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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ROZPOCZĘCIE PILOTAŻOWEJ INICJATYWY 
CONNECTALL O WARTOŚCI 10 MLN USD, KTÓRA MA ZAPEWNIĆ GMINOM 

WIEJSKIM DOSTĘP DO NIEDROGIEGO INTERNETU SZEROKOPASMOWEGO  
  

Urząd Energetyczny Stanu Nowy Jork wykorzysta istniejącą infrastrukturę 
komunikacyjną do rozbudowy sieci szerokopasmowej w miejscowości Sherburne 

w hrabstwie Chenango  
  

Pilotażową inicjatywą ConnectALL mają zostać objęte jeszcze trzy miejscowości: 
Nichols w hrabstwie Tioga, Diana w hrabstwie Lewis i Pitcairn w hrabstwie St. 

Lawrence  
  

Jest to część wartej ponad 1 mld USD inicjatywy „ConnectALL” – największej 
inwestycji infrastrukturalnej w stanie Nowy Jork w XXI wieku  

  
 
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś rozpoczęcie obejmującego cztery hrabstwa 
projektu modelowego ConnectALL, którego celem jest zapewnienie dostępu do 
niedrogiego Internetu szerokopasmowego większej liczbie mieszkańców obszarów 
wiejskich w stanie Nowy Jork. Gminami, które jako pierwsze będą cieszyć się 
korzyściami z wartej 1 mld USD inicjatywy ConnectALL, są Sherburne w hrabstwie 
Chenango, Nichols w hrabstwie Tioga, Diana w hrabstwie Lewis i Pitcairn w hrabstwie 
St. Lawrence. ConnectALL to największa inwestycja infrastrukturalna w stanie Nowy 
Jork w XXI wieku, która ma na celu przekształcenie istniejącej infrastruktury cyfrowej i 
zwiększenie dostępu do szerokopasmowego Internetu – także pod względem 
przystępności cenowej i sprawiedliwości społecznej. Przeznaczono na nią ponad 1 mld 
USD w formie inwestycji publicznych i prywatnych. Przedstawiciele Urzędu 
Energetycznego Stanu Nowy Jork (New York Power Authority, NYPA) i Empire State 
Development, wraz z burmistrzem Sherburne Williamem Acee i innymi 
interesariuszami, wzięli dziś udział w uroczystym rozpoczęciu realizacji modelowego 
projektu w miejscowości Sherburne.  
  
„Ostatnie dwa lata pokazały mieszkańcom stanu Nowy Jork, jak ważna jest niezawodna 
i niedroga komunikacja szerokopasmowa, która pozwala pozostać w kontakcie z 
rodziną, pracą, szkołą i opieką zdrowotną. Wiele osób było zmuszonych do pracy i 
nauki zdalnej, co ujawniło ogromne braki w infrastrukturze cyfrowej naszego stanu” – 
powiedziała gubernator Hochul. „Dostęp do Internetu szerokopasmowego jest tak 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-new-1-billion-connectall-initiative-bring-affordable-broadband__%3B!!MQuuhw!zgY4r0S1DWe32I3yJTL6NTEfyBbXeFhuPcT0pYK7l5wCFN4KiBCGl7tU6uagpRSxUnJoLu4wUh46yNjZuESFg6Y3_YXYvdkQ%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4bf66f2ff3f4a5f6e6b08da3ff4c3eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892617747263921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gCKmJk2P0b8qf%2BarhW9Qer%2B9BMOPMwlBHpi8l2nlrVk%3D&reserved=0


samo ważny w codziennym życiu jak ogrzewanie, woda i elektryczność, dlatego celem 
inicjatywy ConnectALL jest zbudowanie nowej cyfrowej infrastruktury stanu Nowy Jork, 
składającej się z bezpiecznych i niedrogich połączeń szerokopasmowych we wszystkich 
gminach i miejscowościach. Inwestycje w tę kluczową infrastrukturę publiczną poprawią 
opłacalność inwestycji stanu, a także pobudzą wzrost gospodarczy i innowacyjność na 
szczeblu lokalnym w przyszłości”.  
  
