
 
 גאווערנער קעטי האקול   1/5/2023  אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

מיליאן דאלארדיגע רענאוואציע פון סערענק   7גאווערנער האקול אנאנסירט פארענדיגונג פון כמעט 
  לעיק סיוויק סענטער

  
זאל וועט זיין די פלאץ וואו די 'קוירלינג' פארמעסט וועט אפגעהאלטן ווערן דורכאויס די  

  אלוועלטליכע אוניווערסיטעט שפילן 2023בעפארשטייענדע לעיק ּפלעסיד 
  

רענאווירטע איינריכטונג פארבעסערט ראיאנישע סּפארטס אינפראסטרוקטור צו שטיצן צוקופנטיגע  
   איינריכטונגען ORDAגעשעענישן, באגלייט סטעיט אינוועסטירונגען אין  

  
אריבער די נָארט קאנטרי ראיאן; טיקעטס דא צו באקומען   22-12שפילערייען קומען פאר יאנואר 

  דא
  
  

מיליאן דאלארדיגע    7גאווערנער קעטי האקול האט היינט אנאנסירט די פארענדיגונג פון די כמעט 
- יאריגע נישט -רענאוואציע פראיעקט ביי סערענעק לעיק סיוויק סענטער אין פרענקלין קאונטי. די גאנץ

אינעווייניגע און  פארדינסט פארוויילונג און געשעענישן איינריכטונג איז אריבערגעגאנגען באדייטנדע -פאר
דרויסנדיגע פארבעסערונגען, און די פארענדיגונג קומט אין צייט פאר די בעפארשטייענדע לעיק ּפלעסיד  

2023 FISU   און די צענטער וועט זיין 12אלוועלטליכע אוניווערסיטעט שפילן וועלכע הויבן זיך אן יאנואר ,
עסטן וועלן פארקומען. דער פראיעקט איז געשטיצט  די פלאץ וואו די מענער און פרויען 'קוירלינג' פארמ

 Upstate Revitalizationמיליאן דאלאר אין אּפסטעיט אויפלעבונג אינציאטיוו ) 5געווארן דורך מער פון 
Initiative  געלטער פון עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט דורך די נָארט קאנטרי ראיאנישע עקאנאמישע )

  (.th Country Regional Economic Development CouncilNorאנטוויקלונג קאונסיל )
  

"אזוי ווי ניו יארק'ס נארט קאנטרי ראיאן נעמט אויף באזיכער פון ארום די גאנצע וועלט פאר די 
אלוועלטליכע אוניווערסיטעט שפילן, האבן מיר אן אייגנארטיגע געלעגנהייט צו ארויסווייזן אונזערע  

עק לעיק סיוויק קלאסיגע קאנקורירנדע ווינטער ספארטס איינריכטונגען מיט די רענאווירטע סערענ-ערשט
"די רענאווירטע סיוויק סענטער וועט נישט נאר גיבן די   האט גאווערנער האקול געזאגט.סענטער", 

בעסטע ערפארונג פאר קורילינג שפילער און אנהענגער, נאר עס וועט אויך פארשטערקערן צוקונפטיגע 
 ן די גאנצע נארט קאנטרי ראיאן."  דורות פון יונגווארג סּפארטס גרופעס, אונזערע לאקאלע קאמיוניטיס או

  
  און קאמישאנער, הָאוּפ נייט, האט געזאגט, CEOעמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט פרעזידענט, 

אלוועלטליכע אוניווערסיטעט שפילן קומען נאענטער זענען מיר   FISU 2023"אזוי ווי די לעיק ּפלעסיד 
באגייסטערט צו פייערן די פארענדיגונג פון די רענאווירטע סערענעק לעיק סיוויק סענטער. די צענטער  

קלאסיגע -איז א וויכטיגע קאמיוניטי שותף, און די רענאוואציעס וועלן פארזיכערן אז עס בלייבט אן ערשט
  רטס און געשעענישן זאל פאר פילע יארן אין די צוקונפט."ווינטער סּפא 
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מיליאן דאלארדיגער אינפראסטרוקטור אינוועסטירונג פראיעקט האט אריינגערעכנט   7די כמעט 
שפארזאמקייט, פייער און זיכערהייט -אינעווייניגע און דרויסנדיגע רענאוואציעס, ווי אויך ענערגיע

