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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PRAC BUDOWLANYCH W 

RAMACH PROJEKTÓW ZABEZPIECZEŃ PRZECIWPOWODZIOWYCH W 
MIEJSCOWOŚCI CLAYTON W HRABSTWIE JEFFERSON  

  
2,55 mln USD na podniesienie poziomu Riverwalk i ochronę lokalnych firm przed 

przyszłymi szkodami powodziowymi  
  

Prawie 2,5 mln USD w ramach dotacji na wymianę i odbudowę uszkodzonych 
pomostów oraz poprawę dostępności dla wodniaków  

  
975 000 USD na modernizację pomostów przy Pomniku Weteranów oraz 

zwiększenie poziomu bezpieczeństwa publicznego  
  

250 000 USD na ochronę i stabilizację doku w Frink Park, ważnego punktu 
dostępu dla dużych jednostek wodnych  

  
Część inicjatywy władz stanu Nowy Jork na rzecz odporności i rozwoju 

gospodarczego o wartości 300 mln USD  
  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś rozpoczęcie realizacji serii projektów 
związanych z zabezpieczeniem przeciwpowodziowym w miejscowości Clayton w 
hrabstwie Jefferson. Cztery projekty otrzymały prawie 6,3 mln USD dotacji w ramach 
stanowej programu w regionie Jez. Ontario Inicjatywy na rzecz Umocnienia 
Infrastruktury i Rozwoju Gospodarczego (Resiliency and Economic Development 
Initiative, REDI) w regionie Jeziora Ontario. Po zakończeniu, te finansowane w ramach 
REDI projekty pomogą złagodzić wpływ przyszłych zdarzeń związanych z wysokim 
stanem wód i poprawić odporność linii brzegowej.  
  
„Dzisiejsze inwestycje w te transformacyjne projekty wzdłuż Jeziora Ontario i Rzeki 
Świętego Wawrzyńca mają kluczowe znaczenie w zapewnieniu dobrobytu naszych 
społeczności nadbrzeżnych”, powiedziała gubernator Hochul. „W ramach programu 
REDI ściśle współpracujemy z samorządami lokalnymi, aby przeciwdziałać zagrożeniu 
powodziowemu w przyszłości i łagodzić skutki zmian klimatycznych. Po zakończeniu 
prac, ulepszenia te będą stymulować rozwój gospodarczy, promować turystykę oraz 
utrzymywać bezpieczeństwo i dostępność tego popularnego celu wyjazdów – 
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zapewniając utrzymanie atrakcyjności miejscowości Clayton zarówno dla 
mieszkańców, jak i gości”.  
  
W 2019 roku w rzece Świętego Wawrzyńca zanotowano rekordowo wysoki poziom 
wody, które był spowodowany katastrofalnymi powodziami wzdłuż linii brzegowej rzeki. 
Zdarzenia te spowodowały uszkodzenie infrastruktury publicznej i ograniczyły 
korzystanie z popularnych miejsc turystycznych, takich jak Riverwalk, negatywnie 
wpływając na bezpieczeństwo publiczne i lokalną gospodarkę. Projekty te dotyczą 
zagrożonej infrastruktury i pobudzą rozwój gospodarczy w hrabstwie Jefferson.  
  
Miejscowość otrzymała od Komisji REDI ponad 8,6 mln USD na realizację łącznie 
pięciu projektów. Piąty dofinansowany projekt zwiększenia odporności, tj. modernizacja 
systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków w wiosce Clayton, rozpoczął się w 
2021 roku i prace są w toku. Przyznane dzisiaj dotacje obejmują:  
  

• Riverwalk, 2 554 000 USD:Riverwalk położony wzdłuż rzeki Świętego 
Wawrzyńca stał się popularnym celem podróży dla przyjezdnych i 
mieszkańców, zapewniając różne atrakcje i obecność lokalnych firm w 
śródmiejskiej dzielnicy handlowej. W 2019 roku wysoki poziom wody w 
rzece i wpływ fal spowodowały uszkodzenia powodziowe na niektórych 
odcinkach Riverwalk. Projekt ten pomoże złagodzić wpływ przyszłych 
zdarzeń związanych z wysokim poziomem wody poprzez wykonanie 
podwyższonego pomostu nad istniejącą konstrukcją.  

