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GUBERNATOR HOCHUL WYSŁAŁA GWARDIĘ NARODOWĄ W CELU WSPARCIA 
DZIAŁAŃ PRZECIWPOŻAROWYCH W PARKU STANOWYM MINNEWASKA STATE 

PARK  
  

Rozmieszczenie obejmuje dwa śmigłowce Black Hawk zdolne do zrzucenia 600 
galonów wody na raz oraz kontyngent strażaków  

  
Strażnicy z Lasów Stanowych kierują angażującą wiele agencji interwencją z 

udziałem władz stanowych, lokalnych, Gwardii Narodowej i Quebecu w 
odpowiedzi na rozprzestrzenianie się pożaru  

  
Film przedstawiający Gwardię Narodową przeprowadzającą operację gaszenia 

pożaru z powietrza jest dostępny tutaj  
  

Gubernator Kathy Hochul ogłosiła dzisiaj, że Armia Stanu Nowy Jork (New York Army) i 
Gwardia Narodowa Sił Powietrznych (Air National Guards), wraz z szeregiem innych 
zespołów, będą kontynuować działania mające na celu stłumienie pożaru na obszarze 
130-150 akrów, który obecnie płonie w rezerwacie parku stanowego Minnewaska Sate 
Park. Od dnia dzisiejszego, dwa helikoptery UH-60 Black Hawk z trzyosobowymi 
załogami, mogące zrzucić jednorazowo 600 galonów wody, rozpoczęły operacje 
lotnicze oraz wysłano zespół składający się z pięciu strażaków z Gwardii Narodowej Sił 
Powietrznych. Strażnicy leśni z Departamentu Ochrony Środowiska (Department of 
Environmental Conservation, DEC), we współpracy z władzami hrabstwa Ulster, pełnią 
funkcję dowódcy zdarzenia, a ponad 200 strażaków i ochotników, w tym strażnicy, 
lokalne jednostki straży pożarnej i pracownicy DEC, Urzędu ds. Parków, Rekreacji i 
Ochrony Zabytków (Office of Parks, Recreation, and Historic Preservation), Wydziału 
Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych (Division of Homeland Security 
and Emergency Services), Lotnictwa Policji Stanu Nowy Jork i Stanowej Straży 
Pożarnej walczą z pożarem.  
  
Ponadto w czwartek spodziewamy się przybycia 20 kanadyjskich strażaków z Quebecu, 
w ramach programu współpracy na rzecz ochrony przeciwpożarowej lasów w północno-
wschodniej części kraju (Northeastern Forest Fire Protection Compact). Utworzony w 
latach 40-tych XX wieku projekt współpracy, zapewnia krajom członkowskim i 
prowincjom środki umożliwiające gaszenie pożarów, które mogą przekraczać 
możliwości pojedynczego członka, poprzez działania związane z wymianą informacji, 
technologii i zasobów (wzajemna pomoc).  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DStvBGLQQknw%26feature%3Dyoutu.be&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717244073%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=gju%2FFUNM1GKVbtDT%2FKbQoztMoY7%2F9dyq%2F7%2Ftbr0n374%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nffpc.org%2Fen%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717400663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=KYvle5azkDzno%2FZeRHZ96ZkU2Lb1uONOqYgFDSEVvng%3D&reserved=0


  
„Ponieważ dzikie pożary nadal rozprzestrzeniając się w parku stanowym Minnewaska 
State Park, apeluję do każdego mieszkańca stanu Nowy Jork o podjęcie rozsądnych 
środków ostrożności, aby zapewnić bezpieczeństwo sobie i swoim rodzinom”, 
powiedziała gubernator Hochul. „Dziękuję wszystkim naszym dzielnym służbom 
ratunkowym, agencjom partnerskim i mieszkańcom, którzy pracują przez całą dobę, aby 
chronić nasze społeczności”.  
  
