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  אלימפישע  ּפלעסיד לעיק  דאלארדיגע מיליאן 104 פון פארענדיגונג אנאנסירט האקול   גאווערנער
  אוניווערסיטעט אלוועלטליכע FISU 2023 ּפלעסיד לעיק  בעפאר שטייענדיג רענאוואציע  צענטער

  שפילן
      

  רעסטוראנטן און געשעפטן נייע איינריכטונגען,  ספארטס  ווינטער  צו פארבעסערונגען  אריין  רעכנט
  וועלכע  שטעט אנדערע פאר סטאנדארט ענווייראמענטאלע  העכערן   צו פארבעסערונגען פלעצער,

  צוקונפט די  אין   שפילן די אפהאלטן וועלן 
   

 ּפלעסיד לעיק  ביי  מארגן עפענען צו  יךז מוזעאום  אלימפישע ּפלעסיד  לעיק  רענאווירטע-ניי
  צענטער אלימפישע 
   

אלוועלטליכע אוניווערסיטעט שפילן זענען דא צו באקומען   FISU 2023טיקעטס צו די לעיק ּפלעסיד 
  דא
   

   
מיליאן דאלארדיגע רענאוואציע  104גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט די פארענדיגונג פון א 

די לעיק   ( שטייענדיג בעפארLake Placid Olympic Centerפון די לעיק ּפלעסיד אלימפישע צענטער )
( וועלכע  FISU World University Gamesאלוועלטליכע אוניווערסיטעט שפילן ) FISU 2023ּפלעסיד 

. די רענאוואציעס וועלכע זענען דורכגעפירט געווארן 2023, 12-22וועלן פארקומען אין די טעג יאנואר 
 Olympic Regionalדורך די ניו יארק סטעיט אלימפישע ראיאנישע אנטוויקלונג אויטאריטעט )

Development Authority, ORDAישע צענטער'ס  ( רעכענען אריין פארבעסערונגען צו די אלימפ
גאנציאריגע איינריכטונגען, און אזוי אויך פאר א גענצליך נייע שטח פאר געשעפטן און אינעווייניגע און 

 Lakeאיבערגעמאכטע לעיק ּפלעסיד אלימפישע מוזעאום )-דרויסנדיגע רעסטוראנטן און אן אינגאנצן 
Placid Olympic Museum, LPOM8ערשטאג, דעצעמבער ( וואס וועט זיך עפענען מארגן, דאנ  .

צוזאמען צייכענען די פארבעסערונגען אפ די פארענדיגונג פון די ענדגילטיגע צוגרייטונגען פאר די שפילן, 
   און זיי וועלן שטיצן צוקונפטיגע ווינטער ספארטס געשעענישן אין לעיק ּפלעסיד.

    
"די רענאוואציע פון די לעיק ּפלעסיד אלימפישע צענטער באעהרט די ראיאן'ס רייכע ווינטער ספארט  

היסטאריע און פארשטערקערט די שטאנד פון די ראיאן אלץ גלאבאלע ווינטער ספארט דעסטינאציע פאר 
ציעס יעצט  "מיט די רענאווא האט גאווערנער האקול געזאגט.פילע צענדליגע יארן אין די צוקונפט", 

זייענדיג פארענדיגט, איז ניו יארק אפיציעל גרייט צו אויפנעמען ספארטסלער און ביישויער פון ארום די  
גאנצע וועלט פאר די אלוועלטליכע אוניווערסיטעט שפילן קומענדיגע יאר. איך קוק ארויס צו זעהן 

, און איך מוטיג אלע ניו יארקער  פערזענליך די נייע ארענעס, געשעפטן און רעסטוראנטן קומענדיגע חודש
צו קויפן זייערע טיקעטס פאר די ספארטס געשעעניש וואס איז א געלעגנהייט וואס קומט איינמאל אין א  

  יובל."
  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fvivenu.com%2Fseller%2Fadirondack-sports-council-fskv&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Cb6714daf90d648e4c39608dad891ddaa%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638060418260776600%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=tdxO6vZDFZ8APZT9hH329VublJSBI%2Fb%2Fm3Y7%2B7yG05g%3D&reserved=0


