
WNIOSEK O FINANSOWANIE: 
477.084 USD

WYSOKOŚĆ WKŁADU 
WŁASNEGO WNIOSKOWADCY 
I PARTNERÓW: 307.700 USD

LOKALIZACJA: McCarren Park, 
Greenpoint

CELE PROJEKTU:

•   wychwyt około 210.800 
galonów zanieczyszczonych 
wód opadowych rocznie;

• zapewnienie 12.400 stóp 
kwadratowych terenów 
zielonych;

• zapewnienie 1.500 stóp 
kwadratowych wzorcowych 
ogrodów miejskich;

• poprawa jakości powietrza;
• budowanie w społeczności 

świadomości dotyczącej 
ogrodnictwa miejskiego i 
tematów ekologicznych;

• zainteresowanie 
mieszkańców Greenpointu 
przekształceniem i 
rozbudową należących do 
nich przestrzeni zielonych.

PARTNERZY:  
GreenThumb, Open Space 
Alliance for North Brooklyn 
oraz New York City Department 
of Parks and Recreation

Projekt przedstawia propozycję stworzenia miejskiej farmy oraz 
infrastruktury ekologicznego korytarza. Miejska farma będzie obejmowała 
ogród deszczowy, pokazowe ogrody miejskie oraz miejsca na imprezy 
społeczne i na prowadzenie edukacyjnych zajęć ekologicznych dla 
mieszkańców, szkół oraz grup społecznościowych.

GŁÓWNE DZIAŁANIA: 
• stworzenie ogrodów deszczowych;
• założenie wzorcowych pokazowych ogrodów miejskich z 

programami informacyjnymi na temat zdrowej gleby, rabat 
wzniesionych oraz roślin;

• ustawienie szyldów dotyczących odpowiedzialnego zarządzania 
środowiskiem i jego ochrony;

• stworzenie instrukcji „najlepszych praktyk” zawierającej 
informacje dla mieszkańców Greenpointu na temat zasad i 
koncepcji wykorzystanych w tym projekcie;

• objęcie społeczności programem uwzględniającym zwiedzenie 
tego miejsca oraz warsztaty poświęcone zakładaniu ogrodów 
i wykorzystaniu zielonej infrastruktury (tzn. ogrodów 
deszczowych i systemów zbierania wody deszczowej) na 
podwórkach, na dachach i w przestrzeniach komunalnych; 
oraz wykorzystanie farmy miejskiej do uczenia o ekorozwoju, 
energii, ekosystemach, bezpiecznych praktykach ogrodnictwa 
miejskiego i o innych kwestiach;  

• zaoferowanie trzech odbywających się na miejscu warsztatów 
dla uczniów (z klas 5-12), nauczycieli oraz rodziców na temat 
energii, nauk o słońcu i o ziemi oraz na inne tematy; 

• zapewnienie społeczności miejsca na imprezy, wycieczki i 
warsztaty.

Proponowany projekt zapewni dodatkową przestrzeń ogrodową i 
ekologiczną, będzie zbierał, wychwytywał i uzdatniał zanieczyszczoną 
wodę deszczową zanim przedostanie się ona do kanalizacji i wód 
wodnych; zapewni siedlisko dzikiej faunie i florze oraz poprawi jakość 
powietrza. Ulepszenie stanowić będą „ogrody kształcenia” przeznaczone 
do wykorzystania jako miejsca edukacji ekologicznej dla mieszkańców, 
szkół oraz grup społecznościowych. Proponowany model podwórek 
zostanie utworzony w celu zachęcenia członków społeczności do 
wspierania ekspansji terenów zielonych przez pokazanie mieszkańcom 
sposobów na przekształcenie przestrzeni należących do nich.

Miejskie farmy w parku McCarren i 
infrastruktura ekologicznego korytarza  
GŁÓWNY INICJATOR: GrowNYC



WNIOSEK O FINANSOWANIE: 
235.388 USD

WYSOKOŚĆ WKŁADU 
WŁASNEGO WNIOSKOWADCY 
I PARTNERÓW: 209.208 USD

LOKALIZACJA: Greenpoint

CELE PROJEKTU:

•   średnio 20-procentowe 
ograniczenie narażenia 
uczestników na kontakt 
z zapylonym powietrzem 
atmosferycznym;

• informowanie środowiska w 
celu ograniczenia kontaktu 
z zanieczyszczonym 
powietrzem;  

• wykazanie jak projekt 
badawczy, włączając w 
swoją realizację społeczność 
lokalną, może zaowocować 
istotnym wkładem w 
naukowe rozumienie i 
politykę społeczną.

PARTNERZY:  
Newtown Creek Alliance, 
Sonoma Technology, Inc., 
New York University School 
of Medicine oraz New York 
University Robert F. Wagner 
Graduate School of Public 
Service

Projekt przedstawia propozycję realizacji opartego na udziale 
społeczności lokalnej projektu badawczego, który: 1) zaopatrzy 
mieszkańców Greenpointu w przenośne czujniki i smartfony w celu 
rejestracji, nanoszenia na mapy i udostępniania pomiarów jakości 
powietrza; oraz 2) zapewni społeczności Greenpointu nowatorskie 
sposoby wizualizacji i zrozumienia zebranych danych w celu ograniczenia 
kontaktu z zanieczyszczonym powietrzem i zajmie się obawami 
społeczności związanymi z zanieczyszczeniem powietrza, zdrowiem i 
jakością życia.

