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GUBERNATOR HOCHUL ZAPOWIADA KONSERWACJĘ PARKU RALPHA 
WILSONA W MIEŚCIE BUFFALO, A PARTNERZY INICJUJĄ NOWE 

PRZEDSIĘWZIĘCIE ZWIĄZANE Z PARKIEM RALPHA WILSONA  
  

Wspólne inwestycje o wartości 110 mln USD na realizację wizji społeczności, aby 
przekształcić były park LaSalle w jedyny w swoim rodzaju, światowej klasy park 

na nabrzeżu w Buffalo  
  

Faza I budowy obejmuje charakterystyczny most dla pieszych w celu zapewnienia 
lepszego dostępu, ulepszenia boiska i rewitalizację linii brzegowej  

  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dziś, że miasto Buffalo wraz z Ralph Wilson Park 
Conservancy rozpoczęli prace nad Ralph C. Wilson, Jr. Centennial Park („Parkiem 
Ralpha Wilsona”) zajmującym powierzchnię 99 akrów światowej klasy parkiem 
położonym na nabrzeżu Buffalo. Zakorzeniony w wytycznych „Imagine LaSalle”, 
opartym na społeczności procesie tworzenia wizji byłego Parku LaSalle, Park Ralpha 
Wilsona zostanie poddany transformacji o wartości 110 mln USD i zamieniony w jedną 
z najpiękniejszych i najbardziej integracyjnych przestrzeni publicznych w kraju służącą 
okolicznym mieszkańcom i odwiedzającym z całego regionu i spoza niego. Nazwa 
parku honoruje spuściznę zmarłego przedsiębiorcy, weterana i filantropa Ralpha C. 
Wilsona Jr. Oczekuje się, że prace zostaną ukończone z końcem 2025 roku. Dostęp do 
renderowanych obrazów można uzyskać tutaj.  
  
„Zaangażowanie założyciela Ralpha Wilsona w Buffalo i hojność za jego życia są znane 
pokoleniom fanów Buffalo Bills”, powiedziała Gubernator Kathy Hochul. „Przełom w 
budowie Parku Ralpha Wilsona zaowocuje wspólną transformacją tego nadbrzeżnego 
parku w tętniącą życiem przestrzeń społeczną, w której przyszłe pokolenia będą się 
spotykać przez wiele lat. Dzięki temu miłość Ralpha Wilsona do naszej społeczności 
będzie nadal wywierać wpływ”.  
  
Prezes Zarządu Konserwatorium Belanger powiedział: „To największy park 
nadbrzeżny w Buffalo i stanowi integralną część społeczności Zachodniego Nowego 
Jorku od 1932 roku, kiedy to był gospodarzem obchodów stulecia miasta Buffalo. 
Inwestycja na taką skalę zdarza się raz w życiu. Park Ralpha Wilsona znajdzie się 
wśród najlepszych parków w kraju i będzie wywierać głęboki wpływ na nasze 
sąsiedztwo. Pokolenia mieszkańców Buffalo będą się tu spotykać i tworzyć 
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wspomnienia na całe życie. Jesteśmy dumni, że współpracujemy z partnerami z całej 
społeczności, aby pomóc temu parkowi osiągnąć pełny potencjał destynacji między 
innymi dla mieszkańców zachodniego obszaru Nowego Jorku oraz gości z całego 
regionu”.  
  
Burmistrz Byron W. Brown powiedział: „W październiku 2018 roku Mary Wilson 
przybyła do Buffalo i rozgrzała serca społeczności w naszym mieście, zapowiadając, że 
fundacja Ralph C. Wilson, Jr. Foundation zainwestuje 50 mln USD, wspomagając 
wysiłki mojej administracji, by przekształcić dawny Park LaSalle w światowej klasy 
nadbrzeżną destynację, która w pełni wykorzysta naturalne piękno tej wyjątkowej 
scenerii. Dzisiejsze wmurowanie kamienia węgielnego to kamień milowy w procesie 
integracyjnego i przejrzystego planowania, którego celem jest stworzenie „parku dla 
ludzi”, który będzie atrakcją dla sąsiedniej społeczności i wszystkich mieszkańców 
Buffalo przez kolejne pokolenia”.  
  