W ramach nowego programu ConnectALL stan Nowy Jork przeznaczył 10 mln USD na 
obszary, gdzie istniejąca stanowa infrastruktura światłowodowa może zostać 
wykorzystana do zapewnienia łączności światłowodowej między dużymi centrami 
danych (etap początkowy) a domami odbiorców (etap końcowy), głównie na obszarach 
wiejskich, które są poza zasięgiem prywatnych dostawców usług Internetu 
szerokopasmowego. We współpracy z partnerami z sektora non profit i władzami stanu 
Nowy Jork, w tym ESD, Urzędem ds. Rozwoju North Country i Southern Tier Network, 
NYPA będzie zarządzać początkowym wdrożeniem sieci szerokopasmowej w czterech 
wybranych hrabstwach, wykorzystując istniejące sieci stanowe do instalacji łączy 
światłowodowych prowadzących do ponad 2000 domów i firm (etap pośredni).  
  
Obejmująca cały stan inicjatywa ConnectALL uwzględnia programy dotacji, które 
zapewnią finansowanie lokalnym gminom i innym podmiotom w zakresie planowania, 
inżynierii i budowy przystępnej infrastruktury szerokopasmowej, program rozwoju 
obszarów wiejskich mający na celu rozszerzenie sieci szerokopasmowych na domy i 
firmy o niedostatecznym zasięgu sieci, program sprawiedliwości cyfrowej zapewniający 
równy dostęp do łączy szerokopasmowych w całym stanie oraz inne innowacyjne 
programy.  
  
W miejscowości Sherburne NYPA będzie współpracować z Sherburne Electric, 
miejskim odbiorcą energii elektrycznej, w celu wykorzystania istniejącego 
światłowodowego systemu przesyłowego NYPA jako nośnika pośredniego oraz pomocy 
przedstawicielom władz miejskich i gminnych w zakresie planowania, inżynierii i budowy 
sieci światłowodowej łączącej 1800 lokalnych domów i firm. Oczekuje się, że projekt 
zostanie zakończony do końca roku. Po zakończeniu prac łącze szerokopasmowe 
będzie zarządzane przez zewnętrznego dostawcę usług internetowych za symboliczną 
opłatą.  
  
Tymczasowy prezes i dyrektor naczelny Urzędu Energetycznego Stanu Nowy 
Jork, Justin E. Driscoll, powiedział: „Internet szerokopasmowy umożliwia 
mieszkańcom stanu Nowy Jork sprawiedliwy dostęp do informacji oraz towarów i usług. 
Użycie infrastruktury przesyłowej Urzędu Energetycznego w celu podłączenia większej 
liczby mieszkańców do sieci szerokopasmowej to doskonała strategia, która pozwoli 
nam zoptymalizować wykorzystanie naszego sprzętu, podzielić się wiedzą techniczną i 
wzmocnić relacje z klientami, a wszystko to z korzyścią dla większej liczby 
mieszkańców stanu Nowy Jork – zwłaszcza tych, którzy mieszkają i pracują w 
najbardziej odległych rejonach naszego wspaniałego stanu”.  
  



Prezes, dyrektor naczelna i komisarz Empire State Development, Hope Knight, 
powiedziała: „Zapewnienie każdemu mieszkańcowi stanu Nowy Jork dostępu do 
przystępnego cenowo i niezawodnego łącza szerokopasmowego ma zasadnicze 
znaczenie i będzie wymagało innowacyjnych rozwiązań realizowanych przez 
społeczności lokalne. Nowy projekt pilotażowy w ramach inicjatywy ConnectALL 
gubernator Hochul jest przełomowy i zapewnia nowe zastosowania dla istniejącej 
stanowej infrastruktury cyfrowej, przynosząc bezpośrednie korzyści mieszkańcom. 
Sherburne i innym gminom uczestniczącym w tym projekcie pilotażowym należą się 
wyrazy uznania za aktywne działania w zakresie rozszerzania dostępu do przystępnej 
cenowo sieci szerokopasmowej, która pomoże wszystkim mieszkańcom uczestniczyć w 
życiu naszego społeczeństwa i się rozwijać”.  

  
Senator stanowy Peter Oberacker powiedział: „Niezawodne, przystępne cenowo i 
łatwo dostępne szybkie łącza szerokopasmowe mają zasadnicze znaczenie dla rozwoju 
gospodarczego, działania służb ratowniczych, edukacji i jakości życia. Zniesienie 
podatku od łączy światłowodowych w budżecie stanowym, a teraz dalszy rozwój 
inicjatywy ConnectALL sprawią, że więcej osób będzie mogło korzystać z Internetu, co 
pomoże wyeliminować zjawisko tzw. przepaści cyfrowej”.  
 