GŁÓWNE DZIAŁANIA: 
• przeprowadzenie ankiety wśród mieszkańców Greenpointu 

dotyczącej ich obaw związanych z zanieczyszczeniem powietrza;
• szkolenie uczestników w zakresie pobierania próbek do badań 

jakości powietrza, śledzenia stanu zdrowia i analizy danych;
• przeprowadzenie analizy mapowania w celu zbadania 

potencjalnych zależności między powietrzem a zdrowiem;
• dokonanie analizy polityki postępowania w celu rozpoznania 

inicjatyw na rzecz poprawy jakości powietrza na Greenpoincie;
• współpraca z organizacjami środowiskowymi w celu weryfikacji 

potencjalnych inicjatyw na rzecz czystego powietrza;
• organizacja warsztatów, podczas których osoby monitorujące 

jakość powietrza na Greenpoincie będą mogły przekazać swoją 
wiedzę, wyniki oraz wnioski innym.

Indywidualne narażenie na kontakt z zanieczyszczonym powietrzem 
zostanie ograniczone poprzez unikanie go, gdy uświadomi się 
mieszkańcom lokalizację „miejsc szczególnie zanieczyszczonych” w ich 
okolicy; poprzez zmianę zachowania, gdy uświadomi się uczestnikom, 
które działania i zachowania mają największy ujemny wpływ na jakość 
wdychanego przez nich powietrza; oraz poprzez działanie środowiska, 
gdy mieszkańcy zdobędą wiedzę na temat jakości powietrza w ich 
otoczeniu i jej związku z działaniami zanieczyszczającymi to powietrze 
oraz z zasadami, które nimi kierują. Pilotując ten ultranowoczesny 
program na Greenpoincie i ogłaszając wyniki i wnioski mieszkańców, 
program AirCasting Greenpoint podniesie rangę Greenpointu pomagając 
tym samym w promocji polityki, która zajmie się obawami środowiska 
związanymi z zanieczyszczeniem powietrza, zdrowiem i jakością życia.

Zbieranie danych o powietrzu na Greenpoincie:  
Nauka obywatelska w służbie czystego powietrza 
GŁÓWNY INICJATOR: HabitatMap, Inc.



WNIOSEK O FINANSOWANIE: 
2.470.773 USD

WYSOKOŚĆ WKŁADU 
WŁASNEGO WNIOSKOWADCY I 
PARTNERÓW: 7.500.000 USD

LOKALIZACJA:  
West Street, a dokładnie ulice: 
West Street, Commercial Street, 
McGuiness Boulevard oraz Calyer 
Street, Greenpoint

CELE PROJEKTU:

• wyprowadzenie ponad 5 
milionów galonów rocznie 
wód opadowych z burzowej 
kanalizacji ogólnospławnej, co 
obniży objętość i częstotliwość 
przelewów nieoczyszczonych 
ścieków do East River i 
Newtown Creek; 

• wychwyt wód opadowych 
w celu zwiększenia jakości i 
żywotności rodzimych roślin na 
ulicach mieszkalnych;

• przywrócenie rodzimych 
roślin i siedlisk dla owadów 
zapylających (np. pszczół i 
motyli) oraz ptaków;

• poprawa jakości powietrza 
i obniżenie lokalnych 
temperatur otoczenia; 

• ograniczenie notorycznego 
zalewania i cofania ścieków 
z kanalizacji dla 10.910 osób 
mieszkających na obszarze 
objętym projektem.

PARTNERZY:  
NYC Department of 
Transportation, NYC Department 
of Environmental Protection, 
NYC Department of Parks and 
Recreation, Open Space Alliance 
of North Brooklyn oraz Teresa 
Toro, mieszkanka Greenpointu i 
liderka programu informacyjnego

Rozszerzenie projektu West Street Watershed Stormwater o wartości 1,9 
miliona USD sfinansowanego w 2014 r. z dotacji dużej z funduszu GCEF. 
Projekt przedstawia propozycję wdrożenia praktyki budowy infrastruktury 
ekologicznej na dodatkowych ulicach i chodnikach pomiędzy 
następującymi ulicami: West Street, Commercial Street, McGuiness 
Boulevard oraz Calyer Street, zapobiegając w ten sposób wypływowi 
nieoczyszczonych ścieków do East River i do Newtown Creek podczas 
ulewnych burz.