Inwestycja kierowana przez społeczność  
  
Oprócz początkowej inwestycji w wysokości 50 mln USD, fundacja zapewniła 
dodatkowe fundusze na uruchomienie inicjatywy Imagine LaSalle, wieloletnich, 
kierowanych przez społeczność działań mających na celu zbadanie i opracowanie wizji 
społeczności dla parku, aby przekształcić go w światowej klasy destynację dla 
sąsiadów, mieszkańców i odwiedzających. Instytut Regionalny Uniwersytetu w Buffalo 
(University at Buffalo Regional Institute, UBRI) przewodził temu przedsięwzięciu we 
współpracy z Fundacją Wilsona, Community Foundation for Greater Buffalo, Wydziałem 
Parków i Rekreacji Miasta Buffalo, Buffalo Urban Development Corporation (BUDC), 
Wydziałem Usług Społecznych i Programowania Rekreacji oraz Biurem Burmistrza ds. 
Planowania Strategicznego.  
  
Od tamtej pory fundatorzy i interesariusze pracowali nad realizacją społecznej wizji dla 
Parku Ralpha Wilsona. Zaprojektowany, aby uczcić opartą na integracji i różnorodności 
kulturę, a także łączyć naturę z inspirującą architekturą krajobrazu, park przejdzie 
gruntowną transformację. Topografia zmieni się wraz z rozległymi wzgórzami i dolinami, 
aktywnymi i różnorodnymi zajęciami rekreacyjnymi oraz docelową przestrzenią zabaw 
dla dzieci w każdym wieku. Nowy projekt poprawi połączenie w okolicy dzięki nowej 
kładce dla pieszych, zmaksymalizuje bezpieczny dostęp do wody i ustanowi odporną 
linię brzegową, która będzie łagodzić skutki zmiany klimatu i podnoszenia się poziomu 
jezior.  
  
David O. Egner, Prezes i Dyrektor Generalny Ralph C. Wilson, Jr. Foundation, 
powiedział: „Dzisiejszy przełom nie byłby możliwy bez współpracy miasta Buffalo w 
Stanie Nowy Jork i tylu partnerów, którzy zebrali się, aby wykorzystać i rozwinąć 
zobowiązanie podjęte przez Fundację w 2018 roku, oddając honor naszemu 
założycielowi, Ralphowi Wilsonowi. Proces zaangażowania Imagine LaSalle dostarczył 
ambitnej wizji społeczności dla przyszłego Parku Ralpha Wilsona, torując drogę tej 
niesamowitej grupie partnerów, interesariuszy i fundatorów do przyłączenia się do nas 
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w celu wsparcia tej wyjątkowej inwestycji w przestrzeń publiczną, która będzie otwarta i 
przyjazna dla wszystkich”.  
  
Harmonogram budowy  
  
Budowa Parku będzie prowadzona etapami na przestrzeni najbliższych kilku lat. 
Oczekuje się, że prace budowlane rozpoczną się późnym latem, zaczynając od 
charakterystycznej kładki, aby ułatwić odwiedzającym dostęp do parku. Plany 
wymagają również aktualizacji kilku boisk do baseballu i softballu oraz rewitalizacji 
obszaru wlotowego, aby stworzyć elastyczną linię brzegową, która będzie chronić park 
przed wyższym poziomem jeziora i złymi warunkami pogodowymi.  
  
Pewne prace zostały już zakończone: Korpus Inżynierów Armii Stanów Zjednoczonych 
znacząco odnowił dotychczasową konstrukcję falochronów przed Przepompownią im. 
Pułkownika Warda (Colonel Ward Pumping Station), Zarząd Wód Buffalo ukończył 
krytyczne naprawy 48-calowego wodociągu; ukończono też usprawnienia skateparku i 
szlaku Empire State Trail za osiedlem Waterfront Village.  
  
