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GUBERNATOR CUOMO OGŁASZA ROZPOCZĘCIE ROZBUDOWY HISTORYCZNEJ 
LOKALIZACJI W REGIONIE FINGER LAKES  

  
Projekt bramy podniesie atrakcyjność wejścia do parku Sonnenberg Gardens and 

Mansion State Historic Park  
  

Nowe centrum dla zwiedzających w budynku dawnej zbrojowni  
  

Gubernator Andrew M. Cuomo ogłosił dziś rozpoczęcie budowy nowego wejścia i 
bramy do parku Sonnenberg Gardens and Mansion State Historic Park w regionie 
Finger Lakes. Budowa nowego wejścia do parku to pierwszy etap wartego 6,1 miliona 
dolarów projektu w mieście Canandaigua w hrabstwie Ontario, który zakłada również 
renowację budynku dawnej zbrojowni rezerwy armii amerykańskiej i przekształcenie go 
w nowe centrum dla zwiedzających park Sonnenberg, kawiarnię oraz przestrzeń 
edukacyjną z rozbudowanym parkingiem.  
  
„Projekt ten przyczyni się do poprawy infrastruktury ważnego parku historycznego, który 
jest częścią tętniącej życiem i rozwijającej się gospodarki turystycznej regionu Finger 
Lakes", powiedział gubernator Cuomo. „Jeszcze więcej zwiedzających będzie mogło 
korzystać z uroków pięknego parku Sonnenberg Gardens and Mansion State Historic 
Park, a modernizacja zmniejszy jego wpływ na sąsiednie ulice oraz zwiększy 
atrakcyjność wejścia oraz bramy do położonej na jego terenie wiktoriańskiej 
posiadłości”.  
  
„Sonnenberg Gardens and Mansion State Historic Park to wyjątkowe dziedzictwo, które 
stanowi nieodłączną część tożsamości mieszkańców Canandaigua”, powiedziała 
zastępca gubernatora Kathy Hochul. „Dzisiejsze rozpoczęcie budowy w parku 
Sonnenberg to początek przekształcania go w światowej klasy atrakcję turystyczną, 
która spowoduje wzrost aktywności gospodarczej i zapewni małym przedsiębiorstwom 
tak bardzo potrzebny im impuls.”  
  
Zastępca gubernatora, Kathy Hochul, uroczyście ogłosiła rozpoczęcie realizacji projektu 
budowlanego, który był możliwy dzięki wcześniejszemu zakupowi przez park 1,6 akrów 
terenu przy ulicach Charlotte i Gibson oraz przekazaniu na jego rzecz przez Armię 
Stanów Zjednoczonych 3,5-akrowej działki ze zbrojownią.  
 
  



 

 

  
Do chwili obecnej projekt otrzymał wsparcie w wysokości 1 miliona dolarów z dwóch 
stanowych dotacji z programu Community Funding Application (CFA), jak również 
ponad 300 000 dolarów z trwającej kampanii zbierania funduszy przez grupę non-profit 
Friends of Sonnenberg, która zarządza tym terenem.  
  
Budowa nowego wjazdu i bramy przy autostradzie stanowej State Route 21 ma zostać 
ukończona wiosną 2022 r., zapewniając lepszą widoczność terenu i bezpośrednie 
połączenie ze stanowym systemem autostrad New York State Thruway. Powstanie tam 
również pętla autobusowa, a ruch z sąsiedniej ulicy mieszkalnej zostanie 
przekierowany. Projekt opracowało biuro Trowbridge Wolf Michaels Landscape 
Architects LLL, a prace budowlane realizuje firma City Hill Excavating z Penn Yan.  
  
Prace nad kontynuacją remontu zbrojowni będą postępować w miarę dostępności 
funduszy, natomiast pracownicy organizacji Friends of Sonnenberg już przenieśli swoje 
biura do budynku.  
  
Erik Kulleseid, komisarz stanowego Departamentu Parków, Rekreacji i 
Konserwacji Zabytków powiedział: „Ten wyjątkowy obiekt, z XIX-wieczną 
wiktoriańską rezydencją, ogrodami i kompleksem szklarni, jest jednym z dwóch 
formalnych ogrodów należących do parków stanowych. Dzięki wsparciu naszych 
partnerów z organizacji Friends of Sonnenberg, przewidziane ulepszenia jeszcze 
bardziej zwiększą jego atrakcyjność, jako jednej z głównych atrakcji turystycznych na 
terenie Finger Lake, przyczyniając się do rozwoju gospodarki turystycznej w tym 
regionie.”  
  
Senator Stanów Zjednoczonych, Charles Schumer, powiedział: „Cieszę się, że 
mogłem współpracować z przedstawicielami organizacji Sonnenberg, stanem Nowy 
Jork i lokalnymi interesariuszami, aby pomóc w realizacji wizji rozbudowy i modernizacji 
ogrodów Sonnenberg poprzez nabycie terenu dawnej rezerwy wojskowej. Możemy 
teraz stworzyć nową bramę, która będzie witać odwiedzających i przekształcić niegdyś 
nieużywany budynek federalny w centrum dla zwiedzających, miejsce do realizacji 
programów edukacyjnych oraz zapewnić odpowiedni parking i wiele innych atrakcji.”  
  
Współprzewodniczący Rady Rozwoju Gospodarczego Regionu Finger Lakes, 
prezes i dyrektor generalny izby handlowej Greater Rochester Chamber of 
Commerce, Bob Duffy, oraz dyrektor uczelni SUNY Geneseo, Denise Battles, 
powiedzieli:, „Projekt bramy powitalnej w Parku Sonnenberg Gardens and Mansion 
State Historic Park w Canandaigua z pewnością poprawi wrażenia osób 
odwiedzających ten piękny publiczny ogród. Ten przełomowy projekt dodatkowo 
przyczyni się do wzmocnienia turystyki w regionie, co ożywi lokalną gospodarkę.”  
  
