
 
 גאווערנאר קעטי האקול   1/27/2022  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 

 

מיליאן   224גאווערנער האקול און קאונטי עקזעקיוטיוו בעלאון אנאנסירן גרונטשטיין לייגן פון 
וואסער באהאנדלונגס פאבריק צו פארברייטערן צוטריט צו -דאלערדיגע פארדזש ריווער אפפאל

 סּוער סיסטעמען אין סופאלק קאונטי  
  

איניציאטיוו נעמט אריין קאנסטרוקציע  מיליאן דאלער סופאלק קאונטי בארטן באפעסטיגונג  408.8
 הויזגעזינדער   1,900וואסער באהאנדלונגס פאבריק צו סערווירן באלד -פון נייע אפפאל

  
פראיעקט וועט העלפן רעדוצירן נייטרָאדזשען אנלאדענען און פארבעסערן וואסער קוואליטעט אין  

ענדע פראיעקט אין קארלס ריווער צו  אפשייד געגנט, בויענדיג אויף אנגיי-פארדזש ריווער וואסער 
 באהעפטן וואוינונגען מיט סּוער סיסטעמען.  

  
גאווערנער קעטי האקול און סופאלק קאונטי עקזעקיוטיוו סטיוו בעלאון האבן היינט אויסגעמאלדן דאס  

אפשייד סּוער דיסטריקט  - מיליאן דאלערדיגע פארדזש ריווער וואסער 223.9גרונטשטיין לייגן פון דער 
ער קוואליטעט פאר  פראיעקט געאייגנט צו רעדוצירן נייטרָאדזשען אנגעלאדנטקייט און פארבעסערן וואס

שירלי געגנט. די פארדזש ריווער  -היים אייגנטימער און ביזנעסער וואס געפונען זיך אין דער מעסטיק
אפשייד סּוער דיסטריקט גרעניצן ציען זיך פון הארט אויף מערב פון דער וויליאם פלויד -וואסער

הייוועי; אויף צפון ביז דער פוספאטוק פארקוועי, מזרח ביז׳ן פארדזש ריווער און הארט דרום פון סאנרייז 
קריעק און אויף דרום נישט אריינגערעכנט דער פוספאטוק אינדיען רעזערוועישען. איינמאל עס וועט זיין 

וואסער באהאנדלונגס פאבריק אין מעסטיק, טאון ָאוו -וועט א נייע אפפאל 2025פערטיג אין 
מעסטיק געגנט. דער  -ין דעם דערנעבנדן שירליטיילן א-ערד  1,900ברוקהעיווען, סערווירן באלד 

סופאלק קאונטי בארטן באפעסטיגונג  מיליאן דאלערדיגע  408.8פראיעקט איז א טייל פון דער 
 אנאנסירט דעם פארלאפענעם יאר אין הערבסט.   איניציאטיוו

  
ליניע  -ן״סוּפערסטָארם ׳סענדי׳ האט אנטדעקט דער נויט אויף צו שטערקער באשיצן אונזערע בארט 

האט גאווערנער האקול קאמיוניטיס אויף לאנג איילענד פון די ווירקונג פון קלימאט ענדערונג,״ 
״די היינטיגע גרונטשטיין לייגן צייכנט אפ א באדייטנדע גרייכפונקט אין אונזערע אנגייענדע   געזאגט.

ערע וואסער, און דער  באמיאונגען צו בויען פעסטקייט. פאר יעדן קומט זיך גרינגע צוטריט צו זיכ
פראיעקט וועט העלפן פארבעסערן וואסער קוואליטעט פאר סופאלק קאונטי איינוואוינער, רעדוצירן  

סיסטעם כדי  -שעדליכע פארּפעסטונגען, און שטערקער באשיצן לאנג איילענד׳ס הייקעלע בארטן עקא
 וקונפט.״  עס זאל קענען בעסער אויסשטיין מער אינטענסיווע שטורעמעס אין דעם צ

  
מיליאן  408.8אין אקטאבער האט גאווערנער האקול אנאנסירט אנהויב פון קאנסטרוקציע אויף 

דאלערדיגע שטורעם באפעסטיגונג סּוער פארברייטערונג אין סופאלק קאונטי. דער סופאלק קאונטי  
ג ָאּפגרעידס  וואסער אריבערפירן און באהאנדלונ-בארטן פעסטקייט איניציאטיוו נעמט אריין אפפאל

טיילן אין דער טאון אוו בעבילאן, -ערד 4,000אינאיינעם מיט סּוער סיסטעם באהעפטונגען פאר איבער 
שירלי. דער אינאווירנדער פראיעקט ניצט  -טיילן אין מעסטיק-ערד  1,900מיט באהעפטונגען פאר נאך 

יטרָאדזשען און אנדערע  אויס פעדעראלע און סטעיט הילף מיט ארטיגע פינאנצירונג אפצוהאלטן ני
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אומריינע עלעמענטן פון פארּפעסטיגן די וואסערן אויף די בארטנס פון לאנג איילענד. אנדערע  
וויכטיגער פראיעקט אנטהאלטן פארבעסערן וואסער  -ענווייראנמענטאלע מעלות פון דער קריטיש

אצוימונגען צו באשיצן סיסטעמס, און אונטערהייבן נאטורליכע בארטן ב-קוואליטעט, אויפריכטן עקא
 קאמיוניטיס פון צוקונפטיגע פלייצונגען און שווערע שטורעמעס.  

