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  סטעיט OLANA ביי פארבעסערונגען אין דאלער מיליאן 25 אנאנסירט האוקול גאווערנער
  סייט היסטאריק

   
  ערפארונג  באזוכער פארבעסערן צו צענטער  אריענטעישאן פארטנערשיפ פריוואטע\פובליק נייע

   
 סאלאר, פאסיליטי, מעינטענענס וועיפיינדינג נייע פראיעקט, קאלעכן גרויסארטיגע אריין נעמט

  פארבעסערונגען סייט אלגעמיינע
  

  דאזעהט מאלערייען פון די פלאן 
  
  

סטעיט היסטאריק סייט וועט דורכגיין   Olanaגאווערנאר קעטי האקול האט היינט געמאלדן אז 
גרויסארטיגע קאפיטאל און סייט פארבעסערונגען פראיעקטן פאר די קומענדיגע צוויי יאר,  

אר ארט און לענדסקעיפ, א נייע אריינגאנג אריינרעכענענדיג דאס בויען די פרעדעריק טשורטש צענטער פ
- און אריענטעישאן פאסיליטי ביי די היסטאריק סייט אין האדסאן, קאלומביע קאונטי. די סאסטעינעבל
געמאכטע, אינגאנצן עלעקטראנישע טשורטש צענטער וועט זיין אן אריינגאנג פאר אלע באזוכער צו  

Olana מיליאן דאלערדיגע אינוועסטירונג   25י פאריעקט פון א סטעיט היסטאריק סייט און איז דער מארק
  צום סייט. 

   
דער פיאנערישער היים, סטודיא און   - Olana"די נייע פראיעקטן וועלן בויען אויף די לעגעסי פון 

האט גאווערנער האקול לענדסקעיפ דעזיין פון ארטיסט פרעדעריק טשורטש און זיין פאמיליע," 
"די פרעדעריק טשורטש צענטער וועט צולייגן צו דעם קאנוואס און העלפן באגריסן באזוכער צו   געזאגט.

  יו יארק סטעיט." איינע פון די אויגפארכאפנד הערליכע פלעצער אין נ
   

ווידעראמאל באגריסן באזוכער פון אין און    Olanaמיליאן דאלער אין אינוועסטירונגען, וועט   25"מיט די 
אינדרויסן פון אונזער סטעיט צו ארייננעמען די אויגפארכאפנדע פאנאראמעס און עדיוקעישאן  

דאנק פאר יעדן'ס געטריישאפט צו  "א  האט געזאגט ליוטענאנט גאווערנער דעלגַאדָאו.פראגראמען," 
  ." Olanaדעם פארטנערשיפ און מיר לאדענען יעדן צו קומען און ווידער אנטדעקן 

   
די געביידע וועט ארייננעמען א ברייטע אריינגאנג לאבי פאר טיקעטינג און אריענטעישאן, א קאפעי,  

טערעסעס און שטעגן וואס  צוועקן צימער וואס באהעפט דרויסנדיגע-רעסטרומס און א פארשידענע
עיקערס פון היסטארישע   250'ס היסטארישע וואגן שאסיי נעטווארק, מאכנדיג אלע Olanaפארבינדן צו  

לאנדשאפט א וויכטיגע טייל פון פובליק אויסטייטש.אלס דער הויפט אריינגאנג פונקט פאר א נאציאנאל  
  200,000היסטארישע לאנדמארק און ניו יארק סטעיט היסטארישע סייט וואס ציט צו זיך איבער 

רליך, וועט די פרעדעריק טשורטש צענטער צושטעלן א העכסט זעבארע, פובליק צוגענגליכע  באזוכער יע
  פארשטעלונג פון סאסטעינעבל דעזיין און קארבאן נייטראלע קאנסטראקשאן.

   

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.flickr.com%2Fphotos%2Fnysparks%2Falbums%2F72177720304396066&data=05%7C01%7CSoumia.Sid%40otda.ny.gov%7C192152bb144c4de94e1508dadd3cb480%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C638065550059841203%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=cn0iIvilfg5fC4G848Gc3AKQevFyDFChv4KBl6fcoFU%3D&reserved=0


Olana  הונדערט היים, סטודיא און דעזיינ'טע לענדסקעיפ פון האדסאן ריווער  -'טע יאר19איז געווען די
די גרויסארטיגע פראיעקטן זענען די רעזולטאט  עדעריק עלווין טשורטש אין האדסאן.שולע ארטיסט פר

  2015פון די אויסגעצייכנטע סטראטעגישע לענדסקעיפ דעזיין פלאן וואס איז אנטוויקלט געווארן אין 
גרופע, און נעלסאן, בורד וואלטז   LAפארטנערשיפ, די  Olanaצווישן ניו יארק סטעיט פארקס, די 

נאציאנאלע האנאר אויסצייכענונג פאר   2017סקעיפ ארכיטעקטן.דער פלאן האט באקומען די  לענד
  אנאליז און פלאנירונג פון די אמעריקאנער סאסייעטי פון לענדסקעיפ ארכיטעקטן. 

