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GUBERNATOR HOCHUL OGŁASZA ZAKOŃCZENIE WARTEJ 104 MLN USD 
RENOWACJI CENTRUM OLIMPIJSKIEGO W LAKE PLACID PRZED MAJĄCYMI SIĘ 
TAM ODBYĆ ŚWIATOWYMI IGRZYSKAMI UNIWERSYTECKIMI FISU W 2023 ROKU  
     

Modernizacja obiektów sportów zimowych, nowe powierzchnie handlowe i 
gastronomiczne, ulepszenia mające na celu podniesienie standardów 

środowiskowych dla przyszłych miast-gospodarzy  
   

Nowo wyremontowane Muzeum Olimpijskie w Lake Placid zostanie otwarte jutro 
w Centrum Olimpijskim w Lake Placid  

   
Bilety na Światowe Igrzyska Uniwersyteckie FISU w Lake Placid 2023 są dostępne 

tutaj  
   

   
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś zakończenie wartego 104 mln USD remontu 
Centrum Olimpijskiego w Lake Placid przed Światowymi Igrzyskami Uniwersyteckimi 
FISU, które odbędą się w Lake Placid dniach 12-22 stycznia 2023 roku. Remonty, 
ukończone przez Urząd Stanu Nowy Jork ds. Wykorzystania Obiektów Olimpijskich w 
Rozwoju Regionalnym (Olympic Regional Development Authority, ORDA), obejmują 
modernizację całorocznych obiektów Centrum Olimpijskiego, a także zupełnie nowy 
sklep detaliczny, strefę gastronomiczną wewnątrz i na zewnątrz oraz w pełni 
zmodernizowane Muzeum Olimpijskie w Lake Placid, które zostanie otwarte jutro, w 
czwartek 8 grudnia. Łącznie, modernizacje te oznaczają zakończenie ostatecznych 
przygotowań do Igrzysk i będą służyć organizacji przyszłych zimowych wydarzeń 
sportowych w Lake Placid.   
    
„Transformacja Centrum Olimpijskiego w Lake Placid honoruje bogatą historię sportów 
zimowych w regionie i cementuje jego pozycję jako globalnego miejsca do uprawiania 
sportów zimowych przez kolejne dekady”, powiedziała gubernator Hochul. „Dzięki 
zakończeniu prac remontowych, stan Nowy Jork jest oficjalnie gotowy, aby powitać 
sportowców i widzów z całego świata na przyszłorocznych Światowych Igrzyskach 
Uniwersyteckich. Nie mogę się doczekać, aby w przyszłym miesiącu osobiście 
zobaczyć nowe areny, sklepy i lokale gastronomiczne i zachęcam wszystkich 
mieszkańców stanu Nowy Jork do zakupu biletów na to jedyne w swoim rodzaju 
wydarzenie sportowe”.  
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Światowe Igrzyska Uniwersyteckie FISU Lake Placid 2023 to trwający 11 dni festiwal 
sportowo-edukacyjny sportów zimowych, który zgromadzi 1500 sportowców z ponad 50 
krajów i 600 uczelni, rywalizujących w 12 dyscyplinach sportów zimowych i 86 
wydarzeniach medalowych. Bilety na Igrzyska są dostępne tutaj.   

   
Modernizacja Centrum Olimpijskiego, które jest utrzymywane i zarządzane przez 
ORDA, obejmuje rewitalizację aren Herb Brooks z 1980 roku i Jack Shea z 1932 roku, 
rekonstrukcję toru łyżwiarstwa szybkiego im. Jamesa C. Sheffielda, unowocześnioną 
instalację chłodniczą oraz większe, na nowo zaprojektowane pomieszczenia dla 
gości. W Miracle Plaza znajduje się teraz nowy sklep detaliczny, w którym odwiedzający 
mogą kupić prezenty i pamiątki. Wydzielono również wewnętrzną i zewnętrzną strefę 
gastronomiczną w Roamers Café z niesamowitymi widokami na wysokie szczyty 
Adirondack.   
   