GŁÓWNE DZIAŁANIA: 
• dokonanie oceny miejsc i zakończenie wyboru lokalizacji 

naturalnych rowów filtrujących oraz ulepszeń dla pasów zieleni;
• zaangażowanie społeczności i sąsiadów w proces ustalania 

celów projektu, wyboru miejsc i sporządzenia projektu;
• zaprojektowanie, budowa i obsadzenie wytrzymałymi bylinami, 

rodzimymi trawami, krzakami i drzewami 54 naturalnych 
rowów filtrujących (zwanych też ogrodami deszczowymi) oraz 
pasów zieleni (specjalnych ramp krawężnikowych tworzących 
szerokie strefy na końcach ulic przeznaczone do sadzenia roślin 
i przenikania wód) na drogach publicznych znajdujących się na 
mierzącym 757.856 stóp kwadratowych terenie zlewni ścieków 
na Greenpoincie;

• konserwacja i monitoring tych miejsc i roślinności. 

Proponowany projekt zaowocuje około 23-procentowym spadkiem 
objętości i częstotliwości wypływu nieoczyszczonych ścieków z burzowej 
kanalizacji ogólnospławnej do East River oraz Newtown Creek. Projekt 
odbuduje również kolonie rodzimych roślin na ulicach i chodnikach, 
na których brak roślin i drzew oraz wykorzysta drzewa i inną roślinność 
do obniżenia temperatur otoczenia i do wychwycenia zanieczyszczeń 
powietrza.

Dział wodny dla wód opadowych przy West Street 
GŁÓWNY INICJATOR: Brooklyn Greenway Initiative, Inc.



WNIOSEK O FINANSOWANIE: 
562.056 USD

WYSOKOŚĆ WKŁADU 
WŁASNEGO WNIOSKOWADCY I 
PARTNERÓW: 2.100.000 USD

LOKALIZACJA: trawnik 
południowo-wschodni, pawilon 
centralny, główna przestrzeń 
ogrodowa, centralny plac zabaw 
oraz wybieg dla psów w Parku 
Msrg. McGolrick na Greenpoincie

CELE PROJEKTU:

• odzyskanie 130.000 
stóp kwadratowych 
nieprzepuszczalnego obecnie 
lub zdegradowanego 
krajobrazu parkowego w 
celu uzdatnienia 3 milionów 
galonów zanieczyszczonych 
wód opadowych rocznie;

• likwidacja 600 galonów 
stojącej wody rocznie; 

• zapewnienie 60.000 stóp 
kwadratowych siedliska dla 
owadów zapylających oraz 
dzikiej fauny i flory; 

• poprawa 70.000 
stóp kwadratowych 
zdegradowanego krajobrazu 
ulepszeniami ekologicznymi;

• zainteresowanie 1.800 
członków społeczności 
edukacją ekologiczną i 
nagrodzenie 50 obywateli 
dyplomem ogrodnika.

PARTNERZY: McGolrick Park 
Neighborhood Alliance, Open 
Space Alliance for North Brooklyn 
oraz New York City Department of 
Parks and Recreation

Projekt przedstawia propozycję ulepszenia i przywrócenia udogodnień 
środowiskowych i społecznych w pięciu sektorach parku McGolrick.

GŁÓWNE DZIAŁANIA: 
• odnowa ubitego trawnika w części południowo-wschodniej 

przez remediację gleby, położenie nowej warstwy uprawnej, 
ponowne zasianie na darni traw cieniolubnych oraz założenie 
tymczasowego nawodnienia i ogrodzenia;

• ponowne ułożenie kostki nawierzchniowej na placu centralnym 
w celu skierowania odpływu wody deszczowej do przylegającego 
ogrodu deszczowego i ustawienie objaśniających szyldów 
edukacyjnych na temat infrastruktur ekologicznych na terenach 
miejskich; 

• stworzenie dla rodzimych owadów zapylających (np. pszczół, 
motyli) rezerwatu w głównej części ogrodowej parku; 

• odnowa gleby i przywrócenie rabat ogrodowych na placu zabaw; 
• przywrócenie systemu odwadniania na wybiegu dla psów 

poprzez usunięcie brudnej ściółki, obniżenie poziomu gleby 
poniżej poziomu gruntu, założenie drenażu francuskiego oraz 
zasypanie kruszywem żwirowym lub ściółką;

• prowadzenie ekologicznych programów edukacyjnych na temat 
naturalnych cech parku;

• stworzenie programu kończącego się uzyskaniem dyplomu 
Citizen Gardener (obywatel ogrodnik);

• organizacja dwóch imprez pod nazwą „To mój park” 
polegających na sadzeniu zieleni i sprzątaniu odnowionego 
parku. 

 
Proponowana infrastruktura zieleni oraz ulepszenia krajobrazu będą 
uzdatniać zanieczyszczone wody opadowe zanim przedostaną się one 
do kanalizacji i dróg wodnych; zredukują kałuże wody na ścieżkach, 
zapewnią siedlisko owadom zapylającym oraz innej dzikiej faunie i florze 
miejskiej, stworzą trwałe i odporne ogrody i obniżą temperaturę otoczenia 
oraz zmniejszą zanieczyszczenie powietrza. Proponowana edukacja 
ekologiczna zaangażuje mieszkańców Greenpointu i zwiększy ich poczucie 
własności parku. Program kończący się uzyskaniem dyplomu Citizen 
Gardener (obywatel ogrodnik) oraz imprezy pod nazwą „To mój park” 
zachęcą świadomych wolontariuszy do ulepszania i konserwacji parku.

