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GUBERNATOR HOCHUL APELUJE DO MIESZKAŃCÓW STANU NOWY JORK O 
PRZYGOTOWANIE SIĘ NA SILNE BURZE I ULEWNE DESZCZE, KTÓRE BĘDĄ 

TRWAŁY OD GODZIN POPOŁUDNIOWYCH W ŚRODĘ DO CZWARTKU  
  

Od popołudnia w środę, w części regionów Western New York, Finger Lakes, 
Southern Tier i Central New York mogą wystąpić gwałtowne burze, w tym ulewne 

deszcze, gradobicia i silny wiatr  
  

W regionie Southern Tier możliwe są opady z intensywnością 2-3 cali deszczu na 
godzinę  

  
Na terenach nisko położonych i słabo odwodnionych kilka godzin po rozpoczęciu 

opadów może dojść do wystąpienia nagłych podtopień  
  

Apeluje się do mieszkańców stanu Nowy Jork o zachowanie ostrożności i 
zwracanie uwagi na zmieniające się warunki, zwłaszcza podczas wieczornych 

dojazdów do pracy w środę  
  

  
Gubernator Kathy Hochul zaapelowała dziś do mieszkańców stanu Nowy Jork o 
przygotowanie się na ewentualne ciężkie warunki pogodowe w całym stanie Nowy Jork, 
które mogą wystąpić w środę po południu. Oczekuje się, że obecny front atmosferyczny 
wywoła ulewne deszcze i burze, które dotkną części regionu Western New York, Finger 
Lakes, Central New York, a zwłaszcza Southern Tier, gdzie możliwe są opady rzędu 2-
3 cali na godzinę. Burze te nie tylko mogą powodować ulewne deszcze, grad o średnicy 
około 1 cala i niszczycielskie wiatry, ale także, biorąc pod uwagę ich niewielką 
prędkość, w ciągu kilku godzin po opadach na terenach nisko położonych i słabo 
odwodnionych może dojść do powodzi błyskawicznych.  
  
Wzywa się mieszkańców stanu Nowy Jork do zachowania szczególnej ostrożności, jeśli 
w ciągu najbliższych 24 godzin wybierają się w podróż w rejon zagrożony oraz do 
zwracania bacznej uwagi na lokalne prognozy.  
  
„Przewiduje się, że ulewne deszcze, silne wiatry i gradobicia nawiedzą stan od dziś i 
będą trwały również w godzinach nocnych, co może w niektórych rejonach 
spowodować powodzie”, powiedziała gubernator Hochul. „Choć nasze agencje 
stanowe monitorują prognozy i, w razie potrzeby, są gotowe do udzielenia pomocy 



naszym obywatelom, chciałbym, aby mieszkańcy stanu Nowy Jork przygotowali się na 
ulewne deszcze”.  
  
Krajowa Służba Meteorologiczna (National Weather Service) ogłosiła już stan 
zagrożenia powodziowego dla hrabstw Cayuga, Chemung, Ontario, Schuyler, Seneca, 
Steuben, Tioga, Tompkins, Wayne i Yates do późnych godzin nocnych w środę. Na 
obszarach objętych obserwacjami może wystąpić kilka burz, z których każda może 
przynieść od 1 do 3 cali deszczu. Nadmierny odpływ wód burzowych może powodować 
ponoszenie się stanu rzek, potoków, strumieni oraz podtopienia innych nisko 
położonych i zagrożonych powodzią miejsc.  
  
Pełną listę alertów i prognoz pogody można znaleźć na stronie internetowej Krajowej 
Służby Meteorologicznej. Mieszkańcy stanu Nowy Jork mogą zapisać się do 
otrzymywania ostrzeżeń o zagrożeniach, subskrybując NY Alert na stronie 
https://alert.ny.gov. Jest to bezpłatna usługa zapewniająca przesyłanie najważniejszych 
informacji o zagrożeniach na telefon komórkowy lub komputer.  
  
Komisarz Stanowego Wydziału ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb 
Ratowniczych, Jackie Bray, powiedziała: „Nadchodzące burze mogą spowodować 
intensywne opady deszczu w krótkim czasie. Mieszkańcy stanu Nowy Jork, zwłaszcza 
ci z regionu Southern Tier, muszą być przygotowani. W takich warunkach realne 
zagrożenie stanowi powódź błyskawiczna, więc jeśli ktoś znajdzie się na obszarze 
objętym stanem zagrożenia powodziowego, powinien zachować czujność, jeśli to 
bezpieczne, sprawdzić sytuację u swoich bliskich i sąsiadów, oraz pamiętać o tym, aby 
nigdy nie poruszać się po zalanych drogach”.  
  
