Ochotnicza Straż Pożarna w Choczu
1. Geneza powstania jednostki pożarniczej
Aktem prawnym regulującym sprawy prewencyjne miast były wprowadzone 9 V
1810 r. przez Ministerium Policji „Przepisy o sposobie zapobiegania pożarom oraz
o działaniu policji i mieszkańców przy gaszeniu ognia”1. Porządkowały sprawy dotyczące
bezpieczeństwa pożarowego miedzy innymi z zakresu prewencji, obowiązku mieszkańców
brania czynnego udziału w tłumieniu pożarów, kierowania akcją gaśniczą i wykonywania
przez ludność rozkazów kierującego akcją tłumienia pożaru. Wprowadzały surowe sankcje
karne za unikanie lub niewykonywanie rozkazów kierującego akcją oraz zawierały wiele
zakazów i nakazów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego.
Po powstaniu Królestwa Polskiego Namiestnik królewski gen. Józef Zajączek, wydał
15 VI 1819 r. przepisy szczegółowe dotyczące „zaprowadzania narzędzi do gaszenia pożaru
po miastach”2. Ten przepis wprowadził obowiązek dla miast posiadania na swym utrzymaniu
kominiarza, którego obowiązkiem było czyszczenie kominów i sprawdzanie ich stanu
technicznego. Zarządzenie nakładało na miasta posiadanie narzędzi pożarniczych. Miasta
mające od 100 do 150 domów, powinny mieć 1 sikawkę wężową i 4 stągwie do wody, każdy
dom powinien posiadać drabinę na dachu sięgającą wierzchołka komina i węborek
drewniany. Natomiast na każde 10 domów następujące narzędzia pożarnicze: 2 bosaki,
1 kubeł skórzany lub słomiany lakierowany, 4 sikawki ręczne, 1 beczka do wożenia wody,
1 drabina przenośna. Przepis nakładał także obowiązek utrzymania studni. Za utrzymanie
sprzętu odpowiedzialny był burmistrz, natomiast kontrolę sprawował komisarz obwodowy.
Z „wykazu narzędzi w Mieście Choczu, stosownie do postanowienia Księcia
Namiestnika Królewskiego z dnia 15 czerwca 1819 r.” sporządzonego za III kwartał 1847 r.
dowiadujemy się jakim sprzętem dysponowano i tak: jedna sikawka zaprzęgowa, 52 sikawki
ręczne, 13 węborków skórzanych, 110 węborków drewnianych, 26 osęków (boski), 4 stągwie,
13 beczek, 110 drabin na domach i 27 przenośnych. Wyposażenie miasta w sprzęt pożarniczy
było zgodne z normatywem, a nawet przekraczało normatyw w pozycji drabiny przenośne
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o 11 sztuk. Ponadto dowiadujemy się że w mieście było 110 budynków mieszkalnych, z tego
tylko dwa były murowane kryte dachówką, pozostałe to budynki drewniane kryte gontem3.
„Protokół naradczy Inżyniera Powiatu Kaliskiego z dnia 16 lipca 1859 r. w sprawie
przeprowadzenia rewizji i zaprojektowania ich reperacji”. W protokóle mowa jest o czterech
studniach oraz nieczynnych pompach na tych studniach. Dotyczy studni w Rynku naprzeciw
domu nr 2 i nr 3, oraz studni na Piaskach naprzeciw domu nr 57 i nr 84. Studnie w Rynku
miały głębokość 13 stóp, na Piaskach 18 stóp, wykonane z cembrowiny drewnianej. Ze
względu na zbutwiałe cembrowiny oraz nadpsute i popękane drewniane pompy, zniszczone
części metalowe podjęto decyzję o odbudowaniu tych studni z jednoczesnym pogłębieniem na
30 stóp. Studnie wybudowane były w 1854 r., jednak z powodu ich płytkości, braku wody,
częstego użytkowania przez mieszkańców uległy szybkiemu zniszczeniu4.
Pierwszą w Królestwie Polskim organizacją pożarniczą była Ochotnicza Straż
Ogniowa w Kaliszu która powstała w 1864 r. Podstawą jej działania była instrukcja
zatwierdzona 25 XI 1864 r. przez naczelnika wojennego guberni kaliskiej. Po 13 latach
istnienia została formalnie zalegalizowana otrzymując statut towarzystwa5. Organizatorzy
straży ogniowej napotykali na utrudnienia administracji zaborczej, wydłużały się sprawy
formalnej rejestracji. Statut Kaliskiego Towarzystwa Ochotniczej Straży Ogniowej określał
zadania i zasady jego funkcjonowania. Kaliskie Towarzystwo zorganizowane było w celu
niesienia pomocy podczas pożarów. Sprawami Towarzystwa zarządzała rada składająca się
z 6 członków, do jej najważniejszych zadań należało: zaopatrywanie w sikawki i sprzęt
ogniowy, podejmowanie decyzji wydatkowaniu funduszy Towarzystwa, dokonywanie
wyboru naczelników rewiru. Członkowie Towarzystwa dzielili się na rzeczywistych
i honorowych. Fundusze Towarzystwa pochodziły ze składek członków honorowych, kar
nakładanych na członków rzeczywistych oraz z ofiar.
Od 3 VII 1877 r. towarzystwa ochotniczych straży ogniowych w Królestwie Polskim
otrzymały statut wzorcowy zatwierdzony przez generała-gubernatora, Pawła Kotzebue. W
następstwie po wprowadzeniu zmian wydano nowy „Statut straży ogniowych w Królestwie
Polskim z 11 II 1882 r.” Natomiast 12 XII 1898 r. wprowadzono nowy statut nazwany
„Ustawą normalną straży ogniowych w Królestwie Polskim z 1898 r.” bardzo różniący się od