Odnowienie Parku McGolrick 
GŁÓWNY INICJATOR: Horticultural Society of New York



WNIOSEK O FINANSOWANIE: 
599.016 USD

WYSOKOŚĆ WKŁADU WŁASNEGO 
WNIOSKOWADCY I PARTNERÓW: 
256.629 USD

LOKALIZACJA: Greenpoint

CELE PROJEKTU:

•    zbudowanie przyjaznego dla 
środowiska modelu w ramach 
Programu Zdrowych Domów 
Greenpointu.

•    wprowadzenie sposobu podejścia 
opierającego się na współpracy 
ze społecznością lokalną, 
w celu stworzenia wysokiej 
jakości , zrównoważonego i 
opartego na dowodach systemu 
przekazywania wiadomości, który 
pozwoli społeczności Greenpointu 
na dokonywanie przemyślanych 
decyzji dotyczących ich zdrowia 
środowiskowego

PARTNERZY:  
Newtown Creek Alliance, New York 
City Department of Health and 
Mental Hygiene Healthy Homes 
Program, St. Nick’s Alliance, Biuro 
Stephena Levina, członka Rady 
Miejskiej Miasta Nowy Jork, City 
University of New York- LaGuardia 
Community College, Region 2 
Pediatric Environmental Health 
Specialty Unit at Mount Sinai, Mount 
Sinai Community Outreach and 
Engagement Core, Transdisciplinary 
Center on Early Environmental 
Exposures, oraz przedstawiciel Safer 
Chemicals, Healthy Families

Projekt przedstawia propozycję rozwiązania obaw lokalnych rodzin związanych 
ze zdrowiem społeczeństwa poprzez przeszkolenie pracowników okolicznej 
służby zdrowia, skontakowanie rodzin ze specjalistami ds. środowiska 
naturalnego, zapoznanie mieszkańców ze sposobami promocji zdrowego 
środowiska domowego i umożliwienie im takiej promocji. 

GŁÓWNE DZIAŁANIA: 
• organizacja programów szkoleniowych dla wielojęzycznych 

pracowników szeroko rozumianej okolicznej służby zdrowia 
(hiszpańsko-, polsko- i angielskojęzycznych) w celu przeprowadzenia 
wyjściowej oceny ekologicznej domu;

• odwiedziny rodzin i przeprowadzenie ekologicznej oceny domu 
skierowanej na kwestie jakości powietrza w pomieszczeniach 
zamkniętych, wentylacji, zalania, ołowiu i pleśni;

• pediatrzy środowiskowi, higieniści przemysłowi oraz pracownicy 
socjalni będą ściśle współpracować z lokalnymi pracownikami 
służby zdrowia w celu dostarczenia rodzinom rzeczoznawczych 
opinii; zapewnienie programu informacyjnego „Zdrowe Domy” oraz 
wiadomości na ten temat, łącznie z dystrybucją zestawów „Zdrowe 
Domy”, kart informacyjnych, broszur i raportów. W zestawach „Zdrowy 
Dom” znajdują się ekologiczne środki czyszczące, powłoczki na 
poduszki/materace redukujące pospolite bodźce wywołujące objawy 
astmy, domowe zestawy do wykrywania ołowiu, bezpieczniejsze opcje 
ochrony przed szkodnikami oraz materiały edukacyjne;

• powołanie Społecznej Rady Doradczej ds. Zdrowych Domów na 
Greenpoincie, która wspierałaby działania informacyjne i ustalała, 
które rodziny potrzebują takich usług; 

• śledzenie wyników całego projektu wraz z jego zasięgiem edukacyjnym 
w celu oceny jego wpływu oraz umożliwienia dotarcia do większej 
liczby rodzin;

• rozpoznanie i opracowanie zasobów w celu utrzymania długofalowości 
programu.

Projekt przedstawia propozycję budowy trwałego wzorca dla programu „Zdrowe 
Domy Greenpointu” przez połączenie rodzin, pracowników służby zdrowia oraz 
instytucji publicznych ze specjalistycznymi zasobami rozwiązującymi kwestie 
ochrony środowiska. Propozycja obejmuje przeprowadzenie 50 całościowych 
ewaluacji pod nazwą „Zdrowe Domy”, a także wyposażenie 720 rodzin w 
zestawy „Zdrowy Dom”. Projekt przedstawia również propozycję sponsorowania 
corocznego szkolenia dla pracowników lokalnej służby zdrowia oraz opracowania 
materiałów na temat zdrowia publicznego w celu zapoznania ponad 5.000 
mieszkańców ze sposobami zmniejszenia potencjalnego narażenia na szkodliwe 
czynniki w domu, w miejscu pracy i w sąsiedztwie.

