
 
Do natychmiastowej publikacji: 27.01.2022  GUBERNATOR KATHY HOCHUL 

 

 

GUBERNATOR HOCHUL I NACZELNIK HRABSTWA BELLONE OGŁASZAJĄ 
ROZPOCZĘCIE PRAC ZIEMNYCH DLA PROJEKTU OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW 

NA RZECE FORGE RIVER O WARTOŚCI 224 MLN USD W CELU ROZSZERZENIA 
DOSTĘPU DO SYSTEMÓW KANALIZACYJNYCH W HRABSTWIE SUFFOLK  

  
Finansowanie w wysokości 408,8 mln USD w ramach inicjatywy na rzecz 

odporności wybrzeża hrabstwa Suffolk, w tym budowa nowej oczyszczalni 
ścieków obsługującej blisko 1900 gospodarstw domowych  

  
Projekt pomoże zredukować zanieczyszczenie azotem i poprawić jakość wody w 
obszarze zlewni rzeki Forge River oraz stanowi kontynuację prac na rzece Carlls 

River związanych z podłączaniem domów do systemów kanalizacyjnych  
  
Gubernator Kathy Hochul i naczelnik hrabstwa Suffolk, Steve Bellone, ogłosili dzisiaj 
rozpoczęcie prac ziemnych dla projektu okręgu kanalizacyjnego dla zlewni rzeki Forge 
River (Forge River Watershed Sewer District) o wartości 223,9 mln USD, którego 
celem jest zmniejszenie zanieczyszczenia azotem i poprawa jakości wody dla 
właścicieli domów i firm w rejonie Mastic-Shirley. Granice okręgu kanalizacyjnego dla 
zlewni rzeki Forge rozciągają się od zachodu od William Floyd Parkway, na wschód do 
rzeki Forge i na południe od Sunrise Highway; na północy do Poospatuck Creek, a na 
południu nie obejmują rezerwatu Indian Poospatuck. Po zakończeniu prac 
budowlanych w 2025 r., nowa oczyszczalnia ścieków w Mastic, miasteczku w 
Brookhaven, będzie obsługiwać blisko 1900 posesji w pobliskim rejonie Shirley-Mastic. 
Projekt ten jest częścią ogłoszonej jesienią ubiegłego roku inicjatywy na rzecz 
odporności wybrzeża hrabstwa Suffolk (Suffolk Coastal Resiliency Initiative) o wartości 
408,8 mln USD.  
  
„Huragan Sandy uświadomił nam potrzebę dalszej ochrony społeczności 
zamieszkujących wybrzeże Long Island przed skutkami zmian klimatycznych”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Dzisiejsze rozpoczęcie prac ziemnych stanowi 
znaczący krok w naszych nieprzerwanych działaniach na rzecz budowania odporności. 
Każdy zasługuje na łatwy dostęp do czystej wody, a ten projekt pomoże poprawić jej 
jakość dla mieszkańców hrabstwa Suffolk, ograniczyć szkodliwe zanieczyszczenia i 
zapewnić ochronę wrażliwego ekosystemu przybrzeżnego Long Island, aby zwiększyć 
jego odporność na kolejne intensywne sztormy”.  
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W październiku gubernator Hochul ogłosiła rozpoczęcie budowy projektu rozbudowy 
kanalizacji deszczowej w hrabstwie Suffolk o wartości 408,8 mln USD. Inicjatywa na 
rzecz odporności wybrzeża hrabstwa Suffolk obejmuje modernizacje w zakresie 
transportu i oczyszczania ścieków oraz podłączenia do systemu kanalizacyjnego dla 
ponad 4000 działek w mieście Babylon, a także podłączenia dla dodatkowych 1900 
działek w Mastic-Shirley. Ten innowacyjny projekt jest realizowany z wykorzystaniem 
środków federalnych, stanowych i funduszy lokalnych, aby zapobiec przedostawaniu 
się azotu i innych zanieczyszczeń do wód przybrzeżnych Long Island. Inne korzyści 
dla środowiska naturalnego w ramach tego krytycznego projektu, obejmują poprawę 
jakości wody, odbudowę ekosystemów oraz wzmocnienie naturalnych barier 
przybrzeżnych w celu ochrony społeczności przed przyszłymi powodziami i silnymi 
sztormami.  
  