Kompleks pożarów Shawangunk obejmuje trzy pożary w regionie, a ich zwalczaniem 
kieruje dowództwo ds. incydentów w Napanoch. Pożar Napanoch Point w parku 
stanowym Minnewaska State Park Preserve rozpoczął się w weekend, prawdopodobnie 
w wyniku uderzenia pioruna, i obejmuje powierzchnię od 130 do 150 akrów. Mniejszy 
pożar około dwóch mil na wschód od pożaru Napanoch Point, nazwany Stony Kill, 
został wykryty wczoraj i obejmuje powierzchnię około 0,68 akra. Pożar Wurtsboro w 
mieście Mamakating również rozpoczął się w weekend i obejmuje powierzchnię około 
70 akrów.  
  
Park Minnewaska pozostaje zamknięty do odwołania. W tej chwili nie ma zagrożenia 
dla mieszkańców. Z powodu dużej ostrożności, aby chronić domy znajdujące się w 
pobliżu pożaru Napanoch Point, strażnicy leśni DEC i wolontariusze będą pracować w 
mieście Warwarsing w pobliżu Berme Road, aby ustanowić awaryjną linię ognia. 
Spotkanie społeczności odbędzie się w Ellenville Junior/Senior High School Auditorium 
przy 28 Maple Avenue w Ellenville dzisiaj, 30 sierpnia, o godz. 19:00. Będzie to okazja 
dla mieszkańców i innych osób z obszaru oddziaływania do zadawania pytań na temat 
skoordynowanej reakcji straży pożarnej.  
  
Od początku pożarów, na miejscu trwają skoordynowane działania stanowych i 
lokalnych zasobów, celem stłumienie tych pożarów. Strażacy prowadzą działania w 
ramach wspólnego połączonego dowództwa kierowanego przez strażników z Lasów 
Stanowych. Strażnicy leśni mają duże doświadczenie w dowodzeniu incydentami i 
strategiach zapobiegania pożarom dzięki ich szeroko zakrojonym szkoleniom i misjom 
współpracy w zakresie gaszenia pożarów w innych stanach. Dodatkowe zasoby wielu 
agencji obejmują Lotnictwo Policji Stanu Nowy Jork, która od niedzieli odbyła dwa loty 
helikopterami, zrzucając około 120-180 300-galonowych wiader wody dziennie. Każdy z 
dwóch helikopterów Black Hawk Gwardii Narodowej od momentu rozmieszczenia co 
godzinę zrzucał 12 wiader wody, czyli łącznie 24 600 galonów. Wydział Bezpieczeństwa 
Wewnętrznego i Służb Ratowniczych stanu Nowy Jork wysłał również stanowy zespół 
zarządzania incydentami oraz kilku ekspertów od komunikacji kryzysowej w celu 
zapewnienia dalszego wsparcia. Stanowy Urząd Zapobiegania i Kontroli Pożarów 
(Office of Fire Prevention and Control) uruchomił stanowy plan mobilizacji i wzajemnej 
pomocy przeciwpożarowej oraz Centrum Operacji Przeciwpożarowych, aby zapewnić 
terminową koordynację dodatkowych zasobów.  
  
Komisarz Departamentu Ochrony Środowiska Stanu Nowy Jork, Basil Seggos, 
powiedział: „Zarówno na ziemi, jak i w powietrzu, strażnicy leśni DEC i eksperci w 
dziedzinie pożarnictwa wykorzystują każdą godzinę spędzoną na walce z pożarami w 

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-deploys-new-york-state-firefighting-crew-help-battle-wildland-fires-western&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717400663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MjT5uxekvPTH4%2Fkrt%2FOMf7xBgWM%2BbdibPWGtzLSCaP4%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.governor.ny.gov%2Fnews%2Fgovernor-hochul-deploys-new-york-state-firefighting-crew-help-battle-wildland-fires-western&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717400663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=MjT5uxekvPTH4%2Fkrt%2FOMf7xBgWM%2BbdibPWGtzLSCaP4%3D&reserved=0


stanie Nowy Jork i w zachodnich stanach. Strażacy ci są skupieni na ochronie 
społeczeństwa i pracy nad opanowaniem pożaru. Dopóki nie będzie znaczących 
opadów, te pożary będą płonąć. Musimy zrobić wszystko, co do nas należy i uważać na 
ogień. Podczas gdy ten pożar rozpoczął się od uderzenia pioruna, większość pożarów, 
które widzieliśmy tego lata, rozpoczęła się od pozostawionego bez nadzoru ogniska. 
Jeśli nie musisz rozpalać ognia, nie rób tego. Wyjątkowo sucha roślinność może 
zapłonąć niemal natychmiast”.  
  
