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GUBERNATOR CUOMO ZAPOWIADA TRZY GIGAWATY ENERGII SŁONECZNEJ 
ZAINSTALOWANEJ W NOWYM JORKU, KTÓRE BĘDĄ GENEROWAĆ 

WYSTARCZAJĄCĄ ILOŚĆ CZYSTEJ ENERGII DO ZASILENIA PONAD PÓŁ 
MILIONA DOMÓW 

 
Wzrost wytwarzania energii słonecznej w stanie o ponad 2100 procent i spadek 
kosztów jej wytwarzania o 69% od momentu uruchomienia inicjatywy NY-Sun 

 
Zrealizowane instalacje fotowoltaiczne w całym stanie plus nagrodzone projekty i 

te w trakcie realizacji stanowią 95% celu gubernatora Cuomo, którym jest 
wdrożenia sześciu gigawatów energii słonecznej do 2025 r. 

 
Zdjęcia projektu są dostępne tutaj 

 
Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dzisiaj, że w całym stanie zainstalowano trzy 
gigawaty energii słonecznej, co wystarczyłoby do zasilenia ponad pół miliona domów, 
podkreślając czołową rolę Nowego Jorku w rozwoju jednego z najsilniejszych rynków 
energii słonecznej w kraju. Od wdrożenia inicjatywy NY-Sun w 2011 roku 
wytwarzanie energii słonecznej wzrosło o 2100 procent w skali całego stanu, a jej 
koszt spadł o 69 procent, przyczyniając się do powstania około 12 000 miejsc pracy 
w całym stanie. W połączeniu z projektami, które są w trakcie realizacji, osiągnięcie 
dzisiejszego kamienia milowego stanowi 95 procent celu gubernatora Cuomo, 
polegającego na zainstalowaniu sześciu gigawatów energii słonecznej do 2025 roku, 
zgodnie z ustawą o przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności (Climate 
Leadership and Community Protection Act). 
 
„Energia słoneczna jest kluczowym elementem przejścia Nowego Jorku do gospodarki 
opartej na czystej energii, co łączy się z naszymi pracami nad ograniczeniem 
szkodliwych emisji we wszystkich dziedzinach i walką z podwójnymi wyzwaniami 
związanymi z przeciwdziałaniem zmianom klimatycznym i odbudową silniejszej pozycji 
po pandemii” – powiedział gubernator Cuomo. „Sukces inicjatywy NY-Sun pokazuje, 
że jesteśmy na dobrej drodze do spełnienia naszych celów energetycznych, które 
można zaliczyć do czołowych w skali całego kraju, jednocześnie stymulując przy tym 
wzrost liczby ekologicznych miejsc pracy i ożywienie gospodarcze w społecznościach 
całego stanu w ramach naszego kompleksowego planu przeobrażenia Nowego Jorku 
po pandemii”. 
 

https://www.flickr.com/photos/governorandrewcuomo/albums/72157719546924442#_blank


„Jako że dorastałam w pobliżu jeziora Erie i widziałem na własne oczy szkodliwe skutki 
emisji z lokalnej huty stali, tworzenie czystszej, bardziej ekologicznej przyszłości 
zawsze było dla mnie osobistym wyzwaniem” – stwierdziła wicegubernator Kathy 
Hochul. „Osiągając historyczny kamień milowy w postaci trzech gigawatów energii 
słonecznej zainstalowanej w Nowym Jorku, możemy teraz zasilać ponad pół miliona 
domów czystą energią, tworząc jednocześnie dobre miejsca pracy i przyciągając dalsze 
inwestycje w zieloną gospodarkę energetyczną w naszym stanie”. 
 
Podczas dzisiejszego przecięcia wstęgi dla największego wspólnotowego projektu 
wytwarzania energii słonecznej w regionie Mid-Hudson wicegubernator Hochul 
wypowiedziała się wraz z panią prezes i dyrektor naczelną NYSERDA Doreen M. Harris 
i dyrektor w Generate Capital, Peggy Flannery. Projekt, nieformalnie znany jako „17B”, 
zlokalizowany w mieście Bethel przy drodze prowadzącej do miejsca, w którym w 1969 
roku odbył się słynny festiwal muzyczny Woodstock, został opracowany przez Delaware 
River Solar i jest własnością Generate Capital, które wspólnie zarządzają tym 
terenem. Obejmuje on 6,1 megawatową baterię słoneczną, która będzie dawać 7,8 mln 
kilowatogodzin energii słonecznej rocznie i jest w pełni subskrybowany przez 129 
gospodarstw, małych firm i organizacji non-profit. W ramach inicjatywy NY-Sun projekt 
otrzymał ponad milion dolarów od NYSERDA. 
 