Naczelnik hrabstwa Suffolk, Steve Bellone, powiedział: „Rozpoczynamy dziś prace 
naziemne dla tego historycznego projektu budowy kanalizacji, który przyczyni się do 
poprawy jakość wody w rzece Forge River i przyciągnie nowe inwestycje do 
społeczności Mastic. Projekt na rzece Forge River zapewni naszej gospodarce 
zastrzyk finansowy w wysokości setek milionów dolarów, pozwoli na stworzenie setek 
nowych miejsc pracy i wyeliminowanie 1889 szamb oraz systemów kanalizacyjnych, 
które odprowadzają nadmiar azotu do warstwy wodonośnej wód gruntowych, a 
ostatecznie do rzeki Forge River. Pragnę podziękować wszystkim osobom, które 
umożliwiły jego realizację, w tym przewodniczącemu senackiej większości, 
Schumerowi, pracującemu nad tym, aby budżet projektu nie wzrósł z powodu pandemii 
COVID-19, gubernator Hochul, zapewniającej silne wsparcie dla projektu na poziomie 
stanowym, oraz Edowi Romaine, radnemu Brookhaven, za zapewnienie dostępności 
miejsca jego budowy. Ten uwieńczony sukcesem wspólny wysiłek jest wynikiem 
prawdziwego partnerstwa pomiędzy władzami federalnymi, stanowymi i lokalnymi, 
dlatego z niecierpliwością czekamy na kontynuację tych starań poprzez rozszerzenie 
nowego systemu kanalizacyjnego na większą część społeczności Mastic-Shirley”.  
  
Tysiące domów w zlewniach rzek Carlls River i Forge River nie są skanalizowane i 
odprowadzają ścieki za pomocą systemów przyzakładowych, takich jak szamba i 
zbiorniki na ścieki Przestarzałe szamba i zbiorniki na ścieki nierzadko ulegają awariom, 
ponieważ mieszkańcy często muszą ograniczać wykonywanie codziennych czynności 
domowych, takich jak zmywanie naczyń czy pranie. Powodują one również szkody 
ekologiczne dla dróg wodnych, ponieważ nieoczyszczone ścieki mogą zalewać 
akweny wodne azotem i innymi szkodliwymi zanieczyszczeniami oraz powodować 
degradację przybrzeżnych ekosystemów. W raporcie z 2014 r., wydanym przez 
Departament Ochrony Środowiska (Department of Environmental Conservation, DEC) 
stanu Nowy Jork, wyszczególniono niekorzystny wpływ zanieczyszczenia azotem na 
naturalne mechanizmy obronne wybrzeża regionu, dzięki czemu posłużył on jako 
katalizator do pozyskania funduszy na ten projekt.  
  
Huragan Sandy, który spowodował zalanie około połowy istniejących obszarów 
systemów ściekowych przez wody powodziowe, uświadamia, jak ważne jest 
ukończenie tego projektu. W celu poprawy odporności wybrzeża – w obliczu 
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podnoszenia się poziomu mórz i bardziej intensywnych sztormów wynikających ze 
zmian klimatycznych – redukcja azotu i zanieczyszczeń w zlewniach pomoże 
odbudować naturalne przybrzeżne mokradła, które służą jako bariery dla fali 
sztormowej i powodzi wzdłuż południowego wybrzeża.  
  
Przewiduje się, że projekt dotyczący rzeki Carlls River zostanie ukończony w 2024 r., a 
Forge River w 2026 r.  
  
Dzięki Wydziałowi Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Zarządzania Kryzysowego 
(Department of Homeland Security and Emergency Management, DHSES) oraz 
Urzędowi Gubernatora ds. Usuwania Skutków Burz (Governor's Office of Storm 
Recovery, GOSR), projekty te wykorzystują 243,5 mln USD z programu dotacji na 
ograniczanie zagrożeń (Hazard Mitigation Grant Program, HMGP) od Federalnej 
Agencji Zarządzania Kryzysowego (Federal Emergency Management Agency, FEMA) 
oraz 66,4 mln USD z programu dotacji na rozwój wspólnotowy i usuwanie skutków 
katastrof (Community Development Block Grant – Disaster Recovery, CDBG-DR) od 
Departamentu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast (US Department of Housing and Urban 
Development, HUD). DHSES będzie zarządzać całym projektem w celu zapewnienia 
kwalifikowalności do programu FEMA do momentu ukończenia jego wszystkich 
etapów, w tym projektu na rzece Forge River.  
  