poprzedniego nie tylko swą objętością ( z 17 artykułów został zwiększony do 81), ale przede
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wszystkim pogłębiał tendencje rusyfikatorskie w stosunku do stowarzyszeń straży
ogniowych6. Najważniejsze zmiany i nowe zapisy w statucie to miedzy innymi:
- wprowadzono nowy podział członków na: a) honorowych, b) rzeczywistych, c)
ochotników, d) ofiarodawców;
- eliminowano język polski z życia publicznego. Językiem urzędowym miał być
wyłącznie język rosyjski i w tym języku winna być prowadzona korespondencja urzędowa,
sporządzane protokóły zebrań, obrady odbywać się miały też w języku rosyjskim. Napisy
napieczętne i korporacyjne mogły być wykonane tylko w języku rosyjskim. Sztandar można
używać było tyko podczas przeglądu lub parady straży, sprawami towarzystwa zarządzało
ogólne zebranie członków i zarząd. Na walnym zebraniu członków mogły być poruszane
sprawy dotyczące tylko działalności towarzystwa za uprzednim powiadomieniem naczelnika
miejscowej policji;
- w celu sprawdzenia sprawozdania i skontrolowania czynności zarządu wprowadzono
wewnętrzny organ kontrolny - komisję rewizyjną;
- dla przeciwdziałania klęskom pożarowym została wyodrębniona w towarzystwie
straż ogniowa którą tworzyli wszyscy członkowie ochotnicy i członkowie rzeczywiści, z kolei
skład straży ogniowej dzielił się na oddziały (toporników, kominiarzy, dostarczających wodę,
pełniących służbę bezpieczeństwa). Strażą ogniową kierował naczelnik z pomocnikiem którzy
byli wybierani na ogólnym zebraniu z pośród członków mających prawo głosu. Przepis ten
określał prawa i obowiązki członków straży ogniowej, przewidywał także kary za naruszenie
porządku, lub niezachowanie środków bezpieczeństwa publicznego podczas pożaru. Po 1906
r. władze nie czyniły większych trudności przy tworzeniu straży wiejskich.
W osadzie Chocz powstała inicjatywa utworzenia Towarzystwa Pożarniczego, czego
dowodem jest protokół z zebrania założycielskiego i korespondencja z władzami zaborczymi
w celu uzyskania pozwolenia i zatwierdzenia składu zarządu i komisji rewizyjnej. Protokóły
zebrań oraz korespondencja administracyjna w oryginale pisana jest w języku rosyjskim. Oto
treść protokółu skierowanego do Naczelnika Powiatu Kaliskiego „ 18 stycznia 1908 roku
zebrali się niżej podpisani członkowie Towarzystwa Pożarniczego, aby zgodnie z ustawą
wybrać 3 kandydatów na członków Zarządu Towarzystwa i 3 członków Komisji rewizyjnej. Po
wszechstronnej i bardzo obszernej dyskusji postanowili na kandydatów na członków zarządu
wybrać mieszkańców Chocza: 1. Symforiana Szymankiewicza, 2. Antoniego Woldańskiego, 3.
Konstantego
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mieszkańców Chocza: 1. Franciszka Woldańskiego, 2. Józefa Skorupskiego, 3. Józefa
Górczyńskiego. Na tym protokół zakończono. Oryginał podpisało 112 osób, zarówno
piśmiennych jak i niepiśmiennych”7.
13 sierpnia 1908 r. Naczelnik Powiatu Kaliskiego wysłał raport do pana Gubernatora
Kaliskiego o następującej treści „Mieszkańcy osady Chocz w powiecie kaliskim zwrócili się do
mnie z prośbą o wydanie zezwolenia na zorganizowanie w swej miejscowości Towarzystwa
Pożarniczego. Przedstawiając wspomnianą prośbę pod uwagę Waszej Wysokości, mam honor
zaznaczyć, iż założenie Towarzystwa Pożarniczego w miejscowości Chocz jest zgodne
z ustawą o towarzystwach pożarniczych w Nadwiślańskim Kraju, zatwierdzonym przez
Ministra Spraw Wewnętrznych 12 grudnia 1898 r0ku i nie budzi żadnych moich
wątpliwości”8.
10 stycznia 1909 r. skierowane zostało pismo z kancelarii gubernatora kaliskiego do
Naczelnika Powiatu Kaliskiego o treści „ Wskutek raportu, który do nas wpłynął 29 stycznia
i na podstawie par 23 i par 55 Ustawy o towarzystwach w Nadwiślańskim Kraju
(Priwislińskim Kraj), zatwierdzamy na trzy lata, a równo na jeden rok członków Komisji
Rewizyjnej Franciszka Czajczyńskiego, Józefa Skorupskiego, Józefa Górczyńskiego”9.
Z powyższych dokumentów wynikają rozbieżności w nazwiskach w składzie zarządu
i komisji rewizyjnej, być może były błędnie odczytane z załączonego protokółu zebrania.
Ponownie zebranie ogólne zwołano w dniu 21 września 1908 r. Nie można ustalić przyczyny
tak szybkiego zwołania zebrania wyborczego, statut określał że zarząd jest wybierany na trzy
lata a komisja rewizyjna na jeden rok, być może członkowie zarządu i komisji rewizyjnej
zrezygnowali z pełnienia swoich funkcji, być może wystąpiła potrzeba nowych wyborów
ponieważ nie było pełnego składu Zarządu, podano w propozycji tylko 3 osoby. Na
zwołanym zebraniu dokonano ponownych wyborów oraz ustalono wysokość składek
członkowskich.