Umożliwiając konsumentom oparty na subskrypcji udział w lokalnym projekcie 
wytwarzania energii słonecznej, zwiększy on dostęp do niej dla właścicieli domów i 
najemców, którzy mogą nie mieć idealnych warunków do bezpośredniej instalacji paneli 
słonecznych na miejscu. W ramach wspólnotowych ustaleń w zakresie pozyskiwania 
energii słonecznej jest ona nadal dostarczana przez regularnego dostawcę energii 
elektrycznej klienta, a energia produkowana przez wspólnotowe baterie słoneczne jest 
dostarczana bezpośrednio z powrotem do sieci elektrycznej. Ponieważ sieć elektryczna 
jest zaopatrywana w czystą, odnawialną energię, subskrybenci otrzymują kredyt na 
rachunkach za swoją część systemu energii słonecznej. 
 
W 2020 r. Nowy Jork zajął pierwsze miejsce w kraju pod względem liczby instalacji 
słonecznych we wspólnocie i drugie pod względem liczby instalacji ogółem. Ubiegły rok 
był też najbardziej produktywnym rokiem w historii dla tych instalacji słonecznych dzięki 
zainstalowaniu mocy 549 megawatów, z czego większość była wspierana poprzez 
zachęty w ramach inicjatywy NY-Sun. Dzięki polityce Nowego Jorku energia słoneczna 
dociera do każdego okręgu w stanie, przy czym najwięcej energii słonecznej 
zainstalowano w Long Island, Mid-Hudson i Capital Region. 
 
W okresie od 2011 r. w ramach inicjatywy gubernatora Cuomo NY-Sun osiągnięto 
następujące cele: 

• zainstalowano panele fotowoltaiczne na dachach lub na terenie posesji dla 145 
000 domów w każdym okręgu w Nowym Jorku; 

• zapewniono zachęty o wartości ponad 1 mld USD, które przyciągnęły 5,3 mld 
USD w postaci prywatnych inwestycji; 

• osiągnięto ponad 2100-procentowy wzrost pozyskiwania energii słonecznej w stanie; 



• dostarczono wystarczającą ilość czystej, odnawialnej energii do zasilenia ponad 
522 000 domów w Nowym Jorku; 

• stworzono 12 000 miejsc pracy w branży energetyki słonecznej; 
• pomogło to obniżyć koszty energii słonecznej o 69% w ciągu 10 lat; oraz 
• przeznaczono 30 mln USD na projekty, które przyniosą korzyści społecznościom 

znajdującym się w niekorzystnej sytuacji ekologicznej.  
 

Prezes i dyrektor naczelna NYSERDA, Doreen M. Harris, powiedziała: „Dzięki 
inicjatywie NY-Sun rynek energetyki słonecznej w Nowym Jorku staje się krajowym liderem, 
dostarczając sygnały rynkowe i wsparcie potrzebne do rozszerzenia dostępu do czystej, 
przystępnej cenowo energii dla wszystkich mieszkańców Nowego Jorku. Partnerstwa 
publiczno-prywatne są podstawą naszej działalności i jesteśmy niezwykle dumni z naszej 
współpracy z interesariuszami, deweloperami i właścicielami gruntów, którzy pomogli nam 
osiągnąć kamień milowy w postaci pozyskiwania trzech gigawatów energii słonecznej, co 
stanowi ważny krok na drodze ku przekształceniu naszej sieci energetycznej w bardziej 
ekologiczną w ramach zrównoważonego przejścia stanu na czystą energię”.  
 