טאגיגע ווינטער ספארטס  -11אלוועלטליכע אוניווערסיטעט שפילן זענען אן  FISU 2023די לעיק ּפלעסיד 
ספארטסלער פון אריבער מער   1,500געשעעניש און א חינוך'דיגע פעסטיוואל, ערווארטעט צו צוציהען 

סארטן ווינטער ספארטס און  12אוניווערסיטעטן זיך צו פארמעסטן אין  600לענדער און   50פון איבער 
    .דאטן צו געווינען א מעדאל. טיקעטס פאר די שפילן זענען דא צו באקומען פארמעס 86

   
רעכנט אריין דאס   ORDAרענאוואציעס צו די אלימפישע צענטער וואס ווערט אויפגעהאלטן דורך די  

 .James Cארענעס, איבערבויאונג פון די  Jack Shea 1932און  Herb Brooks 1980אויפלעבן די 
Sheffield   סּפיד סקעיטינג' רונדעכיגע גליטשער, א נייע רעפרידזשעריטאר איינריכטונג און גרעסערע'

)נס פלאזא( אויפן ארט וועט יעצט אויך האבן א   Miracle Plazaדי   איבערגעבויטע פלעצער פאר געסט.
ן מזכרת'ן, און אזוי אויך פלאץ  נייע פלאץ פאר געשעפטן וואו באזיכער וועלן קענען איינקויפן מתנות או

מיט א הערליכע אויסקוק צו די   Roamers Caféפאר אינעווייניגע און דרויסנדיגע רעסטוראנט דורך 
   עדירַאנדעק בערג שפיצן.

   
רענאווירטע לעיק ּפלעסיד אלימפישע מוזעאום וואס  - די אלימפישע צענטער וועט אויך האבן אין זיך די ניי

אלימפיקס חפצים. די מוזעאום האט  -איז די היים פון די וועלט'ס גרעסטע זאמלונגען פון ווינטער
מען קען לערנען מיט   מאדעלן און אויסשטעלונגען פון וועלכע 3Dלעבעדיגע אויפשפילונגען אויף סקרינס,  

די הענט, און אזוי אויך ציהענדע אויפשפילונגען און חפצים וועלכע העלפן דערציילן די געשיכטעס פון 
   לעיק ּפלעסיד'ס רייכע ווינטער ספארטס היסטאריע און פון די שטארקע צוקונפט וואס דערווארט איר. 

  
ינענטע ספארטס איינריכטונגען, און עס דינט אלץ  די אלימפישע צענטער איז איינס פון די לאנד'ס פראמ

אן עקאנאמישן אנקער פאר לעיק ּפלעסיד און ניו יארק'ס נארט קאנטרי ראיאן. די אלימפישע צענטער  
אלימפישע שפילן וואו די באקאנטע 'נס אויף די אייז' איז  1980און  1932האט אפגעהאלטן די 

היידען האט געוואונען פינף גאלדענע מעדאלן ברעכנדיג די   פארגעקומען און וואו סּפיד סקעיטער עריק
אלוועלטליכע אוניווערסיטעט שפילן וועט די אלימפישע צענטער זיין  FISUוועלט רעקארד. דורכאויס די 

די פלאץ וואו די עפענונג און שליסונג צערעמאניעס וועלן אפגעהאלטן ווערן, און אזוי אויך 'פיגור 
טרעק סּפיד סקעיטינג און די מענער און פרויען אייז הַאקי מעדאל  -קעיטינג', קורצעסקעיטינג', 'סּפיד ס

   פארמעסטן.
   

מיליאן דאלאר אין  550אין לויף פון די פארגאנגענע זעקס יאר האט ניו יארק סטעיט אינוועסטירט איבער 
מיליאן דאלאר אין די אלימפישע צענטער, צו העלפן  104'ס איינריכטונגען, אריינרעכענענדיג ORDAדי 

ע. די פלעצער זענען  באפעסטיגן די פאזיציע פון די ראיאן אלץ א גלאבאלע ווינטער ספארט דעסטינאצי
- אפן א גאנץ יאר פאר געשעענישן, ספארטסלער טרענירונג און פארוויילונג, בשעת'ן אהערשטעלן ערשט 