Zdrowe Domy Greenpointu
GŁÓWNY INICJATOR: Icahn School of Medicine at Mount Sinai



WNIOSEK O FINANSOWANIE: 
1.787.221 USD

WYSOKOŚĆ WKŁADU 
WŁASNEGO WNIOSKOWADCY I 
PARTNERÓW: 4.300.000 USD

LOKALIZACJA: Gilroy Field, 
McCarren Park, Greenpoint

CELE PROJEKTU:
•	 wychwyt	przelewu	

zanieczyszczonych	wód	
opadowych	z	boiska	i	ścieżek	
asfaltowych	na	teren	zlewni	
o	powierzchni	72.120	stóp	
kwadratowych;

•	 poprawa	jakości	powietrza	
i	obniżenie	temperatury	
powietrza	dzięki	posadzeniu	
nowych	drzew;

•	 wykorzystanie	mieszanki	traw	
naturalnych,	co	pozwoli	na	
utrzymanie	murawy	boiska	
w	stanie	umożliwiającym	grę	
i	ograniczy	lub	całkowicie	
wykluczy	użycie	środków	
chemicznych	i	herbicydów;

•	 instalacja	samoregulującego	
systemu	nawadniania	w	celu	
obniżenia	zużycia	wody	oraz	
potrzeby	oczyszczania	ścieków	
w	okolicy;

•	 zapewnienie	owadom	
zapylającym	oraz	ptakom	
siedliska	przyrodniczego	
o	zróżnicowanym	doborze	
rodzimych	roślin;

•	 zwiększenie	ogólnodostępnych	
obszarów	zielonych	w	okolicy	
dla	ponad	170.000	osób.

PARTNERZY:  
Open	Space	Alliance	for	
North	Brooklyn	oraz	Biuro	
Dzielnicy	Brooklyn	New	York	
City	Department	of	Parks	and	
Recreation

Projekt	przedstawia	propozycję	przekształcenia	mierzącego	60.000	stóp	
kwadratowych	boiska	Gilroy	Field	w	parku	McCarren	we	wzorcowe,	
przyjazne	dla	środowiska,	miejskie,	wyczynowe,	trawiaste	boisko	
sportowe,	integrujące	elementy	infrastruktury	ekologicznej.

GŁÓWNE	DZIAŁANIA:	
•	 projekt	i	budowa	boiska	posiadającego	intensywny	systemem	

odwadniający,	glebę	o	wysokich	właściwościach	biotycznych	
(tzn.	przyjazną	dla	organizmów	żywych	i	zawierającą	takie	
organizmy),	murawę	powstałą	z	mieszanki	nasion	wielu	
różnych	gatunków	(tzn.	z	różnorodnej	mieszanki	trwałych	traw	
naturalnych	)	oraz	samoregulujący	system	nawadniania;

•	 projekt	i	utworzenie	3	ogrodów	deszczowych	o	łącznej	
powierzchni	14.000	stóp	kwadratowych	w	celu	wychwycenia	
spływu	zanieczyszczonych	wód	opadowych;

•	 zasadzenie	30	drzew	wzdłuż	obwodu	boiska	oraz	przynajmniej	
200	rodzimych	krzewów	i	2.000	rodzimych	traw	ozdobnych.

 
Proponowwany	projekt	zapewni	poprawę	jakości	wody,	jakości	powietrza	
oraz	siedliska	dla	dzikiej	flory	i	fauny	w	parku	i	w	jego	okolicach.	Ogrody	
deszczowe	poprawią	jakość	wody	poprzez	ograniczenie	przelewów	
burzowych	kanalizacji	ogólnospławnej	podczas	burz.	Drzewa	i	inne	rośliny	
będą	filtrować	i	chłodzić	powietrze	oraz	zapewnią	siedlisko	przyrodnicze	
dla	owadów	zapylających	oraz	flory	i	fauny.	Park	McCarren	jest	jednym	
z	najczęściej	użytkowanych	parków	Greenpointu,	a	ulepszone	boisko	
sportowe	zwiększy	obszar	przestrzeni	zielonych	w	tej	okolicy.

Modernizacja wyczynowego boiska Gilroy Field
GŁÓWNY INICJATOR: New York City Department of Parks and Recreation



WNIOSEK O FINANSOWANIE: 
599.200 USD

WYSOKOŚĆ WKŁADU WŁASNEGO 
WNIOSKOWADCY I PARTNERÓW: 
208.800 USD

LOKALIZACJA: 56 Quay Street, 
Greenpoint

CELE PROJEKTU:

•	 opracowanie	korzystnego	dla	
środowiska	projektu	stabilizacji/
zabezpieczenia	linii	brzegowej	
i	związanej	z	tym	ochrony	
przeciwpowodziowej	w	miejscu	
przyszłej	budowy	Muzeum	
Greenpoint	Monitor;

•	 odtworzenie	blisko	950	
stóp	liniowych	nabrzeża	
z	ulepszonymi	cechami	
naturalnymi,	zwiększonym	
siedliskiem	dzikiej	flory	i	fauny	
oraz	ulepszeniem	kontroli	erozji;

•	 zapewnienie	62.950	stóp	
kwadratowych	naturalnych	
powierzchni	przepuszczalnych,	
które	będą	chłonąć	
zanieczyszczone	wody	opadowe	
kontrolując	zalewanie	i	erozję;	

•	 zapewnienie	48.250	stóp	
kwadratowych	publicznie	
dostępnej	otwartej	przestrzeni	
zielonej;

•	 zwiększenie	liczby	uczestników	
istniejących	edukacyjnych	
programów	informacyjnych	do	
co	najmniej	300	uczniów.