Michael Van Valkenburgh Associates, nowojorska firma zajmująca się architekturą 
krajobrazu, słynąca na całym świecie z kreatywnych i unikatowych projektów miejskich, 
zaprojektowała park we współpracy z miastem Buffalo, BUDC, UBRI i partnerami 
projektu Imagine LaSalle. MVVA projektuje też „siostrzany” Park Ralpha Wilsona na 
nabrzeżu rzeki Detroit, które jest drugim geograficznym celem Fundacji Wilsona. Firma 
architektoniczno-inżynierska schlaich bergermann partner (sbp) kieruje projektem i 
budową nowej kładki przecinającej I-190, łączącej Park Ralpha Wilsona z okolicznymi 
dzielnicami. Całym projektem zarządzają BUDC oraz Gardiner & Theobold. Usługi 
związane z zarządzaniem budową zapewni kierowany przez Gilbane Building Company 
zespół różnych firm budowlanych.  
  
Fundatorzy  
  
Budowa fazy pierwszej parku jest w pełni finansowana, natomiast całego parku jest 
finansowana w ponad 90 procentach.  
  
W październiku 2019 roku Stan Nowy Jork przyznał 10 mln USD dotacji na wsparcie 
budowy kładki. NYS Environmental Facilities Corporation przekazała 2,5 mln USD na 
wlot, natomiast 1,5 mln USD pochodziło z inicjatywy Buffalo Blueway, będącej częścią 
Buffalo Niagara Waterkeeper, na realizację miejsca dostępu publicznego Blueway w 
obrębie parku, którą częściowo finansowało Empire State Development. Ponadto 
Departament Spraw Wewnętrznych USA przyznał 2 mln USD na plac zabaw w ramach 
programu Outdoor Recreation Legacy Partnership (ORLP).  
  
Miasto Buffalo przekazało 3 mln USD na wsparcie nowej kładki, która połączy dzielnicę 
Lower West Side z parkiem i nabrzeżem. Fundacja Wilsona przekazała dodatkowe 10 
mln USD w ramach współfinansowania kładki i umocnienia linii brzegowej, aby 
zapewnić realizację pełnej wizji społeczności. Greenway Commission przekazała ponad 



2,5 mln USD na poprawę połączenia ze szlakami Shoreline i Empire State Trails, a 
także poprawę komunikacji w obrębie parku. MLB-MLBPA Youth Development 
Foundation, wspólna inicjatywa Major League Baseball i Major League Baseball Players 
Association przekazała 1 mln USD na renowacje młodzieżowych boisk do baseballu i 
softballu.  
  
Ponadto Amerykańska Narodowa Administracja Oceaniczna i Atmosferyczna (National 
Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA), w koordynacji z Agencją Ochrony 
Środowiska Stanów Zjednoczonych (U.S. Environmental Protection Agency, EPA), 
przyznała 2 mln USD z funduszy Great Lakes Restoration Initiative (GLRI) na wsparcie 
prac inżynieryjnych i projektowych oraz działań związanych z przedbudową w zakresie 
odbudowy siedlisk przybrzeżnych poprzez regionalne partnerstwo z Great Lakes 
Commission.  
  
NOAA zaleca teraz dodatkowe 10 mln USD finansowania GLRI poprzez odnowione 
partnerstwo z Great Lakes Commission na projekt odbudowy mającej na celu 
zwiększenie siedlisk przybrzeżnych i budowę wzmocnionej linii brzegowej. Te wysiłki 
będą w znacznym stopniu wspierać plan działania Great Lakes Restoration Initiative, w 
którym Park Ralpha Wilsona stanowi priorytetowe siedlisko, które należy chronić i 
przywracać. Park będzie zlokalizowany w obrębie obszaru zagrożonego Niagara (Area 
of Concern, AOC), uznanego za taki częściowo z powodu utraty siedlisk ryb i dzikich 
zwierząt oraz degradacji populacji ryb. Ponadto współpraca Buffalo Niagara 
Waterkeeper i Departamentu Ochrony Środowiska stanu Nowy Jork (NYS Department 
of Environmental Conservation, DEC) na linii brzegowej obejmie odbudowę siedlisk i 
powiązane inicjatywy, w tym wysiłki Western New York Land Conservancy, aby lokalnie 
zbierać i uprawiać rodzime rośliny dla obszaru wlotowego parku. Wsparcia udzieli 
również National Fish and Wildlife Foundation, sadząc ponad 2600 drzew.  
  