Członek Zgromadzenia, John Lemondes powiedział: „Rozbudowa sieci 
szerokopasmowej jest pracochłonna i wymaga dużych nakładów, dlatego cieszą mnie 
inicjatywy takie jak ConnectALL, które wspierają dalszą rozbudowę sieci we wszystkich 
obszarach stanu Nowy Jork. Łączność szerokopasmowa stała się niezbędna w 
codziennym życiu i wszyscy mieszkańcy stanu Nowy Jork zasługują na to, by korzystać 
z jej dobrodziejstw. Takie programy jak ten są pierwszym etapem procesu, którego 
celem jest objęcie całego obszaru stanu Nowy Jork siecią niezawodnych łączy 
szerokopasmowych”.  
  
Burmistrz Sherburne, William Acee, powiedział: „To wspaniały dzień dla klientów 
Sherburne Electric. Perspektywa zapewnienia dostępu do Internetu szerokopasmowego 
wszystkim mieszkańcom i firmom w Sherburne jest współczesnym odpowiednikiem 
wybudowania pierwszej linii kolejowej. Nowa, przystępna cenowo sieć 
szerokopasmowa symbolicznie rozszerzy granice naszej gminy i pomoże nawiązać 
silniejsze relacje między Sherburne a światem zewnętrznym. Jestem bardzo wdzięczny 
gubernator Hochul, władzom stanu Nowy Jork i Urzędowi Energetycznemu za pomoc w 
realizacji tego projektu”.  
  
Prezes i dyrektor naczezlny Southern Tier Network, Steve Manning, powiedział: 
„Twórcy inicjatywy ConnectALL i Urząd Energetyczny Stanu Nowy Jork wspólnie 
stworzyli wizję opracowania skutecznych, skoncentrowanych na potrzebach gminy, 
długoterminowych rozwiązań łączności światłowodowej, które zaspokoją potrzeby 
gospodarstw domowych pozbawionych dostępu do sieci szerokopasmowej. Ten 
skoordynowany plan stanowi połączoną strategię organizacji non profit, lokalnych 
przedsiębiorstw telekomunikacji światłowodowej, takich jak Southern Tier Network, 
Urząd ds. Rozwoju North Country i Sherburn Electric Coop, oraz NYPA i biura 
zarządzającego inicjatywą ConnectALL w stanie Nowy Jork, mającą na celu kreatywne 



wykorzystanie wspólnych aktywów i zasobów na potrzeby stworzenia ultraszybkiej 
infrastruktury szerokopasmowej, która będzie służyć mieszkańcom od lat rozpaczliwie 
potrzebującym niezawodnych i niedrogich usług internetowych wysokiej jakości. 
Administracja stanu Nowy Jork jest jedną z pierwszych znanych mi agencji rządowych 
w kraju, która odważyła się zaplanować wprowadzenie konkurencyjnych usług 
szerokopasmowych na rynki kontrolowane przez jednego usługodawcę komercyjnego”.  
  
Dyrektor wykonawczy Urzędu ds. Rozwoju North Country, Carl E. Farone Jr., 
powiedział: „To strategiczne partnerstwo pomiędzy Urzędem ds. Rozwoju a Urzędem 
Energetycznym Stanu Nowy Jork jest pozytywnym krokiem w kierunku rozbudowy sieci 
szerokopasmowych w regionie North Country. Pomoc w doprowadzeniu łączy 
szerokopasmowych do miejsc pozbawionych potrzebnej infrastruktury w naszym 
obszarze była priorytetem Urzędu ds. Rozwoju, dlatego cieszymy się, że ten pilotażowy 
projekt w hrabstwach St. Lawrence i Lewis pozwoli nam zrealizować zarówno nasz cel, 
jak i cel inicjatywy ConnectALL gubernator Hochul”.  
  
Więcej informacji na temat inicjatywy ConnectALL można znaleźć na stronie: 
https://broadband.ny.gov/  
  
Informacje o NYPA  
NYPA jest największą państwową publiczną organizacją energetyczną w kraju, 
obsługującą 16 zakładów energetycznych i ponad 1400 mil linii przesyłowych. Ponad 80 
procent energii elektrycznej wytwarzanej przez NYPA to czysta, odnawialna energia 
wodna. NYPA nie korzysta z pieniędzy pochodzących z podatków ani kredytu 
stanowego. Przedsiębiorstwo finansuje swoją działalność ze sprzedaży obligacji oraz z 
przychodów uzyskiwanych w dużej mierze dzięki sprzedaży energii elektrycznej. Więcej 
informacji można znaleźć na stronie www.nypa.gov i śledząc nas na Twitterze, 
Facebooku, Instagramie, Tumblr i LinkedIn.  