Stan przygotowania agencji  
  
Wydział ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych (Division of 
Homeland Security and Emergency Services)  
Centrum Operacji Kryzysowych Wydziału ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb 
Ratowniczych Stanu Nowy Jork (New York State Division of Homeland Security and 
Emergency Services’ Emergency Operations Center) będzie monitorować warunki 
pogodowe i warunki podróżowania oraz komunikować się z władzami lokalnymi. 
Stanowe magazyny są przygotowane do rozlokowania zasobów w poszczególnych 
miejscowościach (pompy, piły łańcuchowe, worki z piaskiem, generatory, łóżka polowe, 
koce i woda w butelkach), aby zaspokoić wszelkie potrzeby związane z burzą.  
  
Departament Transportu (Department of Transportation)  
Departament Transportu monitoruje warunki pogodowe i jest przygotowany do 
działania, mając do dyspozycji ponad 3370 pracowników nadzoru i operatorów. Do 
dyspozycji i w pełnej gotowości do pracy są wszyscy pracownicy terenowi. Personel 
może być rozdzielony tak, aby utworzyć dowolnego rodzaju zespół ratowniczy (np. 
zespoły do usuwania skutków powodzi, rozdrabniające, do załadunku i przewozu, 
kanalizacyjne, do przecinania i przerzucania, sygnalizacji drogowej itp.). Sprzęt na 
terenie stanu jest dostępny w następujących ilościach:  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Falerts.weather.gov%2Fcap%2Fny.php%3Fx%3D1&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=VOOVvCoMA%2FCZ02JVyXrqikCEWJIJu8nj%2FqGFrE8lW0w%3D&reserved=0
https://alert.ny.gov/


  

• 1616 dużych wywrotek  

• 317 dużych ładowarek  

• 87 koparek gąsienicowych i kołowych  

• 77 rębaków  

• 20 równiarek  

• 43 zamiatarki  
• 7 pojazdów z systemem próżniowym do wypompowywania cieczy wraz z wężami 

kanalizacyjnymi  
• 15 ciężarówek z podnośnikiem koszowym do obsługi drzew  

  
Thruway Authority  
Thruway Authority dysponuje 632 operatorami i pracownikami nadzoru gotowymi do 
reakcji w razie problemów spowodowanych przez wiatr lub powodzie w całym stanie 
przy użyciu małych lub średnich koparek, pługów/wywrotek, dużych koparko-ładowarek, 
przenośnych tablic ostrzegawczych, przenośnych latarni, niewielkich generatorów, 
niewielkich pomp i przyczep do holowania sprzętu, a także oznakowania i innych 
środków kontroli ruchu drogowego potrzebnych w przypadku objazdów lub zamknięcia 
dróg. Do ostrzegania kierowców o warunkach atmosferycznych na Thruway 
wykorzystywane są tablice ostrzegawcze, Highway Advisory Radio i media 
społecznościowe.  
  
Sprzęt na terenie stanu jest dostępny w następujących ilościach:  

