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GUBERNATOR HOCHUL OGŁOSIŁA ZAKOŃCZENIE MODERNIZACJI OBIEKTU 
SARANAC LAKE CIVIC CENTER O WARTOŚCI BLISKO 7 MLN USD  

  
Obiekt będzie miejscem rozgrywania zawodów curlingowych podczas 

zbliżających się Światowych Igrzysk Uniwersyteckich w Lake Placid w 2023 r.  
  

Zmodernizowane centrum wzmacnia regionalną infrastrukturę sportową, 
wspierając przyszłe wydarzenia i uzupełnia inwestycje stanowe w obiektach 

ORDA  
  

Igrzyska odbędą się w dniach 12-22 stycznia w całym regionie North Country; 
bilety są dostępne tutaj  

  
  
Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś zakończenie projektu modernizacji obiektu 
Saranac Lake Civic Center w hrabstwie Franklin, którego wartość wyniosła blisko 7 mln 
USD. Ten całoroczny, niekomercyjny obiekt rekreacyjno-rozrywkowy przeszedł 
znaczące ulepszenia wewnętrzne i zewnętrzne, a jego ukończenie zbiega się z 
nadchodzącymi Światowymi Igrzyskami Uniwersyteckimi w Lake Placid w 2023 r. (Lake 
Placid 2023 World University Games), organizowanymi przez FISU, które rozpoczną się 
12 stycznia. Projekt uzyskał wsparcie w wysokości ponad 5 mln USD z funduszy 
Inicjatywy na rzecz Rewitalizacji Północnej Części Stanu (Upstate Revitalization 
Initiative) przyznanych przez Empire State Development, za pośrednictwem 
Regionalnej Rady Rozwoju Gospodarczego Regionu North Country (North Country 
Regional Economic Development Council).  
  
„Podczas gdy region North Country w stanie Nowy Jork wita gości z całego świata na 
Światowych Igrzyskach Uniwersyteckich, a modernizacja obiektu Saranac Lake Civic 
Center to wyjątkowa okazja do zaprezentowania naszych światowej klasy obiektów do 
uprawiania sportów zimowych”, powiedziała gubernator Hochul. „Modernizacja 
obiektu Civic Center nie tylko zapewni optymalne warunki dla curlingowców i kibiców, 
pozwoli też wspierać przyszłe pokolenia młodzieżowych grup sportowych, nasze 
lokalne społeczności i cały region North Country”.  
  
Prezes, dyrektor naczelna i komisarz Empire State Development, Hope Knight, 
powiedziała: „Wraz z nadchodzącymi Światowymi Igrzyskami Uniwersyteckimi w Lake 
Placid w 2023 r., z radością świętujemy ukończenie rewitalizacji obiektu Saranac Lake 
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Civic Center. Centrum jest ważnym partnerem społeczności, a te modernizacje 
zapewnią, że pozostanie ono pierwszorzędnym miejscem do uprawiania sportów 
zimowych i organizacji imprez przez kolejne lata”.  
  
Projekt o wartości blisko 7 mln USD obejmował renowacje wewnętrzne i zewnętrzne, a 
także poprawę efektywności energetycznej, bezpieczeństwa i ochrony 
przeciwpożarowej. Ulepszenia lodowiska zapewniły, że jego powierzchnia spełnia 
światowe standardy konkurencji. Dodatkowa modernizacja kuchni, szatni i miejsc 
siedzących dla widzów zapewni lepsze wrażenia zawodnikom i gościom oraz sprawi, że 
Saranac Lake będzie w stanie przyciągać przyszłe wydarzenia, wzmacniając regionalną 
infrastrukturę sportową. Projekt zbiega się ze strategią Rady Rozwoju Gospodarczego 
Regionu North Country, która dąży do wzmocnienia globalnej marki sportowej regionu 
poprzez przyciąganie międzynarodowych wydarzeń sportowych, które stymulowałyby 
prywatne inwestycje i wzrost liczby miejsc pracy, a także byłyby katalizatorem renowacji 
obiektów sportowych i hotelarskich.  
  