   
יערליכע   200,000, "די איבער ניו יארק סטעיט פארקס קאמיסיאנער עריק קולעסייד האט געזאגט

וועלן באגריסט ווערן דורך א וואונדערליכע און רחבות'דיגע נייע אריענטעישאן פלאץ   Olanaבאזוכער צו 
פארן הנאה האבן פון די פלעצער וואו זיי קענען שפאצירן, הייק'ן, פיקניק'ן, פארבן, כאפן בילדער און  

ען דאנקבאר פאר חלומ'ען גאנץ אזוי ווי די טשורטש פאמיליע האט געטון הונדערטער יארן צוריק. מיר זענ
מיליאן   1פארטנערשיפ, מיטארבעטנדע סטעיט אגענטורן און די   Olanaאונזער פאר פארבינדונג מיט די 

דאלער סטעיט און מיוניסיפאל פאסיליטיס פראגראם גרענט וואס אסעמבלימיטגליד דידי בארעט האט 
  סטעיט היסטאריק סייט."  Olanaפארזיכערט וואס שטיצט די 

   
פארטנערשיפ, האט   Olanaויער, וואשבורן און סוזען אבערוועיגער פרעזידענט פון די דר. שאן ס

, "זעקס און פופציג יאר צוריק האבן פריוואטע בירגער און די ניו יארק סטעיט זיך אנגעשלאסן געזאגט
- 'ס פובליקOlanaאין די קומענדיגע יאר צענדליגער, איז  פון פארניכטונג.  Olanaאינאיינעם צו ראטעווען 

צער.היינט, איז די  ריוואטע פארטנערשיפ געווארן א נאציאנאלע ביישפיל פאר די דינסט פון פובליק פלעפ
Olana   פארטנערשיפ צופרידן צו באצייכענען די קומענדיגע, בריאליאנטענע קאפיטל איןOlana ס'

געשיכטע, איינס אין וועלכע ניו יארק סטעיט האט זיך אנגעשלאסן אין די געטריישאפט פון אונזער באורד  
  באר פאר נייע דורות." און שטיצער צו מאכן דאס גאנצע פון פרעדעריק טשורטש'ס חלום אפנ

   
  די פון  איבערפארבונג דרויסנדיגע  גענצליכע א אריין:  נעמען יאר קומענדיגן דעם  אין פראיעקטן נאך

 6) פאסיליטי מעינטענענס פארגעשריטענע גאר א פון אויפבוי  דאלער(; מיליאן 1.5) הויז היסטארישע
  און לייטינג הימל עטונקעל געגנט, פארקינג ADA נייע  אויסגוס, און דאמבע א  פון צוריקשטעלונג מיליאן(;
  דאלער(. מיליאן 2) סארטן פלענט  נעיטיוו

   
׳עמפייער סטעיט דעוועלאפמענט׳ וויצע פרעזידענט און עקזעקיוטיוו דירעקטאר פון טוריזם ראס די.  

שטיצן וויכטיגע טוריזם   I LOVE NY, ״דורך די מארקעט ניו יארק פראגראם, טוט לעווי האט געזאגט
. די אייגנארטיגע וועג דורך היסטאריע  Olanaפראיעקטן אינעם ראיאן אזוי ווי די פארבעסערונגען ביי 

אטראקציע העלפן דערציילן די געשיכטע פון די האדסאן וואלי, און לייגט צו אויף א וואונדערבארן אופן  
, פון היסטארישע היימען ביז סקולפטור פארקס ביז  אלעס וואס איז פארהאן צו זען און טון אינעם ראיאן

'ס אפגרעידס ווען  Olanaאויסגעצייכנטע עסנווארג און געטראנקען וואס ווערן צוגעשטעלט. 
טראנספארמירן דעם באזוכער ערפארונג ביי דעם גאר אינטערעסאנטן דעסטינאציע וואס באגריסט געסט 

  פון איבער די גאנצע וועלט." 
   