PARTNERZY:  
National	Oceanic	and	Atmospheric	
Administration	USS	Monitor	
National	Marine	Sanctuary,	Szkoły:	
PS	110,	PS	31,	PS	34,	MS	126,	
Kościół	Św.	Stanisława	Kostki	oraz	
Oliver	Tilden	Camp	No.	26	Sons	of	
Union	Veterans	of	the	Civil	War.

Projekt	przedstawia	propozycję	opracowania	ostatecznego	ekologicznego	projektu	
odtworzenia	i	stabilizacji	zielonego/żyjącego	nabrzeża	w	proponowanym	miejscu	
budowy	Muzeum	Greenpoint	Monitor	i	włączenia	procesu	projektowania	ekologicznego	
do	programów	edukacyjnych	prowadzonych	przez	muzeum	w	szkołach.

GŁÓWNE	DZIAŁANIA:	
•	 ocena	alternatywnych	metod	stabilizacji	naturalnej	linii	brzegowej	i	

zabezpieczenia	przeciwpowodziowego,	łączących	„miękką”	stabilizację	
niestrukturalną	(tzn.	łagodne	zbocza,	roślinne	szpalery	ochronne)	z	
alternatywnym	„twardym”	zabezpieczeniem	linii	brzegowej	(tzn.	porośnięte	
roślinnością	narzuty	skalne	lub	materace	gabionowe)	w	oparciu	o	ocenę	
warunków	panujących	w	danym	miejscu;

•	 włączenie	przewidywanego	wzrostu	poziomu	mórz,	jako	części	w/w	oceny;	
przyszłe	etapy	planów	muzeum	dla	tego	miejsca	obejmują:	budowę	muzeum,	
publicznego	dostępu,	doku	dla	należącego	do	agencji	rządowej	NOAA	statku	
badawczego	USS	Monitor	National	Marine	Sanctuary	Research	Vessel,	oraz	
propozycję	rozbudowy	parku	Bushwick	Inlet;

•	 ocena	stanu	istniejących	przegród;

•	 dokonanie	pomiaru	batymetrycznego	(np.	ocena	głębokości	wód	przybrzeżnych	
w	celu	zdobycia	danych	na	temat	rysunku	linii	brzegowej,	wszelkich	
wymaganych	rozwiązań	inżynierii	przybrzeżnej,	modelowania	fali	sztormowej	
oraz	w	celu	uzyskania	informacji	na	temat	sposobów	odtworzenia	siedliska	itp.);

•	 przygotowanie	dokumentacji	projektu	z	włączeniem	wybranej	metody	
stabilizacji	linii	brzegowej	oraz	oszacowanie	względnych	kosztów	metody	
projektowo-wykonawczej	wskazanej	w	ewaluacji;

•	 przygotowanie	dokumentacji	projektu	z	włączeniem	wybranej	metody	
stabilizacji	linii	brzegowej,	pełnego	w	100%	projektu	technicznego,	całkowitych	
zezwoleń	oraz	przygotowanie	planów	i	specyfikacji	umożliwiających	przyszłą	
budowę	żyjącego	nabrzeża;

•	 organizowanie	publicznych	spotkań	informacyjnych	z	członkami	społeczności	
poświęconych	projektowi	w	trakcie	jego	realizacji	w	celu	uzyskania	ich	opinii	na	
ten	temat;

•	 rozszerzenie	zasięgu	obecnego	programu	edukacyjnego	muzeum	do	lokalnych	
szkół	poprzez	dostarczanie	im	informacji	na	temat	ekologicznych	i	technicznych	
procesów	związanych	z	ochroną	linii	brzegowej.

 
Projekt	przedstawia	propozycję	zagospodarowania	miejsca	przy	wykorzystaniu	technik	
„żyjącego	nabrzeża”	powsz	echnie	uznawanych	za	narzędzie	poprawy	odporności	
linii	brzegowych	na	zalanie	i	erozję	przy	jednoczesnym	zapewnieniu	ważnych	
usług	ekosystemowych,	takich	jak	zachowanie	lub	stworzenie	siedliska	wodnego.	
Proponowany	projekt	przewiduje	stabilizację	wykorzystującą	naturalną	linię	brzegową,	
wzniesienie	elewacji	terenu,	wybudowanie	małych	murków	w	granicy	posiadłości	
powyżej	poziomów	zalewowych	w	celu	stworzenia	publicznie	dostępnego,	korzystnego	
dla	środowiska	terenu	otwartego,	z	którego	społeczność	Greeinpointu	będzie	miała	
pożytek	i	który	można	wykorzystać	do	celów	edukacji	ekologiczno-historycznej.

Muzeum Greenpoint Monitor, Park USS Monitor 
GŁÓWNY INICJATOR: The Greenpoint Monitor Museum .