Komisarz DEC Stanu Nowy Jork Basil Seggos powiedział: „Przyszły Park Ralpha 
Wilsona to ekscytujący projekt niosący duże korzyści środowiskowe dla otaczających 
go społeczności i zapewniający nowy publiczny dostęp do nabrzeży jeziora Erie i 
Niagara River, a także edukację na świeżym powietrzu mającą na celu zachowanie 
naszych zasobów naturalnych. Wspiera również zaangażowanie DEC w ochronę dzikiej 
przyrody, co stanowi znaczącą okazję do przywrócenia utraconych i zdegradowanych 
siedlisk ryb i dzikich zwierząt, które kiedyś uznawały ten obszar za dom”.  
  
Komisarz ds. parków Stanu Nowy Jork Erik Kulleseid powiedział: „Gratulujemy 
osiągnięcia ważnego kamienia milowego w stworzeniu tego nowego parku na 
niesamowitym nabrzeżu Buffalo. Parki publiczne są integralną i żywotną częścią 
społeczności. To bardzo satysfakcjonujące widzieć fundację Ralph C. Wilson, Jr. 
Foundation i mieszkańców Buffalo, którzy wspólnie budują ten wspaniały i integracyjny 
park publiczny”.  
  
Administrator regionalna Agencji Ochrony Środowiska Regionu 2 Lisa F. Garcia 
powiedziała: „To ekscytujący dzień dla wszystkich, którzy kochają Buffalo i jezioro Erie. 
Ten projekt został opracowany przy udziale społeczności, która była historycznie 



obciążona zanieczyszczeniami i nie mogła korzystać z dobrodziejstw tego wspaniałego 
nabrzeża. Dzięki inwestycjom na mocy dwupartyjnej ustawy o infrastrukturze (Bipartisan 
Infrastructure Law) dokonamy bezprecedensowego postępu w przywracaniu i ochronie 
wód Buffalo, zapewniając dostęp do nabrzeża i zielonej przestrzeni, z której każdy 
może korzystać”.  
  
Senator Chuck Schumer powiedział: „Ralph Wilson był moim bliskim przyjacielem, a 
ten park będzie odpowiednim hołdem dla jego dziedzictwa i niezachwianego 
zaangażowania w Buffalo. Już wkrótce nowoczesny i tętniący życiem park sprawi, że 
publiczny dostęp do nabrzeża będzie naprawdę dla każdego. Chciałbym pochwalić 
Fundację Wilsona za niezłomne oddanie wizji Ralpha, Miasto Buffalo za 
zaangażowanie w ten projekt oraz pracowników, którzy mają zamiar wprowadzić 
najnowocześniejsze obiekty publiczne na tę piękną działkę nabrzeża”.  
  
Członek Izby Reprezentantów Brian Higgins powiedział: „To zobowiązanie Ralph 
Wilson Conservancy jest darem, który przyniesie korzyści mieszkańcom Buffalo i 
Zachodniego Nowego Jorku dla przyszłych pokoleń. Parki tchną w otaczające je 
społeczności zarówno spokój, jak i energię. Jesteśmy podekscytowani, widząc, że 
prace rozpoczynają się dzięki tej inwestycji w dziedzictwo i ponad 24 mln USD z 
funduszy federalnych. Ten projekt lepiej łączy ludzi z ich nabrzeżem, z możliwościami 
zdrowej rekreacji i ze sobą nawzajem”.  
  
Senator Tim Kennedy powiedział: „Dzisiejszy przełom umacnia wizję lepszego 
Buffalo Ralpha C. Wilsona Jr. poprzez wspieranie integracyjnej, opartej na współpracy i 
światowej klasy przestrzeni publicznej, która przyniesie nowe możliwości korzystania z 
naszego nabrzeża oraz faktycznego stworzenia parku dla ludzi. Inwestowanie w ten 
projekt było priorytetem na wielu szczeblach rządowych, nie tylko dlatego, że przyniesie 
on niezrównane możliwości rekreacji w Queen City, lecz także dlatego, że honoruje 
spuściznę pana Wilsona i zaangażowanie w przyszłość naszego większego regionu”.  
  