  
״היינט ברעכן מיר ערד אויף א   סופאלק קאונטי עקזעקיוטיוו סטיוו בעלאון האט געזאגט,

היסטארישער סּוער פראיעקט וואס וועט סיי פארבעסערן וואסער קוואליטעט אין דעם פארדזש ריווער 
ציען נייע אינוועסטירונג צו דער מעסטיק קאמיוניטי. דער פארדזש ריווער פראיעקט וועט און צו

איינשפריצן הונדערטער מיליאנען דאלארען אין אונזער עקאנאמיע, שאפן הונדערטער נייע דזשאבס, און 
אין די   סעסּפולס און סעּפטיק סיסטעמס וועלכע רינען אריין איבעריגע נייטרָאדזשען 1,889עלימינירן 

אקוויפייער פאר וואסער אונטער׳ן ערד, און, ענדגילטיג, אריין אין דעם פארדזש ריווער. איך וויל דאנקען  
די וועלכע האבן ערמעגליכט דעם פראיעקט, אריינגערעכנט סענאט מאיאריטעט פירער שומער וואס  

פינאנצירונג העכערונגען  האט געארבעט צו פארזיכערן אז דער פראיעקט וועט נישט פאלן אלס קרבן צו 
פאנדעמיע, גאווערנער האקול, וועלכע האט צוגעשטעלט שטארקע   19-אנגעברענגט דורך דער קָאוויד

שטיצע פאר דעם פראיעקט אויף דער סטעיט שטאפל, און ברוקהעיווען סופערווייזער עד ראמעין, פאר׳ן 
אלגרייכע אונטערנעמונג איז דער  זיכער מאכן אז דער פראיעקט ארט וועט זיין צוגענגליך. די ערפ

רעזולטאט פון א אמת׳ע צוזאמארבעט צווישן פעדעראלע, סטעיט און ארטיגע רעגירונגשאפטן, און מיר  
קוקן ארויס מיט חשק צו בויען אויף די ארבעט דורך פארברייטערן דער נייער סּוער סיסטעם  

 שירלי קאמיוניטי.״ -אריינצונעמען מער פון דער מעסטיק
  

ויזנטער וואוינונגען אין די קארלס ריווער און פָארדזש ריווער וואסערשיידן זענען נישט בא׳סּוער׳ט, און  ט
גרובער. די  - פלאציגע סיסטעמס ווי סעּפטיק טאנקן און אפגאנג -וואסער דורך אויפ׳ן-זיי באהאנדלען מיסט

דורכפעלער אזוי ווי  גרובער שטייען אויס קאפאציטעט-מאדישע סעּפטיק טאנקן און אפגאנג-אלט
וואסער  -איינוואוינער דארפן באגרעניצן הויזגעזינד ארבעט ווי וואשן געשיר און לָאנדרי. די אפפאל

וועגן צוליב דעם וואס אומבאהאנדלטע סּוער  -סיסטעמס ברענגען אויך עקאלאגישע שאדן צו די וואסער
און אנדערע שעדליכע פארּפעסטונגען, און עלעמענטן קענען אנפלייצן די וואסערשיידן מיט נייטרָאדזשען 

ארויסגעגעבן דורך דער ניו יארק סטעיט  באריכט 2014א סיסטעם.  -אפשוואכן דעם בארטן עקא
( האט דייטליך ערקלערט די אומגינציגע תוצאות פון DECדעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיט )

נייטרָאדזשען פארּפעסטונג אויפ׳ן ראיאן׳ס נאטורליכע בארטן באשיצונגען און געדינט אלס אן  
 כוח פאר ברענגען פינאנצירונג פאר דעם פראיעקט.  - אונטערצינד

  
- געגנט׳ס עקזיסטירנדע מיסט סוּפערסטָארם ׳סענדי׳, וועלכס האט אנגעפלייצט אומגעפער האלב פון די

וואסער סיסטעמס מיט פלייצונג וואסערן, דינט אלס א דערמאנונג איבער דער וויכטיגקייט פון פארענדיגן  
הייעך העכערונג און -דעם פראיעקט. צו פארבעסערן בארטן באפעסטיגונג צוליב דאס אויסשטיין פון ים

ט ענדערונג, וועלן די רעדוקציעס אין מער אינטענסיווע שטורעמעס אנגעברענגט דורך קלימא
נייטרָאדזשען און פארּפעסטיגונגען אין די וואסערשיידן העלפן צוריקבויען נאטורליכע בארטן וועטלענדס  

   שָאר.-וועלכע דינען איינצוצוימען שטורעם אנפלייץ און פארפלייצונגען לענגאויס די סָאוט
  

, און פארדזש ריווער וועט  2024געענדיגט צו ווערן אין  דער קארלס ריווער פראיעקט איז ערווארטעט
 . 2026נאכפאלגן אין 

  
( און דער  DHSESדורך דער דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי פארוואלטונג )

מיליאן   243.5(, וועלן די פראיעקטן אויסניצן GOSRגאווערנער׳ס אפיס פאר שטורעם ערהוילונג )
( פינאנצירונג פון דער פעדעראלער  HMGPגעפאר לינדערונג גרענט פראגראם )דאלער פון 

מיליאן דאלער פון קאמיוניטי אנטוויקלונג  66.4( און  FEMAעמערדזשענסי פארוואלטונג אגענטור ) 
עס דעפארטמענט פון -( פינאנצירונג פון דער יוCDBG-DRדיזעסטער ערהוילונג ) -ּבלָאק גרענט  
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וועט פארוואלטן דעם גאנצן פראיעקט צו פארזיכערן  DHSES(. HUD)ג  ּבען אנטוויקלונהָאוזינג און אּור
FEMA   .בארעכטיגקייט ביז אלע שטאנדטיילן, אריינגערעכנט פארדזש ריווער, זענען פערטיג 