WNIOSEK O FINANSOWANIE: 
971.782 USD

WYSOKOŚĆ WKŁADU 
WŁASNEGO WNIOSKOWADCY I 
PARTNERÓW: 2.571.840 USD

LOKALIZACJA: 520 Kingsland 
Avenue, Greenpoint

CELE PROJEKTU:

•	 wychwycenie	33.000	galonów	
zanieczyszczonych	wód	
opadowych	podczas	każdej	
burzy	z	opadami	w	wysokości	1	
cala;

•	 usunięcie	ozonu,	703	
funtów	pyłów	oraz	innych	
zanieczyszczeń	z	powietrza;	

•	 przywrócenie	rodzimego	
siedliska	w	środowisku	
miejskim	i	zapewnienie	
ptakom	oraz	owadom	
zielonego	korzytarza	dostępu	
do	innych	przestrzeni	
zielonych;

•	 zwiększenie	i	zapewnienie	
publicznie	dostępnej	
otwartej	zielonej	przestrzeni	
komunalnej;

•	 zapewnienie	gościom,	
nauczycielom	i	uczniom	
edukacji	na	temat	lokalnych	i	
regionalnych	kwestii	ochrony	
środowiska;

•	 zapewnienie	mieszkańcom	
i	lokalnym	organizacjom	
przysposobienia	do	prac	
ekologicznych	przy	instalacji	i	
konserwacji	dachu.

PARTNERZY:  
Newtown	Creek	Alliance,	
Alive	Structures,	Trout	in	the	
Classroom	oraz	Fortune	Society

Projekt	przedstawia	propozycję	urządzenia	przyjaznego	ptakom	intensywnie	
hodowanego	zielonego	dachu	o	powierzchni	21.711	stóp	kwadratowych	w	
celu	ograniczenia	ilości	zanieczyszczonych	wód	opadowych	oraz	zapewnienia	
publicznie	dostępnej	przestrzeni	zielonej	i	sali	lekcyjnej	na	świeżym	powietrzu	
oraz	edukacyjnych	programów	ekologicznych	dla	mieszkańców	Greenpointu	na	
terenie	firmy	Broadway	Stages.	

GŁÓWNE	DZIAŁANIA:	
•	 zaprojektowanie	i	urządzenie	przyjaznego	ptakom,	intensywnie	

uprawianego	zielonego	dachu	o	powierzchni	21.711	stóp	
kwadratowych,	zagospodarowującego	wody	opadowe;

•	 posadzenie	na	dachu	różnorodnych	biologicznie	rodzimych	gatunków	
roślin;

•	 prowadzenie	monitoringu	wielu	parametrów	w	celu	ewaluacji	
charakterystyki	biologicznej	różnorodności	zielonego	dachu	i	
podzielenia	się	wynikami	ze	społecznością;

•	 zapewnienie	programów	edukacyjnych	dla	nauczycieli	szkół	
podstawowych	I	gimnazjów,	którzy	wezmą	udział	w	konferencji	Trout	
in	the	Classroom	(Pstrąg	w	klasie)	i	poznają	to	miejsce	jako	salę	
lekcyjną	na	świeżym	powietrzu;

•	 prowadzenie	programów	edukacyjnych	obejmujących	wycieczki,	
wykłady,	warsztaty	(np.	Pogoda	w	dziale	wodnym),	dni	otwartych	
drzwi	oraz	zaoferowanie	społeczności	publicznego	dostępu	i	festiwalu	
ekologicznego	podczas	dni	wspólnoty;

•	 opracowanie	i	wdrożenie	ekologicznego	planu	konserwacji,	który	
obejmie	utworzenie	dla	długoterminowej	konserwacji	dachu	sieci	
odpowiedzialnie	zarządzających	środowiskiem	wolontariuszy;

•	 prowadzenie	szkoleń	przysposabiających	lokalnych	mieszkańców	do	
wykonywania	prac	przy	instalacji	i	konserwacji	dachu.

Teren	proponowanego	projektu	jest	położony	w	pobliżu	Newtown	Creek	i	obniży	
ilość	zanieczyszczonych	wód	opadowych	płynących	do	potoku.	Przedstawia	
też	propozycję	posadzenia	na	dachu	rodzimych	roślin	w	celu	zwiększenia	
powierzchni	środowiska	naturalnego,	połączenia	z	innymi	przestrzeniami	
zielonymi	i	zwiększenia	różnorodności	biologicznej	w	środowisku	miejskim;	
prowadzenia	programu	monitoringu	mającego	na	celu	śledzenie	i	obserwację	
różnorodności	biologicznej	owadów,	ptaków	i	nietoperzy;	oraz	zapewnienia	
ekologicznych	programów	edukacyjnych	oraz	działań	informacyjnych,	takich	jak	
zwiedzanie	zielonych	infrastruktur,	oferowanie	ochotnikom	możliwości	udziału	
w	konserwacji	i	podjęcie	innych	działań	mających	na	celu	zainteresowanie	
społeczności	tą	publicznie	dostępną	przestrzenią	zieloną.	W	ramach	projektu	
lokalnym	mieszkańcom	i	organizacjom	oferuje	się	również	przysposobienie	
umożliwiające	zdobycie	umiejętności	wykonywania	prac	ekologicznych	przy	
instalacji	i	konserwacji	dachu.