Dzisiejsze ogłoszenie stanowi uzupełnienie działań inwestycyjnych rządu stanu Nowy 
Jork w celu zmniejszenia zanieczyszczenia wód regionu azotem poprzez takie 
inicjatywy jak m.in. Plan działania w sprawie zanieczyszczenia azotem na Long Island, 
projekt przekierowania ścieków przez zatokę Bay Park (Bay Park Conveyance 
Project), wymiana starzejących się systemów septycznych i szamb w Patchogue oraz 
współpraca z władzami hrabstwa Suffolk w celu zapewnienia dotacji dla właścicieli 
domów, aby pomóc im w naprawie lub wymianie istniejących systemów z 
zaawansowanym oczyszczaniem azotu.  
  
Komisarz Stanowego Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Usług 
Ratowniczych, Jackie Bray, powiedziała: „Aby być przygotowanym na coraz 
bardziej ekstremalne warunki pogodowe, musimy poczynić konkretne inwestycje w 
celu odbudowy naszych naturalnych systemów obronnych. Dzisiejsze wmurowanie 
kamienia węgielnego dla projektu w Mastic jest dowodem wyraźnego postępu tych 
prac. To bardzo potrzebny projekt, który gubernator Hochul i ja z dumą wspieramy i 
cały czas z zaangażowaniem współpracujemy z władzami hrabstwa Suffolk, naszymi 
partnerami z agencji stanowych i FEMA w zakresie inicjatyw mających na celu 
złagodzenie niszczących skutków przyszłych powodzi i ochronę naszych 
współmieszkańców w stanie Nowy Jork.  
  
Komisarz Stanowego Departamentu Ochrony Środowiska, Basil Seggos, 
powiedział: „Projekt budowy okręgu kanalizacyjnego dla zlewni rzeki Forge River – 
będący częścią historycznej inicjatywy na rzecz odporności wybrzeża hrabstwa Suffolk 
– spowoduje przejście tysięcy gospodarstw domowych w hrabstwie Suffolk z 
wadliwych i zawodnych systemów septycznych na system zbierania i oczyszczania 
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ścieków, który pozwoli zmniejszyć ilość azotu docierającego do naszych wód 
przybrzeżnych i zapewni ochronę wody pitnej na Long Island, jednocześnie 
zwiększając odporność wybrzeża. DEC jest dumny ze współpracy z gubernator 
Hochul, władzami hrabstwa Suffolk i naszymi partnerami stanowymi, w tym 
transformacyjnym projekcie, który jest kluczowym elementem wielomiliardowego planu 
działania na rzecz zwalczania azotu na Long Island”.  
  
Komisarz Wydziału Mieszkalnictwa i Odnowy Społecznej stanu Nowy Jork, 
RuthAnne Visnauskas, powiedziała: „Społeczności zamieszkujące teren zlewni rzeki 
Forge River zbyt dobrze znają zagrożenia dla środowiska i zdrowia publicznego 
związane z zalanymi szambami. Inicjatywa ta nie tylko pozwoli wyeliminować 
konieczność stosowania szamb dla tysięcy mieszkańców, poprzez podłączenie ich do 
kanalizacji, ale także usunąć azot z naszych dróg wodnych, zwiększając odporność 
naturalnych barier przybrzeżnych i zapewniając ochronę przed przyszłymi powodziami. 
Jesteśmy dumni, że możemy przyłączyć się do gubernator Hochul i naczelnika 
hrabstwa, Bellone, w świętowaniu tego przełomowego wydarzenia”.  
  