  
דער היינטיגער אנאנסמענט דערגאנצעט ניו יארק סטעיט׳ס אינוועסטירונגען צו רעדוצירן נייטרָאדזשען  

לאנג  פארּפעסטונג אין די וואסערן פון דעם ראיאן דורך אונטערנעמונגען וועלכע רעכענען אריין דעם 
, דער בעי פארק אריבערפירונג פראיעקט, דאס ערזעצן די איילענד נייטרָאדזשען אקציע פלאן

פאלק קאונטי  פארעלטערטע סעּפטיק און סעספול סיסטעמען אין ּפעטשָאוג, און זיך פאראייניגן מיט סו
צוצושטעלן גרענטס פאר היים אייגנטימער צו העלפן פארריכטן אדער ערזעצן זייערע עקזיסטירנדע  

 סיסטעמען מיט פארגעשריטענע נייטרָאדזשען באהאנדלונג, צווישן אנדערע שריטן.  
  

י  סטעיט דיוויזיע פון היימלאנד סעקיוריטי און עמערדזשענסי סערוויסעס קאמיסיאנערין דזשעק 
״צו זיין פארגעגרייט פאר מערנדע עקסטרעמע וועטער מוזן מיר מאכן קאנקרעטע   ברעי האט געזאגט,

אינוועסטירונגען צו רעהאביליטירן אונזערע נאטורליכע באשיצונגען. דער היינטיגער אנהויב פון ארבעט  
ראיעקט וואס  אין מעסטיק ווייזט ממשות׳דיגע פארשריטן אין די ארבעט. דאס איז זייער א גוטע פ

גאווערנער האקול און איך זענען שטאלץ צו קענען צושטעלן און מיר בלייבן אנטשלאסן מיטצוארבעטן 
אויף איניציאטיוון צו לינדערן   FEMAמיט סופאלק קאונטי, אונזערע סטעיט אגענטור מיטארבעטער און 

-אונזערע ניו יארקער מיט די צושטערנדע תוצאות פון צוקונפטיגע פלייצונג פאסירונגען און באשיצן
  בירגער.״

  
סטעיט דעפארטמענט פון ענווייראנמענטאלע אפהיטונג קאמישענער באסיל סעגאוס האט געזאגט, 

״א טייל פון דער היסטארישער סופאלק קאונטי בארטן פעסטקייט איניציאטיוו, דער פארדזש ריווער 
ערטער  -אפשייד סּוער דיסטריקט פראיעקט וועט אריבערפירן טויזנטער סופאלק קאונטי וואוין-וואסער

סומע פון   פון פעלערדיגע און פארעלטערטע סעספול און סעּפטיק סיסטעמס וועלכע וועלן רעדוצירן די
וואסער און אין  -נייטרָאדזשען וואס גרייכט אונזערע בארטן וואסערן און באשיצן לאנג איילענד׳ס טרונק

שטאלצירט זיך צו ארבעטן מיט גאווערנער   DECדער זעלבער צייט אונטערהייבן בארטן פעסטקייט. 
פארמירנדער פראיעקט,  האקול, סופאלק קאונטי, און אונזערע סטעיט צוזאמארבעטער אויף דער טראנס 

ביליאן דאלערדיגע לאנג איילענד נייטרָאדזשען אקציע  -וועלכס איז א הויפט שטאנדטייל פון דער מולטי
 פלאן.״  

  
ענע וויסנאוסקאס האט געזאגט,  -ניו יארק סטעיט האומס ענד קאמיוניטי ריניועל קאמישענער רוט

ווייסן ליידער צו גוט די ענווייראנמענטאלע און  אפשייד - ״קאמיוניטיס אין דער פארדזש ריווער וואסער
פובליק געזונטהייט ריזיקעס וואס קומען מיט אנגעפלייצטע סעּפטיק סיסטעם. דער אונטערנעמונג וועט  

נישט נאר אוועקנעמען דער נויט פאר סעּפטיק סיסטעמס פאר טויזנטער איינוואוינער דורך זיי באהעפטן 
וועגן, צו ערמעגליכן פאר  -אוועקנעמען נייטרָאדזשען פון אונזערע וואסער  מיט סּוערס, נאר עס וועט אויך

די נאטורליכע בארטן באצוימונגען שטארק צוריקצווואקסן און באשיצן קעגן צוקונפטיגע פלייצונג. מיר  
זענען שטאלץ זיך צו פאראייניגן מיט גאווערנער האקול און קאונטי עקזעקיוטיוו בעלאון אין אנערקענען  

 ם קריטישן גרייכפונקט.״ דע
  

מאורין עי. קאולמאן האט   CEO׳ענווייראנמענטאל פאסיליטיס קארפארעישען׳ פרעזידענט און  
מיליאן   23וויכטיגער אינפראסטרוקטור מיט א -פריידט זיך צו שטיצן דער קריטיש EFC״געזאגט, 

אין גרענטס. גאווערנער  מיליאן דאלער  4.6דאלערדיגע פינאנצירונג פעקל וואס אנטהאלט איבער 
האקול פארשטייט אז מאדערניזירן אינפראסטרוקטור איז איינע פון די שליסלען צו די אנגייענדע  
פעסטקייט און עקאנאמישע אנטוויקלונג פון ברעגע קאמיוניטיס בשעת מיר שטייען אויס קלימאט  