Senator Sean Ryan powiedział: „Nowy park Ralph C. Wilson, Jr. Centennial Park 
będzie pięknym hołdem dla życia i spuścizny Ralpha Wilsona oraz jego ducha hojności 
dla społeczności Buffalo i Zachodniego Nowego Jorku. Nowy park będzie nabrzeżną 
destynacją dającą możliwości rekreacji okolicznym dzielnicom i ludziom z całego 
regionu. Jestem dumny, że Stan Nowy Jork zainwestował w ten wspaniały projekt i 
dziękuję Mary Wilson i Fundacji Wilsona za ich przywództwo i trwałe zaangażowanie na 
rzecz naszej społeczności”.  
  
Liderka większości w Zgromadzeniu Crystal Peoples-Stokes powiedziała: „Park 
Ralpha Wilsona jest prawdziwym świadectwem tego, co możemy osiągnąć dzięki 
zaangażowaniu i współpracy społeczności. Dzięki ciężkiej pracy różnych partnerów z 
sektora rządowego i prywatnego Buffalo zyska światowej klasy miejsce spotkań ze 
zwiększonym dostępem do naszego nabrzeża oraz rozszerzoną i ulepszoną 
przestrzenią zieloną. Ten transformacyjny projekt nie byłby możliwy bez wspaniałej 
pracy fundacji Ralph C. Wilson Jr. Foundation, ponieważ kontynuują oni dziedzictwo 
Ralpha Wilsona Jr.”.  



  
Brandye Merriweather, Prezes Buffalo Urban Development Corporation, i 
Wiceprezes Wykonawcza Rebecca Gandour powiedziały: „W imieniu burmistrza 
Byrona Browna, przewodniczącego Rady Dyrektorów BUDC, i Brendana Mehaffy’ego, 
przewodniczącego Komisji Śródmieścia BUDC, jesteśmy bardzo podekscytowani, że 
celebrujemy przełomowe przedsięwzięcie związane z Parkiem Ralpha Wilsona. Bardzo 
dziękuję naszym wspaniałym partnerom projektowym, którzy tak ciężko pracowali przez 
ostatnie kilka lat, aby doprowadzić nas do tego punktu. Ustanowienie parku Ralph 
Wilson Centennial Park jako światowej klasy nadwodnej destynacji wpisuje się w wizję 
BUDC, która ma na celu wzmocnienie poczucia miejsca w jednej z najbardziej 
zróżnicowanych dzielnic miasta Buffalo”.  
  
Dyrektor wykonawczy fundacji MLB and MLBPA Youth Development Foundation 
Jean Lee Batrus powiedział: „Jesteśmy dumni, że możemy dołączyć do Ralph C. 
Wilson, Jr. Foundation i wszystkich innych wspaniałych partnerów przy tej inspirowanej 
przez społeczność rewitalizacji Parku Ralpha Wilsona. Nasze wsparcie dla tego 
projektu doskonale wpisuje się w misję naszej organizacji, którą jest zwiększanie 
uczestnictwa młodzieży w uprawianiu baseballu i softballu oraz zbliżanie różnych kultur 
i społeczności. Z niecierpliwością oczekujemy na pełną realizację parku”.  
  
Dyrektor Wykonawcza Great Lakes Commission Erika Jensen powiedziała: „Great 
Lakes Commission jest dumna ze swojej roli we wzmacnianiu nabrzeża i odbudowie 
siedlisk ryb i dzikich zwierząt w obszarze zagrożonym rzeki Niagara. Ten innowacyjny 
projekt został opracowany przez oddany zespół lokalnych partnerów, przedsiębiorstw, 
stanów i agencji federalnych po przeprowadzeniu intensywnego procesu planowania 
przez społeczność i włącza odbudowę siedlisk do większej transformacji parku. 
Jesteśmy podekscytowani, że zapewni on korzyści ekologiczne i możliwości 
rekreacyjne dla całej społeczności Buffalo”.  
  
