe i zalania, a nowy projekt poprawi jej odporność i zapewni mieszkańcom
spokój ducha, którego potrzebują i na który zasługują”.
Projekt ochrony nabrzeża Fresh Creek uwzględnia zastosowanie strategicznych
środków ochrony przeciwpowodziowej w celu poprawy odporności okolicy, która została
wyznaczona przez FEMA jako specjalny obszar zagrożenia powodziowego.
Projekt będzie realizowany przez partnera GOSR, Urząd ds. Budownictwa Stanu Nowy
Jork (Dormitory Authority of the State of New York, DASNY).
W przepustach wpływających do Fresh Creek przy Avenue K, Avenue L, Avenue M,
Avenue N i Seaview Avenue zostaną zainstalowane komory pływowe. Wylot do Fresh
Creek przy Avenue M, który jest blokowany przez osady i inne pozostałości
utrudniające przepływ wody, zostanie przebudowany i przyjmie postać żelbetowego
wylotu kanalizacji burzowej.
Mieszkańcy obszaru wzdłuż linii brzegowej Fresh Creek często mają do czynienia ze
skutkami zmian klimatu. Woda osiąga wysoki poziom podczas spiętrzenia sztormowego

i przypływów, co powoduje przepełnienie zlewni wodą burzową. Komory pływowe
pomogą powstrzymać cofanie się wody z rzeki przez przepusty i poprawią skuteczność
działania istniejącego systemu odwadniającego. Odbudowa wylotu przy Avenue M
złagodzi skutki erozji, która niszczy obecnie linię brzegową.
Budowa powinna zostać zakończona jesienią 2022 r.
RuthAnne Visnauskas, Komisarz Wydziału Odnowy Lokali Mieszkalnych i
Społeczności Stanu Nowy Jork, powiedziała: „Wielu mieszkańców stanu Nowy Jork
przekonało się przy okazji huraganu Ida, że coraz częściej mamy do czynienia ze
zjawiskami pogodowymi, które paraliżują wiele dzielnic i miejscowości. Projekty takie
jak ten mogą jednak pomóc w lepszym przygotowaniu lokalnej infrastruktury i
skuteczniejszym reagowaniu na skutki zmian klimatycznych”.
Zastępca dyrektora wykonawczego ds. programów odbudowy społeczności i
infrastruktury NY Rising przy GOSR, Eileen Méus, powiedziała: „Dzięki współpracy
z organizacjami społecznymi i obywatelskimi przy projekcie ochrony nabrzeża Fresh
Creek znaleźliśmy wspólne rozwiązanie, które opierało się na opiniach społeczności i
wiedzy lokalnych interesariuszy. Cieszymy się, że ta strategiczna inwestycja odegra
ważną rolę w ochronie Canarsie i poprawie jakości życia mieszkańców tych okolic”.
Prezes i dyrektor generalny DASNY, Reuben R. McDaniel III, powiedział: „DASNY z
dumą współpracuje z GOSR nad realizacją projektów takich jak ten dotyczący Fresh
Creek, które są kluczowe dla ochrony okolic nadbrzeżnych przed skutkami zjawisk
pogodowych i utrzymania sprawności gospodarczej”.
Senator Roxanne J. Persaud powiedziała: „Dzisiejsze ogłoszenie to dobra
wiadomość dla wyborców mieszkających w bezpośrednim sąsiedztwie Fresh Creek,
których domy są często narażone na niebezpieczeństwo podczas wysokich pływów,
przybrzeżnych fal sztormowych i opadów. Dziękuję Biuru Gubernatora ds. Skutków
Huraganów i DASNY za zaangażowanie w działania na terenie 19. okręgu Senatu w
ramach projektu ochrony nabrzeża Fresh Creek”.
Członek Zgromadzenia Williams powiedział: „Jako przewodniczący podkomisji ds.
gotowości na wypadek sytuacji kryzysowych i reagowania na klęski żywiołowe wyrażam
uznanie dla działań Biura Gubernatora ds. Skutków Huraganów. Z niecierpliwością
czekam na realizację projektu ochrony nabrzeża Fresh Creek, który poprawi odporność
naszego okręgu”.
Członek Zgromadzenia Nick Perry powiedział: „Wyrażam uznanie dla działań
gubernator Hochul i Biura Gubernatora ds. Skutków Huraganów mających na celu
realizację tego kluczowego projektu ochrony nabrzeża Fresh Creek. Każdy mieszkaniec
Canarsie, który przeżył huragan Sandy, może potwierdzić, jak bardzo potrzebne są
projekty łagodzące skutki huraganów, dzięki którym kolejna „burza stulecia” nie
zdewastuje już tego obszaru”.

Członek Rady Alan Maisel powiedział: „Fresh Creek i okoliczne wody są od pokoleń
kluczowym elementem dzielnicy Canarsie. Wraz z podnoszeniem się poziomu morza i
wzrostem fal sztormowych wody te stały się jednak bezpośrednim zagrożeniem dla
życia tutejszych społeczności. To ważne przedsięwzięcie przyczyni się do poprawy
infrastruktury, poprawiając jednocześnie odporność południowego Brooklynu. Wyrażam
uznanie dla gubernator Hochul, członków Zgromadzenia i Biura Gubernatora ds.
Skutków Huraganów za ich ciężką pracę w całym stanie Nowy Jork, szczególnie na
obszarach takich jak Canarsie”.
Prezes Fresh Creek Civic Association Maria Garret powiedziała: „Od ponad 20 lat
staram się zrealizować projekt Fresh Creek Nature Preserve, mający na celu
rekultywację tego akwenu. Musiałam pracować z wieloma różnymi agencjami i
urzędnikami, co było dla mnie nie lada wyzwaniem. Wiem, tak ważne jest
zaangażowanie mieszkańców, ponieważ właśnie dzięki nim udało mi się podtrzymać
aktywność tego projektu. Zawdzięczam to nie tylko sobie, ale całej społeczności”.
Informacje o GOSR
Utworzone w czerwcu 2013 r. biuro GOSR koordynuje na szczeblu stanowym działania
na rzecz odbudowy po huraganie Sandy, huraganie Irene i burzy tropikalnej Lee.
Poprzez programy nazwane kolejno: NY Rising Housing Recovery, Small Business,
Community Reconstruction, Infrastructure oraz Rebuild By Design GOSR inwestuje w
sumie 4,5 miliarda dolarów w federalne fundusze na rzecz rozwoju społeczności i
odbudowę po skutkach klęsk żywiołowych (Community Development Block Grant –
Disaster Recovery), aby lepiej przygotować stan Nowy Jork na ekstremalne zjawiska
pogodowe. Więcej informacji o GOSR i jego programach można znaleźć na stronie:
http://stormrecovery.ny.gov/.
W ramach programów odbudowy społeczności i infrastruktury NY Rising władze
stanowe realizują różne inicjatywy przygotowane oddolnie przez organizacje społeczne
w celu poprawy odporności, ochrony kluczowej infrastruktury, zmniejszenia ryzyka strat
i szkód związanych z przyszłymi klęskami żywiołowymi oraz pomocy w trudnych
sytuacjach.
Na etapie wdrażania GOSR współpracuje z różnymi partnerami z gmin, powiatów i
organizacji non profit, realizując setki opracowanych na szczeblu lokalnym propozycji.
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