מיליאן באזיכער,   68.5לעצטע ווינטער האט ניו יארק ענטפאנגען  קלאסיגע ערפארונגען און פארמעסטן.
גען פון באזיכער. גאווערנער האקול  ביליאן דאלאר אין דירעקטע שפענדונ 16.1אויפטרייבנדיג איבער 

    סקי סעזאן לעצטע חודש. 2023-2022די אנהויב פון די  אנאנסירט האט
   

 ORDAאלוועלטליכע אוניווערסיטעט שפילן, האט די  FISUאלץ איינע פון די שותפים צו אפהאלטן די 
פריינטליכקייט מאסנאמען אין די פלעצער וואו רוב פון די -איינגעפירט באדייטנדע ענווייראמענט

( אינציאטיוו שטעלט צו  Save Winterפארמעסטן וועלן פארקומען. די שפילן'ס 'ראטעוועט די ווינטער' )
יראמענט פריינטליכקייט. א וויכטיגע געביט פון די שפילן איז די  חינוך און באקאנטשאפט ארום ענווי

( וואו רעדנער וועלן World University Conferenceאלוועלטליכע אוניווערסיטעט קאנפערענץ )
פארשטעלן אינפארמאציע איבער די אינציאטיוון און שריט וועלכע זענען נויטיג צו שטיצן די קאמף קעגן  

ן שטעלן די שותפים וועלכע האלטן אפ די שפילן און ניו יארק סטעיט א נייע  קלימאט טויש. צוזאמע
   סטאנדארט פאר צוקונפטיגע געשעענישן מיט אן איבערגעגעבנקייט צו די ענווייראמענט. 
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פון די אלימפישע ראיאנישע אנטוויקלונג אויטאריטעט, האט    CEOמייקעל ּפרעט, פרעזידענט און 
"די אלימפישע ראיאנישע אויטאריטעט איז איינס פון די וועלט'ס הויפט אלימפישע לעגענדארע  געזאגט, 

די רענאוואציעס פון די ספארטס פלעצער זענען געווען גאר גרויס, פארזיכערנדיג זייער   ארגאניזאציעס.
מיר זענען שטאלצע שומרים פון די  ר און באזיכער לאנג אריין אין די צוקונפט. ווערט פאר ספארטסלע

  אוצר פון ניו יארק סטעיט." 
    

עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט וויצע פרעזידענט און עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון טוריזם, ראס ד.  
"די פארבעסערונגען וועלכע זענען געמאכט געווארן ביי די אלימפישע צענטער און  לעווי, האט געזאגט, 

ליגן זיך ביי די מוזעאום וועלן נישט נאר אהערשטעלן א בעסערע ערפארונג פאר באזיכער וועלכע באטיי
אלוועלטליכע אוניווערסיטעט שפילן, נאר זיי וועלן מוטיגן צוקונפטיגע באזוכן   FISUבעפארשטייענדע 

דורך רייזנדע פון ארום די גאנצע וועלט וועלכע זענען אינטערעסירט אין די ראיאן'ס רייכע ווינטער  
רויס צו פארזעצן צו ארבעטן ' )איך האב ליב ניו יארק( קוקט אI LOVE NYספארטס היסטאריע. ' 
קאלעגן צו ארויסווייזן נייע וועגן וויאזוי געסט קענען נעמען א חלק אין די   ORDAצוזאמען מיט אונזערע 

   גאלדענע מעדאל ערפארונג אין ניו יארק סטעיט."
   

אלוועלטליכע אוניווערסיטעט שפילן ארגאניזירנדע   FISU 2023עשלי וואלדען, לעיק ּפלעסיד 
קאמיטע טשיעף אפערעיטינג אפיסער און לעיק ּפלעסיד אלימפישע מוזעאום באורד מיטגלידערין,  

"דאס איז א גאר ספעציעלע מאמענט אזוי ווי מיר באקומען א טעימה פון די צוקונפט פון האט געזאגט, 
, בין  LPOMאלץ א באורד מיטגלידערין פון די  —די מוזעאום די אלימפישע צענטער אריינרעכענענדיג  