„Energia słoneczna pozyskiwana w ramach wspólnotowych działań to kluczowa okazją, 
aby zdemokratyzować dostęp do przystępnej cenowo czystej energii, i cieszy nas, że 
możemy gratulować stanowi Nowy Jork osiągnięcia tego kamienia milowego w zakresie 
wdrażania 3 GW” – skomentowała Peggy Flannery, dyrektor w Generate Capital, 
która to organizacja obecnie ma w posiadaniu lub w trakcie realizacji na terenie stanu 
Nowy Jork społecznościowe projekty generujące 200 MW energii słonecznej. „Wizją 
Generate jest odbudowa świata za pomocą zrównoważonej infrastruktury i napawa nas 
dumą fakt, że możemy współpracować z innowacyjnymi deweloperami, takimi jak 
Delaware River Solar, przy dostarczaniu czystej energii, tworzeniu miejsc pracy i 
stwarzaniu możliwości oszczędności ekonomicznych tysiącom społeczności, 
mieszkańców i małych firm w całym stanie dzięki wspólnym projektom słonecznym”.  
 
David Gahl, Starszy Dyrektor ds. Polityki Stanu, East, w Solar Energy Industries 
Association, powiedział: „Ten kamień milowy w postaci pozyskiwania trzech gigawatów 
energii stanowi imponujące osiągnięcie i świadectwo silnego zaangażowania Nowego 
Jorku w energię słoneczną. Branża fotowoltaiczna zapewnia ponad 10 000 miejsc pracy 
w stanie, a programy takie jak inicjatywa NY-Sun pomogą w dalszym generowaniu 
inwestycji i możliwości zatrudnienia w miarę naszych prac nad osiągnięciem krótko- i 
długofalowych celów ustawy o przywództwie klimatycznym i ochronie społeczności 
(Climate Leadership and Community Protection Act). SEIA z niecierpliwością oczekuje na 
kontynuację naszej owocnej współpracy z NYSERDA i władzami stanu, aby energia 
słoneczna nadal mogła pracować na rzecz gospodarki i środowiska w Nowym Jorku”. 
 
Shyam Mehta, Dyrektor Wykonawczy Stowarzyszenia Przemysłu Energii 
Słonecznej w Nowym Jorku, stwierdził: „NYSEIA i jej firmy członkowskie doceniają 
wizję i ciężką pracę Komisji Usług Publicznych, Departamentu Usług Publicznych, 
NYSERDA, stanowej legislatury oraz gubernatora Cuomo i jego administracji nad 
tworzeniem nowojorskiego rozproszonego przemysłu fotowoltaicznego i na rzecz 
osiągnięcia sukcesu na przestrzeni ostatniej dekady. W efekcie tego procesu Nowy Jork 



stał się krajowym liderem w dziedzinie pozyskiwania czystej energii, energii słonecznej i 
sprawiedliwości ekologicznej, zwłaszcza dzięki opracowaniu wspólnotowego programu 
pozyskiwania energii słonecznej. Oczekujemy współpracy z władzami stanowymi przy 
zapewnieniu dobrej kondycji rozproszonemu przemysłowi fotowoltaicznemu i 
dekarbonizacji naszej gospodarki w nadchodzących latach”. 
 
Kaitlin Kelly O’Neill, dyrektor programu Koalicji na rzecz Społecznościowego 
Dostępu do Energii Słonecznej na region północno-wschodni, powiedziała: „Wzrost 
rozproszonego i społecznościowego rynku energii słonecznej w Nowym Jorku to 
opowieść o wspaniałym sukcesie. Dzięki przywództwu i wizji NYSERDA rozszerzyliśmy 
dostęp do korzyści płynących z przystępnej, czystej energii dla setek tysięcy 
dodatkowych klientów w całym stanie i tworzymy bardziej zrównoważoną i sprawiedliwą 
sieć elektryczną, która działa na rzecz wszystkich mieszkańców Nowego Jorku”. 
 
Senator Kevin Parker, Przewodniczący Senackiej Komisji Energetycznej, 
skomentował: „Wyrażam uznanie dla gubernatora Cuomo i NYSERDA za ich najnowszą 
inicjatywę, która sprawi, że ponad pół miliona domostw będzie zasilana energią 
słoneczną. Kontynuując realizację zobowiązań wynikających z ustawy o przywództwie 
klimatycznym i ochronie społeczności (Climate Leadership and Community Protection 
Act), wiem, że nasz stan nie tylko będzie prowadzić prace nad instalacją większej liczby 
paneli fotowoltaicznych, lecz także zapewni mieszkańcom Nowego Jorku większe 
możliwości pracy, co jest kluczowym elementem naszej walki z tą pandemią”. 
  
