
 
 גאווערנער קעטי האקול   2/9/2023  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

וואסער  מיליאן דאלארדיגע אינוועסטירונג אין  40איבער גאווערנער האקול אנאנסירט
פראיעקט אין די סטעיט צו באקומען   , אריינרעכענענדיג ערשטע טרונקען וואסעראינפראסטרוקטור

  פינאנצירונג פון פעדעראלן אומפארטייאישן אינפראסטרוקטור געזעץ
  

אנאנס צייכנט אפ די לעצטע שריט צו אפהיטן ניו יארק'ס קריטישע טרונקען וואסער קוועלער,  
  פארבעסערן וואסער און וואסער אפלויף סיסטעמען און רעדוצירן וואסער פארפעסטיגונג

  
  

מיליאן דאלאר אין פינאנציאלע הילף פאר וואסער   40.3גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט 
נפראסטרוקטור פארבעסערונג פראיעקטן, אריינרעכענענדיג דעם ערשטן טרונקען וואסער פראיעקט  אי

אין ניו יארק סטעיט צו באקומען אינפראסטרוקטור פינאנצירונג אונטער דעם אומפארטייאישן 
נגען אינפראסטרוקטור געזעץ אין אלבאני. די בָאורד ָאוו דירעקטארס פון די ענווייראמענטאלע איינריכטו

( האט באשטעטיגט הלוואות מיט Environmental Facilities Corporation, EFCקערפערשאפט )
נידעריגע אינטערעסט און אנדערע גרענטס וועלכע זענען אנאנסירט געווארן אין די פארגאנגענהייט,  

ענען אנהויבן אויטאריזירנדיג צוטריט פאר לאקאלע רעגירונגען צו די געלטער וועלכע זענען נויטיג צו ק
ארבעט אויף וויכטיגע טרונקען וואסער און וואסער אפלויף פראיעקטן וועלכע פארקלענערן פאטענציאלע  

  סכנות צו די פובליק געזונטהייט און צו די ענווייראמענט.
  

"קאמיוניטיס דארפן פינאנציעלע שטיצע זיי צו העלפן אונטערנעמען קריטישע וואסער אינפראסטרוקטור 
  500פארבעסערונג פראיעקטן, און דאס איז די סיבה פארוואס איך האב געלייגט אלץ פריאריטעט א 

בודזשעט,"  יוומיליאן דאלארדיגע אינוועסטירונג אין ריינע וואסער אינפראסטרוקטור אין מיין עקזעקיוט
"די פינאנצירונג וואס איז היינט אנאנסירט געווארן וועט העלפן האט גאווערנער האקול געזאגט. 

לאקאלע רעגירונגען מאדערניזירן זייער טרונקען וואסער און וואסער אפלויף אינפראסטרוקטור און  
  פארבעסערן די וואסער קוואליטעט און פובליק געזונטהייט אין זייערע קאמיוניטיס."

  
(  Albany Municipal Water Finance Authorityנאנץ אויטאריטעט )די אלבאני מוניציפאלע וואסער פי

וועט באקומען די ערשטע פינאנצירונג פון דעם אומפארטייאישן אינפראסטרוקטור געזעץ פאר טרונקען  
באשטעטיגטע פינאנצירונג פון דעם אומפארטייאישן  וואסער אינפראסטרוקטור אין ניו יארק סטעיט.

  1.83מיליאן דאלארדיגע גרענט און  1.27פאר די אויטאריטעט רעכנט אריין א אינפראסטרוקטור געזעץ  
  3פרייע הלוואה. די פינאנצירונג קומט אין צוגאב צו א -טערמיניגע אינטערעסט-מיליאן דאלאר אין קורץ

מיליאן דאלארדיגע סטעיט וואסער גרענט. די פינאנצירונג וועט גענוצט ווערן צו מאדערניזירן  
 Feuraוקטור ביי דריי איינריכטונגען אין די אלבאני וואסער סיסטעם, אריינרעכענענדיג די אינפראסטר

Bush  פילטרירונג ּפלענט, דיPine Bush  ּפאמּפ סטאנציע און דיLoudonville .רעזערוואר  
  

וינג קאסע  די באורד'ס באשטעטיגונגען רעכענען אריין פינאנצירונגען דורך די ריינע וואסער סטעיט ריווַאלו
און דורך טרונקען וואסער    –א קאסע וואו די געלט ווערט איבערגענוצט ווען עס ווערט צוריקגעצאלט  –

סטעיט ריווַאלווינג קאסע און גרענטס וועלכע זענען שוין אנאנסירט געווארן אונטער דעם וואסער  



(  Water Infrastructure Improvement, WIIAאינפראסטראקטור פארבעסערונג )
פינאנצירונג פאר וואסער אינפראסטרוקטור פון דעם פעדעראלן אומפארטייאישן  פראגראם.