Komisarz Parków Stanu Nowy Jork, Erik Kulleseid, powiedział: „Jestem wdzięczny 
wielu agencjom i pracownikom, którzy podjęli się ochrony cennego zasobu naturalnego 
i rekreacyjnego. Strażacy pracują w wyczerpujących warunkach, aby opanować ten 
pożar – zmagając się z trudnym terenem i ciężkimi warunkami pogodowymi. Wyrażam 
uznanie dla nich wszystkich, za szybkie podjęcie akcji ratunkowej”.  
  
Komisarz ds. bezpieczeństwa wewnętrznego i służb ratunkowych w stanie Nowy 
Jork, Jackie Bray, powiedziała: „Pierwsi ratownicy ze stanu Nowy Jork są w pełni 
skoordynowani z naszymi lokalnymi partnerami i pomimo trudnych warunków 
terenowych i pogodowych, ci oddani profesjonaliści nie spoczną, dopóki te pożary nie 
zostaną ugaszone. Ponieważ ta sytuacja nadal się rozwija, będziemy nadal udostępniać 
wszelkie możliwe zasoby, aby zapewnić ochronę tego pięknego parku stanowego i 
otaczających go społeczności”.  
  
Stanowy Wydział Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Służb Ratowniczych wysyła również 
Stanowy Zespół Zarządzania Incydentami (Incident Management Team, IMT), a także 
ekspertów od komunikacji awaryjnej z Biura ds. Komunikacji Interoperacyjnej i 
Ratunkowej Wydziału (Office of Interoperable and Emergency Communications). IMT to 
zespół składający się z wielu agencji/wielu jurysdykcji, który może być rozmieszczony 
lub aktywowany w razie potrzeby, aby bezpiecznie, skutecznie i efektywnie zarządzać 
incydentem lub wydarzeniem, niezależnie od jego przyczyny, rozmiaru lub złożoności.  
  
Nadinspektor policji stanu Nowy Jork, Kevin P. Bruen, powiedział: „Nasza 
jednostka lotnicza cały czas koordynuje działania z innymi agencjami stanowymi i 
lokalnymi na ziemi, aby zapewnić wsparcie lotnicze i pomóc w opanowaniu pożarów. 
Nasi piloci przeszli specjalistyczne szkolenie w zakresie walki z pożarami i będą 
kontynuować misje zrzutu wody w razie potrzeby, dopóki pożary nie zostaną 
opanowane”.  
  
Generał dywizji, adiutant generalny stanu Nowy Jork, Raymond Shields, 
powiedział: „Członkowie naszej Gwardii Narodowej Stanu Nowy Jork prowadzą 
szkolenia i przygotowali się do potencjalnego wsparcia przeciwpożarowego dla naszych 
pierwszych respondentów. Współpraca z naszymi partnerami z agencji stanowych i 
lokalnych pozwala na elastyczne reagowanie podczas gaszenia pożarów. Nasze 
szkolenie wojskowe i możliwości pozwalają na realizację takich misji jak ta i liczymy na 
szybkie i bezpieczne opanowanie tych pożarów”.  
  



Nadzorca miasta Wawarsing, Terry Houck, powiedział: „Dziękuję gubernator 
Hochul, agencjom stanowym i wszystkim pierwszym respondentom pracującym przez 
całą dobę, aby zwalczyć płomienie na Shawangunk Ridge. Nasza społeczność jest 
wdzięczna za pracę wykonywaną w celu utrzymania bezpieczeństwa mieszkańców”.  
  