׳סטער יארטאג פון  50ר דער  ענדערונג און עקסטרעמע וועטער. אזוי ווי עס ווערט אפגעמערקט דאס יא
אנטשלאסן צוזאמצוארבעטן מיט ארטיגע רעגירונג   EFCדער ריינע וואסער אקט, פארבלייבט 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Flands%2F103654.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C851762996f4d490e0ffd08d9e1c6b5aa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637789066012722785%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uIrevx485FC9y5nis6zbUgFh45p55MiiH8vk4oMtpwM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Flands%2F103654.html&data=04%7C01%7CViktoryia.Baum%40otda.ny.gov%7C851762996f4d490e0ffd08d9e1c6b5aa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637789066012722785%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000&sdata=uIrevx485FC9y5nis6zbUgFh45p55MiiH8vk4oMtpwM%3D&reserved=0


וואסער סיסטעמס וואס העלפן באשיצן  -אינסטאנצן זיי צו העלפן צוגענגליך אינוועסטירן אין אפפאל
 ויף פילע דורות אין דער צוקונפט.״ אונזער ענוויירָאנמענט און דער פובליק געזונטהייט פון ניו יארקער א

  
- ״דער חסרון אין סופאלק קאונטי פון מאדערנע אפפאלעס סענאטאר טשָאק שומער האט געזאגט, - יו

וועגן,  -וואסער אינפראסטרוקטור פירט צו מאסיווע נייטרָאדזשען פארּפעסטונג אין אונזערע וואסער
שוואכט אפ אונזערע בארטן באשיצונגען, דראעט די געזונט פונ׳ם פובליק, און טוט צוריקהאלטן 

ר טראנספארמירנדע אינפראסטרוקטור פארבעסערונגען  שטאנדהאפטיגע, עקאנאמישע וואוקס. אבע
שירלי געגנט. איך שטאלציר מיך צו האבן -אט אנצוהייבן פאר דער מעסטיק-שטייען גרייט זיך אט

מיליאן דאלער אין פעדעראלע   300געקעמפט מיט אלע כוחות צו ליפערן א ריזן סכום פון איבער 
  OMBאון  FEMAט פראיעקט, און צו האבן דערמוטיגט נויטיגע פעסטקיי-אינוועסטירונג פאר די העכסט

פריער דאס יאר צו גיך באוויליגן דאס ארויסגעבן פון די געלטער פאר די דאזיגע קאנטראקטן. קאונטי  
מיליאן דאלער אין ׳ַאמעריקען  46עקזעקיוטיוו בעלאון טוהט קלוג מיט דאס אלאקירן א צוגאב פון 

האב איינגעשאפן פאר סופאלק קאונטי אנצופילן די דאס וואס פעלט און  רעסקיו ּפלען׳ פָאנדינג וואס איך
פאראויס פירן דעם איניציאטיוו. דער פראיעקט וועט שאפן הונדערטער גוט באצאלטע קאנסטרוקציע 
דזשאבס, רייניגן אונזער ענווייראנמענט, פארבעסערן באפעסטיגונג באמיאונגען, און צושטעלן פאר  

- עסטע סּוער פארברייטערונג אין פיר צענדליג יארן, פארבעסערן די לעבנססופאלק קאונטי׳ס גר
 קוואליטעט פאר סופאלק קאונטי און אירע איינוואוינער פאר צענדליגע יארן אין דער צוקונפט.״ 

  
״איך לויב סופאלק קאונטי עקזעקיוטיוו   עס סענאטארקע קירסטען דזשיליברענד האט געזאגט,- יו

אלע שווערע ארבעט וואס איז אריינגעגאסן געווארן אין דעם פארדזש ריווער סּוער   סטיוו בעלאון פאר
פינאנצירטער פראיעקט וועט העלפן לינדערן צענדליגע יארן פון נייטרָאדזשען  -פראיעקט. דער פעדעראל 

׳ן  שָאר איינוואוינער פאר-מאדישע סעּפטיק טאנקן און צוגרייטן סָאוט-פארּפעסטונג פון אלטע און אלט 
נעקסטן סוּפערסטָארם. דער פארדזש ריווער סּוער פראיעקט איז א הויפט ביישפיל פון אן אינוועסטירונג  

וועלכס וועט העלפן באשיצן אונזער וואסער קוואליטעט, שאפן ארטיגע דזשאבס און צוגעבן פעסטקייט 
 צו אונזערע ברעגעס.״  

  
ואס איז אויפגעוואקסן און וואוינט נאך אלץ אין  ״אלס עמיצער וקאנגרעסמאן לי זעלדין האט געזאגט, 

דער גאר גוטער, ארטיגער קאמיוניטי, קען איך פערזענליך עדות זאגן אויף דעם פאקט אז דער פארדזש  
קוואליטעט. גייענדיג צוריק צו מיין צייט אין -וויכטיג צו אונזער לעבנס -ריווער סּוער פראיעקט איז קריטיש

אט, איז דאס געווען א לאנגע און שווער געקעמפטע רייזע אנצוקומען צו דער  דעם ניו יארק סטעיט סענ
איצטיגער אנהויב פון ארבעט. עס איז מיר א כבוד געווען צו טון מיין חלק צו רעטן דעם פראיעקט מיט  
לעגיסלאציע וואס איך האב דורכגעפירט דורך קאנגרעס און אריינגעשריבן אין געזעץ אין דעצעמבער 

ער פראיעקט איז א פועל יוצא פון אלע שטאפלען רעגירונגשאפט וואס ארבעטן אינאיינעם פון . ד2020
אלע פארטייען דאס אויפצוטון. איך בין דאנקבאר פאר קאונטי עקזעקיוטיוו בעלאון׳ס פירערשאפט אויף 