Prezes i dyrektor generalny EFC, Maureen, A. Coleman, powiedziała: „EFC z 
przyjemnością udzieli wsparcia dla tego kluczowego projektu w zakresie infrastruktury 
ściekowej, oferując pakiet finansowy w wysokości 23 mln USD, w tym ponad 4,6 mln 
USD w formie dotacji. Gubernator Hochul jest świadoma tego, że modernizacja 
infrastruktury jest jednym z głównych czynników wpływających na trwałą odporność i 
rozwój gospodarczy społeczności nadbrzeżnych w obliczu zmian klimatycznych i 
ekstremalnych warunków pogodowych. W związku z przypadającą w tym roku 50. 
rocznicą uchwalenia ustawy o czystości wód (Clean Water Act), EFC pozostaje 
zaangażowany we współpracę z samorządami lokalnymi, aby pomóc im w realizacji 
przystępnych cenowo inwestycji w systemy kanalizacyjne, które pomogą chronić nasze 
środowisko i zdrowie publiczne mieszkańców stanu Nowy Jork przez kolejne 
pokolenia”.  
  
Senator Stanów Zjednoczonych, Chuck Schumer, powiedział: „Brak nowoczesnej 
infrastruktury ściekowej w hrabstwie Suffolk prowadzi do ogromnego zanieczyszczenia 
naszych dróg wodnych azotem, co skutkuje degradacją naszych przybrzeżnych 
zabezpieczeń, zagraża zdrowiu publicznemu i hamuje zrównoważony wzrost 
gospodarczy. Trwają jednak prace nad ulepszaniem infrastruktury w rejonie Mastic-
Shirley. Jestem dumny z tego, że walczyłem z całych sił, aby zapewnić potężną 
inwestycję federalną o wartości ponad 300 mln USD na ten ważny projekt, a także z 
tego, że na początku tego roku wezwałem FEMA i OMB do szybkiego zatwierdzenia 
przekazania funduszy na te kontrakty. Naczelnik hrabstwa Bellone w rozsądny sposób 
przeznacza dodatkowe 46 mln USD z funduszy Planu Ratunkowego Ameryki 
(American Rescue Plan), które zabezpieczyłem dla hrabstwa Suffolk, aby wypełnić luki 
w finansowaniu i utrzymać tę inicjatywę w mocy. Ten projekt pozwoli na stworzenie 
setek dobrze płatnych miejsc pracy w budownictwie, oczyścić nasze środowisko, 
zwiększyć działania na rzecz odporności i zapewnić największą rozbudowę kanalizacji 
w hrabstwie Suffolk od czterech dekad, poprawiając jakość życia w hrabstwie Suffolk i 
jego mieszkańców na kolejne dziesięciolecia.”  



  
Senator Stanów Zjednoczonych, Kirsten Gillibrand, powiedziała: „Wyrażam 
uznanie dla naczelnika hrabstwa Suffolk, Steve'a Bellone, za całą ciężką pracę 
włożoną w projekt budowy kanalizacji na rzece Forge River. Ten finansowany z 
funduszy federalnych projekt pomoże złagodzić dziesiątki lat zanieczyszczeń 
środowiska azotem, pochodzącym ze starych przestarzałych szamb, oraz pozwoli 
mieszkańcom południowego wybrzeża przygotować się na kolejny huragan. Projekt 
kanalizacji na rzece Forge River jest doskonałym przykładem inwestycji, która pomoże 
chronić jakość wody, przyczyni się do tworzenia lokalnych miejsc pracy i zwiększy 
odporność naszych wybrzeży”.  
  
Reprezentant, Lee Zeldin, powiedział: „Jako osoba, która wychowała się i nadal 
mieszka w tej wspaniałej, lokalnej społeczności, mogę osobiście zaświadczyć, że 
projekt kanalizacji na rzece Forge River ma kluczowe znaczenie dla jakości naszego 
życia. Od czasu mojej pracy w Senacie stanu Nowy Jork droga do tego przełomowego 
momentu była długa i pełna wyzwań. Miałem zaszczyt zrobić to, co do mnie należy, 
aby utrzymać realizację tego projektu dzięki uchwalonym przez Kongres ustawom, 
podpisanym w grudniu 2020 r. Projekt ten jest efektem współpracy władz na każdym 
szczeblu – ponad podziałami partyjnymi – mającej na celu jego realizację. Jestem 
wdzięczny za przywództwo naczelnika hrabstwa, Bellone, dzięki któremu wszyscy 
spotkaliśmy się na dzisiejszej uroczystości rozpoczęcia prac naziemnych. To wielki 
dzień dla wspaniałej społeczności hrabstwa Suffolk”.  
  