„21 sierpnia 1908 roku

zebrali się niżej podpisani członkowie

zorganizowanego w miejscowości Chocz, zgodnie z ustawą Towarzystwa pożarniczego, aby
wybrać członków Zarządu i ustalić minimalną wysokość składek członkowskich. Po obszernej
dyskusji zebrani postanowili:
1. Wybrać na prezesa Towarzystwa ks. Jana Czoka, administratora parafii Chocz,
wiceprezesa Michała Kieliszewskiego – mieszkańca Piły, członków Zarządu; Narcyza
Jaworowicza i Karola Górczyńskiego z Chocza, skarbnika – Aleksandra Skorupskiego
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z Chocza, sekretarza Wincentego Nadowskiego z Chocza, członków Komisji Rewizyjnej:
Pawła Chojnackiego z Chocza, Antoniego Nowaczyka i Franciszka Galewskiego.
Naczelnikiem został Zygmunt Maciejewski z Chocza, jego pomocnikiem Kazimierz Górczyński
z Chocza, gospodarzem Franciszek Szymkowicz.
2. Określić wysokość rocznych składek: a) dla członków czynnych – 1 rubel, płatne
w czterech kwartalnych ratach, b) dla członków honorowych – 3 ruble rocznie, na początku
każdego roku. Na tym protokół zakończono. Podpisało go 112 członków piśmiennych
i niepiśmiennych”10. Podane składy Zarządu i Komisji Rewizyjnej zostały zatwierdzone
przez Gubernatora Kaliskiego pismem z dnia 12 stycznia 1909 r. kierowanym do naczelnika
Powiatu Kaliskiego „Wskutek raportu, który do nas wpłynął i na podstawie par. 23 i par 55
Ustawa o towarzystwach w Nadwiślańskim Kraju (Priwislińskim Kraje), zatwierdzamy na
trzy lata Prezesa Zarządu Chockiego Towarzystwa Pożarniczego księdza Jana Czoka,
członków: Michała Kieliszewskiego, Narcyza Jaworowicza, Karola Górczynskiego, na
naczelnika – Zygmunta Maciejewskiego, jego pomocnika Kazimierza Górczyńskiego,
gospodarza Franciszka Szymkiewicza. Na jeden rok zatwierdzamy Komisje Rewizyjną: Pawła
Chojnackiego, Antoniego Nowaczyka, Franciszka Galeńskiego. Z niniejszym pismem należy
zapoznać wszystkich członków Towarzystwa, żeby wszyscy wiedzieli, że zatwierdzono taką
liczbę członków zarządu oraz Komisji”11. Także w tych dokumentach występują rozbieżności;
zamiast wiceprezesa Michał Kieliszewski wymieniony jest jako członek Zarządu, nie
zatwierdzono skarbnika i sekretarza. O zaangażowaniu się mieszkańców w organizację
Towarzystwa świadczy liczba uczestników obydwu zebrań na pierwszym i na drugim
obecnych było 112 osób.
Niezbędnym wyposażeniem straży ogniowych były sikawki zamontowane na
specjalnych wozach konnych. Na tego typu transport pożarniczy należało uzyskać zezwolenie
władz administracyjnych, takową otrzymano 20 sierpnia 1908 roku „Wskutek raportu z 13
sierpnia 1913 roku Nr 8580 udzielamy zezwolenia Chockiemu Towarzystwu Pożarniczemu
w Choczu na stosowanie transportu pożarniczego. Jest to zgodne z obowiązującą
w Nadwiślańskim Kraju ustawą Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 12 grudnia 1898 roku.
O terminie powstania tego towarzystwa zostałem osobiście powiadomiony. Gubernator
N. Nowosilcow”12. W tej korespondencji także występują rozbieżności z datowaniem: pismo
kierowane jest do Naczelnika Powiatu Kaliskiego z data 20 sierpnia 1908 roku, natomiast
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w treści pisma kancelaria Gubernatora Kaliskiego powołuje się na raport z 13 sierpnia 1913
