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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZAKOŃCZENIE WARTEJ 1,8 MLN USD 
INICJATYWY MAJĄCEJ NA CELU POPRAWĘ ODPORNOŚCI I REAGOWANIA NA 

ZAGROŻENIA W WALLKILL  
  

Część wartego 3,1 mln USD planu, który ma pomóc Wallkill w dostosowaniu się 
do zmian klimatycznych  

  
Zmniejszenie podtopień podczas burz w przyszłości oraz ochrona i poprawa 

infrastruktury  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś zakończenie wartej 1,8 mln USD inicjatywy 
łagodzenia skutków powodzi w strefie Winding Brook (Winding Brook Floodplain 
Mitigation), której celem jest zmniejszenie szkód powodziowych podczas przyszłych 
burz, ochrona ważnej infrastruktury oraz poprawa zdolności reagowania w sytuacjach 
kryzysowych. Projekt jest częścią planu o łącznej wartości 3,1 mln USD, który ma na 
celu wzmocnienie odporności Wallkill w czasie burz w następstwie huraganu Irene i 
podczas burzy tropikalnej Lee.  
  
„Ponieważ nasz klimat się zmienia, a silne burze zdarzają się coraz częściej, 
potrzebujemy rozwiązań, które sprawią, że nasze społeczności będą bardziej 
odporne”, powiedziała Gubernator Hochul. „Wzmacniając kluczową infrastrukturę, 
poprawiając zdolności reagowania i pozostając w gotowości, kładziemy podwaliny pod 
to, by pomóc przyszłym pokoleniom mieszkańców stanu Nowy Jork przetrwać skutki 
zmian klimatu”.  
  
W ramach projektu łagodzenia skutków powodzi w strefie Winding Brook wymieniono 
przepusty wzdłuż Ben Lomond Drive i Badami Drive, dwóch dróg, które były mocno 
zalewane i niszczone podczas największych burz, w celu poprawy przepływu wody do 
koryta Winding Brook i zmniejszenia odpływu wód burzowych. Wymieniono również 
chodniki i bariery energochłonne, a także usunięto roślinność z przepustów, aby 
ograniczyć gromadzenie się osadów. Od czasu zakończenia budowy, przez miasto 
Wallkill przeszło już kilka burz, ale, dzięki zmodernizowaniu systemu odwadniania, nie 
doszło do podtopienia dróg.  
  
Oprócz projektu Winding Brook, zadania Biura Gubernatora ds. Usuwania Skutków 
Burz (Governor's Office of Storm Recovery, GOSR) w Wallkill obejmowały również 
projekt poprawy odwodnienia wzdłuż drogi stanowej 211 (SR 211) i Fitzgerald Drive, 



który został ukończony w lutym 2021 roku. W ramach projektu udrożniono zatkany 
przepust odwadniający, aby ograniczyć gromadzenie się wody. Poszerzono również 
polder zalewowy, aby tymczasowo zatrzymywać wodę burzową podczas większych 
opadów, a także utworzono bufor nadbrzeżny z rodzimymi drzewami i innymi roślinami 
w celu zatrzymywania wody burzowej.  
 
GOSR zainstalował również systemy podtrzymania bateryjnego i elementy 
przyłączeniowe umożliwiające podłączenie przenośnych generatorów zapasowych na 
15 sygnalizatorach świetlnych wzdłuż SR 211. Prace ukończono w sierpniu 2020 roku. 
Idąc za przykładem GOSR, na jeszcze większej liczbie skrzyżowań w Wallkill wzdłuż 
SR 211 i innych głównych dróg zostaną zainstalowane dodatkowe systemy 
podtrzymywania.  
  
Zastępca dyrektora wykonawczego programów odbudowy i infrastruktury NY 
Rising Community w GOSR, Eileen Méus, powiedziała: „Cieszymy się, że 
realizowany przez GOSR i inspirowany przez społeczność lokalną proces 
projektowania zaowocował trzema projektami, które zapewnią całej społeczności 
Wallkill lepszą ochronę podczas przyszłych burz i pomogą stanowi Nowy Jork 
dostosować się do zmieniającego się klimatu”.  
  
Senator Mike Martucci powiedział: „W ciągu ostatniego roku hrabstwo Orange 
doświadczyło wielu poważnych zdarzeń pogodowych, których szkody spowodowały 
utrudnienia dla naszych mieszkańców i zakłócenia w codziennym życiu. Projekty takie 
jak ten są ważne, aby zabezpieczyć się przed tego typu zdarzeniami w przyszłości i 
zapewnić pracownikom naszych służb pierwszej pomocy najlepsze możliwości 
radzenia sobie z zagrożeniami, które z tych zdarzeń wynikają. Dziękuję Biuru 
Gubernatora ds. Usuwania Skutków Burz za dokonanie tej znaczącej inwestycji w 
moim okręgu senackim oraz dla ludzi, którzy tu mieszkają”.  
  
Członkini Zgromadzenia, Aileen Gunther, powiedziała: „Cieszę się, że projekt 
łagodzenia skutków powodzi Winding Brook został ukończony. Miasto Wallkill 
doświadczyło w ostatnich latach niszczycielskich powodzi, a prace prowadzone w celu 
wzmocnienia lokalnej infrastruktury w znacznym stopniu przyczynią się do tego, że 
miasto będzie lepiej przygotowane na przyszłe zagrożenia powodziowe. Istnieje pilna 
potrzeba umocnienia naszej infrastruktury, a wraz z rosnącą siłą i częstotliwością burz 
w naszym regionie zadania te są jeszcze ważniejsze. Z niecierpliwością czekam na 
kontynuację pracy w całym moim okręgu, aby pomóc w zapewnieniu bezpieczeństwa i 
zrównoważonego rozwoju naszych społeczności”.  
  
Radny miasta Wallkill, George Serrano, powiedział: „Jako wieloletni mieszkaniec 
miasta Wallkill, widziałem na własne oczy szkody wyrządzone przez huragan Irene i 
huragan Lee. Zniszczenia w naszej społeczności były druzgocące zarówno dla 
biznesu, jak i mieszkańców. Jestem dumny z naszej współpracy z Biurem Gubernatora 
ds. Usuwania Skutków Burz oraz funduszy, które nam zapewnili w ramach programu 
grantowego NY Rising. To partnerstwo pozwoliło nam zrealizować trzy projekty, które 



złagodziły problemy związane z bezpieczeństwem i powodziami bez ponoszenia 
kosztów przez naszych mieszkańców”.  
  
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 (NY Rising 
Community Reconstruction, NYRCR) 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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