נגען צו די אייז רינק האבן פארזיכערט אז די אייז אויבערפלאך קומט  פארבעסערונגען. די פארבעסערו
קלאסיגע פארמעסט סטאנדארטן. נאך פארבעסערונגען צו די קיך, לַאקער צימערן און -נאך ערשט

ביישויער זיצן אפפערן א בעסערע ערפארונג פאר די ספארטסלער און די באזיכער, און עס שטעלט אוועק  
שטערקערע פאזיציע צו צוציהען צוקונפטיגע געשעענישן, פארשטערקערנדיג די   סערענעק לעיק אויף א

ראיאנישע סּפארטס פארמעסטן אינפראסטרוקטור. דער פראיעקט קומט אין די זעלבע צייט פון די נָארט  
קאנטרי ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל'ס סטראטעגיע צו פארשטערקערן די ראיאן'ס  

טס ברענד דורכן צוציהען אינטערנאציאנאלע סּפארטס געשעענישן וועלכע וועלן  גלאבאלע סּפאר
אויפטרייבן פריוואטע אינוועסטירונג און דזשאב וואוקס און צו פארשנעלערן די רענאוואציע פון די ארטיגע  

  סּפארטס און געסט איינריכטונגען.
  

טאגיגע ווינטער סּפארט געשעעניש און א חינוך'דיגע  -11שפילן זענען א  FISU 2023די לעיק ּפלעסיד 
 1,500אין קאמיוניטיס ארום די נארט קאנטרי. כמעט  22-12פעסטיוואל וואס קומט פאר אום יאנואר 

ווינטער   12לענדער וועלן זיך באטייליגן אין די  46אוניווערסיטעטן און  540סּפארטסלער פון מער פון 
קָאנטרי  -מעדאל געשעענישן. פארמעסטן רעכענען אריין אלּפיין סקיען, בייעטלאן, קרָאס 86און  סּפארטס 

סקי, אייז הַאקי, נָארדיק קאמביינד, סקי טאנצן,  -סקיען, קוירלינג, פיגור סקעיטינג, פריסטייל און פרי
  סנָאובָאורדינג און סּפיעד סקעיטינג.

  
ווינטער סּפארטס אנהענגער צו סערענעק לעיק און לעיק ּפלעסיד און  די שפילן וועלן אויך צוציהען טויזנטע

צו די ארומיגע קאמיוניטיס, אריינרעכענענדיג קענטאן, נָארט קריק, ּפאטסדעם און ווילמינגטאן. מער  
   .דא אינפארמאציע איבער די שפילן, אריינרעכענענדיג טיקעט איינקויפונג אפציעס, איז פארעפנטליכט 

  
"אין נאמען פון די ַאלי בוירגעס, סערענעק לעיק סיוויק סענטער בָאורד מיטגליד, האט געזאגט, 

סערענעק לעיק סיוויק סענטער בָאורד ָאוו דירעקטארס און פארוואלטונג מאנשאפט וויל איך איבערגעבן 
אז מיר זענען שטאלץ צו פייערן די פארענדיגונג פון אונזער אינפראסטרוקטור אינוועסטירונג און  

די עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט,   פארברייטערונג פראיעקט. מיר ווילן באדאנקען גאווערנער האקול, 
אן וועם   —די נָארט קאנטרי ראיאנישע עקאנאמישע אנטוויקלונג קאונסיל און אונזערע לאקאלע שטיצער 

דער געוואלדיגער פראיעקט וואלט נישט געקענט געשעהן. אזוי ווי מיר גרייטן זיך צו אויפנעמען די  
די מאדערניזאציעס און פארבעסערונגען צו די  אינטערנאציאנאלע קוירלינג קאמיוניטיס, האבן

קלאסיגע ווינטער  -איינריכטונגען נאך מער פארשטערקערט די סערענעק לעיק ראיאן אלץ אן ערשט
סּפארטס דעסטינאציע און א פירער אינעם שטיצן די קינדער, פאמיליעס און קאמיוניטיס פון די נארט  

  קאנטרי." 
  