Członek Zgromadzenia Michael Cusick, przewodniczący Zgromadzenia Komisji 
Energetycznej, powiedział: „Dzisiejszy dzień stanowi obiecujący kamień milowy w 
naszych wysiłkach na rzecz przejścia na ekologiczną sieć energetyczną oraz walki ze 
zmianami klimatycznymi. Osiągnęliśmy już połowę naszego ogólnostanowego celu 
dotyczącego energii słonecznej, a dzięki obecnie realizowanym projektom jesteśmy na 
dobrej drodze do osiągnięcia naszego celu sześciu gigawatów energii słonecznej w 
okresie do 2025 roku. Cieszę się, że dzisiejsza zapowiedź padła w miejscu realizacji 
jednego z największych w stanie wspólnotowych projektów pozyskiwania energii 
słonecznej. Z pomocą moich współpracowników ze Zgromadzenia Komisji 
Energetycznej udało mi się w tym roku uchwalić w Albany ustawę (A3805), która 
znacznie rozszerzy dostęp do wspólnotowych projektów pozyskiwania energii 
słonecznej dla mieszkańców stanu Nowy Jork”. 
  
Członek Zgromadzenia Aileen Gunther stwierdził: „Cieszy mnie, że w Bethel 
zakończono największy wspólnotowy projekt fotowoltaiczny w regionie Mid-Hudson. 
Miasto Bethel zawsze było w czołówce pod względem zrównoważonego rozwoju i 
zielonej energii, a ten projekt pomoże osiągnąć cele stanu Nowy Jork w zakresie 
wytwarzania czystej energii. Mamy świadomość pilnego zapotrzebowania na przyjazne 
dla klimatu źródła energii. Każdego dnia w całym kraju widzimy niszczycielskie skutki 
zmian klimatycznych. Nie mogę się doczekać, aby wykorzystać ten udany projekt i 
pracować nad tym, aby okręg Sullivan nadal wytyczał drogę w kierunku czystszej i 
jaśniejszej przyszłości”. 
 



Sekretarz Urzędu Miasta Bethel, Daniel Sturm, skomentował: „Betel z dumą 
przyjmuje ogłoszenie o osiągnięciach stanu Nowy Jork jako lidera w dziedzinie energii 
słonecznej. Ten powstały w ramach działań społecznościowych system paneli 
fotowoltaicznych – największy w regionie Mid-Hudson – jest efektem przywódczej roli 
naszego miasta. W 2017 r. Zarząd Miasta Betel uchwalił cieszące się powszechnym 
uznaniem prawo dotyczące energii słonecznej, aby zachęcać do instalacji paneli 
fotowoltaicznych na dachach i na gruncie, jednocześnie chroniąc prawa własności i 
piękno krajobrazu naszego regionu. Miasto Bethel, będące zarówno społecznością 
inteligentną klimatycznie (Climate Smart Community) z brązowym certyfikatem, jak i 
społecznością w szczególnym stopniu działającą na rzecz pozyskiwania czystej energii 
(Clean Energy Community), kontynuuje ścisłą współpracę z NYSERDA w ramach 
dużych i małych projektów przy osiąganiu naszych własnych i stanowych celów w 
zakresie zrównoważonego rozwoju. 
 
Oprócz sieci przesyłowej zapewniającej trzy gigawaty rozproszonej energii słonecznej 
zainstalowanej w całym stanie pozostaje jeszcze sieć 2,7 gigawatów energii słonecznej, 
którą objęły zachęty w ramach inicjatywy NY-Sun i jest obecnie rozwijana na terenie 
stanu. Oczekuje się, że te projekty zostaną wdrożone w ciągu najbliższych dwóch lat, a 
ich moc będzie wystarczająca do zasilenia dodatkowych 477 000 domostw, jeszcze 
bardziej przybliżając stan Nowy Jork do osiągnięcia celu w postaci wytwarzania sześciu 
gigawatów energii, który określono w ustawie klimatycznej. Obecnie nowojorska sieć 
energii słonecznej składa się w ponad 90 procentach z energii słonecznej pochodzącej 
ze społeczności lokalnych, czyli z ponad 800 projektów, które po ich ukończeniu 
zapewnią dostęp do energii słonecznej większej liczbie mieszkańców Nowego Jorku, w 
tym gospodarstwom domowym o niskich i umiarkowanych dochodach. 
 