Igrzyska w Lake Placid w 2023 r. to 11-dniowe zimowe wydarzenie sportowe i festiwal 
edukacyjny, odbywające się w dniach 12-22 stycznia w społecznościach całego regionu 
North Country. Blisko 1500 sportowców z ponad 540 uczelni i 46 krajów weźmie udział 
w 12 sportach zimowych i 86 wydarzeniach zakończonych przyznaniem medalu. 
Zawody obejmują narciarstwo alpejskie, biathlon, biegi narciarskie, curling, łyżwiarstwo 
figurowe, freestyle i freeski, hokej na lodzie, kombinację norweską, skoki narciarskie, 
snowboard i łyżwiarstwo szybkie.  
  
Igrzyska przyciągną również tysiące fanów sportów zimowych do Saranac Lake i Lake 
Placid oraz okolicznych miejscowości, w tym Canton, North Creek, Potsdam i 
Wilmington. Więcej informacji na temat Igrzysk, w tym możliwości zakupu biletów, 
można znaleźć tutaj.  
  
Członek zarządu Saranac Lake Civic Center, Ollie Burgess, powiedział: „W imieniu 
zarządu Saranac Lake Civic Center i zespołu zarządzającego jesteśmy dumni, że 
możemy świętować zakończenie naszego projektu ulepszenia i rozbudowy. Chcemy 
podziękować gubernator Hochul, Empire State Development, Regionalnej Radzie 
Rozwoju Gospodarczego Regionu North Country oraz naszym lokalnym orędownikom, 
bez których ten niesamowity projekt nie mógłby się odbyć. Przygotowując się do 
przyjęcia międzynarodowej społeczności curlingowej, modernizacja i ulepszenia tego 
obiektu jeszcze bardziej umacniają pozycję regionu Saranac Lake jako światowej klasy 
miejsca do uprawiania sportów zimowych oraz lidera we wspieraniu dzieci, rodzin i 
społeczności w North County”.  
  
Projekt ten jest uzupełnieniem innych inwestycji stanowych mających na celu rozwój 
infrastruktury sportów zimowych w regionie. W ciągu ostatnich sześciu lat stan Nowy 
Jork zainwestował ponad 550 mln USD w obiekty stanowego Urzędu Regionalnego 
Rozwoju Olimpijskiego (Olympic Regional Development Authority, ORDA), aby pomóc 
w zmianie pozycji regionu jako miejsca do uprawiania sportów zimowych. Obiekty 
ORDA są otwarte przez cały rok w celu organizacji imprez, treningów sportowców i 
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rekreacji, zapewniając jednocześnie światowej klasy doświadczenia i zawody. Ostatniej 
zimy do stanu Nowy Jork przybyło 68,5 milionów gości, którzy wygenerowali ponad 16,1 
mld USD bezpośrednich wydatków turystów.  
  
Saranac Lake Civic Center zostało zbudowane w latach siedemdziesiątych, aby 
wspierać młodzież grającą w hokeja w regionie. W 1989 roku utworzono Saranac Lake 
Civic Center, Inc. w celu przejęcia dzierżawy areny i prowadzenia obiektu. W centrum 
organizowane są sporty zimowe, w tym hokej, curling i łyżwiarstwo figurowe, a także 
imprezy pozasportowe, takie jak aukcje i targi. Centrum o powierzchni 24 000 stóp 
kwadratowych ma 15 000 stóp kwadratowych nieprzerwanej otwartej przestrzeni i 
zawiera sześć nowych szatni, a także nowy ogrzewany i klimatyzowany hol oraz 
ogrzewaną antresolę na drugim piętrze.  
  