דורך די סטעיט ריווַאלוווינג קאסע   EFCאינפראסטרוקטור געזעץ איז פארטיילט געווארן דורך די 
פינאנצירונג פאר די ערשטע ריינע וואסער  פראגראמען. גאווערנער האקול האט אנאנסירט 

רוקטור פראיעקטן צו פינאנצירט ווערן דורך דעם פעדעראלן אומפארטייאישען אינפראסט
  אין נאוועמבער.  אינפראסטרוקטור געזעץ

  

, מאורין א. CEOניו יארק סטעיט ענווייראמענטאלע איינריכטונגען קערפערשאפט פרעזידענטן און 
די גרענטס און פינאנצירונגען וועלכע זענען היינט באשטעטיגט געווארן דורך  "קָאולמאן, האט געזאגט, 

באורד וועלן העלפן מאכן די פראיעקטן אפָארדעבעל און העלפן זיכער מאכן אז פינאנציעלע   EFCדי 
שטערונגען פארמיידן נישט קאמיוניטיס פון אונטערנעמען קריטישע פראיעקטן וועלכע באשיצן די פובליק  

ן אונזערע  באדאנקט גאווערנער האקול, פרעזידענט ביידן או EFCגעזונטהייט און די ענווייראמענט. די 
שותפים אין קאנגרעס פארן לייגן אינוועסטירונג אין וואסער אינפראסטרוקטור אלץ א פריאריטעט. די  

EFC   איז אנטשלאסן צו ברענגען די מיטלען פאר די קאמיוניטיס וועלכע דארפן עס די מערסטע און וועט
ט און פעדעראלע  פארזעצן צו צושטעלן פאראלעללאזע שטיצע זיי צו העלפן צוקומען צו סטעי

  פינאנצירונג." 
  

 Department ofניו יארק סטעיט דעּפארטמענט פון ענווייראמענטאלע אפהיטונג )
Environmental Conservation, DEC  קאמישאנער און ענווייראמענטאלע איינריכטונגען )

"פארזיכערן ריינע טרונקען וואסער  קערפערשאפט באורד פארזיצער, בעזיל סעגָאוס, האט געזאגט, 
בלייבט א הויפט פריאריטעט, און ניו יארק איז מזל'דיג צו האבן די פירערשאפט פון גאווערנער האקול,  

אדמינסטראטאר רעיגען און אונזער סטעיט'ס   EPAשטאטן  פרעזידענט ביידן, די פאראייניגטע
קאנגרעסיאנאלע דעלעגאציע ארבעטנדיג צוזאמען צו פאראויס רוקן סטראטעגישע אינוועסטירונגען 

איז באגייסטערט צו זעהן דעם אלבאני פראיעקט און   DECוועלכע באשיצן די וואסער קוואליטעט. די 
פאראויס מיט די שטיצע פון די סטעיט און פעדעראלע מיטלען פילע אנדערע פראיעקטן זיך רוקנדיג 

  וועלכע שאפן דזשאבס, בענעפיטירנדיג קאמיוניטיס און באשיצנדיג ניו יארקער." 
  

צייטווייליגער ניו יארק סטעיט העלט דעּפארטמענט קאמישאנער, דזשאן מעקדאנעלד, האט 
"וואסער איז קריטיש פאר די לעבן פון אלע ניו יארקער, און דערפאר זעצן מיר פאר צו  געזאגט, 

די פינאנצירונג פון דעם   פארשטערקערן אונזערע אינוועסטירונגען אין ריינע וואסער אינפראסטרוקטור.
אומפארטייאישן אינפראסטרוקטור געזעץ וואס איז היינט אנאנסירט געווארן וועט העלפן מיטן 

מאדערניזירן טרונקען וואסער אינפראסטרוקטור אין אלבאני ווען עס וועט צוזאמגעשטעלט ווערן מיט 
ערנער  פירנדע וואסער קוואליטעט אינציאטיוון. איך בין דאנקבאר פאר גאוו- אונזערע סטעיט'ס לאנד'ס

מיליאן דאלאר אין פינאנצירונג פאר ריינע וואסער אינפראסטרוקטור אין  500האקול פארן אריינרעכענען 
איר עקזעקיוטיוו בודזשעט, פארגרעסערנדיג ניו יארק'ס סך הכל אינפראסטרוקטור אין ריינע וואסער  