יסגעצייכנטער  אונז צונויפברענגען פאר די היינטיגע גרונטשטיין לייגן. עס איז א גרויסער טאג פאר אן או
 סופאלק קאונטי קאמיוניטי.״ 

  
אפשייד פראיעקט איז א  - ״דער פארדזש ריווער וואסער סענאטאר אנטאני פאלומבא האט געזאגט,

צוזאמענארבעט צווישן סטעיט, פעדעראלע און ארטיגע רעגירונג אינסטאנצן צו באשיצן דער ראיאן׳ס  
וועג, לעיקס און בארטנס, און אין דער זעלבער צייט צושטעלן וויכטיגע סערוויסעס צו  -שטראמען, וואסער

ראיעקט איז א געווינס פאר דעם ראיאן און עס פריידט מיך צו קענען טון מיין  ארטיגע איינוואוינער. דער פ
 וויכטיגער איניציאטיוו.״ -חלק צו העלפן אונטערהייבן דער קריטיש

  
״דער אויסערגעווענטליך וויכטיגער אינפראסטרוקטור סענאטאר אלעקסיס וועיק האט געזאגט, 

מאדישע סעספולס און  -ביזנעסער פון אלט 150נונגען און וואוי 2,000פראיעקט וועט אריבערפירן באלד 



זיי באהעפטן מיט א טעכנאלאגיש פארגעשריטענע סּוער באהאנדלונג סיסטעם. ווען פארטיג, וועט עס  
  העלפן רעדוצירן נייטרָאדזשען אין דעם פארדזש ריווער און אויפלעבן דער ארומיגער קאמיוניטי.״

  
- ״די איינוואוינער פון דער פארדזש ריווער וואסערלע האט געזאגט, מיטגליד פרעד טיע-אסעמבלי 

אפשייד האבן שווער געארבעט מיט זייערע ערוועהלטע באאמטע פאר צענדליגע יארן אויף צו  
קוואליטעט אין זייער קאמיוניטי. נאך יארן אדוואקאטיר  -פארבעסערן די וואסער קוואליטעט און לעבנס

אט ביי דער האנט. די  -ר לייזונג פון פארבעסערטע וואסער קוואליטעט אט ארבעט און שטודיע, איז דע
היינטיגע אנהויב פון ארבעט צייכנט אפ א זיג פאר דער פארדזש ריווער און פאר וואסער קוואליטעט אין  
סופאלק קאונטי. דער סּוער פראיעקט וועט נישט נאר פארבעסערן דער ענוויירָאנמענט נאר אויך זיין אן 

האמלעט פענינסולע.  -כוח פאר עקאנאמישע און קאמיוניטי באנייאונג לענגאויס דער טריי- רצינדאונטע
- מיינע גראטולירן פאר קאונטי עקזעקיוטיוו סטיוו בעלאון און סופאלק קאונטי פאר פירן דער אינער
      ן.״רעגירונגשאפטליכע צוזאמארבעט וועלכס וועט פארזיכערן א ריינערע, בעסערע צוקונפט פאר יעד

  
״דאס איז איינע פון די וויכטיגסטע  מיטגליד דזשאסעף דעסטעפאנא האט געזאגט, -אסעמבלי 

פראיעקטן פאר דעם געגנט שוין אויף עטליכע דורות. עס וועט נישט נאר באשיצן דער ענוויירָאנמענט,  
י ווערדן און שאפן די  נאר אויך זיין א ריזיגער עקאנאמישער טרייבער. עס וועט אונטערהייבן ּפרָאּפערט

-ביזנעס געלעגנהייטן וואס זענען נויטיג אויף צו שאפן דזשאבס און פארשטערקערן דער שטייער
 באצאלער באזע.״ 

    
״די  קעווין דזשעי. מעקעפרי, אמטירנדער אפיציר פון סופאלק קאונטי לעגיסלאטור, האט געזאגט, 

אפשייד סּוער פראיעקט איז דער  -ווער וואסערגראבן פון דעם פארדזש רי-צערעמאניעלע ערשטע ערד
אנהויב פון אונזער פארשפרעכונג פאר דעם צוקונפט פון דעם פארדזש ריווער, אונזערע אנפלייץ 

וועטלענדס, אונזער ברעגע פעסטקייט, און דעם גאנצן גרויסן סָאוט ּבעי. א דאנק די קאאפעראציע פון  
וויסנשאפט, און ענווייראנמענטאלע קאמיוניטיס, ציען מיר זיך   פירער אין רעגירונג, ווי אויך די ארבעט,

אויף פאראויס אויף אונזער איניציאטיוו צו זען ווי מער וואוינונגען און ביזנעסער באהאפטן צו א 
וואסער באהאנדלונג איינריכטונג צו פארבעסערן די אלגעמיינע געזונט פון -פארגעשריטענע אפפאל
 ערד וואסער.״  -וועגן און אונטער׳ן-אונזערע טייערע וואסער

  
״דאס איז א ריכטיג   סופאלק קאונטי לעגיסלאטור מאיאריטעט פירער ניק קאראקאפא האט געזאגט,

- גראבן צוזאמקונפט פאר דער בארטן פעסטקייט איניציאטיוו פארדזש ריווער וואסער- היסטארישער ערד
ארשטערקערן סופאלק קאונטי׳ס  אפשייד סּוער פראיעקט. דער פראיעקט טוט נישט נאר פ

אנטשלאסנקייט צו אונזער ענוויירָאנמענט, וואסער קוואליטעט, און איינוואוינער, נאר עס וועט אויך שאפן  
ארבעטנדע מענער און פרויען אינערהאלב  -באצאלטע ארטיגע דזשאבס פאר אונזערע שווער-פילע גוט