  
• Pomost Crib w rejonie slipu przy Mary Street, 2 489 000 USD: Przy 

ulicy Mary Street znajdują się dwa pomosty. Główny pomost przy ulicy 
Mary Street zapewnia niezbędne miejsce do cumowania dla gości i 
mieszkańców. Pomost ten jest popularny wśród turystów i umożliwia 
odwiedzającym dostęp do lokalnych sklepów, muzeów i restauracji na 
miejscu. Mniejszy pomost przy Mary Street służy wodniakom do 
wodowania łodzi. W wyniku zdarzeń powodziowych obie konstrukcje 
doznały znacznych uszkodzeń, które negatywnie wpłynęły na stabilność 
doków i utrudniły amatorom rekreacji wodnej dostęp do nich. Działania 
podejmowane na rzecz zwiększenia odporności w ramach tego projektu 
obejmą wybudowanie zamiast doku przy slipie dla łodzi nowego pomostu 
pływającego i podniesienie poziomu głównego doku.  

  
• Pomost Village Dock przy Pomniku Weteranów, 975 000 USD: 

Pomost Village Dock przy Pomniku Weteranów jest popularny wśród 
gości i turystów, ponieważ umożliwia bezpośredni dostęp do Riverwalk i 
lokalnych firm. Istniejący pomost Village Dock został zbudowany w 1996 
roku i składa się z drewnianego pomostu pływającego i systemu 
zamocowania. Wysoki poziom wody i związane z nią działanie fal 
zagrażają przyszłej funkcjonalności pomosty Village Dock wzdłuż 
Riverwalk w pobliżu Pomnika Weteranów. Projekt ten będzie polegał na 



wymianie istniejącego pływającego tłumika fal, zapewniającego ochronę 
przed ekstremalnym działaniem wody.  

  
• Dok Frink Park, 250 000 USD: Dok Thousand Islands Regional Dock, 

położony wzdłuż linii brzegowej przylegającej do Frink Park w centrum 
Clayton, jest kluczowym punktem dostępu do społeczności i jest 
certyfikowany przez Departament Bezpieczeństwa Wewnętrznego USA 
(U.S. Department of Homeland Security) i Straż Przybrzeżną USA (U.S. 
Coast Guard) jako port 105c. W doku mogą cumować żaglowce, jachty, 
holowniki i statki wycieczkowe. Ważne jest, aby ten dok pozostał otwarty i 
dostępny. Uszkodzenia powodziowe obejmowały podmycie kostki 
brukowej w pobliżu doku. Działania podjęte w ramach tego projektu 
obejmują uszczelnienie szczelin między istniejącą ścianą szczelną a 
dnem rzeki w celu ochrony ściany grodziowej i zapobieżenia erozji 
wypełnienia zza ściany.  

  
Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska Stanu Nowy Jork i 
współprzewodniczący Komisji ds. REDI Basil Seggos powiedział: „Dzięki realizacji 
poszczególnych projektów program REDI wywiera pozytywny wpływ poprzez 
promowanie rozwoju gospodarczego w regionie, ochronę zdrowia publicznego, 
ochronę siedlisk naturalnych i wzmocnienie linii brzegowych przed zagrożeniem 
powodziowym. Dzięki niezachwianemu wsparciu gubernator Kathy Hochul, stan Nowy 
Jork sprawia, że Clayton i inne społeczności wzdłuż linii brzegowej jeziora Ontario i 
rzeki Św. Wawrzyńca będą lepiej przygotowane na przyszłe zdarzenia związane z 
wysokim stanem wody”.  
  
Sekretarz Stanu Nowy Jork, Robert Rodriguez, powiedział: „Jest niezwykle ważne, 
abyśmy zrobili wszystko, co w naszej mocy, aby chronić nasze społeczności przed 
zniszczeniami spowodowanymi przez powodzie. Te kluczowe projekty zwiększą 
bezpieczeństwo i ogólną jakość życia mieszkańców, poprawią rentowność 
przedsiębiorstw i turystyki, pomogą zabezpieczyć integralność strukturalną linii 
brzegowej i poprawią nasz stan przygotowania na przyszłe klęski związane z wodami 
powodziowymi”.  
  
Senator Patty Ritchie powiedziała: „Clayton jest klejnotem regionu Tysiąca Wysp, 
który w ostatnich latach nieustannie dokonuje modernizacji, aby przyciągnąć nowych 
mieszkańców, firmy i turystów do wioski. Te najnowsze projekty nie tylko pomogą 
chronić Clayton przed przyszłymi wysokimi falami powodziowymi, ale także ułatwią 
ludziom korzystanie z pięknej rzeki Św. Wawrzyńca. Cieszę się, że stan Nowy Jork 
dokonuje tych ważnych inwestycji i z niecierpliwością czekam na to, jak te projekty 
jeszcze bardziej poprawią sytuację w Clayton”.  
  
