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GUBERNATOR HOCHUL WYSYŁA ZESPÓŁ STRAŻAKÓW ZE STANU NOWY 
JORK DO POMOCY W WALCE Z POŻARAMI NA ZACHODZIE KRAJU  

  
Przedstawiciele Departamentu Ochrony Środowiska witają załogę walczącą z 
pożarem w Greenwood w stanie Minnesota – zdjęcia strażaków są dostępne 

Tutaj  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że 20-osobowa grupa strażaków z 
Departamentu Ochrony Środowiska Stanu Nowy Jork (Department of Environmental 
Conservation, DEC) zostanie wysłana do stanu California, gdzie przez 2 tygodnie 
będzie pomagać przy gaszeniu pożarów w stanach na zachodzie kraju.  
  
Gubernator Hochul powitała również drużynę 20 strażaków, którzy powrócili z 
dwutygodniowej akcji gaszenia pożaru w okolicach miejscowości Greenwood w stanie 
Minnesota. Na początku tego miesiąca, strażnik leśny DEC Robbi Mecus wrócił z akcji 
walki z pożarem Dixie w Kalifornii, a w sierpniu, strażnik leśny Michael 
Burkholder wrócił z walki z pożarami Alder Creek i Trail Creek w Montanie. Z kolei w 
lipcu strażnik leśny Timothy Carpenterwrócił  z Oregonu, gdzie pomagał walczyć z 
pożarem Bootleg.  
  
„W całym kraju widzieliśmy zniszczenia spowodowane przez zmieniający się klimat w 
postaci szalejących dzikich pożarów i jestem dumna, że mogę powitać z powrotem tę 
grupę strażaków DEC, którzy niestrudzenie pracowali, aby powstrzymać pożar w 
Greenwood w stanie Minnesota”, powiedziała Gubernator Hochul. „Jestem 
wdzięczna, ale nie zaskoczona tym, że w stanie Nowy Jork mamy tak wielu oddanych 
strażaków gotowych odpowiedzieć na wezwanie w obliczu katastrofy i modlę się o 
bezpieczny powrót grupy strażaków, którzy obecnie udają się do Kalifornii, aby chronić 
inne społeczności przed zagrożeniem”.  
  
Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska, Basil Seggos, powiedział: „Bez 
względu na to, jak niebezpieczne jest zadanie, strażacy DEC są zawsze gotowi do 
pomocy w razie potrzeby, służąc zarówno na pierwszej linii walki z ogniem, jak i na 
drugiej linii frontu – jako eksperci w dowodzeniu akcją. Dziękuję im za ich służbę, 
szczególnie podczas tegorocznego sezonu pożarów, który był jeszcze bardziej 
dotkliwy ze względu na zmiany klimatyczne”.  
  
Pożar Greenwood wybuchł 15 sierpnia i nadal szaleje w północnej Minnesocie 
pomiędzy jeziorem Greenwood i skrzyżowaniem autostrad 1 i 2. Do tej pory pożar 
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strawił ok. 27 000 akrów w czterech hrabstwach i jest obecnie opanowany w ok. 75 
procentach. W skład powracającej grupy strażaków wchodzą strażnicy leśni DEC, a 
także przeszkoleni w walce z pożarami pracownicy wydziałów DEC ds. gruntów i 
lasów, operacji i rekultywacji, a także doświadczeni strażacy – ochotnicy spoza DEC:  
  