Naczelnik hrabstwa Ulster, Patrick K. Ryan, powiedział: „Pragnę podziękować 
gubernator Kathy Hochul i wszystkim pierwszym respondentom, którzy pracowali 
niestrudzenie podczas tego dzikiego pożaru”. „Będziemy nadal pracować, aby 
ograniczyć przenoszenie się ognia, dlatego proszę wszystkich mieszkańców, aby 
pamiętali o porze suchej, którą obecnie mamy, i podjęli niezbędne środki ostrożności, 
aby zmniejszyć prawdopodobieństwo wystąpienia kolejnych pożarów”.  
  
Stan Nowy Jork ściśle monitoruje warunki pogodowe, ponieważ front przesuwa się do 
stanu z zachodu. Chociaż spodziewamy się pewnych opadów deszczu, nie przewiduje 
się, że ich ilość będzie miała znaczący wpływ, wręcz może doprowadzić do 
niekorzystnych warunków, w tym silnych wiatrów i uderzeń piorunów.  
  
Regiony Hudson Valley i Catskill w stanie Nowy Jork pozostają w grupie wysokiego 
ryzyka pożarowego (zobacz aktualną mapę zagrożenia pożarowego), co oznacza, że 
pożary na otwartej przestrzeni mogą szybko przenosić się, zwłaszcza jeśli wiatr się 
wzmoże. Pożary mogą stać się poważne i trudne do opanowania, chyba że zostaną 
skutecznie opanowane, gdy są małe.  
  
Wszystkie ogniska i rozpalanie ognia na otwartej przestrzeni są obecnie zakazane w 
parkach stanowych w regionie Mid-Hudson. Więcej informacji na stronie parks.ny.gov .  
  
DEC nadal zachęca mieszkańców stanu Nowy Jork i turystów do przestrzegania 
poniższych zaleceń, aby zmniejszyć ryzyko wystąpienia dzikich pożarów.  
  
Podczas biwakowania w głębi kraju, mieszkańcom stanu Nowy Jork zaleca się:  

1. Tam, gdzie to możliwe, wykorzystanie istniejącego miejsca na rozpalenie 
ogniska.  

2. Rozpalanie ogniska z dala od zwisających gałęzi, stromych zboczy, 
zmurszałych pniaków, kłód, suchej trawy i liści. Układanie dodatkowego 
drewna z dala od ognia.  

3. Oczyszczenie terenu wokół paleniska z liści, gałązek i innych materiałów 
łatwopalnych.  

4. Nigdy nie pozostawianie ognia bez nadzoru. Nawet niewielki wiatr może 
spowodować szybkie rozprzestrzenienie się ognia; oraz  

  
Więcej informacji na temat otwartego palenia i bezpieczeństwa przy ogniskach w stanie 
Nowy Jork można uzyskać na stronach DEC: Rozpalanie ognia na otwartej przestrzeni 
w stanie Nowy Jork i Bezpieczeństwo pożarowe podczas biwakowania. Aby uzyskać 
więcej informacji na temat dzikich pożarów, prosimy dzwonić pod numer 
1-833-NYS-RANGERS oraz pod numer 911 w celu zgłoszenia dzikiego pożaru.  

https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Flands%2F68329.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717400663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IOn%2Bf8mWdZmhXHCUZME0mbzpHMgOQuSdKX%2F6JGHTPz8%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fparks.ny.gov%2Fparks%2F&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717400663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xiw8Msvw2iltUpshvvITRCj7GxGQeDmTx1MS2NVQcuE%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fchemical%2F32060.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717400663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IiglGwYSWpUjy6g%2FiR72oselGBNCJdlRoFoRHCniN5w%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Fchemical%2F32060.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717400663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=IiglGwYSWpUjy6g%2FiR72oselGBNCJdlRoFoRHCniN5w%3D&reserved=0
https://gcc02.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dec.ny.gov%2Foutdoor%2F7827.html&data=05%7C01%7CRicardo.Pelaez%40otda.ny.gov%7Ccc7a1903301b4dcb133508da8ac74526%7Cf46cb8ea79004d108ceb80e8c1c81ee7%7C0%7C0%7C637974885717400663%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=nO3I2xdn8OH8EplkqZYPkWJRQdkuaftRJp6RORKzUck%3D&reserved=0
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