Tę rozbudowaną sieć rozproszonych projektów solarnych uzupełnia prowadzony przez 
NYSERDA program, w ramach którego zawarto aktywne umowy z ponad 75 projektami 
solarnymi, które dadzą łączną moc prawie pięciu dodatkowych gigawatów energii 
słonecznej w fazie rozwoju, w tym kilkoma aktualnie budowanymi na terenie całego stanu, 
co wystarcza do zasilenia ponad 1,2 miliona domów po ukończeniu inwestycji. Łącznie 
projekty te przyniosą Nowemu Jorkowi inwestycje o wartości ponad 5,5 mld USD oraz 
zapewnią ponad 9000 miejsc pracy przy rozwoju, budowie, eksploatacji i utrzymaniu. 
 
Wiodący w skali krajowej plan klimatyczny stanu Nowy Jork 
Krajowa agenda celów klimatycznych gubernatora Cuomo to najbardziej radykalna 
inicjatywa na rzecz klimatu i czystej energii na terenie kraju, zachęcająca do 
uporządkowanej i sprawiedliwej transformacji w kierunku czystej energii, która tworzy 
miejsca pracy i promuje ekologiczną gospodarkę, w miarę jak stan Nowy Jork powraca 
do normalności po pandemii COVID-19. Dzięki ustawie o przywództwie klimatycznym i 
ochronie społeczności Nowy Jork jest na drodze do osiągnięcia postawionego sobie celu 
w postaci bezemisyjnej energii elektrycznej do 2040 r., w tym 70% energii odnawialnej do 
2030 r. i osiągnięcia neutralności węglowej całej gospodarki. Plan opiera się na 
niespotykanych dotąd inwestycjach w rozwój czystych źródeł energii, obejmujących 
ponad 21 mld dolarów przeznaczonych na 91 dużych projektów związanych z energią 
odnawialną w całym stanie, 6,8 mld dolarów na obniżenie poziomu emisji dwutlenku 

https://www.nyserda.ny.gov/All-Programs/Programs/Clean-Energy-Standard/Renewable-Generators-and-Developers/RES-Tier-One-Eligibility/Solicitations-for-Long-term-Contracts#_blank
https://www.governor.ny.gov/news/earth-day-2021-governor-cuomo-announces-more-20-large-scale-renewable-energy-infrastructure#_blank


węgla przez budynki, 1,8 mld dolarów na rozbudowę rozwiązań fotowoltaicznych, ponad 
1 mld dolarów na inicjatywy związane z czystym transportem oraz ponad 1,2 mld dolarów 
na inicjatywy NY Green Bank. Inwestycje te wspierają łącznie ponad 150 000 miejsc 
pracy w nowojorskim sektorze czystej energii w 2019 roku, skutkując wzrostem sektora 
rozproszonej sieci energii słonecznej o 2100 procent w okresie od 2011 roku oraz 
stanowiąc zobowiązanie do opracowania do 2035 roku systemu pozyskiwania energii 
wiatrowej z farm morskich, który dostarczy 9000 megawatów. Pod przywództwem 
gubernatora Cuomo Nowy Jork będzie kontynuował postępy i do 2050 r. zmniejszy 
emisje gazów cieplarnianych o 85% w porównaniu do emisji z roku 1990, równocześnie 
zapewniając, że co najmniej 35%, a docelowo 40% zysków z inwestycji w czystą energię 
będzie służyło mniej uprzywilejowanym społecznościom, oraz kontynuując postęp w 
kierunku stanowego celu wydajności energetycznej na rok 2025 w postaci redukcji 
miejscowego zużycia energii o 185 bln BTU. 
 