Kevin Slade, strażnik leśny, dowódca drużyny, hrabstwo Ulster  
Nathan Shea, strażnik leśny, dowódca drużyny w trakcie szkolenia, hrabstwo St. 
Lawrence  
Evan Donegan, strażnik leśny, dowódca drużyny, hrabstwo Warren  
Steve Jackson, strażnik leśny, dowódca drużyny, hrabstwo Rensselaer  
Gary Miller, strażnik leśny, dowódca drużyny, hrabstwo Hamilton  
Tyler Briggs, strażak, hrabstwo Albany  
James Canevari, Wydział DEC ds. gruntów i lasów, hrabstwo St. Lawrence  
Josh Choquette, Wydział DEC ds. ryb i przyrody, hrabstwo Delaware  
Larry Day, strażak, hrabstwo Steuben  
Shay Faulkner, Wydział Operacyjny DEC, hrabstwo Allegany  
Robert Mackenzie, Wydział DEC ds. gruntów i lasów, hrabstwo Dutchess  
Lauren Martin, strażak, hrabstwo Orange  
Robert McPherson, strażak, hrabstwo Onondaga  
Kyle Olson, Wydział DEC ds. ryb i przyrody, hrabstwo Tompkins  
Christian Peterson, strażak, hrabstwo Schoharie  
Travis Petit, Wydział DEC ds. gruntów i lasów, hrabstwo Otsego  
Kraig Senter, strażak, hrabstwo Cayuga  
Cassandra Stanfield, strażak, hrabstwo Onondaga  
Daniel Wehn, Wydział DEC ds. odnowy środowiska, hrabstwo Saratoga  
Timothy Yeatts, Wydział DEC ds. ryb i przyrody, hrabstwo Onondaga  
  
Nowa grupa strażaków ze stanu Nowy Jork, która udała się do Moreno Valley, w 
Kalifornii, gdzie przez dwa tygodnie będzie walczyć z ogniem. Grupa składa się z 
pracowników wydziałów DEC ds. ochrony lasów, gruntów i lasów, ryb i przyrody, 
operacji i odnowy środowiska, oraz innych doświadczonych strażaków.  
  
Większość kosztów personalnych i kosztów podróży strażaków ponosi bezpośrednio 
Służba Leśna Stanów Zjednoczonych (U.S. Forest Service). Część z nich stan Nowy 
Jork odzyska na podstawie umowy o wzajemnej pomocy pomiędzy stanami a 
agencjami zarządzającymi terenami federalnymi.  
  
Pożary pustoszą nie tylko tereny w zachodniej części kraju, ale powodują także 
pogorszenie jakości powietrza w stanie Nowy Jork. 20 lipca w całym stanie Nowy Jork 
ogłoszono alarm zdrowotny dotyczący jakości powietrza ze względu na pył 
spowodowany pożarami w Kanadzie i zachodnich Stanach Zjednoczonych. 
Meteorolodzy DEC ogłaszają tego rodzaju alarmy, gdy przewidywany poziom 
zanieczyszczeń, ozonu albo pyłu w powietrzu przekroczy wartość indeksu jakości 
powietrza (Air Quality Index, AQI) wynoszącą 100. Wdychanie pyłu z cząstkami stałymi 
może skutkować krótkotrwałymi objawami, takimi jak podrażnienie oczu, nosa i gardła, 
kaszel, kichanie, katar czy duszności. Wdychanie dużych ilości pyłu z cząstkami 

https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=37c88d00-6853b462-37ca7435-000babd9069e-f2d2ccf7eb867d2b&q=1&e=5e6a5255-8fcc-43b2-825a-78fff6ac1949&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F123430.html__%3B%21%21MQuuhw%21gtUtjKuR2UrZ3GX0FBsBDNEX2Fbz9EhyGZ7XhOgtTo0cju0CaMxSPK_kV04BJPUwm4x1K2k%24


stałymi może też przyspieszyć rozwój takich chorób jak astma czy choroby serca. Stan 
Nowy Jork wydaje ostrzeżenia i alarmy, gdy wymaga tego sytuacja, aby chronić 
zdrowie publiczne.  
  
W 1979 r. stan Nowy Jork wysłał pierwszą grupę strażaków do pomocy zachodnim 
stanom przy dużych pożarach. Od tamtej pory w miarę potrzeb co roku wysyłane są 
średnio 1–2 grupy. Oprócz pomagania w walce z pożarami i łagodzeniu ich skutków, 
grupy te zdobywają cenne doświadczenie, które mogą wykorzystać przy gaszeniu 
pożarów i zarządzaniu sytuacjami kryzysowymi w stanie Nowy Jork.  
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