roku.
Po wybuchu I wojny światowej nastały bardziej liberalne stosunki władz zaborczych
wobec społeczeństwa polskiego, działacze strażaccy podjęli inicjatywę zmierzającą do
zespolenia istniejących straży pożarnych. Już w kwietniu 1915 r. władze rosyjskie
zatwierdziły ustawę Towarzystwa Świętego Floriana jako organizacji skupiającej straże
pożarne w Królestwie Polskim. Z nastaniem okupacji niemieckiej, działalność towarzystwa
była utrudniona i rozwijała się powoli. W dniach od 8 do 10 września 1916 r. odbył się
w Warszawie I Ogólnokrajowy Zjazd Straży Ogniowych. W zjeździe udział wzięli delegaci
reprezentujący 302 straże z Królestwa. Na tym zjeździe powołano do życia Związek
Floriański, wybrano zarząd, podjęto uchwały. Był to bardzo ważny krok w rozwoju
pożarnictwa i ochrony przeciwpożarowej. Na podstawie podjętych uchwał powołano: a) biuro
organizacyjne do prac organizacyjnych, udzielania porad i informacji fachowych, b) organ
prasowy Związku Floriańskiego którym został „Przegląd Pożarniczy”. Najważniejszym
zadaniem Związku Floriańskiego było podniesienie zawodowej sprawności straży, realizacje
zamierzano osiągnąć poprzez systematyczne przeprowadzanie lustracji straży, organizowanie
kursów pożarniczych, konferencji i zjazdów strażackich połączonych z ćwiczeniami
konkursowymi. Podjęto działania w celu przygotowania jednolitego statutu straży oraz ich
umundurowania. W dalszej działalności Związek Floriański podjął uchwałę o zorganizowaniu
Składnicy Strażackiej, która miała zająć się zaopatrywaniem straży w narzędzia i przyrządy
pożarnicze13.
W dniu 9 września 1923 r. powstał Związek Łódzki z wydzielenia się ze Związku
Floriańskiego. Działaniem swoim objął także powiat kaliski, przejmując zadania Związku
Floriańskiego14. Między innymi efektem działalności Związku Łódzkiego było wspieranie
materialne i sprzętowe straży ogniowych ze środków sejmików powiatowych oraz gmin.
Jednostka w Choczu otrzymała w 1920 r. kwotę 300 zł, a w 1925 r. kwotę 100 zł zasiłku ze
środków Sejmiku Powiatowego w Kaliszu15. Potwierdzeniem dofinansowywania straży
ogniowych jest przedstawione zestawienie wydatków gmin i sejmików na cele pożarnictwa
w 1925 r. w tabeli 4816. W województwie łódzkim gminy przeznaczyły na zasiłki dla straży
kwotę 57329 zł, natomiast sejmiki 57322 zł. Jednostki straży korzystały także
z dofinansowania ze środków budżetu państwa, czego dowodem jest upoważnienie z 8 marca
13
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1938 r. Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczu kierowanego do Starostwa Powiatowego
w Kaliszu „Zarząd Straży niniejszym upoważnia p. Czesława Malinowskiego – Wójta gminy
Chocz do podjęcia zaoferowanej sumy złotych 400 /czterysta/ przez Pana Premiera Generała
Sławoj-Składkowskiego na budowę remizy strażackiej w Choczu” 17.
Po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 r. nastąpiło ożywienie w pracach
straży pożarnych niezależnie przez Rząd Polski który doprowadził do wydania w 1934 r.
ustawy o ochronie przed pożarami i innymi klęskami, oraz przez działaczy strażackich którzy
doprowadzili