W Centrum Olimpijskim znajdzie się również nowo wyremontowane Muzeum 
Olimpijskie w Lake Placid, w którym znajduje się jedna z największych na świecie 
kolekcji pamiątek z Zimowych Igrzysk Olimpijskich. W muzeum znajdują się 
interaktywne wyświetlacze, wizualizacje 3D, eksponaty do nauki przez doświadczenie 
oraz interesujące eksponaty i artefakty, które pomagają opowiedzieć o bogatej historii 
sportów zimowych w Lake Placid i odważnej przyszłości.   
  
Centrum Olimpijskie jest jednym z najlepszych obiektów sportowych w kraju i jest jedną 
z głównych atrakcji w Lake Placid i regionie North Country w stanie Nowy Jork. Centrum 
Olimpijskie gościło igrzyska olimpijskie w 1932 i 1980 roku, gdzie miał miejsce słynny 
Cud na lodzie i gdzie łyżwiarz szybki Eric Heiden zdobył pięć złotych medali, 
ustanawiając rekord świata. Podczas Światowych Igrzysk Uniwersyteckich FISU 
Centrum Olimpijskie będzie miejscem ceremonii otwarcia i zamknięcia, zawodów w 
łyżwiarstwie figurowym, łyżwiarstwie szybkim, łyżwiarstwie szybkim na krótkim torze 
oraz medalowych rozgrywek hokeja na lodzie kobiet i mężczyzn.   
   
W ciągu ostatnich sześciu lat stan Nowy Jork zainwestował ponad 550 mln USD w 
obiekty ORDA, w tym 104 mln USD w Centrum Olimpijskie, aby pomóc w 
pozycjonowaniu regionu jako globalnej destynacji sportów zimowych. Obiekty te są 
otwarte przez cały rok dla imprez, treningów sportowców i rekreacji, zapewniając 
jednocześnie światowej klasy doświadczenia i zawody. Ubiegłej zimy stan Nowy Jork 
odwiedziło 68,5 mln turystów, którzy wydali ponad 16,1 mld USD. Gubernator Hochul 
ogłosiła rozpoczęcie sezonu narciarskiego 2022-2023 w zeszłym miesiącu.   
   
Jako partner goszczący Światowe Igrzyska Uniwersyteckie FISU, ORDA wdrożyła 
znaczące środki zrównoważonego rozwoju w obiektach, które będą miejscem 
większości zawodów. Inicjatywa „Save Winter” w ramach igrzysk zapewnia edukację i 
świadomość dotyczącą zrównoważonego rozwoju środowiska. Ważnym aspektem 
Igrzysk jest Światowa Konferencja Uniwersytecka, podczas której prelegenci 
przedstawią informacje o inicjatywach i działaniach niezbędnych do wspierania 
łagodzenia zmian klimatu. Wspólnie, gospodarze i stan Nowy Jork wyznaczają nowy 
standard dla przyszłych imprez z zaangażowaniem w ochronę środowiska.  
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Prezes Urzędu ds. Wykorzystania Obiektów Olimpijskich w Rozwoju 
Regionalnym, Michael Pratt, powiedział: „Urząd ds. Wykorzystania Obiektów 
Olimpijskich w Rozwoju Regionalnym jest jedną z najlepszych na świecie organizacji 
zajmujących się dziedzictwem olimpijskim. Transformacja obiektów była niezwykła i 
zapewniła ich przydatność dla sportowców i gości na wiele lat do przodu. Jesteśmy 
dumnymi strażnikami tych szczególnych dóbr stanu Nowy Jork”.  
   
Wiceprezes Empire State Development i dyrektor wykonawczy ds. turystyki, Ross 
D. Levi, powiedział: „Ulepszenia i modernizacje w Centrum Olimpijskim i Muzeum nie 
tylko zapewnią lepsze doświadczenia gościom biorącym udział w nadchodzących 
Światowych Igrzyskach Uniwersyteckich FISU, ale również zachęcą do przyszłych wizyt 
podróżnych z całego świata zainteresowanych bogatym dziedzictwem sportów 
zimowych w regionie. I LOVE NY z niecierpliwością czeka na dalszą współpracę z 
naszymi kolegami z ORDA, aby zademonstrować nowe sposoby, dzięki którym goście 
będą mogli stać się częścią doświadczenia zdobycia złotego medalu w stanie Nowy 
Jork”.  
   