• 360 dużych i małych wywrotek  

• 62 ładowarki  
• 34 przyczepy  

• 5 pojazdów z systemem próżniowym do wypompowywania cieczy  

• 16 koparek  

• 9 rębaków do zarośli  
• 99 pił łańcuchowych  

• 19 wózków podnośnikowych  

• 22 ładowarki burtowe  

• 84 przenośne generatory  

• 68 przenośnych latarni  
  
Thruway Authority zachęca kierowców do pobrania swojej aplikacji mobilnej, która jest 
dostępna do pobrania za darmo na urządzeniach iPhone i Android. Aplikacja oferuje 
kierowcom bezpośredni dostęp do informacji drogowych na żywo z kamer drogowych w 
czasie rzeczywistym i wsparcie nawigacyjne podczas podróży. Kierowcy mogą także 
zasubskrybować wiadomości e-mail TRANSalert zawierające najnowsze informacje o 
warunkach drogowych na autostradach, obserwować profil @ThruwayTraffic na 
Twitterze oraz skorzystać ze strony thruway.ny.gov z interaktywną mapą 
przedstawiającą warunki drogowe na autostradach i innych drogach w stanie Nowy 
Jork.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmobile-app.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=50Nbwce4wOaBwugvBJm55MWwrvpy1AZKYu1dHLMFTw0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fitunes.apple.com%2Fus%2Fapp%2Fnys-thruway-authority%2Fid1219981541%3Fls%3D1%26mt%3D8&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=2ctCKsdwB3%2BsPR46yOFzXLEnYKQhaJTMO250H7HRsM0%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fplay.google.com%2Fstore%2Fapps%2Fdetails%3Fid%3Dgov.ny.thruway.nysta&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=Mkf9KsZ%2BL0iGaR4ZjNj3ujFSGrqEXloJjiEn4fZkAMA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwwwapps.thruway.ny.gov%2Ftas%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=oZALzSaxUrjfROkG9ALTGcCQaeQtKnQOUG%2F%2B35t159g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FThruwayTraffic&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=hmvBqadzdCf4HW%2F9gQiXU3Ve93tSvPAqW5kLV1oSKpQ%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.thruway.ny.gov%2Ftravelers%2Fmap%2Findex.html%3Flayer%3Dcameras&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cEidkniNb80Ep9IZ%2BsBJzgw3%2BMXg3w7hGt5%2F81xaKs4%3D&reserved=0


  
Departament Ochrony Środowiska (Department of Environmental Conservation)  
Funkcjonariusze Departamentu Ochrony Środowiska, leśniczy, personel zarządzania 
kryzysowego i personel regionalny są w stanie gotowości i monitorują rozwój sytuacji, 
aktywnie patrolując tereny i elementy infrastruktury, które mogą ucierpieć wskutek 
trudnych warunków atmosferycznych. Wszystkie dostępne zasoby, w tym wodne 
jednostki ratownicze, są gotowe do pomocy w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej.  
  
Urząd ds. Parków, Rekreacji i Ochrony Zabytków (Office of Parks, Recreation and 
Historic Preservation)  
Policja parkowa stanu Nowy Jork i personel parków są w stanie gotowości i uważnie 
monitorują warunki atmosferyczne oraz ich skutki. Odwiedzający parki powinni 
sprawdzać stronę internetową parks.ny.gov lub zadzwonić do lokalnego biura parku, 
aby uzyskać najnowsze informacje na temat godzin otwarcia i zamknięcia parków.  
  
New York Power Authority / Canal Corporation  
Władze New York Power Authority i New York State Canal Corporation monitorują 
warunki i przygotowują się na trudne warunki atmosferyczne. Przedstawiciele NYPA i 
Canals pozostaną w ścisłym kontakcie ze stanowymi, powiatowymi i lokalnymi służbami 
ratowniczymi, jeśli zajdzie taka potrzeba. W razie potrzeby, NYPA jest przygotowana do 
wysłania do pomocy swojego personelu zajmującego się utrzymanie sieci przesyłowej i 
innych pracowników. Canal Corporation będzie odpowiednio informować opinię 
publiczną, wysyłając dodatkowe alerty dla wodniaków. Obywatele mogą zgłosić chęć 
otrzymywanie tych powiadomień na stronie internetowej Canal Corporation.  
  
Departament ds. Usług Publicznych (Department of Public Service)  
Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej w stanie Nowy Jork mają do dyspozycji około 
5500 pracowników do oceny szkód, podejmowania działań ratowniczych, 
przeprowadzania napraw i przywracania porządku na terenie całego stanu w przypadku 
wystąpienia takich zdarzeń. Pracownicy Agencji będą śledzić pracę przedsiębiorstw 
użyteczności publicznej przez cały czas trwania zdarzenia i zapewnią, że 
przedsiębiorstwa skierują odpowiedni personel do regionów, które mogą zostać 
najbardziej poszkodowane.  
  
Policja stanu Nowy Jork  
Policja stanowa jest przygotowana do rozmieszczenia dodatkowych oficerów na 
dotkniętych obszarach, w razie potrzeby. Wszystkie specjalistyczne pojazdy policji 
stanowej, w tym pojazdy z napędem na cztery koła i pojazdy użytkowe, są 
przygotowane i gotowe do natychmiastowego użycia. Wszystkie urządzenia zasilania 
awaryjnego i łączności jednostek policji zostały przetestowane.  
  