Dyrektor wykonawcza Rady Sportu regionu Adirondack, Ashley Walden, 
powiedziała: „Obiekt Saranac Lake Civic Center w bardzo krótkim czasie przeszedł 
niesamowitą transformację. Dziękuję wszystkim, którzy niestrudzenie pracowali nad tym 
projektem. Jedną z głównych misji Światowych Igrzysk Uniwersyteckich w Lake Placid 
w 2023 r. jest pozostawienie po sobie trwałego dziedzictwa. To centrum pozostawi 
trwałe dziedzictwo dla społeczności Saranac Lake na długie lata. Zachęcam wszystkich 
do wzięcia udziału w zawodach curlingowych podczas Igrzysk i na własne oczy 
doświadczania tych zmian”.  
  

Senator stanu, Dan Stec, powiedział: „W związku z rozpoczynającymi się w 
przyszłym tygodniu Światowymi Igrzyskami Uniwersyteckimi, zakończenie modernizacji 
obiektu Saranac Lake Civic Center jest kolejnym elementem zapewniającym, że nasz 
region jest przygotowany na napływ sportowców i gości. Ulepszenia te sprawią, że 
centrum stanie się głównym ośrodkiem sportowym i miejscem innych wydarzeń również 
po zakończeniu igrzysk i spodziewam się, że będzie to ważna część naszej 
społeczności przez wiele lat”.  

  

Członek Zgromadzenia, Billy Jones, powiedział: „Dostęp do rekreacji ma ogromny 
wpływ na jakość życia, a inwestycje stanowe w Saranac Lake Civic Center sprawią, że 
mieszkańcy i turyści będą mogli korzystać z licznych wydarzeń sportowych i możliwości. 
Ostatnie ulepszenia są kluczową częścią umieszczenia regionu North Country na mapie 
przyszłych międzynarodowych zawodów sportowych, a jednocześnie wprowadzają 
ważne ulepszenia do cenionego zasobu społeczności. Z niecierpliwością czekam, by 
zobaczyć te ulepszenia podczas nadchodzących Światowych Igrzysk Uniwersyteckich i 
zachęcam wszystkich do obejrzenia zawodów curlingowych w Civic Center”.  

  
Burmistrz Saranac Lake, Jimmy Williams, powiedział: „Nie potrafię wyrazić tego, co 
obiekt Saranac Lake Civic Center znaczy dla naszej społeczności od dziesięcioleci. 
Zmienia on na lepsze życie niezliczonych młodych ludzi i zbliża nas wszystkich jako 
sportowców, dumnych rodziców i sąsiadów. Od momentu byłem małym chłopcem 
uczącym się jeździć na łyżwach, Civic Center co roku walczy o przetrwanie dzięki 
poświeceniu, trudom i łzom wolontariuszy oraz hojnych darczyńców. Ten gruntowny 
remont obiektu nigdy nie byłby możliwy bez pomocy stanu Nowy Jork. Te modernizacje 



i ulepszenia sprawią, że obiekt będzie służył kolejnym pokoleniom. Pragnę serdecznie 
podziękować stanowi Nowy Jork i wszystkim, którzy przyczynili się do tego, że jest to 
możliwe. Witając międzynarodową społeczność curlingową na Światowych Igrzyskach 
Uniwersyteckich, nie możemy się doczekać, aby pokazać Saranac Lake światu”.  
  

Radna z Harrietstown, Jordanna Mallach, powiedziała: „Jestem podekscytowana 
modernizacją Saranac Lake Civic Center i nie mogę doczekać się, aby powitać świat 
podczas Światowych Igrzysk Uniwersyteckich w przyszłym tygodniu. Ogromnie dziękuję 
tym, którzy włożyli w ten projekt czas, działania i energię. Dziękuję gubernator Hochul i 
Empire State Development za wsparcie i nie mogę doczekać się, kiedy wejdę na lód w 
niedzielne popołudnie i pojeżdżę na łyżwach”.  

  

###  
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