Senator, Anthony Palumbo, powiedział: „Projekt budowy kanalizacji na rzece Forge 
River to efekt współpracy władz stanowych, federalnych i lokalnych, mający na celu 
ochronę strumieni, dróg wodnych, jezior i wybrzeży regionu, przy jednoczesnym 
zapewnieniu ważnych usług dla mieszkańców tego obszaru. Projekt ten jest korzystny 
dla regionu i cieszę się, że mogłem wnieść swój wkład w promowanie tej niezwykle 
ważnej inicjatywy”.  
  
Senator, Alexis Weik, powiedział: „Ten bardzo ważny projekt infrastrukturalny 
pozwoli uniezależnić blisko 2000 gospodarstw domowych i 150 firm od przestarzałych 
szamb i umożliwi ich podłączenie do najnowocześniejszego systemu oczyszczania 
ścieków. Po zakończeniu prac, pomoże on zmniejszyć ilość azotu w rzece Forge River 
i przyniesie ożywienie dla lokalnej społeczności”.  
  
Członek Zgromadzenia, Fred Thiele, powiedział, „Od dziesięcioleci mieszkańcy 
obszaru zlewni rzeki Forge River współpracują z wybranymi przez siebie urzędnikami, 
aby poprawić jakość wody i komfort życia w swojej społeczności. Po latach 
orędownictwa i badań, rozwiązanie problemu poprawy jakości wody jest już dostępne. 
Dzisiejsze rozpoczęcie prac ziemnych oznacza zwycięstwo dla przyszłości rzeki Forge 
River i jakości wody w hrabstwie Suffolk. Ten projekt kanalizacyjny nie tylko wpłynie na 
poprawę stanu środowiska naturalnego, ale będzie również katalizatorem odnowy 
gospodarczej i społecznej na całym półwyspie Tri-Hamlet. Moje gratulacje dla 
naczelnika hrabstwa, Steve'a Bellone, oraz władz hrabstwa Suffolk za przewodzenie 



temu międzyrządowemu partnerstwu, które zapewni czystszą, lepszą przyszłość dla 
wszystkich”.  
  
Członek Zgromadzenia, Joseph DeStefano, powiedział: „To jeden z 
najważniejszych projektów dla tego obszaru od pokoleń. Nie tylko zapewni on ochronę 
środowiska, ale będzie także ogromnym katalizatorem ożywienia gospodarczego. 
Przyczyni się do podniesienia wartości nieruchomości i pozwoli stworzyć możliwości 
biznesowe niezbędne do tworzenia miejsc pracy i wzmocnienia wpływów z podatków”.  
  
Przewodniczący rady Legislacyjnej hrabstwa Suffolk, Kevin J. McCaffrey, 
powiedział: „Rozpoczęcie prac ziemnych związanych z projektem kanalizacji rzeki 
Forge River jest początkiem naszego zaangażowania w jej przyszłość, ochronę 
naszych terenów podmokłych, odporności wybrzeża i całej zatoki Great South Bay. 
Dzięki współpracy z liderami w rządzie, jak również z przedstawicielami środowisk 
pracowniczych, naukowych i ekologicznych, realizujemy kolejne etapy naszej 
inicjatywy, aby jak najwięcej gospodarstw domowych i firm zostało podłączonych do 
zaawansowanego systemu oczyszczania ścieków w celu poprawy ogólnego stanu 
naszych cennych dróg wodnych i gruntowych”.  
  