Dach z polnych kwiatów i przestrzeń komunalna  
nad Newtown Creek
GŁÓWNY INICJATOR: New York City Audubon Society, Inc



WNIOSEK O FINANSOWANIE: 
599.980 USD

WYSOKOŚĆ WKŁADU 
WŁASNEGO WNIOSKOWADCY 
I PARTNERÓW: 700.000 USD

LOKALIZACJA: 177 Kent 
Street, Greenpoint

CELE PROJEKTU:

•	 wchłonięcie	45.600	galonów	
zanieczyszczonych	wód	
opadowych	rocznie;

•	 poszerzenie	programów	
edukacyjnych	i	zaoferowanie	
zielonej	przestrzeni	
rekreacyjnej	75.000	
mieszkańców	społeczności	
i	9	pobliskim	szkołom	
rocznie;

•	 poprawa	jakości	lokalnego	
powietrza	oraz	ograniczenie	
zjawiska	wyspy	ciepła	w	tej	
okolicy;

•	 obniżenie	kosztów	
ogrzewania	i	chłodzenia	
budynku;

•	 zwiększenie	różnorodności	
biologicznej	poprzez	
zapewnienie	siedliska	
naturalnego	oraz	
połączenie	z	istniejącymi	na	
Greenpoincie	przestrzeniami	
zielonymi.

PARTNERZY: National	Wildlife	
Federation’s	Greenpoint	Eco-
Schools	project,	Polska	Szkoła	
Dokształcająca	im.	Marii	
Konopnickiej,	Centrum	Seniora	
Krakus,	Kościół	Św.	Stanisława	
Kostki	oraz	Polsko-Słowiańska	
Federalna	Unia	Kredytowa

Projekt	przedstawia	propozycję	urządzenia	zielonego	dachu	o	powierzchni	
2.830	stóp	kwadratowych	w	celu	ograniczenia	ilości	zanieczyszczonych	
wód	opadowych,	zaangażowanie	uczniów	i	społeczności	dzielnicy	w	
edukację	ekologiczną	oraz	zapewnienie	rekreacyjnej	przestrzeni	otwartej	
w	Centrum	Polsko-Słowiańskim	(PSC).	

GŁÓWNE	DZIAŁANIA:	
•	 narada	z	mieszkańcami	i	gośćmi	PSC	w	sprawie	potrzeb	

programowych	i	zaangażowanie	ich	w	projekt	zielonego	dachu	
poprzez	organizację	sesji	plenarnej	w	sprawie	projektu	oraz	
komunalnego	programu	informacyjnego;

•	 projekt	i	założenie	na	zielonym	dachu	systemu	gospodarki	
wodami	opadowymi	obejmującego	ogród	komunalny	oraz	
otwartą	przestrzeń	edukacyjno-rekreacyjną;

•	 budowa	ulepszonego	dostępu	do	zielonego	dachu;
•	 ocena	efektywności	zielonego	dachu	przy	użyciu	systemu	

monitoringu	wielu	parametrów;
•	 instalacja	udogodnień	(tzn.	ławek,	stołów,	krzeseł,	oświetlenia)	

w	celu	wsparcia	programu	komunalnego;
•	 ustawienie	szyldów	edukacyjnych	i	dystrybucja	broszurek	oraz	

innych	materiałów	informacyjnych	na	temat	jakości	wody,	
korzyści	płynących	z	zielonego	dachu	oraz	odbywających	się	na	
dachu	dostępnych	dla	społeczności	programów;

•	 rozszerzenie	programów	PSC	o	programy	ekorozwoju	i	inne	
rodzaje	programów	oraz	działań	przy	wykorzystaniu	dachu	
jako	terenu	pokazowego	dla	szkół,	mieszkańców	i	grup	
społecznościowych.

Proponowany	projekt	znajduje	się	w	obrębie	systemu	odwadniania	
Zakładu	Kontroli	Zanieczyszczenia	Wody	Newtown	Creek.	Zielony	dach	
zredukuje	ilość	spływającej	z	niego	zanieczyszczonej	wody	deszczowej	
szacunkowo	o	około	65%	zanim	dotrze	ona	do	East	River	i	zlewni	
ścieków	Newtown	Creek;	zapewni	siedlisko	dzikiej	faunie	I	florze	oraz	
roślinom	rodzimym;	ograniczy	zużycie	energii	poprzez	lepszą	izolację	
budynku;	oraz	zwiększy	powierzchnię	dostępnej	publicznie	otwartej	
przestrzeni	rekreacyjno-edukacyjnej	dla	mieszkańców	Greenpointu	w	
każdym	wieku.	System	monitoringu	określi	ilościowo	obniżenie	spływu	
zanieczyszczonych	wód	opadowych	z	zielonego	dachu.

Zielony dach na Centrum Polsko-Słowiańskim
GŁÓWNY INICJATOR: Polish & Slavic Center  