איז איינע פון פילע וואס איך און מיינע דער ארבעטסקראפט. דער דאזיגער ספעציעלער פראיעקט 
קאלעגעס אין דעם לעגיסלאטור האבן בדעה אפירצוברענגען אין געגנטער פון סופאלק קאונטי אין  

דרינגענדע נויט פון די סּוערס. איך בלייב אנטשלאסן צו ארבעטן אינאיינעם מיט סופאלק קאונטי 
ארבעטסקראפט פירער, און אנדערע ארטיגע    עקזעקיוטיוו סטיוו בעלאון, ענווייראנמענטאליסטן,

- ערוועהלטע באאמטע צו זען די פראיעקטן פארענדיגט, און דערמיט פארבעסערן דעם לעבנס
 קוואליטעט דא אין סופאלק קאונטי.״  

  
גראבן -״דער היינטיגער ערד  סופאלק קאונטי לעגיסלאטאר דזשים מאזארעלא האט געזאגט,

בן א נייעם, פאזיטיוון ענווייראנמענטאלע און עקאנאמישע קאפיטל פאר  ערמעגליכט פאר אונז צו שריי
עס איז די כללות׳דיגע פועל יוצא פון די ארבעט פון אזוי פיל פאר וועמען עס קומט   אונזערע קאמיוניטיס.

זיך קרעדיט אריינגערעכנט אלע שטאפלען פון רעגירונג וועלכע האבן געארבעט געמיינזאם. שליסליך  
די איינוואוינער וועלכע האבן געשטימט צו אינוועסטירן אין דער קאמיוניטי, און זיי זענען די  איז עס 

׳טער  3וועלכע עס קומט זיך ריכטיג אונזער דאנקבארשאפט. איך בין שטאלץ צו פארטרעט דער 



 ייט.לעגיסלאטיווע דיסטריקט און עס איז מיר א כבוד צו זען דעם פראיעקט געברענגט צו דער ווירקליכק
 האמלעט קאמיוניטי.״ -עס איז באמת א גרויסער, היסטארישער טאג פאר דער טריי

  
די וואסער קוואליטעט פון דער  טאון ָאוו ברוקהעיווען סופערווייזער עד ראמעין האט געזאגט, ״ 

ט  פונקט אויף פילע יארן, און עס פריידט מיך אז דער פראבלעם ווע-פארדזש ריווער איז געווען א זארג
איצט אדרעסירט ווערן און נישט סתם ארומגערעדט. דער סּוער דיסטריקט וועט צושטעלן געוויסע פון די 

פאזיטיווע ענווייראנמענטאלע און עקאנאמישע הילף אין וואס אונזער געגנט נויטיגט זיך און דארף  
ס געלט צו פרובירן צושטעלן פארלייכטערונג פאר געוויסע היים אייגנטימער וועלכע צאלן ריזיגע סומע

אויסצוהאלטן פעלערדיגע סיסטעמס. ברוקהעיווען און סופאלק קאונטי האבן געארבעט אינאיינעם מיט  
פלאנירטער סּוער דיסטריקט א ווירקליכקייט וועט זיין א טובה פאר -ניו יארק סטעיט צו מאכן דער לאנג 

 אמלעט קאמיוניטי.״ ה-דער ענוויירָאנמענט און פאר די איינוואוינער פון דער טריי
  

 מעטיו אראסיטש, פרעזידענט פון נאסאוי און סופאלק געבוי האנדלס קאונסיל האט געזאגט,
״גאווערנער קעטי האקול און סופאלק קאונטי עקזעקיוטיוו סטיוו בעלאון האבן געפירט דעם וועג  

טייערסטע אוצר.  ערד וואסער, אונזער  -אפצושטעלן פארפעסטונג פון לאנג איילענד׳ס אונטער׳ן
איינוואוינער פון מעסטיק און די ארומיגע אומגעגנט וועלן באלד שפירן די ווערד וואס א פארגעשריטענע  

וואסער באהאנדלונג איינריכטונג ברענגט צו קאמיוניטיס. ארגאניזירטע לעיבָאר און  -אפפאל
ענטאלע צוזאמארבעטער פון איינגעשריבענע ארבעטסגעבער זענען איינשטימיג מיט אונזערע ענווייראנמ

סאמע אנהויב פון דער איניציאטיוו, און דאס איבערצייגט אז אינפראסטרוקטור פארבעסערונגען 
פארלאנגט געמיינזאמע ארבעט אויף כדי צו זען ערפאלג. ריינע וואסער איז דער וויכטיגסטער  

לע און פריוואטע ביזנעסער, צו  שטאנדטייל וואס איז נויטיג אויף צו פירן אויף פאראויס אינסטיטוציענע
 פארברייטערן געלעגנהייטן וואס קומען אין בארירונג מיט אלע סעקטארן פון דער עקאנאמיע.״ 

  
, האט  AFL-CIOדזשאן אר. דורסא, פרעזידענט פון דער לאנג איילענד פעדערעישען פון לעיבאר 

ניזאציעס, די ביזנעס קאמיוניטי און ״אונזער יּוניָאן באוועגונג, ענווייראנמענטאלע ארגא געזאגט,
גראבן. דער  -ערוועלטע פירער פון אלע פארטייען זענען זיך צונויפגעקומען צו ערמעגליכן דער ערד

קאנסטרוקציע פראיעקט וועט שאפן עקאנאמישע וואוקס, פארבעסערן פארוויילונגס און טוריזם 
און שאפן דזשאבס דורך די פראיעקטן אנטוויקלונג ארבעט, -מעגליכקייטן, שטיצן ארטיגע ווידער