Dyrektor Urzędu Ochrony Siedlisk NOAA Fisheries Carrie Selberg powiedziała: 
„Projekt Parku Ralpha Wilsona zapewni wiele korzyści dla ekosystemu rzeki Niagara i 
miasta Buffalo poprzez stworzenie przybrzeżnych mokradeł, usunięcie utwardzonych 
linii brzegowych i stworzenie siedliska dla różnych gatunków ryb. NOAA jest dumna, że 
może współpracować w tak transformacyjnym wysiłku dla lokalnej społeczności i 
cieszymy się, że projekt jest w toku”.  
  
Prezes i Dyrektor Generalna New York State Environmental Facilities Corporation 
Maureen, A. Coleman powiedziała: „EFC z przyjemnością wspiera ten ważny projekt 
dotyczący sprawiedliwości środowiskowej, przyznając 2,5 miliona dolarów dotacji na 
ekologiczne innowacje, aby pomóc w renaturalizacji linii brzegowej jeziora Erie. Projekt 
doda piękne tereny zielone do terenów brzegowych poprzez usunięcie betonowych 
wałów i przekształcenie ich w tereny podmokłe, które zapewniają roślinność wodną i 
siedliska ryb, które z czasem będą się rozwijać i dodadzą naturalnej odporności 
nabrzeżom. Ten projekt nie tylko zapewni możliwości rekreacji mieszkańcom Buffalo i 
jego odwiedzającym, lecz także poprawi jakość wody jeziora Erie poprzez łagodzenie 



skutków powodzi, zmniejszenie erozji, magazynowanie węgla i zapewnienie 
zwiększonego siedliska roślinności wodnej, życia morskiego i dzikich zwierząt”.  
  
Dyrektor Wykonawcza Buffalo Niagara Waterkeeper Jill Jedlicka powiedziała: 
„Przez ostatnie pięć lat Buffalo Niagara Waterkeeper z radością stanowiło część tego 
wspaniałego zespołu pracującego nad tym wyjątkowym projektem na nabrzeżu 
naszego miasta. Zaangażowanie i wizja fundacji Ralph C. Wilson, Jr. Foundation, w 
połączeniu ze współpracą z miastem Buffalo i dziesiątkami partnerów, zapewni 
dziedzictwo sprawiedliwego dostępu publicznego i zdrowych ekosystemów ku pamięci 
pana Wilsona. Waterkeeper ma zaszczyt wspierać tę pracę poprzez naszą inicjatywę 
Buffalo Blueway i pomagać w zabezpieczeniu znaczących funduszy na siedliska i 
ekosystemy w tym parku. Pozostajemy zaangażowanym partnerem w doprowadzeniu 
tego projektu do końca i zapewnieniu pomyślnego wdrożenia ulepszeń ekosystemu i 
linii brzegowej”.  
  
Informacje na temat Ralph Wilson Park Conservancy  
Ralph Wilson Park Conservancy to organizacja non-profit stworzona w celu współpracy 
z miastem Buffalo w celu obsługi, utrzymania i promowania publicznego wykorzystania 
Parku Ralpha Wilsona o powierzchni 99 akrów położonego nad brzegiem jeziora Erie w 
mieście Buffalo. Utworzone w 2021 roku konserwatorium angażuje się w 
odzwierciedlanie priorytetów określonych przez inicjatywę zaangażowania publicznego 
Imagine LaSalle i w celu ustanowienia ram, według których park będzie obsługiwany i 
utrzymywany, z ciągłym naciskiem na wkład ze strony społeczności, której służy.  
  
Konserwatorium będzie ściśle współpracować z lokalną społecznością i Wydziałem 
Parków Miasta Buffalo, podejmując się takich obowiązków, jak usprawnione utrzymanie 
parku, poprawki niestrukturalne, utrzymanie darni, prace ogrodnicze, dostarczanie 
wyposażenia, wydarzenia i opracowywanie programów, wydawanie pozwoleń, 
marketing i budowanie marki. Więcej informacji na stronie https://RWParkBuffalo.org.  
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