Lider Legislatury Hrabstwa Suffolk, Nick Caracappa, powiedział: „Jest to 
prawdziwie historyczne i przełomowe wydarzenie związane z inicjatywą na rzecz 
odporności wybrzeża w ramach projektu budowy kanalizacji dla zlewni rzeki Forge 
River. Projekt ten nie tylko potwierdza zaangażowanie władz hrabstwa Suffolk w 
ochronę środowiska naturalnego, jakości wody i mieszkańców, ale także pozwoli na 
stworzenie wielu dobrze płatnych miejsc pracy dla naszych ciężko pracujących 
mężczyzn i kobiet. To jeden z wielu projektów, które zarówno ja, jak i moi koledzy w 
Legislaturze, zamierzamy wprowadzić w obszarach hrabstwa Suffolk – bardzo 
potrzebujących tej kanalizacji. Pozostaję zaangażowany we współpracę z naczelnikiem 
hrabstwa Suffolk, Steve'em Bellone, ekologami, liderami społecznymi i innymi 
lokalnymi urzędnikami, aby zrealizować wszystkie te projekty, a tym samym poprawić 
jakość życia w hrabstwie Suffolk”.  
  
Legislator hrabstwa Suffolk, Jim Mazzarella, powiedział: „Dzisiejsze przełomowe 
wydarzenie pozwala nam napisać nowy, pozytywny rozdział dotyczący ochrony 
środowiska naturalnego i rozwoju gospodarczego dla naszych społeczności. To efekt 
wspólnej pracy wielu osób, które zasługują na uznanie, w tym przedstawicieli 
wszystkich szczebli rządowych. Ostateczne podziękowania należą się jednak 
mieszkańcom, którzy głosowali za inwestowaniem w swoją społeczność. Jestem 
dumny, że reprezentuję 3. okręg legislacyjny i czuję się zaszczycony widząc realizację 
tego projektu. To naprawdę wielki i historyczny dzień dla społeczności Tri-hamlet”.  
  
Radny miasta Brookhaven, Ed Romaine, powiedział: „Od wielu lat jakość wody w 
rzece Forge River jest niepokojącą kwestią, dlatego cieszę się, że problem ten 
zostanie teraz rozwiązany, a nie tylko poddany do dyskusji. Ten okręg kanalizacyjny 
zapewni pewną pozytywną pomoc w zakresie ochrony środowiskowa i rozwoju 
gospodarczego, której nasz obszar potrzebuje, a także przyniesie ulgę niektórym 



właścicielom domów, ponoszącym ogromne koszty próbując utrzymać szwankujący 
system. Władze miasta Brookhaven i hrabstwa Suffolk współpracowały z rządem stanu 
Nowy Jork, aby ten od dawna planowany okręg kanalizacyjny stał się rzeczywistością i 
przyniósł korzyści dla środowiska naturalnego i mieszkańców społeczności Tri-Hamlet”.  
  
Prezes Rady Budowlanej regionów Nassau/Suffolk, Matthew Aracich, powiedział: 
„Gubernator Kathy Hochul i naczelnik hrabstwa Suffolk, Steve Bellone, stanęli na czele 
kampanii mającej na celu wyeliminowanie zanieczyszczania wód gruntowych na Long 
Island, które są naszym najcenniejszym zasobem. Mieszkańcy Mastic i okolic już 
wkrótce przekonają się, jak wiele korzyści przynosi społeczności zaawansowany 
system oczyszczania ścieków. Od samego początku tej inicjatywy zorganizowani 
pracownicy, i podpisujący się pod nią pracodawcy, współpracowali z naszymi 
partnerami ds. środowiska, co dowodzi, że sukces w zakresie poprawy infrastruktury 
wymaga pracy zespołowej. Najistotniejszym elementem potrzebnym do rozwoju 
przedsiębiorstw instytucjonalnych i prywatnych są zasoby czystej wody, które 
zwiększają możliwości we wszystkich sektorach gospodarki”.  
  