  
Informacje na temat Empire State Development 
Empire State Development (ESD) jest główną agencją rozwoju gospodarczego w stanie 
Nowy Jork (www.esd.ny.gov). Misją ESD jest promowanie dynamicznej i rozwijającej 
się gospodarki, zachęcanie do tworzenia nowych miejsc pracy i możliwości 
gospodarczych, zwiększanie dochodów stanu i jego gmin oraz wkład w rozwój 
stabilnych i zróżnicowanych gospodarek lokalnych. Dzięki wykorzystaniu pożyczek, 
dotacji, ulg podatkowych i innych form pomocy finansowej, ESD dąży do zwiększenia 
inwestycji i rozwoju prywatnych przedsiębiorstw, aby pobudzić tworzenie miejsc pracy i 
wspierać dobrze prosperujące społeczności w całym stanie Nowy Jork. ESD jest 
również główną agencją administracyjną nadzorującą Regionalne Rady Rozwoju 
Gospodarczego oraz marketing „I LOVE NY”, kultowej marki turystycznej stanu. Więcej 
informacji na temat Regionalnych Rad Rozwoju Gospodarczego i Empire State 
Development można znaleźć na stronach www.regionalcouncils.ny.gov i 
www.esd.ny.gov.  

  
###  

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fbroadband.ny.gov%2F__%3B!!MQuuhw!zgY4r0S1DWe32I3yJTL6NTEfyBbXeFhuPcT0pYK7l5wCFN4KiBCGl7tU6uagpRSxUnJoLu4wUh46yNjZuESFg6Y3_cnbR0YH%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4bf66f2ff3f4a5f6e6b08da3ff4c3eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892617747263921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=aBkW1lmONScv0j2pYEKZ4XCFQqLU%2B7iCrVIK5fIkl64%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nypa.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4bf66f2ff3f4a5f6e6b08da3ff4c3eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892617747263921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=G6NV2Wfnts6gvuNQppp3aCVrSTS3rOwPN69v4OzaR7E%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__twitter.com_NYPAenergy%26d%3DDwMGaQ%26c%3D7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g%26r%3DB4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc%26m%3DqrCujNfNvA9fFf7sAtUgGvF1Cr-wBHrkqCYNY0NTe7w%26s%3DynYbbVPlN2WnNGg8vLFz6rxq1KUknOX_HOr3cKDX5hY%26e%3D&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4bf66f2ff3f4a5f6e6b08da3ff4c3eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892617747263921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=%2BQPjzWxF3FXEzOmIGoYg4Hma%2B9QCbRn%2BJbSgakFsEgE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__www.facebook.com_NYPAEnergy%26d%3DDwMGaQ%26c%3D7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g%26r%3DB4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc%26m%3DqrCujNfNvA9fFf7sAtUgGvF1Cr-wBHrkqCYNY0NTe7w%26s%3DksVEog5HxSlaWCAnIKoJKdWd_GwHshgwjzfqfHa-klk%26e%3D&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4bf66f2ff3f4a5f6e6b08da3ff4c3eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892617747263921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=WdICHJ23a8LyCeW7otI%2FTc0nGj2LqlPW2VagJ1PCX2o%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttp-3A__instagram.com_-23nypaenergy%26d%3DDwMGaQ%26c%3D7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g%26r%3DB4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc%26m%3DqrCujNfNvA9fFf7sAtUgGvF1Cr-wBHrkqCYNY0NTe7w%26s%3Da6z_-JKbsoZuvZy1jihaCE462VoUX1RA6IraZRptD9A%26e%3D&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4bf66f2ff3f4a5f6e6b08da3ff4c3eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892617747263921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YazL1kIxyZLy1pbuQhKYRrHDC8pyacliV4IU%2FD6bAEc%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttps-3A__nypaenergy.tumblr.com_%26d%3DDwMGaQ%26c%3D7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g%26r%3DB4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc%26m%3DqrCujNfNvA9fFf7sAtUgGvF1Cr-wBHrkqCYNY0NTe7w%26s%3Dn_IggiwKHreI5SksmQMfcO8