דארין העריס   CEOטעיט ענערגיע פארשונג און אנטוויקלונג אויטאריטעט פרעזידענט און ניו יארק ס
קוקט ארויס צו נאכפאלגן די פארשריט פון די פארבעסערונגען ביי די   NYSERDA, " האט געזאגט

Olana   סטעיט היסטאריק סייט, וואס וועט דינען אלס ביישפיל פאר ריינע און שטאנדהאפטיגע דעזיין
שפארזאמע און עלעקטריפיקאציע פיטשורס, ריינע באנייבארע סאלער -מיטן ארייננעמען ענערגיע

דער   ענערגיע און עלעקטרישע אויטא טשארדזשינג פאר אן אלגעמיין נידריגערע קארבאן פוטפרינט.
יעקט וועט פארבעסערן דאס וואס איז שוין א דיאמאנט אין די האדסאן קאמיוניטי בשעת'ן צושטעלן  פרא

זייט שטאנדפונקט ווי אויך מעינטענענס -די געזונטהייט בענעפיטן פון א גרינערע סייט פון די באזוכער
ביז  85%מישאנס הונטער די קוליסן אין שטיצע פון די קלימאט אקט ציל צו פארמינערן גרינהויז גאז ע



2050 ". 
  

סטעיט היסטאריק סייט איז אן   Olana, " ניו יארק סטעיט סענאטאר דאפנע דזשארדען האט געזאגט
ארכיטעקטורישע, קולטורישע, און ארטיסטיק שיינקייט. עס איז כמעט אוממעגליך צו איבערטרייבן ביים  

זוי נאנט צו אונזערע לאקאלע קאמיוניטיס. שילדערן ווי גליקליך מיר זענען צו האבן די נאציאנאלע אוצר א
קום איך צוריק אינספירירט, האבנדיג געלערנט עפעס ניי און מיט א   Olanaיעדעס מאל וואס איך באזוך 

טיפערע שעצונג צו די קלוגע, טאלאנטפולע, און אומפארגלייכבארע פאראויסשאצונג פון פרעדעריק  
איז איינע פון די עכטע אמעריקאנער קולטורישע רירשטיינער און איך בין צופרידן צו   Olanaטשורטש. 

מיליאן דאלערדיגע קאפיטאל פארבעסערונג פראיעקט זיך אנהויבן, ספעציעל אויפבוי פון די   25זען די 
יד  פרעדעריק טשורטש צענטער. קרעדיט צו גאווערנער האקול און סטעיט פארקס קָאמיסיָאנערין קולעסי

פארן פאראויסשטופן דעם אינציאטיוו און פארן שטענדיג מאכן אונזער סטעיט היסטאריק סייטס און  
פארקס א פובליק פריאריטעט. איך קען נישט ווארטן צוריקצוקומען און זען דעם פארענדיגטן פראיעקטט  

ר אונזער האדסאן  , וואס איז א ריכטיגער אוצר פאOlanaאון די פילע נייע וואונדערבארע צוגאבעס צו 
  וואלי, קאפיטאל ראיאן, און גאנצע סטעיט." 

   
, קרוין צירונג פון די הָאדסאן וואלי, איז א מעקא  Olana"  אסעמבלימיטגליד דידי בארעט האט געזאגט,

פאר די וואס האבן הנאה פון אמעריקאנער ארט, אויסנאם ארכיטעקטור, אויגפארכאפנדע הייקס און  
פרעדעריק טשורטש באזוכער צענטער וועט באקענען באזוכער מיטן מענטשן   די נייע פאנאראמעס.

'טע יאר הונדערט קאלעכער, ארכיטעקט, פארמער און סאשעל אקטיוויסט 19הונטערן לאנדמארק, א 
'סטן יאר הונדערט.איך בין צופרידן צו האבן 21וועמענ'ס אנדענק פארבלייבט יעצטיג טיף אריין אינעם 

מיליאן דאלער לעגיסלאטיווע גרענט צו העלפן מיט די בוי ארבעט פון די נייע,   1ט א לעצטנס פארזיכער
נייטראלע באזוכער צענטער און איך דאנק גאווערנער קעטי האקול סיי פאר איר -קארבאן

און איר אנערקענונג פון איר עקאנאמישע ווירקונג אויף אונזער   Olanaשטאנדהאפטיגע שעצונג פון 
  ראיאן און די סטעיט." 