Wskazówki bezpieczeństwa na wypadek gwałtownych zjawisk pogodowych  
Ogólne przygotowanie  

• Poznaj hrabstwo, w którym mieszkasz, i nazwy pobliskich miast. Ostrzeżenia 
o trudnych warunkach pogodowych dotyczą poszczególnych hrabstw.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4ZOF%2Fd7VkWAQaSUYvHX4o0ZgOrwQU5fARdoVDEC4NA8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.canals.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0aaa4a1a03cd40f718f608da5488797c%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637915242408296079%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=3MV0qXgWOhRHkXFk1M%2Bq5fuZvwSokORpN6%2BBWuTRo0c%3D&reserved=0


• Poznaj najbezpieczniejszą drogę z domu lub firmy na wysoki, bezpieczny teren 
na wypadek, gdyby trzeba było się tam w pośpiechu udać.  

• Opracuj i przećwicz plan „ewakuacji rodziny” i ustal miejsce spotkania na 
wypadek, gdyby członkowie rodziny zostali rozdzieleni.  

• Sporządź szczegółową listę wszystkich wartościowych przedmiotów, w tym 
mebli, ubrań i innego mienia osobistego. Przechowuj tę listę w bezpiecznym 
miejscu.  

• Zrób zapasy konserw i jedzenia w puszkach, leków, środków opatrunkowych 
oraz wody pitnej. Wodę pitną przechowuj w czystych, zamkniętych pojemnikach.  

• Zaplanuj, co zrobisz ze swoimi zwierzętami.  
• Zaopatrz się w przenośne radio, latarki, dodatkowe baterie i awaryjny sprzęt do 

gotowania.  
• Pamiętaj o zatankowaniu pojazdu lub naładowaniu akumulatora. W razie 

odcięcia energii elektrycznej stacje benzynowe mogą nie być w stanie 
pompować paliwa przez kilka dni. Trzymaj mały zestaw zaopatrzenia awaryjnego 
w bagażniku samochodu.  

• Miej pod ręką środki na wypadek klęski żywiołowej, takie jak:  
- Latarka i dodatkowe baterie  
- Radio na baterie i dodatkowe baterie  
- Zestaw pierwszej pomocy i instrukcja jego użycia  
- Zapasy żywności i wody pitnej  
- Ręczny otwieracz do puszek  
- Podstawowe leki  
- Gotówka, książeczka czekowa, karty kredytowe i bankomatowe  

  
Gwałtowne podtopienia  

• Nigdy nie próbuj przejeżdżać przez zalaną drogę. Zawróć i pojedź inną drogą.  
• Jeśli jesteś w samochodzie, a woda wokół ciebie zaczyna się gwałtownie 

podnosić, natychmiast opuść pojazd.  
• Nie lekceważ siły wartkiego strumienia wody. Wartko płynąca woda powodziowa 

o wysokości 2 stóp może porwać samochód a woda płynącą z prędkością dwóch 
mil na godzinę może zmyć samochód z drogi lub mostu.  

  
Wyładowania atmosferyczne  

• Postępuj zgodnie z zasadą 30-30: jeśli czas pomiędzy zobaczeniem błyskawicy 
a usłyszeniem grzmotu wynosi 30 sekund lub mniej, błyskawica jest na tyle 
blisko, że może w Ciebie uderzyć. Natychmiast poszukaj schronienia. Po 
ostatniej błyskawicy odczekaj 30 minut przed opuszczeniem schronienia.  

• Piorun uderza w najwyższe obiekty. Jeśli znajdujesz się nad linią drzew, szybko 
zejdź pod nią, a jeśli jesteś na odsłoniętym terenie, przykucnij.  

• Jeśli nie możesz dostać się do miejsca bezpiecznego schronienia, trzymaj się z 
dala od drzew. Jeśli nie masz bezpiecznego schronienia, przykucnij na otwartej 
przestrzeni, w odległości od najbliższego drzewa dwa razy większej niż jego 
wysokość.  



  
Więcej wskazówek dotyczących bezpieczeństwa można znaleźć na stronie internetowej 
Wydziału ds. Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych Stanu Nowy Jork 
pod adresem www.dhses.ny.gov/safety.  

  
###  

  

 
Dodatkowe wiadomości są dostępne na stronie www.governor.ny.gov 

Stan Nowy Jork | Executive Chamber | press.office@exec.ny.gov | 518.474.8418 
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