טעיט אינוועסטירונגען צו פארשטערקערן די ראיאן'ס ווינטער ספארטס  דער פראיעקט באגלייט אנדערע ס
אין לויף פון די פארגאנגענע זעקס יאר האט ניו יארק סטעיט אינוועסטירט מער פון   אינפראסטרוקטור.

 Olympic Regionalמיליאן דאלאר סטעיט'ס אלימפישע ראיאנישע אנטוויקלונג אויטאריטעט )  550
ty, ORDADevelopment Authori  איינריכטונגען צו העלפן באפעסטיגן די פאזיציע פון די ראיאן אלץ )

פלעצער זענען אפן א גאנץ יאר פאר געשעענישן,   ORDAא גלאבאלע ווינטער ספארט דעסטינאציע. די  
קלאסיגע ערפארונגען און -ספארטסלער טרענירונג און פארוויילונג, בשעת'ן אהערשטעלן ערשט

מיליאן באזיכער, אויפטרייבנדיג איבער   68.5פארמעסטן. לעצטע ווינטער האט ניו יארק ענטפאנגען 
  ן באזיכער.ביליאן דאלאר אין דירעקטע שפענדונגען פו 16.1

  
'ער יארן צו שטיצן יונגווארג  1970די סערענעק לעיק סיוויק סענטער איז צום ערשט געבויט געווארן אין די 

י אין די ראיאן. אין  אוועקגעשטעלט געווארן צו   .Saranac Lake Civic Center, Incאיז  1989הַאָ
איבערנעמען די ליעס פון דעם ארענע און צו אויפהאלטן די איינריכטונג. די צענטער האלט אפ ווינטער 
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ספארטס שפילן, אריינרעכענענדיג הַאקי, קוירלינג און פיגור סקעיטינג, ווי אויך געשעענישן וועלכע האבן  
פיסיגע צענטער האט  -סקוועיר 24,000ן האנדל ירידים. די  נישט צו טוהן מיט סּפארטס ווי ליציטאציעס או

ער צימערן און א נייע לַאבי מיט  -סקוועיר 15,000 פיס פון אפענע שטח און רעכנט אריין זעקס נייע לַאָ
  הייצונג און קילונג און א גאלעריע אויפן צווייטע שטאק מיט הייצונג.

  
"די סערענעק  עקטארין, עשלי וואלדען, האט געזאגט, עדירַאנדעק סּפארטס קאונסיל עקזעקיוטיוו דיר

לעיק סיוויק סענטער איז אריבערגעגאנגען א געוואלדיגע טראנספארמאציע אין גאר א קורצע תקופה. א  
דאנק פאר יעדער וואס האט געארבעט מידלאז אויף דעם פראיעקט. איינס פון די הויפט מיסיעס פון די 

טליכע אוניווערסיטעט שפילן איז צו איבערלאזן אן אייביגע ירושה. די  אלוועל FISU 2023לעיק ּפלעסיד 
סיוויק סענטער וועט איבערלאזן אן אייביגע ירושה פאר די סערענעק לעיק קאמיוניטי פאר פילע יארן אין  
די צוקונפט. איך מוטיג יעדן איינעם זיך צו באטייליגן ביי די קוירלינג שפילערייען און זעהן ערשטהאנטיג  

  וואס איז עררייכט געווארן."
  

"מיט די אלוועלטליכע אוניווערסיטעט שפילן פלאנירט צו  סטעיט סענאטאר דען סטעק האט געזאגט, 
זיך אנהויבן קומענדיגע וואך, איז דאס פארענדיגונג פון די פארבעסערונגען ביי די סערענעק לעיק סיוויק 

סענטער נאך א שטיקל אין דעם פאזל צו פארזיכערן אז אונזער ראיאן איז גרייט פאר די פלוס פון 
. די פארבעסערונגען וועלן אויך מאכן די צענטער פאר א הויפט פלאץ פאר  סּפארטסלער און באזיכער

סּפארטס און אנדערע געשעענישן נאך די שפילן, און איך ערווארט עס צו זיין א וויכטיגע טייל פון אונזערע  
  קאמיוניטיס אין די צוקונפטיגע יארן." 