  ביליאן דאלאר."  5אינפראסטרוקטור צו 
  

"ניו יארק סטעיט זעצט  ראבערט דזש. ראדריגעז, האט געזאגט,  ניו יארק סעקרעטערי ָאוו סטעיט, 
פאר צו מאכן פרעצענדענטלאזע אינוועסטירונגען אין ריינע וואסער אינפראסטרוקטור, ואוס איז די 

וועזענטליכע יסוד פאר געזונטע, באפעסטיגטע און שטאנדהאפטיגע קאמיוניטיס. די פינאנציעלע  
קאמיוניטיס ארום די עמּפייער סטעיט צו מאדערניזירן זייער וואסער  אינוועסטירונגען וועלן העלפן 

אינפראסטרוקטור, באשיצן סיסטעמען פון גיפטיגע פארפעסטיגנדע כעמיקאלן און פארבעסערן צוטריט צו 
ריינע וואסער. די אנאנס שטרייכט אונטער גאווערנער האקול'ס איבערגעגעבנקייט צו ארבעטן מיט 

די פעדעראלע רעגירונג צו בארייכערן די לעבנס פון ניו יארקער פאר פילע   אונזערע שותפים אין
  צוקונפטיגע דורות."

  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-first-clean-water-infrastructure-projects-state-receive-federal&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0bf8b7a8fbd5459f3a0f08db0ac50d0f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638115613674262243%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iSk17ihG2IbP%2FlFgPwpq7DAP9JaXvO8EHEA47DgyO3g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-first-clean-water-infrastructure-projects-state-receive-federal&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0bf8b7a8fbd5459f3a0f08db0ac50d0f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638115613674262243%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iSk17ihG2IbP%2FlFgPwpq7DAP9JaXvO8EHEA47DgyO3g%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-announces-first-clean-water-infrastructure-projects-state-receive-federal&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0bf8b7a8fbd5459f3a0f08db0ac50d0f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638115613674262243%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=iSk17ihG2IbP%2FlFgPwpq7DAP9JaXvO8EHEA47DgyO3g%3D&reserved=0


EPA  ,העריס -"א דאנק די ביידןראיאנישע אדמיניסטראטארשע, ליסא פ. גארסיע, האט געזאגט
אדמיניסטראציע פארזיכערט די פרעצענדענטלאזע פינאנצירונג וואס ווערט צוגעשטעלט דורך דעם  

ומפארטייאישן אינפראסטרוקטור געזעץ וויכטיגע אינפראסטרוקטור מאדערניזירונגען פאר קאמיוניטיס א
וועלכע דארפן די מערסטע די פינאנציעלע שטיצע. ניו יארק איז א הויפט שותף אין די באמיאונגען צו  

  ברענגען רעזולטאטן אויף ענווייראמענטאלע גלייכקייט."

  
"די געלטער וועלכע פלוסן פון דעם  טשארלס שּומער האט געזאגט, סענאט מאיאריטעט פירער 

אומפארטייאישן אינפראסטרוקטור אינוועסטירונג און דזשאבס געזעץ צו פארזיכערן זיכערע ריינע  
מיליאן דאלארדיגע    40די איבער טרונקען וואסער פאר פאמיליעס און קאמיוניטיס ארום ניו יארק.  

אינוועסטירונג וועט מאדערניזירן וואסער און אפלויף סיסטעמען אין יעדע ווינקל פון די עמּפייער סטעיט,  
פון קעטערעגּוס ביז אלבאני און נעסאוי קאונטי. עס מיינט אויך דזשאבס, דזשאבס, דזשאבס,  

ג נייטיגע פראיעקטן צו מאכן ניו יארק׳ס וואסערן  אונטערהייבן אונזערע קאמיוניטיס מיט שוין פון לאנ
געזונטער און ריינער. איך בין שטאלץ צו צושטעלן די היסטארישע פעדעראלע אינוועסטירונג צו 

  איבערמישן א בלאט פאר ניו יארק'ס פארעלטערטע וואסער אינפראסטרוקטור." 
  

דע פאמיליע צו האבן צוטריט צו ריינע  "עס קומט זיך פאר יעקאנגרעסמאן פאול טאנקָאו האט געזאגט, 
טרונקען וואסער. דאס איז די סיבה פארוואס איך האב געארבעט צו באקאנט מאכן מענטשן מיט די 

פארעלטערטע וואסער אינפראסטרוקטור אין די הויפטשטאט ראיאן און געארבעט צו אריבערפירן געזעצן 
אני'ס באהאלטענע אינפראסטרוקטור זענען א  עס צו פאררעכטן. די נייע אינוועסטירונגען אין אלב

דירעקטע רעזולטאט פון דעם היסטארישן אומפארטייאישן אינפראסטרוקטור געזעץ, שאפנדיג דזשאבס  
בשעת'ן פארזיכערן אז אלבאני איינוואוינער זעצן פאר צו האבן צוטריט צו זיכערע, ריינע און פארלעסליכע 

  טרונקען וואסער."
  