Członek Zgromadzenia, Mark Walczyk, powiedział: „Nasz region był świadkiem 
niszczących skutków, jakie wysoka woda może mieć dla właścicieli nieruchomości i 
małych firm wzdłuż jeziora Ontario i rzeki Św. Wawrzyńca, co dowodzi, że 
inwestowanie w silną, niezawodną infrastrukturę jest kluczem do prężnej gospodarki i 



odporności lokalnych społeczności. Te projekty REDI w Clayton są doskonałym 
przykładem tego, jak mądrzej budować i być przygotowanym do walki z wszelkimi 
przyszłymi zdarzeniami związanymi z wysokim stanem wód”.  
  
Przewodniczący Rady Hrabstwa Jefferson, William Johnson, powiedział: 
„Hrabstwo Jefferson widziało, jak program REDI wywiera pozytywny wpływ w 
społecznościach nadbrzeżnych i jesteśmy wdzięczni władzom stanu Nowy Jork za 
nieustanne wsparcie i partnerstwo w zapewnieniu modernizacji i odbudowy naszego 
regionu, a ci, którzy uwielbiają kochają nasze społeczności, mogą nadal tu przyjeżdżać 
przez kolejne lata”.  
  
Burmistrz Clayton, Norma Zimmer, powiedziała: „Goście z całego kraju 
przyjeżdżają do wioski Clayton, aby cieszyć się wszystkim, co nasza społeczność ma 
do zaoferowania, w tym żeglarstwem i wędkarstwem na pięknej rzece Św. Wawrzyńca. 
Dzięki REDI poprawimy i zabezpieczymy krytyczną infrastrukturę brzegową, aby nawet 
w czasie wysokiego stanu wody korzystanie z brzegu nie było utrudnione”.  
  
Przewodniczący Rady Miasta Clayton, Lance Peterson, powiedział: „W związku z 
tym, że wioska Clayton rozpoczyna realizację projektów REDI, władze miasta 
chciałoby pogratulować lokalnym włodarzom. Na realizację tych ważnych projektów 
pozwoliły ciężka praca, determinacja i wspaniała współpraca z administracją stanu 
Nowy Jork”.  
  
W odpowiedzi na powtarzające się powodzie wzdłuż brzegów jeziora Ontario oraz 
Rzeki Świętego Wawrzyńca, gubernator Cuomo stworzył program REDI w celu 
zwiększenia odporności społeczności nadbrzeżnych i wzmocnienia rozwoju 
gospodarczego w regionie. Pięć Regionalnych Komitetów Planowania REDI, 
składających się z przedstawicieli ośmiu hrabstw (Niagara i Orleans, Monroe, Wayne, 
Cayuga i Oswego oraz Jefferson i St. Lawrence) zostało powołanych w celu 
zidentyfikowania lokalnych priorytetów, zagrożonej infrastruktury i innych aktywów oraz 
kwestii związanych z bezpieczeństwem publicznym. W ramach programu REDI, 
administracja stanowa przeznaczyła 300 mln USD na rzecz społeczności i umocnienia 
infrastruktury w regionach zagrożonych powodzią wzdłuż jeziora Ontario i rzeki 
Świętego Wawrzyńca.  
  
Od czasu utworzenia stanowego programu REDI wiosną 2019 roku, na etapie 
realizacji są 134 projekty lokalne i regionalne finansowane w ramach REDI, w tym 64 z 
nich jest w fazie projektowania, 29 projektów w fazie budowy, a 41 projektów zostało 
ukończonych.  
  
Stanowy program REDI obejmował Regionalny Projekt Pogłębiania (Regional 
Dredging Project) o wartości 15 mln USD, którego celem jest zapewnienie 
kompleksowego podejścia do bieżących potrzeb związanych z pogłębianiem kanałów i 
portów wykorzystywanych głównie do żeglugi rekreacyjnej i cumowania. Pogłębianie 
umożliwiło usunięcie nagromadzonych osadów z dna dróg wodnych, aby umożliwić 
dalszy bezpieczny port i przepływ jednostek pływających. W ramach dwóch pierwszych 



etapów projektu władze stanowe pogłębiły konserwacyjne 20 portowych kanałów 
żeglownych. Podczas 3. etapu, który zgodnie z planem ma zostać zrealizowany pod 
koniec lata bieżącego roku, władze stanu przekażą zarządzanie programem 
hrabstwom i dostarczą im informacji potrzebnych do aktualizacji, rozszerzenia i 
wdrożenia istniejącego regionalnego planu zarządzania pogłębianiem, aby utrzymać 
funkcjonowanie kanałów w nadchodzących latach.  
  
Więcej informacji, profile projektów i wiadomości na temat programu REDI można 
uzyskać, klikając tutaj.  
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