Dyrektor wykonawczy organizacji Friend of Sonnenberg, David Hutchings, 
powiedział: „Nowe wejście i już istniejący budynek przyczynią się do powstania 
nowego parkingu, punktów dla zwiedzających, a w przyszłości do stworzenia centrum 
edukacyjnego dla społeczności, co wpłynie na ożywienie i wzrost gospodarczy nie tylko 



 

 

dla parku Sonnenberg Gardens and Mansion, ale także dla mieszkańców Canandaigua 
i regionu Finger Lake.”  
  
Burmistrz Canandaigua Village, Robert Palumbo, powiedział: „Fredrick Ferris i Mary 
Clark Thompson byliby dumni z tej nowej bramy do parku Sonnenberg Gardens, 158 lat 
po tym jak zbudowali tu swoją letnią rezydencję. Pragnieniem Pani Thompson było 
uczynienie Sonnenberg żywym pomnikiem pamięci jej męża, co stało się możliwe dzięki 
wysiłkom tak wielu osób na szczeblu federalnym, stanowym i lokalnym. To nowe 
Centrum dla Zwiedzających będzie edukować odwiedzających z całego świata na temat 
życia i filantropii Fredricka Ferrisa i Mary Clark Thompson.”  
  
Robin Dropkin, dyrektor wykonawczy Parks & Trails New York, powiedział: 
„Stowarzyszenie Parks & Trails New York z przyjemnością wsparło rozbudowę parku 
Sonnenberg Gardens and Mansion State Historic Site poprzez przyznanie dotacji Park 
and Trail Partnership Grant dla organizacji Friends of Sonnenberg. Organizacja ta jest 
wspaniałym przykładem tego, jak prywatne grupy non-profit wzmacniają i podtrzymują 
nasz wspaniały system parków.”  
  
Wśród darczyńców kampanii Friends of Sonnenberg są m.in. Elmira Savings & Loan 
(49 000 dolarów), Canandaigua Rotary Club (12 000 dolarów) i Lyons National Bank 
(10 000 dolarów).  
  
Stowarzyszenie Parks & Trails New York zapewniło również dotację w wysokości 
25 000 dolarów w celu wsparcia przeniesienia archiwów nieruchomości Sonnenberg do 
biura dawnej zbrojowni.  
  
Park Sonnenberg Gardens and Mansion State Historic Park, od 2006 r. będący 
stanową lokalizacją historyczną, to pochodząca z końca XIX wieku wiktoriańska 
posiadłość z rezydencją w stylu królowej Anny, kompleksem szklarni i dziewięcioma 
historycznymi ogrodami tematycznymi. Położony w sercu nowojorskiego regionu 
winiarskiego kompleks jezior Finger Lakes, park Sonnenberg (co w języku niemieckim 
oznacza „słoneczne wzgórze”) to dawna letnia rezydencja wybitnego bankiera i 
filantropa Fredricka Ferrisa Thompsona i jego żony Mary Clark Thompson, 
współzałożycielki Metropolitan Museum of Art oraz fundatorki licznych organizacji 
charytatywnych. Małżeństwo zostało pochowane na cmentarzu Woodlawn w 
Canandaigua.  
  
Ogłoszenie rozpoczęcia projektu na terenie parku Sonnenberg stanowi uzupełnienie 
kompleksowej strategii „Finger Lakes Forward” mającej na celu rozwój gospodarczy 
regionu, będącej efektem pomyślnie realizowanego planu Upstate Revitalization 
Initiative. Stan zainwestował już ponad 8,07 mld dolarów w regionie od 2012 r., tworząc 
podstawy do realizacji tego planu – inwestując w kluczowe gałęzie przemysłu, w tym 
sektor fotoniki, rolnictwa i produkcji żywności oraz zaawansowaną produkcję.  
  
Obecnie region ten dynamicznie realizuje założenia inicjatywy Finger Lakes Forward 
dzięki inwestycji stanowej o wartości 500 milionów dolarów w ramach planu Upstate 



 

 

Revitalization Initiative, ogłoszonego przez gubernatora Cuomo w grudniu 2015 r. 
Stanowa inwestycja w wysokości 500 milionów dolarów zachęci prywatne 
przedsiębiorstwa do zainwestowania znacznie ponad 2,5 miliarda dolarów, a pierwotny 
plan regionu przewiduje stworzenie do 8200 nowych miejsc pracy. Więcej informacji 
można znaleźć tutaj.  
  
Urząd Parków, Rekreacji i Konserwacji Zabytków (ang. State Office of Parks, 
Recreation and Historic Preservation) stanu Nowy Jork nadzoruje ponad 250 
pojedynczych parków, miejsc historycznych, szlaków rekreacyjnych i przystani dla łodzi, 
które w 2020 roku odwiedziła rekordowa liczba 78 milionów osób. Ostatnie badania 
uniwersyteckie wykazały, że wydatki parków stanowych i osób je odwiedzających 
generują 5 miliardów USD produkcji i sprzedaży, zapewniają 54 000 miejsc pracy w 
sektorze prywatnym oraz ponad 2,8 miliarda dolarów dodatkowego PKB stanu. Więcej 
informacji na temat każdego z tych obszarów rekreacyjnych można znaleźć na 
stronie www.parks.ny.gov, poprzez bezpłatną aplikację mobilną NY State Parks 
Explorer lub dzwoniąc pod numer 518.474.0456. Zapraszamy również do kontaktu 
poprzez Facebook, Instagram i Twitter.  
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