  

צוטריט צו פארוויילונג מאכט א געוואלדיגע חילוק  " אסעמבלי מיטגליד בילי דזשָאונס האט געזאגט, 
ווען עס קומט צו קוואליטעט פון לעבן, און די סטעיט'ס אינוועסטירונג אין די סערענעק לעיק סיוויק  

סענטער וועט ברענגען צאללאזע סּפארטס געשעענישן און געלעגנהייטן צו די געגנט סיי פאר לאקאלע  
סטן צו געניסן. די לעצטיגע פארבעסערונגען זענען א הויפט באשטאנדטייל  איינוואוינער און סיי פאר טורי

פון די פלענער ארויפצושטעלן די נָארט קאנטרי אויף די מאפע פאר צוקונפטיגע אינטערנאציאנאלע  
סּפארטס פארמעסטן בשעת'ן אויך מאכן וויכטיגע פארבעסערונגען פאר א שאצבארע קאמיוניטי אוצר.  

אלוועלטליכע  FISUזעהן די פארבעסערונגען דורכאויס די בעפארשטייענדע  איך קוק ארויס צו
אוניווערסיטעט שפילן, און איך מוטיגן יעדן איינעם צו קומען זעהן די קוירלינג פארמעסטן ביי די סיוויק 

  "סענטער.

  
"איך קען נישט אויסדרוקן ווי סאך די סערענעק  סערענעק לעיק מעיאר דזשימי וויליאמס האט געזאגט, 

לעיק סיוויק סענטער האט געמיינט פאר אונזער קאמיוניטי פאר צענדליגע יארן. עס האט געמאכט א  
ארטסלער,  פאזיטיווע טויש פאר צאללאזע יונגע לעבנס און עס האט אונז אלע צוזאמגעברענגט אלץ סּפ

שטאלצע עלטערן און שכנים. זינט איך בין געווען א קליינע יונגל וואס האט זיך געלערנט סקעיטינג האט  
די סיוויק סענטער געקעמפט יעדע יאר צו איבערלעבן אויף די בלוט, שווייס און טרערן פון וואלונטירן און 

יינריכטונג וואלט קיינמאל נישט מעגליך  ברייטהארציגע נדבנים. די פולשטענדיגע רענאוואציע פון די א
געווען אן די הילף פון ניו יארק סטעיט. די מאדערניזאציעס און פארבעסערונגען וועלן פארזיכערן אז עס  

בלייבט א הויפט דעסטינאציע פאר פילע דורות אין די צוקונפט. איך וויל באדאנקען פון טיפן הארץ ניו  
דאס ערמעגליכט. אזוי ווי מיר באגרוסן די אינטערנאציאנאלע  יארק סטעיט און אלע וועלכע האבן 

קאמיוניטי פאר די אלוועלטליכע אוניווערסיטעט שפילן, קוקן מיר ארויס צו פארשטעלן סערענעק לעיק  
  פאר די וועלט."

  

"איך בין באגייסטערט מיט די העריעטסטַאון סּוּפערווייזאר, דזשָארדענע מעלעק, האט געזאגט, 
רטע סערענעק לעיק סיוויק סענטער, און איך קוק ארויס צו אויפנעמען די גאנצע וועלט דורכאויס  רענאווי

די אלוועלטליכע אוניווערסיטעט שפילן קומענדיגע וואך. א ריזיגע דאנק פאר די אין אונזער קאמיוניטי 
יך, גאווערנער האקול  וועלכע האבן אריינגעלייגט די צייט, מיה און ענערגיע אין דעם פראיעקט. א דאנק אי



און עמּפייער סטעיט דעוועלאּפמענט, פאר אייער שטיצע, און איך קען נישט ווארטן צו ארויפגיין אויף די 
  אייז ביי די זונטאג נאכמיטאג פובליק סקעיטינג."
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