Szefowa Komitetu Organizacyjnego Światowych Igrzysk Uniwersyteckich Lake 
Placid 2023 oraz członkini zarządu Muzeum Olimpijskiego w Lake Placid, Ashley 
Walden, powiedziała: „To bardzo szczególny moment, ponieważ otrzymujemy 
możliwość poznania przyszłości Centrum Olimpijskiego, w tym Muzeum, a jako 
członkini zarządu Muzeum Olimpijskiego w Lake Placid jestem podekscytowana 
możliwością zobaczenia jak muzeum ożywa dzięki nowym treściom i ekspozycjom. 
Dodatkowo, zaledwie 36 dni przed rozpoczęciem Światowych Igrzysk Uniwersyteckich 
FISU, jestem zachwycona, że wszyscy uczestnicy będą mieli okazję doświadczyć tego 
wyjątkowego kawałka historii sportu, trenując i rywalizując na tych samych obiektach, 
co Eric Heiden, Mike Eruzione i Phil Mayer”.   
   
Senator stanu, Dan Stec, powiedział: „Światowe Igrzyska Uniwersyteckie FISU Lake 
Placid 2023 przyciągną do naszego regionu wzrok milionów osób. Remonty 
przeprowadzone w Centrum Olimpijskim były kluczowe dla zapewnienia gotowości Lake 
Placid do igrzysk. Po zakończeniu renowacji zarówno uczestnicy, jak i odwiedzający 
będą mogli doświadczyć naszej olimpijskiej historii, a wraz z nadchodzącymi igrzyskami 
stworzyć nową, ekscytującą własną historię”.  
   
Członek Zgromadzenia, Matt Simpson, powiedział: „Stan Nowy Jork, Urząd ds. 
Wykorzystania Obiektów Olimpijskich w Rozwoju Regionalnym i wielu interesariuszy, 
którzy zebrali się, aby stworzyć prawdziwie światowej klasy obiekt, a jednocześnie 
zrobić to w sposób, który wyznacza międzynarodowy standard dla światowej klasy 
rozwiązań i ochrony środowiska, to wyczyn, z którego wszyscy mieszkańcy stanu Nowy 
Jork i obywatele całego kraju mogą być dumni. To, że stworzyliśmy tak niezwykłe 
środowisko, w którym sportowcy z całego świata mogą rywalizować i spełniać swoje 
marzenia, przynosi poczucie dumy, którym możemy się wszyscy razem dzielić. To 
historyczny moment dla stanu Nowy Jork i jestem zachwycony możliwością bycia 
świadkiem jego urzeczywistnienia”.   



  
Burmistrz Lake Placid, Art Devlin, powiedział: „Zimowe Igrzyska Olimpijskie w 1932 i 
1980 roku sprawiły, że Lake Placid stało się miejscem rozpoznawalnym na mapie. 
Igrzyska FISU były katalizatorem, który spowodował niezbędne modernizacje głównej 
ulicy naszej wioski, prywatnej infrastruktury i obiektów sportowych, teraz odmłodzonych 
tak, że stały się najnowocześniejszymi, światowej klasy obiektami. Te ulepszenia 
przyniosą korzyści regionowi na wiele lat i były możliwe dzięki zaangażowaniu 
administracji stanu Nowy Jork, pod przewodnictwem gubernator Hochul i lokalnych 
popleczników stanu w Urzędzie ds. Wykorzystania Obiektów Olimpijskich w Rozwoju 
Regionalnym. Dzięki ukończeniu Miracle Plaza i otwarciu Muzeum, Lake Placid jest 
ponownie gotowe na przyjęcie gości z całego świata”.   
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