Przewodniczący organizacji Long Island Federation of Labor, AFL-CIO, John R. 
Durso, powiedział: „Nasz ruch związkowy, organizacje ekologiczne, społeczność 
przedsiębiorców i wybrani liderzy, niezależnie od partyjnej przynależności zjednoczyli 
się, aby umożliwić realizację tego przełomowego projektu. Przyczyni się on do wzrostu 
gospodarczego, pozwoli zwiększyć możliwości rekreacyjne i turystyczne, wzmocnić 
lokalne działania w zakresie rewitalizacji i stworzyć miejsc pracy w ramach jego 
realizacji. Ważne jest, aby pamiętać, że to nie koniec naszej pracy. Nasz ruch jest 
zaangażowany w jej kontynuowanie i jednoczenie ludzi w celu zapewnienia 
mieszkańcom 3. okręgu legislacyjnego i społecznościom w całym hrabstwie możliwości 
podłączenia ich gospodarstw domowych do kanalizacji. Mamy szansę utrzymać tę 
koalicję w dążeniu do utworzenia okręgu zarządzania ściekami obejmującego całe 
hrabstwo, co pozwoli nam stworzyć ramy potrzebne do wielu innych przełomowych 
wydarzeń – takich jak to – w ciągu następnych pięćdziesięciu lat”.  
  
Przewodniczący organizacji Suffolk County AME, Daniel C. Levler, powiedział: 
„AME wyraża uznanie dla działań gubernator i naczelnika hrabstwa na rzecz 
inwestowania w infrastrukturę czystej wody, a to historyczne wmurowanie kamienia 
węgielnego w zlewni rzeki Forge River jest dowodem jej znaczących wysiłków na rzecz 
zgromadzenia funduszy i wiedzy specjalistycznej dla wspólnego dobra. W imieniu 
naszych 10 000 członków, AME jest dumna z naszej roli w promowaniu infrastruktury. 
Członkowie naszych związków, w tym inżynierowie, którzy certyfikują i zarządzają 
projektami infrastruktury kanalizacyjnej oraz operatorzy i załogi oczyszczalni ścieków, 
dbający o jakość wody i utrzymujący nasze systemy w pełnej sprawności, dobrze służą 
naszemu regionowi. Pracownicy ci są niezbędni w dążeniu władz hrabstwa do poprawy 
zarówno jakości wody jak i odporności naszych wybrzeży”.  
  
Dyrektor Generalny organizacji Long Island Builders Institute, Mitchell H. Pally, 
powiedział: „Instytut Budownictwa na Long Island (Long Island Builders Institute) po 
raz kolejny ma zaszczyt uczestniczyć w pracach na rzecz rozbudowy systemu 



kanalizacyjnego w rejonie Mastic. Rozbudowa ta przyniesie znaczne korzyści dla 
środowiska naturalnego i rozwoju gospodarczego całej społeczności, zapewniając jej 
mieszkańcom takie same korzyści jak w wielu innych częściach hrabstwa. Każda 
rozbudowa systemu kanalizacyjnego niesie ze sobą świadomość, że jeszcze jedna 
społeczność wchodzi w nowy etap korzyści ekonomicznych i dostępu do czystej wody, 
odchodząc od przestarzałych i niesprawnych systemów szamb z przeszłości”.  
  
Dyrektor wykonawczy Stowarzyszenia Wykonawców Long Island, Marc Herbst, 
powiedział: „Wyrażamy uznanie dla gubernator Hochul i naczelnika Bellone za ich 
niestrudzone działania na rzecz wprowadzenia zmodernizowanego systemu 
kanalizacyjnego w hrabstwie Suffolk. Ta nowa infrastruktura przyniesie ogromne 
korzyści ekologiczne i ekonomiczne dla mieszkańców Forge River i nie tylko. LICA 
będzie kontynuować orędownictwo na rzecz silnych inwestycji w naszej społeczności 
dla lepszej, czystszej Long Island”.  
  
Przewodniczący komisji ds. infrastruktury, organizacji Association for a Better 
Long, X. Cristofer Damianos, powiedział: „Ze względu na geograficzne realia życia 
na wyspie, ten projekt infrastrukturalny ma kluczowe znaczenie dla ochrony naszych 
delikatnych działów wodnych i warstw wodonośnych, jak również dla zwiększenia 
odporności linii brzegowej na przyszłe sztormy. Podczas gdy korzyści dla środowiska 
są oczywiste, projekt ten będzie również bodźcem dla rozwoju gospodarczego i 
pomoże we wzmocnieniu działalności gospodarczej w tych społecznościach. Działania 
te podkreślają trwałą rolę naszych urzędników federalnych i stanowych oraz naczelnika 
hrabstwa, Steve Bellone, w poszukiwaniu funduszy, które mogą być wykorzystane na 
rzecz projektów mających na celu ochronę i zachowanie środowiska naturalnego Long 
Island, jak również naszej gospodarki”.  
  