  באשטעטיגטע ריינע וואסער פראיעקט פינאנצירונג
  

גרענט פאר   WIIA $725,000 - אלבאני מוניציפאלע וואסער פינאנץ אויטאריטעט   .1
שמוציגע וואסער אפלויף סיסטעם פארבעסערונגען צו פארמינערן איבערפלוס פון וואסער 

  אפלויף אין אלבאני סיטי.

- טערמיניגע אינטערעסט-קורץ $135,825 - טאון ָאוו גארהעם אין אנטאריָאו קאונטי  .2
ט און  טערמיניגע הלוואה מיט געווענטליכע אינטערעס-קורץ $673,625רייע הלוואה, פ

$90,550 WIIA   גרענט פאר פלאנירונג, דעזיין און קאנסטרוקציע פון א רייניגונג סיסטעם
  ביי די טאון'ס וואסער רייניגונג איינריכטונג.

גרענט צו   WIIA $1,750,000 - טאון ָאוו העריסאן אין וועסטשעסטער קאונטי  .3
יסטעם צו עלימינירן אונטערזוכן און פאררעכטן די טאון'ס וואסער אפלויף זאמלונג ס

  איבערפלוס פון אפלויף וואסער צו לאנג איילענד סַאונד.

  
  באשטעטיגטע טרונקען וואסער פראיעקט פינאנצירונג

  

טערמיניגע -קורץ $1,830,000 - אלבאני מוניציפאלע וואסער פינאנץ אויטאריטעט   .1
אומפארטייאישן גרענט פון  $1,270,000פרייע הלוואה און - אינטערעסט 

 WIIA $3,000,000אינפראסטרוקטור געזעץץ אלגעמיינע צוגעלייגטע געלטער און 
פילטרירונג ּפלענט, די   Feura Bushגרענט צו מאדערניזירן אינפראסטרוקטור ביי די 

Pine Bush  ּפאמּפ סטאנציע און דיLoudonville .רעזערוואר  



טערמיניגע  -קורץ $1,333,334 - טאון ָאוו עליקאטוויל אין קעטערעגּוס קאונטי  .2
טערמיניגע הלוואה מיט געווענטליכע  -קורץ $2,666,666פרייע הלוואה, - אינטערעסט 

ָאּפ עלעקטריציטעט  -ו אינסטאלירן בעקגרענט צ WIIA $3,000,000ריבית און 
דזשענערעיטארס ביי אלע קוועלער און בּוסטער ּפאמּפ סטאנציעס, ערזעצן צוויי וואסער  

סטארעדזש טענק און עלטערע טראנסמישען און דיסטריביושען רערן און צו מאכן 
  סאפטוועיר און זיכערהייט פארבעסערונגען.

גרענט צו   WIIA $5,336,304 - סאוי קאונטי ווילעדזש ָאוו גארדען סיטי אין נע .3
-ּפלענט פאר די רייניגונג פון ניי Clinton Roadאינסטאלירן נייע עקוויּפמענט ביי די 

  ויפשטייגנדע פארפעסטיגנדע כעמיקאלן.א

טערמיניגע הלוואה מיט -קורץ $4,971,000 - טאון ָאוו גארהעם אין אנטאריָאו קאונטי  .4
גרענט צו מאדערניזירן די  WIIA $3,000,000ון געווענטליכע אינטערעסט א

פילטרירונג' ּפלענט מיט  -עקזיסטירנדע וואסער רייניגונג איינריכטונג צו ווערן אן 'אולטרא
GAC  פילטרירונג צו פארזיכערן די פאסיגע רייניגונג פון וואסער קוואלן צו אדרעסירן

  סער.און נישט קלארע ווא PFOA/PFOSשעדליכע אלדזשי וואוקס,  

גרענט צו    WIIA $3,000,000 -דזשעריקָאו וואסער דיסטריקט אין נעסאוי קאונטי   .5
אויפבויען א ּפעקד טַאווער עירעישען סיסטעם צו אויסרייניגונג קאנצעטראציעס פון 

Freon-22  צו עס אראפברענגען צו אונטער די מאקסימום  16און  6אין קוועלער נומער
  פארפעסטיגונג שטאפל.