Informacje o NYSERDA 
NYSERDA to organizacja pożytku publicznego, która oferuje obiektywne informacje i 
analizy, innowacyjne programy, wiedzę techniczną i fundusze, aby pomagać 
nowojorczykom zwiększać efektywność energetyczną, oszczędzać pieniądze, 
wykorzystywać energię odnawialną i zmniejszać zależność od paliw kopalnych. 
Specjaliści NYSERDA pracują na rzecz ochrony środowiska i tworzenia miejsc pracy 
związanych z wytwarzaniem czystej energii. NYSERDA od 1975 roku rozwija 
partnerstwa mające na celu opracowywanie innowacyjnych rozwiązań energetycznych 
w stanie Nowy Jork. Aby dowiedzieć się więcej o oferowanych przez NYSERDA 
programach i możliwościach finansowania, odwiedź stronę nyserda.ny.gov lub obserwuj 
nas w serwisach Twitter, Facebook, YouTube lub Instagram. 
 

### 
 

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

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

ZREZYGNUJ 

 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=f97d79a3-a6e64099-f97f8096-ac1f6b44fec6-f6b6e7600aeff61c&q=1&e=baeb70da-8d7a-4adc-a64e-b5a1b0f149d4&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2F%2Fwww.nyserda.ny.gov%2F__%3B%21%21MQuuhw%21mUWUq0UiNoedhzfGnaM70xlkVuSGoEDfvK23dhMwuQ0jvpfdLHKRNdVoH1PxPLdfGrfnDCc%24#_blank
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=08ffcd84-5764f4be-08fd34b1-ac1f6b44fec6-683dafe98fc36f9d&q=1&e=baeb70da-8d7a-4adc-a64e-b5a1b0f149d4&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fnyserda__%3B%21%21MQuuhw%21mUWUq0UiNoedhzfGnaM70xlkVuSGoEDfvK23dhMwuQ0jvpfdLHKRNdVoH1PxPLdfjwvckb4%24#_blank
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c399cf5e-9c02f664-c39b366b-ac1f6b44fec6-33f905886b7e3d17&q=1&e=baeb70da-8d7a-4adc-a64e-b5a1b0f149d4&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2F%2Fprotect2.fireeye.com%2Fv1%2Furl%3Fk%3D69ad4dfc-363674e7-69afb4c9-0cc47a6d17e0-d6c8821a61fd224b%26q%3D1%26e%3D39e4dd82-8559-43a9-996c-9ab282239032%26u%3Dhttps%2A3A%2A2F%2A2Fwww.facebook.com%2A2Fpages%2A2FNYSERDA%2A2F425677887526239__%3BJSUlJSUl%21%21MQuuhw%21mUWUq0UiNoedhzfGnaM70xlkVuSGoEDfvK23dhMwuQ0jvpfdLHKRNdVoH1PxPLdfvlApMV4%24#_blank
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=43397a91-1ca243ab-433b83a4-ac1f6b44fec6-5cc1a4d8cef8828c&q=1&e=baeb70da-8d7a-4adc-a64e-b5a1b0f149d4&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__http%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fuser%2FNYSERDAofficial__%3B%21%21MQuuhw%21mUWUq0UiNoedhzfGnaM70xlkVuSGoEDfvK23dhMwuQ0jvpfdLHKRNdVoH1PxPLdfFZRMUOs%24#_blank
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=c65d95a2-99c6ac98-c65f6c97-ac1f6b44fec6-40e1e69b8c234fa3&q=1&e=baeb70da-8d7a-4adc-a64e-b5a1b0f149d4&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__http%3A%2F%2Finstagram.com%2Fnyserda__%3B%21%21MQuuhw%21mUWUq0UiNoedhzfGnaM70xlkVuSGoEDfvK23dhMwuQ0jvpfdLHKRNdVoH1PxPLdfQFfAbSY%24#_blank
http://www.governor.ny.gov/
mailto:press.office@exec.ny.gov
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=56c9edb8-0952d4f9-56cb148d-000babda0106-73a470066b41c1d2&q=1&e=281ea2f0-e4fa-440e-a485-8aae4e148821&u=https%3A%2F%2Fit.cwnls.com%2Fapp%2Fitpage.nsf%2Funsubscribe.xsp%3Faction%3Dunsubscribe%26id%3D1100PRESCD1AE1B7EFCED45E8525870C004C820200000000000000000000000000000000