Dyrektor wykonawcza kampanii Citizens Campaign for the Environment, 
Adrienne Esposito, powiedziała: „Od blisko stu lat rzeka Forge River jest 
zanieczyszczana i degradowana. Wysoka gęstość zabudowy, z wykorzystaniem 
systemów septycznych wzdłuż rzeki, rozpoczęła się w latach dwudziestych XX wieku i 
doprowadziła do powstania najbardziej zanieczyszczonej rzeki na Long Island. Dziś 
rozpoczynamy proces rzeczywistej odbudowy. Infrastruktura kanalizacyjna wzdłuż 
rzeki Forge River wpłynie na poprawę jakości wody, pozwoli wzmocnić przybrzeżne 
tereny podmokłe, które stanowią ochronę przeciwpowodziową, spowoduje wzrost 
wartości domów i przyczyni się do poprawy jakości życia społeczności. Są to znaczące 
postępy, które cieszą się silnym poparciem społecznym. Wyrazy uznania dla 
gubernator Hochul i naczelnika hrabstwa, Bellone, za przewodnictwo w realizacji tego 
ważnego projektu infrastrukturalnego”.  
  
Przewodnicząca organizacji New York League of Conservation Voters, Julie 
Tighe, powiedziała: „Liga Ochrony Wyborców (The New York League of Conservation 
Voters) w stanie Nowy Jork wyraża uznanie dla przywództwa gubernator Kathy 
Hochul, komisarza DEC Basila Seggosa i naczelnika hrabstwa, Steve'a Bellone'a, za 
kontynuację tego partnerstwa między rządem stanu i samorządem lokalnym w celu 
przyspieszenia prac nad projektem budowy kanalizacji na rzece Forge River w 



hrabstwie Suffolk. Dzisiejsza historyczna uroczystość wmurowania kamienia 
węgielnego stanowi zabezpieczenie na przyszłość poprzez podłączenie społeczności 
do nowego systemu kanalizacyjnego, który przez lata będzie zapewniać ochronę 
jedynego źródła wód gruntowych na Long Island. Z niecierpliwością czekamy na 
realizację pozostałych etapów inicjatywy na rzecz odporności wybrzeża w Suffolk”.  
  
Doradca ds. polityki na Long Island w organizacji The Nature Conservancy, 
Kevin McDonald, powiedział: „Dzisiaj świętujemy wmurowanie kamienia węgielnego, 
które rozpoczyna jeden z najważniejszych i najbardziej ambitnych projektów 
środowiskowych na Long Island w ciągu ostatnich 40 lat. Po dziesięcioleciach skażenia 
zanieczyszczonymi ściekami, śmiała wizja i plan władz hrabstwa Suffolk pomogą 
przywrócić rzece Forge River jej naturalne piękno, aby wszyscy mogli się nim cieszyć. 
Organizacja The Nature Conservancy pragnie złożyć wyrazy uznania dla gubernator 
Hochul za przyspieszenie działań na rzecz ochrony przyrody w stanie Nowy Jork. 
Gdyby nie przywództwo władz hrabstwa i stanu, rzeka pozostałaby jedną z najbardziej 
zanieczyszczonych dróg wodnych w stanie Nowy Jork. Pracując razem i inwestując w 
pełni w inteligentne rozwiązania tam, gdzie są one najbardziej potrzebne – czego 
dowodem jest ten projekt – możemy naprawić nasze zatoki i porty oraz przekształcić 
nasze społeczności. Organizacja The Nature Conservancy dziękuje liderom tego 
przedsięwzięcia i z niecierpliwością oczekuje na pomoc w zabezpieczeniu tych 
zmieniających życie inwestycji na całej wyspie. Razem możemy przywrócić 
mieszkańcom Long Island dostęp do czystej wody i bezpiecznych wybrzeży”.  
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