אונזער באוועגונג איז  זעלבסט. עס איז וויכטיג צו געדענקען אז אונזער ארבעט איז נאכנישט פערטיג.
אנטשלאסן פארצוזעצן די ארבעט, און צונויפברענגען מענטשן אויף צו ליפערן פאר די איינוואוינער פון 

אמיוניטיס לענגאויס דער קאונטי וועלכע ווארטן נאך פאר  ׳טער לעגיסלאטיווע דיסטריקט און ק3דער 
דער געלעגנהייט צו באהעפטן זייערע וואוינונגען צו סּוערס. מיר האבן א שאנס אנצוהאלטן דער  

וואסער פארוואלטונג דיסטריקט, וועלכס וועט שאפן  -קאונטי אפפאל-קאאליציע אין דאס נאכיאגן א גאנץ 
גראבן פארקומענישן איבער די  -יטיג פאר נאך פילע אזעלכע סארט ערדדער פרעימוואורק וואס איז נו

 קומענדיגע פופציג יאר.״  
  

אפלאדירט דער   AME״, האט געזאגט, AMEדעניעל סי. לעוולער, פרעזידענט פון סופאלק קאונטי 
גאווערנער און קאונטי עקזעקיוטיוו׳ס ארבעט אויף צו אינוועסטירן אין ריינע וואסער אינפראסטרוקטור,  

גראבן איז א דערמאנונג איבער זיין  -אפשייד ערד -און דער היסטארישער פארדזש ריווער וואסער
ה פאר יעדן. אין נאמען פון באדייטנדע ארבעט צונויפצוברענגען פינאנצירונג און מבינות פאר׳ן טוב

שטאלץ איבער אונזער ראלע אין אינפראסטרוקטור   AMEמיטגלידער, איז  10,000אונזערע 
אדוואקאטיר ארבעט. אונזער ראיאן וועט גוט סערווירט דורך אונזער געטרייע יּוניָאן מיטגלידער,  

סּוער אינפראסטרוקטור  אריינגערעכנט אונזערע אינזשינערן וועלכע סערטיפייען און פארוואלטן 
וואסער באהאנדלונגס פאבריק אפערירער און מאנשאפטן וועלכע האלטן  -פראיעקטן און אונזער אפפאל

אויס וואסער קוואליטעט און האלטן אונזערע סיסטעמס אין פולשטענדיגע אפעראציע. דער נויטיגער  



ערן סיי אונזער ארטיגע וואסער  וויכטיג פאר דער קאונטי׳ס באמיאונגען צו פארבעס-ארבעט איז הויפט
   קוואליטעט און סיי די פעסטקייט פון אונזערע ברעגעס.״

  
מיטשעל עיטש. פאלי, טשיעף עקזעקיוטיוו אפיסער פון דער לאנג איילענד בויער אינסטיטוט, האט  

  ״דער לאנג איילענד בויערס אינסטיטוט האט נאכאמאל דעם כבוד צו האבן א חלק אין דערגעזאגט, 
די   אנגייענדער פארברייטערונג פון די קאונטי סּוער סיסטעם אריין אין די מעסטיק געגנט.

פארברייטערונג וועט צושטעלן סובסטאנטיווע ענווייראנמענטאלע און עקאנאמישע אנטוויקלונג טובות צו  
עניסן פון די דעם גאנצן קאמיוניטי, און דערמיט פארזיכערן אז די איינוואוינער פון דער קאמיוניטי ג

א יעדע פארברייטערונג פון דער סּוער   זעלבע בענעפיטן ווי פילע אנדערע טיילן פון דער קאונטי.
סיסטעם ברענגט מיט זיך דער פארשטאנד אז נאך א קאמיוניטי קומט אריין אין א נייע פאזע פון 

ן הינטערשטעליגע  מאדישע או-עקאנאמישע מעלות און ריינע וואסער און לאזט הינטער זיך די אלט
 סעּפטיק סיסטעמס פון דער פארגאנגענהייט.״  

  
מארק הערבסט, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון לאנג איילענד קאנטראקטארס אסאסיעשען, האט  

״מיר אפלאדירן גאווערנער האקול און קאונטי עקזעקיוטיוו בעלאון פאר זייערע אומערמידליכע  געזאגט, 
זירטער סּוער סיסטעם צוריק צו סופאלק קאונטי. דער נייער  ארבעט צו ברענגען א מאדערני

אינפראסטרוקטור וועט ברענגען ריזיגע עקאלאגישע און עקאנאמישע בענעפיטן צו איינוואוינער אין  
וועט פארזעצן צו אדוואקירן פאר שטארקע אינוועסטירונגען אין    LICAפארדזש ריווער און נאך ווייטער. 