P6cmEFNsRWwiasMfcbIc%26e%3D&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4bf66f2ff3f4a5f6e6b08da3ff4c3eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892617747263921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=4EOm6OnKh0WLDj9qOED6mPxdUKEz8HEQmifRgL8kqwA%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.proofpoint.com%2Fv2%2Furl%3Fu%3Dhttp-3A__www.linkedin.com_company_new-2Dyork-2Dpower-2Dauthority%26d%3DDwMGaQ%26c%3D7ytEQYGYryRPQxlWLDrn2g%26r%3DB4i67U0a-FM7SdgkZ2iYoyaNbzdutYt2aHLohlc5yPc%26m%3DqrCujNfNvA9fFf7sAtUgGvF1Cr-wBHrkqCYNY0NTe7w%26s%3DqPLHDP930e3VN2eDzJuGiD18Bl5c8063nuAJQw1JIM4%26e%3D&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4bf66f2ff3f4a5f6e6b08da3ff4c3eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892617747263921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=uDixn4UrAV2e3U4fXYCfVWwIrMScKLIsq6V2lk8C%2FZw%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp*3A*2F*2Fwww.esd.ny.gov*2F%26data%3D05*7C01*7CMegan.Rooney*40esd.ny.gov*7C29d48af623644f5f209008da374a01ba*7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7*7C0*7C0*7C637883088236737208*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000*7C*7C*7C%26sdata%3D9i43A6YD7597D0AgOSeSUrdnKivspDwp*2FoeRAsnMIiM*3D%26reserved%3D0__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUl!!MQuuhw!zgY4r0S1DWe32I3yJTL6NTEfyBbXeFhuPcT0pYK7l5wCFN4KiBCGl7tU6uagpRSxUnJoLu4wUh46yNjZuESFg6Y3_Vy1L9-2%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4bf66f2ff3f4a5f6e6b08da3ff4c3eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892617747263921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kI6%2Bbf147cSdDipfYzMQ0%2FQAC%2Bj0B697qms1%2FD6gbkU%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp*3A*2F*2Fwww.regionalcouncils.ny.gov*2F%26data%3D05*7C01*7CMegan.Rooney*40esd.ny.gov*7C29d48af623644f5f209008da374a01ba*7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7*7C0*7C0*7C637883088236737208*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000*7C*7C*7C%26sdata%3DtBeFTanInCPQWdFBqDJvLuVoGn1QXbIlOhuMrZHILbA*3D%26reserved%3D0__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSU!!MQuuhw!zgY4r0S1DWe32I3yJTL6NTEfyBbXeFhuPcT0pYK7l5wCFN4KiBCGl7tU6uagpRSxUnJoLu4wUh46yNjZuESFg6Y3_Wotnh86%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4bf66f2ff3f4a5f6e6b08da3ff4c3eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892617747263921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=T5qK1608WfLuuMOp7GwZJOAYrwvU0t1ej4Lr6e1CMok%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fgcc02.safelinks.protection.outlook.com%2F%3Furl%3Dhttp*3A*2F*2Fwww.esd.ny.gov*2F%26data%3D05*7C01*7CMegan.Rooney*40esd.ny.gov*7C29d48af623644f5f209008da374a01ba*7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7*7C0*7C0*7C637883088236737208*7CUnknown*7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0*3D*7C3000*7C*7C*7C%26sdata%3D9i43A6YD7597D0AgOSeSUrdnKivspDwp*2FoeRAsnMIiM*3D%26reserved%3D0__%3BJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUlJSUl!!MQuuhw!zgY4r0S1DWe32I3yJTL6NTEfyBbXeFhuPcT0pYK7l5wCFN4KiBCGl7tU6uagpRSxUnJoLu4wUh46yNjZuESFg6Y3_Vy1L9-2%24&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4bf66f2ff3f4a5f6e6b08da3ff4c3eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892617747263921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=kI6%2Bbf147cSdDipfYzMQ0%2FQAC%2Bj0B697qms1%2FD6gbkU%3D&reserved=0


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

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

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cf4bf66f2ff3f4a5f6e6b08da3ff4c3eb%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637892617747263921%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=AMzDnZYMHHXj%2FccqT3ECTpJAVrHLhslAlAzg4Ac8KwM%3D&reserved=0
mailto:press.office@exec.ny.gov