גרענט צו אינסטאלירן   WIIA $925,000 -ָאוו ניו העיווען אין אסוועגא קאונטי טאון   .6
אינטשיגע וואסער רער צו פארבינדן די טאון ָאוו ניו העיווען  -8פיס פון  46,200אומגעפער 

ּפראּפערטיס וועלכע נוצן   101מיט די טאון ָאוו סקריבע און פארברייטערן סערוויס צו 
היידרענטס, געיט וואלוווס און סערוויס מיטערס וועלן אויך  יעצט פריוואטע קוועלער. 

  אינסטאלירט ווערן.

גרענט צו  WIIA $5,399,226 - ּפלעינוויּו וואסער דיסטריקט אין נעסאוי קאונטי  .7
פאר די רייניגונג פון אויפשטייגנדע   7אינסטאלירן נייע עקוויּפמענט ביי ּפלענט נומער 

  פארפעסטיגנדע כעמיקאלן.

טערמיניגע הלוואה מיט -קורץ $496,700 -טאון ָאוו ווארענסבורג אין ווארען קאונטי  .8
נטשיגע אי-12גרענט צו ערזעצן די   WIIA $745,050געווענטליכע אינטערעסט און 

טראנסמישען רער וואס פארבינדט די וואסער סטראדזש טאנק צו די דיסטריביושען 
  סיסטעם און ערזעצן די איזולאציע וואלוו און וואלוו ווָאולט.

  
   ניו יארק'ס פארפליכטונג צו וואסער קוואליטעט

 
בלויז   ניו יארק זעצט פאר צו פארמערן אירע אינוועסטירונגען אין ריינע וואסער אינפראסטרוקטור.

, האט גאווערנער האקול  2023לעצטנס, אין איר פארגעשלאגענע עקזעקיוטיוו בודזשעט פאר 
יג ניו מיליאן דאלאר אין פינאנצירונג פאר ריינע וואסער, ברענגענד 500פארשפראכן צו אינוועסטירן נאך 

כדי צו אויסנוצן די   ביליאן דאלאר. 5יארק'ס סך הכל אינפראסטרוקטור אינוועסטירונג סומע צו 
אינוועסטירונגען און פארזיכערן אנגייענדע צוזאמענארבעט מיט לאקאלע רעגירונגען, וועלן קאמיוניטי 

קאמיוניטיס זיי צו  הילף מאנשאפטן פון פאראויס זיך פארבינדן מיט קליינע, דארפישע און שוואכערע
   העלפן באקומען פינאנציעלע הילף צו אדרעסירן זייערע ריינע וואסער אינפראסטרוקטור באדערפענישן.

  
  ריינע  וואסער, 'ריינעביליאן דאלארדיגער  4.2חוץ פון דעם, מיט די באשטעטיגונג פון וויילער פון דעם 

Green and Air, Clean Water, Clean ) געזעץ'  בָאנד ענווייראמענטאלע דזשאבס גרינע און לופט
Act Bond Environmental Jobs) קומען צו נאך היסטארישע סומעס פון פינאנצירונג צו פארבעסערן ,

אלטע וואסער אינפראסטרוקטור און באשיצן וואסער קוואליטעט; פארשטערקערן מעגליכקייטן פון 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fclean-water-clean-air-and-green-jobs-environmental-bond-act&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0bf8b7a8fbd5459f3a0f08db0ac50d0f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638115613674262243%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x0gP9ZzVl81CWpM0LNVrA3Xntxn6i7Kfm8RxAgyvXQM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fclean-water-clean-air-and-green-jobs-environmental-bond-act&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0bf8b7a8fbd5459f3a0f08db0ac50d0f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638115613674262243%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x0gP9ZzVl81CWpM0LNVrA3Xntxn6i7Kfm8RxAgyvXQM%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.ny.gov%2Fprograms%2Fclean-water-clean-air-and-green-jobs-environmental-bond-act&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7C0bf8b7a8fbd5459f3a0f08db0ac50d0f%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638115613674262243%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=x0gP9ZzVl81CWpM0LNVrA3Xntxn6i7Kfm8RxAgyvXQM%3D&reserved=0


ויסשטיין שווערע שטורעמעס און פארפלייצונגען; רעדוצירן לופט פארפעסטונג און נידערן  קאמיוניטיס צו א
טוישנדע עמיסיעס; היטן אויף דרויסנדיגע שטחים און לאקאלע פארמס; און פארזיכערן יושר און -קלימאט

-פון הילפס –פראצענט   40מיט א ציהל פון  – פראצענט  35גלייכקייט דורכן אינוועסטירן צום ווייניגסטנס 
  יטלען אין שוואכערע קאמיוניטיס.מ
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