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GUBERNATOR HOCHUL INFORMUJE MIESZKAŃCÓW STANU NOWY JORK O 
POSTĘPACH W USUWANIU SKUTKÓW ZIMOWEJ NAWAŁNICY, KTÓRA 

POZBAWIŁA PRĄDU TYSIĄCE MIESZKAŃCÓW HRABSTWA ULSTER  
  

Gubernator wraca do Kingston, aby obejrzeć zniszczenia po burzy, odwiedzić 
ogrzewane schroniska i przedstawić aktualne informacje na temat usuwania 

skutków niszczycielskiej zimowej nawałnicy, która spowodowała zakłócenia w 
dostawach mediów i zamknięcia dróg  

  
Rekordowej burzy lodowej w hrabstwie Ulster towarzyszyły intensywne opady 
(prawie trzy czwarte cala lodu), powodując, że w szczytowym momencie 65 000 

mieszkańców zostało pozbawionych prądu  
  

W hrabstwie Ulster ponad 900 osób usuwa zniszczone drzewa i naprawia linie 
energetyczne, aby przywrócić zasilanie  

  
Gubernator Hochul dokonała dzisiaj oględzin szkód wyrządzonych przez burzę, 
odwiedziła lokalne ogrzewane schronisko i przekazała aktualne informacje 
mieszkańcom hrabstwa Ulster w związku z licznymi przerwami w dostawach prądu 
przez cały weekend w wyniku rekordowej zimowej nawałnicy pod koniec zeszłego 
tygodnia, której towarzyszyły intensywne opady (prawie trzy czwarte cala lodu) na tym 
obszarze. Burza przewracała drzewa i zrywała linie energetyczne, w szczytowym 
momencie pozbawiając prądu 65 000 klientów. Gubernator Hochul opowiedziała o 
działaniach podjętych przez stan, aby pomóc mieszkańcom w likwidacji szkód i 
przywróceniu zasilania, takich jak wysłanie personelu do współpracy z Centrum 
Operacji Kryzysowych hrabstwa Ulster, wysłanie Gwardii Narodowej do pomocy w 
organizacji ogrzewanych schronisk, skierowanie zasobów stanowego Departamentu 
Transportu i Zarządu Parków do pomocy w oczyszczeniu dróg z powalonych drzew 
oraz wysłanie policji stanowej do kontroli kondycji infrastruktury i mieszkańców.  
  
„Wiele gospodarstw domowych w hrabstwie Ulster ma już przywrócone zasilanie, a my 
przez całą dobę pomagamy tysiącom kolejnych, które wciąż jeszcze nie mają prądu” 
– powiedziała gubernator Hochul. „Ubiegłotygodniowa zimowa nawałnica wyrządziła 
największe szkody w hrabstwie Ulster. Nasz personel zarządzania kryzysowego ciężko 
pracował przez cały weekend, aby zapewnić lokalnej społeczności środki potrzebne do 
przetrwania. Wykorzystujemy wszystkie zasoby stanowe do usuwania skutków burzy i 
będziemy nadal wspierać mieszkańców hrabstwa Ulster w każdy możliwy sposób”.  



  
Komisarz Wydziału Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych, Jackie 
Bray, powiedziała: „Pod przewodnictwem gubernator Hochul mój zespół i ja byliśmy na 
miejscu od piątku, wspólnie z partnerami rządowymi starając się zapewnić potrzebne 
zasoby dla miasta Kingston i hrabstwa Ulster. Zachęcam wszystkich mieszkańców, 
którzy dziś i jutro nadal nie będą mieli prądu, do odwiedzenia pobliskiego ogrzewanego 
schroniska, gdzie otrzymają pomoc. Schroniska te powstały dzięki naszemu wsparciu i 
pozostaną otwarte tak długo, jak będzie to konieczne”.  
  
Przewodniczący Rady hrabstwa Ulster, Patrick Ryan, powiedział: „Chciałbym 
podziękować gubernator Hochul i jej całemu zespołowi za szybką reakcję i bezcenne 
wsparcie w odpowiedzi na jedną z najcięższych i najbardziej dotkliwych nawałnic 
zimowych, jakie nawiedziły hrabstwo Ulster od co najmniej dekady. Będziemy nadal 
wspólnie pracować nad przywróceniem dostaw energii, zapewnieniem bezpieczeństwa 
mieszkańcom gospodarstw pozbawionych prądu oraz usuwaniem skutków burzy”.  
  
Władze hrabstwa Ulster otworzyły całodobowe ogrzewane schroniska. Będą one do 
odwołania funkcjonowały w następujących lokalizacjach:  

• Andy Murphy Center, 467 Broadway, Kingston, NY 12401  
• 2nda Iglesia La Mision Church, 80 Elmendorf Street, Kingston NY 12401  
• SUNY New Paltz, Elting Gymnasium, 1 Hawk Drive, New Paltz, NY 12561  
• Frank D. Greco Memorial Senior Citizen Recreation Center, 207 Market St, 

Saugerties, NY 12477  
• Woodstock Community Center, 456 Rock City Road, Woodstock, NY, 12498  

  

Dodatkowe wsparcie władz stanu Nowy Jork dla hrabstwa Ulster w następstwie silnego 
ataku zimy obejmuje oddelegowanie 24 członków Gwardii Narodowej, którzy wspierają 
działanie ogrzewanych schronisk, wysłanie ekip do usuwania skutków burz śnieżnych, 
jeden generator o mocy 500 kW dla schroniska Andy Murphy w Kingston oraz 180 łóżek 
polowych i wodę z zapasów stanowych dla ogrzewanych schronisk. Wydział 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych zorganizował również transport 
zasobów Czerwonego Krzyża do schronisk, obejmujący 75 łóżek polowych oraz 
dodatkowe zapasy wody i żywności.  
  
W poniedziałek rano ponad 7500 domów w hrabstwie Ulster nadal było pozbawionych 
energii. Przedsiębiorstwo Central Hudson poinformowało, że do godz. 22:00 we wtorek 
zostanie przywrócone zasilanie w 95% hrabstwa. Obecnie ponad 900 pracowników 
usuwa zniszczone drzewa i naprawia linie energetyczne, aby oczyścić drogi i 
przywrócić zasilanie.  
  
Stan Nowy Jork będzie nadal koordynował działania kryzysowe w hrabstwie Ulster i w 
razie potrzeby zapewni dodatkowe wsparcie lokalnym władzom.  
  
Z Centrum Zasobów hrabstwa Ulster można się skontaktować pod numerem (845)-443-
8888.  
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