 א בעסערע, ריינערע לאנג איילענד.״  אונזער קאמיוניטי פאר 
  

עקס. קריסטאפער דאמיאנאס, פארזיצער פון דער אינפראסטרוקטור קאמיטע ביי דער אסאסיעשען  
״צוליב די געאגראפישש ווירקליכקייטן פון וואוינען אויף  פאר א בעסערע לאנג איילענד האט געזאגט,

וויכטיג אויף צו באשיצן אונזער הייקעלע  -שאן אינזל, איז דער אינפראסטרוקטור פראיעקט קריטי
אפשיידן און אקוויפייערס ווי אויך צו מאכן דער ברעגע מער באפעסטיגט פאר צוקונפטיגע -וואסער

טראצדעם וואס די ענווייראנמענטאלע מעלות זעען זיך אן קלאר, וועט נאך דער פראיעקט    שטורעמעס.
קלונג און העלפן פארשטערקערן די ביזנעסער אויך צו דעם אלעם טרייבן עקאנאמישע אנטווי

דער אונטערנעמונג טוט ווייטער אונטערשטרייכן די אנגעהאלטענע ראלע   אינערהאלב די קאמיוניטיס.
פון אונזערע פעדעראלע און סטעיט באאמטע און קאונטי עקזעקיוטיוו סטיוו בעלאון אין זוכן געלטער  

ן וועלכע באשיצן און היטן אויף לאנג איילענד׳ס ענוויירָאנמענט  וואס קענען געניצט ווערן לטובת פראיעקט
 ווי אויך אונזער עקאנאמיע.״ 

  
עדריענע עספאסיטא, עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון בירגער קאמפיין פאר דער ענוויירָאנמענט, האט  

״דער פארדזש ריווער איז פארפעסטיגט און אפגעשוואכט געווארן איבער באלד א  געזאגט, 
ארהונדערט. הויכע געדיכטיגע אנטוויקלונג וואס ניצן סעּפטיק סיסטעמס לענגאויס דעם טייך האט זיך  י

  ׳ער און פאראורזאכט דער מערסט פארפעסטיגטער טייך אויף לאנג איילענד.1920אנגעהויבן אין די 
לענגאויס דעם   סּוער אינפראסטרוקטור היינט הויבן מיר אן צו זען אן אמת׳ער אויפריכטונג פראצעס.

פארדזש ריווער וועט פארבעסערן וואסער קוואליטעט, פארשטערקערן ברעגע וועטלענדס וועלכע  
שטעלן צו באשיצונג קעגן פלייצונג, העכערן די ווערדן פון הייזער און פארבעסערן דער קאמיוניטי׳ס 

דורך דער פובליק. עס   קוואליטעט. די זענען באדייטנדע פארשריטן וואס ווערן שטארק געשטיצט-לעבנס
קומט זיך א דאנק פאר גאווערנער האקול און קאונטי עקזעקיוטיוו בעלאון פאר׳ן זיין די וועגווייזער אויף 

 נויטיגער אינפראסטרוקטור פראיעקט.״  -איינצופירן דער העכסט
  

״דער ניו  , דזשאן טיגהע, פרעזידענט פון ניו יארק ליעגע פון קאנסערוועישען וויילער, האט געזאגט
 DECיארק ליעגע פון קאנסערוועישען וויילער אפלאדירט די פירערשאפט פון גאווערנער קעטי האקול, 

קאמיסיאנער באסיל סעגאוס, און קאונטי עקזעקיוטיוו סטיוו בעלאון פאר׳ן טרייבן אויף פאראויס די  
פאלק קאונטי בארטן פירן דער סו-צוזאמארבעט צווישן סטעיט און ארטיגע רעגירונג צו פאראויס



אפשייד סּוער פראיעקט. דער היינטיגער היסטארישער  - פעסטקייט איניציאטיוו פארדזש ריווער וואסער
גראבן בויט פעסטקייט פאר דעם צוקונפט דורך באהעפטן קאמיוניטיס צו א נייע סּוער סיסטעם  -ערד

ד וואסער אויף פילע יארן אין דער  ער -וואס וועט באשיצן לאנג איילענד׳ס איינציגע קוואל פון אונטער׳ן
צוקונפט. מיר קוקן ארויס מיט חשק צו זען ווי די איבעריגע טיילן פון סופאלק׳ס בארטן פעסטקייט 

 איניציאטיוו קומען צו דער ווירקליכקייט.״ 
  

קעווין מעקדאנעלד, דער נאטור קאנסערוואנסי׳ס לאנג איילענד ּפָאליסי ראטגעבער, האט געזאגט,  
גראבן וואס הויבט אן איינע פון די וויכטיגסטע און אמביציעזע - נט אנערקענען מיר אן ערדהיי״

יאר. נאך צענדליגע   40ענווייראנמענטאלע פראיעקטן וואס לאנג איילענד האט געזען אין די פארלאפענע 
ליק און  וואסער, וועט סופאלק קאונטי׳ס דרייסטע ב -יארן פון באאומרייניגן פון פארפעסטיגטס אפפאל 

פלאן העלפן אויפריכטן דעם פארדזש ריווער צו איר נאטורליכע שיינקייט פאר יעדן צו געניסן. דער  
נאטור קאנסערוואנסי לויבט גאווערנער האקול פאר פארשנעלערן ניו יארק׳ס קאנסערוועישען ארבעט.  

ט פארפעסטיגטע  אן קאונטי און סטעיט פירערשאפט וואלט דער טייך פארבליבן איינע פון די מערס
וועגן אין ניו יארק סטעיט. ווען מיר ארבעטן אינאיינעם און אינוועסטירן פולקאם אין שכל׳דיגע  -וואסער

לייזונגען וואו זיי זענען מערסט נויטיג, ווי עס ווערט דא דעמאנסטרירט, קענען מיר פארריכטן אונזערע  
יטיס. דער נאטור קאנסערוואנסי דאנקט די  ּבעיס און הַארּבָארס און טראנספארמירן אונזערע קאמיונ

ענדערנדע -פירער פון דער אונטערנעמונג און קוקט ארויס אויף צו העלפן פארזיכערן די לעבנס
אינוועסטירונגען לענגאויס דעם גאנצן אינזל. אינאיינעם קענען מיר אומקערן ריינע וואסער און געזונטע  

 ברעגעס צו לאנג איילענד.״  -ים
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