  
"איך וויל באדאנקען גאווערנער האקול פארן אנערקענען   מעיאר קאמאל דזשאנסאן האט געזאגט,

Olana סטעיט היסטאריק סייט אלס די ארכיטעקטור און קולטור וואונדער וואס עס איז. די נייע, קארבאן-
ייטראלע פרעדעריק טשורטש באזוכער צענטער וועט זיין די פערפעקט אריינפיר צום ראיאן פאר  נ

ן וואלי זייער  באזוכער און דערמאנען די לאקאלע איינוואוינער פארוואס זיי האבן אזוי ליב צו רופן הָאדסא
האט צו צושטעלן   Olanaהיים. איך קוק ארויס צו הנאה האבן פון די איבערגעמאכט סייט און אלעס וואס 

  ווען דער פראיעקט ווערט פארענדיגט." 
  

TOP גרענטס און ביישטייערונגען פריוואטע אין דאלער  מיליאן 10 אומגעפער אויפגעטריבן האט  
  טוריזם ריזשאנעל NY מארקעט  דעוועלאּפמענט סטעיט עמפייער  דאלער מיליאן 1.4 א אריינרעכענענדיג

  לונגאנטוויק און פארשונג  ענערגיע סטעיט יארק ניו די פון   שטיצע אין דאלער מיליאן  1.8 און גרענט
Authority, Development and Research Energy State York New ) אויטאריטעט'ס

NYSERDA) פראגראם. גרענט אנטוויקלונג עקאנאמישע קאמיוניטי נייטראלע קארבאן  
   

דער דעזיין פון די נייע פרעדעריק טשורטש צענטער פארמאכט א גאנצע געביידע סיסטעמס צוגאנג צו  
דערגרייכן א נידריגע ענווייראנמענטל איינדרוק און פארמינערטע ענערגיע באנוץ מיט מינימאלע 

פאר   'ס באזוכער מעגליכקייט דורכן דינען אלס באזעOlanaמעיטענענס.עס וועט אויך פארברייטערן  
בוי ארבעט איז פלאנירט זיך צו אנהויבן   סייטווייד אינטערפרעטיוו פראגראמירונג און פארוויילונג באנוץ.

עס וועט זיין א סאלער באשטאנדטייל וואס  .2024מיט אן עפענונג דאטום פון פרילינג   2023אין פרילינג  
    דארף נאך ווערן דעזיינ'ט.

   



צענטער און פאסיליטי אפעראציעס, האט זיך שוין אנגעהויבן דעזיין   צו באשיינען די פרעדעריק טשורטש
די געביידע וועט   מעינטענענס געביידע. Olanaאויף די פארברייטערונג און אפגרעיד פון די עקזיסטירנדע 

האבן נייע פונקציעס אזוי ווי עלעקטריק עקוויּפמענט און וויהיקל טשארזשינג סטאנציעס און  
סייט פארבעסערונגען וועלן ארייננעמען בעסערע צירקולאציע אין און   פאסיליטיס. פארבעסערטע שטאב

ארום די מעינטענענס געגנט מיט פראוויזשאנס פאר בעסערע עקוויּפמענט און מאטריאלן סטארעדזש  
  .2024די פאזע האט א פארענדיגונג דאטום פון שפעט אין  פאסיליטיס.

   
אריינרעכענענדיג פענסטער,   2023'ס דרויסן אין  Olanaדער פראיעקט נעמט אויך אריין איבערפארבן  

טירן, פארטשעס און באצירנדע ווינקלען.באגרעניצטע וואודווארק רעסטארעישאן און אסבעסטאס  
  עבעיטמענט פון די פענסטער גלאזור וועט אויך זיין טייל פון דעם פראיעקט.

   
ענען פארבעסערונגען צו די היסטארישע פארם קאמפלעקס אויפן וועג, רוקנדיג א  אין צוגאב, ז

צייטווייליגע פארקינג געגנט אינעם פארם קאמפלעקס צו צוריקשטעלן די היסטארישע איין עיקער קאך  
פארקינג נעבן קאזי קאטעדזש, און פארריכטן דעם דאמבע און    ADAגארטן, פארבעסערן לייטינג, מאכן 

  אינעם טייך.  אויסגוס
   

די ניו יארק סטעיט אפיס פון אפיס פון פארקס, פארוויילונג, און היסטאריע אפהיטונג זעהט איבער מער  
פארקס, היסטארישע פלעצער, פארוויילונג טרעילס, גאלף קורסעס, שיף פארטן און מער,   250פון  

מער אינפארמאציע איבער סיי   פאר מיליאן מענטשן יערליך.  78וועלכע ווערן באזוכט דורך מער פון  
State NY , דַאונלָאודט די אומזיסטע www.parks.ny.govוועלכע פון די פארוויילונג ערטער, באזוכט 

Explorer Parks   פארבינדט אייך אויך דורך  ּ. 518.474.0456טעלעפאן עּפ אדער רופטFacebook  ,
Instagram  אוןTwitter .  
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