we wrześniu 1921 r. do Ogólnopaństwowego Zjazdu Delegatów

Straży

Pożarnych który powołał Główny Związek Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Główne zadania związku to; działalność szkoleniowa, organizacyjna i wydawnicza, a także
przyczynił się do powstania krajowego przemysłu pożarniczego. Dla usprawnienia działania
straży pożarnych Komisarz Rządu Polskiego na powiat Kaliski wydał w dniu 15 kwietnia
1919 r. obwieszczenie o następującej treści „Uzupełnienie przepisów rozporządzenia
policyjnego, dotyczącego uregulowania służby pożarniczej z dnia 25 września 1916 […] Dla
wiejskich straży ogniowych. Wójt gminy, w której znajduje się straż ochotnicza, powinien
prowadzić ciągły spis wszystkich posiadaczy koni. On wyznacza tych posiadaczy koni, którzy
mieszkają w miejscu-znajdowania się straży, do stawiania zaprzęgów przy wybuchu pożaru
lub podczas nakazanych oględzin sikawek i ćwiczeniach, kwartalnie. Posiadacze koni,
naznaczeni do ich stawiania, winni być przy końcu każdego kwartału podani
przewodniczącemu straży ogniowej. Zmiany należy natychmiast uzupełniać. Wysokość
przyznawanego wynagrodzenia ustanawiana będzie podług stosownych stawek na zebraniach
gminnych. Niewykonanie powyższego przepisu, pociąga za sobą ukaranie winnych”18.
Natomiast w dniu 21 kwietnia 1938 r. Starosta Powiatowy Kaliski zatwierdził regulamin
zapobiegania i tłumienia pożarów i innych klęsk na obszarze gminy Chocz, opracowany na
podstawie art. 30 p. 3 ustawy z dnia 13 marca 1934 r. o ochronie przed pożarami i innymi
klęskami. Na 6 stronach regulaminu zawarte były przepisy z podziałem na rozdziały i tak:
„I. Zapobieganie pożarom[…] II. Obowiązki ludności ze względu na niebezpieczeństwo
pożaru[…] III. Obowiązki ludności na wypadek klęsk żywiołowych /powodzi, pochodu lodów,
huraganów

itd./[…]

IV.

Obowiązki

straży

pożarnych[…]

V.

