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GUBERNATOR HOCHUL WITA W KRAJU STRAŻAKÓW ZE STANU NOWY JORK 
WALCZĄCYCH Z POŻARAMI W KALIFORNII I OREGONIE  

  
W tym sezonie pożarowym 47 mieszkańców stanu Nowy Jork podróżowało do 

czterech stanów, by walczyć z siedmioma pożarami  
  
  

Gubernator Kathy Hochul powitała dzisiaj w kraju ostatnich czterech strażaków ze stanu 
Nowy Jork, z których wszyscy są strażnikami leśnymi Departamentu Ochrony 
Środowiska (Department of Environmental Conservation, DEC), po zakończeniu ich 
dwutygodniowych zadań w walce z pożarami w Kalifornii i Oregonie. Te misje 
strażaków kończą sezon pożarowy, podczas którego strażacy ze stanu Nowy Jork 
podróżowali do czterech stanów, by walczyć z siedmioma pożarami, które spaliły prawie 
1,7 miliona akrów terenu.  
  
„Zmiany klimatyczne spowodowały powstanie niszczycielskich pożarów tego lata, które 
nadal pustoszą społeczności w całym kraju”, powiedziała gubernator Hochul. „Dzielni 
strażacy ze stanu Nowy Jork zawsze są gotowi do pomocy w ochronie ludzi i mienia 
bez względu na to, jak niebezpieczna jest sytuacja, dlatego jestem bardzo wdzięczna 
za ich trud włożony w zmianę sytuacji wśród pozornie niemożliwych do pokonania 
przeciwności. Jako że ekipy ze stanu Nowy Jork wróciły do domu całe i zdrowe, nadal 
wysyłamy nasze wsparcie i modlitwy do wszystkich tych, którzy nadal są na linii frontu 
walki z tymi pożarami.”  

  

Ostatni strażacy, którzy wrócili do kraju są z szeregów strażników leśnych DEC. 
Strażnik Bryan Gallagher z hrabstwa Suffolk służył jako dowódca jednostki w pożarze 
Dixie w Kalifornii. Strażnik Charles Kabrehl z hrabstwa Warren również służył w pożarze 
Dixie jako dowódca grupy zadaniowej. Strażnik Joseph Hess z hrabstwa Saratoga 
został oddelegowany do pracy w charakterze szefa dystrybucji odbiorczej w pożarze 
Windy w Kalifornii, a strażnik Jeremy Oldroyd z hrabstwa Chenango był dowódcą grupy 
zadaniowej w pożarze Rough Patch w Oregonie.  
  
Łącznie 47 strażaków-ekspertów zostało oddelegowanych przez gubernator Hochul w 
tym roku do pomocy w walce z pożarami w innych stanach. Poza strażakami z 
szeregów strażników leśnych DEC, strażacy-eksperci z Wydziału ds. Gruntów i Lasów, 
Operacji, Ryb i Dzikiej Przyrody (Divisions of Land and Forests, Operations, Fish and 
Wildlife), Wydziału Zarządzania Materiałami i Rekultywacji (Division of Materials 



Management, and Remediation) zarządzanymi przez DEC zostali wysłani do walki z 
pożarami poza stanem. Na początku tego miesiąca, gubernator uczciła powrót ekipy 
strażaków, którzy zostali wysłani do pożaru KNP Complex w Kalifornii. W zeszłym 
miesiącu, gubernator powitała w kraju ekipę strażaków, którzy wrócili z pożaru 
Greenwood w Minnesocie, a także strażnika leśnego Robbiego Mecusa, który pomagał 
w walce z pożarem Dixie w Kalifornii. W sierpniu strażnik leśny Michael 
Burkholder powrócił z walki z pożarami Alder Creek i Trail Creek w Montanie. Z kolei w 
lipcu strażnik leśny Timothy Carpenter wrócił z Oregonu, gdzie pomagał walczyć z 
pożarem Bootleg.  

  
Komisarz DEC, Basil Seggos, powiedział: „Nie wiedząc, kiedy i gdzie zostaną 
przydzieleni, każdego roku dziesiątki strażaków w stanie Nowy Jork zgłaszają się, aby 
pomóc chronić społeczności przed katastrofalnymi pożarami w innych stanach. 
Strażnicy leśni DEC odgrywają cenną rolę jako eksperci w dowodzeniu zdarzeniami, 
wraz z wyszkolonymi strażakami z wydziałów agencji i ochotnikami, którzy odpowiadają 
na wezwanie, aby pomóc opanować szalejące pożary. Składam wyrazy uznania dla 
tych strażaków za ich odwagę i poświęcenie, szczególnie w sezonie pożarowym, który 
w tym roku został znacznie pogorszony przez nasz zmieniający się klimat.”  
  
Pożar Dixie w Kalifornii rozpoczął się 13 lipca i spalił ponad 963 000 akrów gruntów w 
lasach narodowych Plumas National Forest, Lassen National Forest, i parku 
narodowym Lassen Volcanic National Park, jak również grunty w pięciu różnych 
hrabstwach. Pożar Windy w Kalifornii został po raz pierwszy wykryty 9 września i 
obecnie płonie na powierzchni ponad 97 500 akrów w rezerwacie Indian Tule River i w 
Sequoia National Forest. Pożar Rough Patch w Oregonie rozpoczął się 29 lipca, po 
ponad 20 uderzeniach pioruna. Płonie on na obszarze ponad 50 400 akrów w lesie 
Umpqua National Forest. Pożar Bootleg Fire w Oregonie spalił prawie 414 000 akrów 
terenu. Pożar KNP Ceomplex w Kalifornii spalił ponad 88 000 akrów. Pożar Alder Creek 
w Montanie zajął prawie 37 000 akrów spalonego terenu. Pożar Greenwood w 
Minnesocie spowodował zniszczenia na powierzchni prawie 27 000 akrów terenu.  
  
Koszty osobowe i podróży dla zespołów są zwracane bezpośrednio władzom stanu 
Nowy Jork przez Amerykańską Służbę Leśną (U.S. Forest Service) i zwracane na 
podstawie umowy o wzajemnej pomocy między stanami i federalnymi agencjami ds. 
gruntów.  
  
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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https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-welcomes-home-new-york-state-firefighting-crew-knp-complex-fire-california
https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-deploys-new-york-state-firefighting-crew-help-battle-wildland-fires-western
https://www.governor.ny.gov/news/governor-hochul-deploys-new-york-state-firefighting-crew-help-battle-wildland-fires-minnesota
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=5e879f8c-011ca6ee-5e8566b9-000babd9069e-bf48c133027cc5d7&q=1&e=5e6a5255-8fcc-43b2-825a-78fff6ac1949&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F123577.html__%3B%21%21MQuuhw%21gtUtjKuR2UrZ3GX0FBsBDNEX2Fbz9EhyGZ7XhOgtTo0cju0CaMxSPK_kV04BJPUwfnpZcw4%24
https://protect2.fireeye.com/v1/url?k=18c48ba6-475fb2c4-18c67293-000babd9069e-ab8d337eef092845&q=1&e=5e6a5255-8fcc-43b2-825a-78fff6ac1949&u=https%3A%2F%2Furldefense.com%2Fv3%2F__https%3A%2Fwww.dec.ny.gov%2Fpress%2F123467.html__%3B%21%21MQuuhw%21gtUtjKuR2UrZ3GX0FBsBDNEX2Fbz9EhyGZ7XhOgtTo0cju0CaMxSPK_kV04BJPUw3SxH5wo%24
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