איך גאר באגייסטערט צו זעהן די מוזעאום ווערנדיג אויפגעלעבט מיט נייע אינהאלט און אויסשטעלונגען.  
אלוועלטליכע אוניווערסיטעט שפילן, בין איך   FISUטעג אוועק פון די  36חוץ פון דעם, שטייענדיג בלויז 

ט אז אלע באטייליגטע וועלן האבן די געלעגנהייט צו באקומען די ערפארונג פון די  גאר באגייסטער
אייגנארטיגע טייל פון היסטאריע אזוי ווי זיי טרענירן זיך און פארמעסטן זיך אויף די זעלבע פלעצער ווי  

   עריק היידען, מייק ערּוזייאן און פיל מאיער האבן זיך פארמאסטן." 
   

אלוועלטליכע  FISU 2023"די לעיק ּפלעסיד סטעיט סענאטאר דען סטעק האט געזאגט, 
אוניווערסיטעט שפילן וועלן אריבערברענגען מיליאנען פאר אויגן צו אונזער ראיאן. די רענאוואציעס 

יק  וועלכע זענען געמאכט געווארן צו די אלימפישע צענטער זענען געווען קריטיש ביים זיכער מאכן אז לע
ּפלעסיד איז גרייט פאר די שפילן. מיט די רענאוואציעס יעצט פארענדיגט, וועלן באטייליגטע און באזיכער 

צוגלייך קענען פילן די ערפארונג פון אונזער אלימפישע היסטאריע, און מיט די בעפארשטייענדע שפילן  
  שאפן א באגייסטערנדע נייע היסטאריע פאר זיך אליין." —

   
"ניו יארק סטעיט, די אלימפישע ראיאנישע  אסעמבלי מיטגליד מעט סימּפסאן האט געזאגט, 

אנטוויקלונג אויטאריטעט און די פילע פארטייען וועלכע זענען פארמישט און זענען זיך צוזאמגעקומען צו  
אן   קלאסיגע איינריכטונג, מאכנדיג דאס אין א וועג וואס שטעלט אוועק-ערשט-אהערשטעלן אן עכט

קלאסיגע אויסגעצייכנטקייט און ענווייראמענטאלע  -אינטערנאציאנאלע סטאנדארט פאר ערשט
פאראנטווארטליכקייט, און דאס איז א געוואלדיגע דערגרייכונג מיט וואס אלע ניו יארקער און בירגער 

אריבער דעם גאנצן לאנד קענען שטאלצירן. דאס אז מיר האבן אהערגעשטעלט אזא געוואלדיגע  
אטמאספערע פאר ספארטסלער פון ארום די גאנצע וועלט זיך צו פארמעסטן און פארווירקליכן זייערע 
טרוימען ברענגט א שטאלץ וואס מיר קענען אלע מיטטיילן. דאס איז א היסטארישע מאמענט פאר ניו 

ערט  יארק, און איך בין גאר פרייליך מיט די געלעגנהייט עס צו קענען צוזעהן אזוי ווי עס וו
   פארווירקליכט."

  
ווינטער אלימפיקס לייגן ארויף  1980און  1932"די לעיק ּפלעסיד מעיאר ַארט דעוולין האט געזאגט, 

שפילן זענען געווען א טרייב קראפט וואס האט געברענגט נויטיגע   FISUלעיק ּפלעסיד אויף די מאפע. די 
, פריוואטע אינפראסטרוקטור און ספארטס  Main Streetפארבעסערונגען צו אונזער ווילעדזש'ס 



קלאסיגע איינריכטונגען. די  -איינריכטונגען וועלכע זענען יעצט אויפגעלעבטע הערליכע, ערשט
פארבעסערונגען וועלן בענעפיטירן די ראיאן פאר פילע יארן אין די צוקונפט און עס איז ערמעגליכט  

ר די האנט פון גאווערנער האקול און די סטעיט'ס לאקאלע ארעם אין  געווארן דורך ניו יארק סטעיט, אונטע 
'ס פארענדיגונג און די עפענונג פון די מוזעאום, איז לעיק ּפלעסיד  Miracle Plaza. מיט די ORDAדי 

  נאכאמאל גרייט צו ענטפאנגען די וועלט."
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