Organizacja

akcji

19

ratowniczej[…] VI. Postanowienia karne” .
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APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu 1937 – 1939, sprawy różne, syg. 25, s. 288.
APK, Starostwo Powiatowe w Kaliszu 1918-1939, Straże ogniowe, syg. 123. s. 10.
19
APK Starostwo Powiatowe w Kaliszu 1913-1938, syg. 180. s. 14-19.
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Wybuch II wojny światowej zahamował rozwój polskiego pożarnictwa, zaprzestał
swoją działalność także związek. W dniu 1 grudnia 1944 r. utworzono Główny Inspektorat
Pożarnictwa w Ministerstwie Administracji Publicznej, pierwszy w historii pożarnictwa
polskiego organ administracji państwowej. Natomiast zarządzeniem z dnia 30 listopada 1945
r. Minister Administracji Publicznej reaktywował Związek Straży Pożarnych z powodu braku
statutowych władz powołał tymczasowy zarząd Związku. Nadal obowiązywała ustawa
o ochronie przed pożarami i innymi klęskami z 1934 r. zwierzchni nadzór nad ochroną
przeciwpożarową w państwie przejął Minister Administracji Publicznej.

Działalność

Związku Straży Pożarnej Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej została wznowiona w 1947 r.
Wobec jednak szybkiego rozwoju gospodarki narodowej, wzrostu uprzemysłowienia kraju,
związek jako organizacja społeczna nie był w stanie wykonywać zwiększonych zadań, jakie
stawały przed ochrona przeciwpożarową. W związku z tym została wydana ustawa o ochronie
przeciwpożarowej i jej organizacji z dnia 4 lutego 1950 r. Na podstawie tej ustawy powołano
państwowy organ ochrony przeciwpożarowej – Komendę Główną Straży Pożarnej. Natomiast
do społecznego kierowania i nadzoru nad ochotniczymi strażami pożarnymi powołano
w 1956 r. Związek Ochotniczych Straży Pożarnych. W celu ujednolicenia i uregulowania
spraw związanych ze strażami tak ochotniczymi, zakładowymi i zawodowymi oraz
zapobieganiem pożarom została uchwalona ustawa z 13 kwietnia 1960 r. o ochronie
przeciwpożarowej i jej organizacji. Ustawa między innymi określiła zadania dla ochotniczych
straży pożarnych, strukturę organizacyjną, działalność zapobiegawczą powstawaniu
i rozszerzaniu się pożarów. Ochronę przeciwpożarową miały wpisane do swoich zadań
gromadzkie rady narodowe zgodnie z art.

3 ustawy z 25 stycznia 1958 r. o radach

narodowych. W roku 1991 wydano ustawę o Państwowej Straży Pożarnej regulującej
szczegółowo sprawy państwowych organów straży pożarnej. Natomiast w celu ponownego
uregulowania spraw w zakresie ochotniczych straży pożarnych wydano ustawę o ochronie
przeciwpożarowej w 1992 r. Decyzją nr 13/5/KSRG Komendanta Głównego Państwowej
Straży Pożarnej z dniem 11 kwietnia 1995 roku jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
w Choczu została włączona do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Zwiększył się
zakres zadań dla jednostki straży pożarnej o ratownictwo techniczne, przed medyczne oraz
o usuwanie innych miejscowych zagrożeń.
Jednostki straży pożarnych jako stowarzyszenia podlegały obowiązkowi wpisania się
do rejestru stowarzyszeń na podstawie art. 21 ust.1 prawa o stowarzyszeniach z dnia 27 X
1932 r. Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Choczu została wpisana do rejestru
stowarzyszeń i związków w Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Poznaniu Urząd
8

Spraw Wewnętrznych w dniu 10. 06. 1959 r. pod nr 815/18/920. W związku ze zmianą ustawy
o stowarzyszeniach z dnia 7. 04. 1989 r. jednostka straży w Choczu ponownie została wpisana
do rejestru stowarzyszeń i związków Sądu Wojewódzkiego w Kaliszu pod nr 106 w dniu
9 września 1993 r. Przyjęto uchwałą walnego zebrania w dniu 12. 01. 1993 r. nowy statut dla
Ochotniczej straży Pożarnej w Choczu. Następne zmiany rejestrowe wynikały z mocy ustawy
o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. Ochotnicza Straż Pożarna
w Choczu została wpisana do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych
i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej w Sądzie Rejonowym
Wydział XXII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego w Poznaniu w dniu
26.03.2001 r. pod nr 000000331421.

20
21

Ze zbiorów archiwalnych jednostki OSP w Choczu, zbiór nieuporządkowany.
Na podstawie dokumentów bieżących jednostki OSP w Choczu.
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