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ROZDZIAŁ  III 

 

D Z I A Ł A L N O Ś Ć   P O Ż A R N I C Z A 

 

1. Udział w akcjach ratowniczych 
 

Pomimo zmian w zakresie stosowania ogniotrwałych materiałów 

budowlanych, jak również w związku z rozwojem ochrony przeciwpożarowej, liczba pożarów 

nie malała, ale przeciwnie wzrosła. Na wzrost pożarów miał wpływ rozwój gospodarczy, 

rewolucja przemysłowa, tendencja wzrostowa w budownictwie mieszkaniowym i 

gospodarczym, chęć uzyskania odszkodowania od firm ubezpieczeniowych na odtworzenie 

nowych budynków. Zmalała natomiast ilość pożarów zbiorowych, natomiast zwiększyła się 

ilość pożarów ugaszonych w zarodku, pożarów małych. W pierwszych latach funkcjonowania 

Towarzystwa Straży ogniowej w Choczu do akcji wyjeżdżano konno i na znaczne odległości 

nie mając ze sobą wody do celów gaśniczych. Gaszono natomiast obiekty z materiałów 

palnych. Małe było także nasycenie terenu jednostkami straży. W początkach XX wieku 

jedna straż przypadała na gminę. Nie było też żadnych środków łączności przewodowej ani 

innej, alarmowanie straży odbywało się za pomocą gońca. Poniższe tabele obrazują udział 

Straży z Chocza przy pożarach i miejscowych zagrożeniach. 

 

Tabela 2. Statystyka pożarów za lata 1962 – 1966 na terenie Gromadzkiej Rady Narodowej 

Chocz 

 

 1962 1963 1964 1965 1966 

Chocz 7 8 4 4 1 
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Tabela 3.  Statystyka pożarów na terenie gminy Chocz za lata 1975 - 1992 

 

Rok Na terenie gminy 

Chocz 

1975  3 

1976 7 

1977 3 

1978 7 

1979 5 

1980 12 

1981 4 

1982 4 

1983 5 

1984 5 

1985 6 

1986  11 

1987  2 

1988 3 

1989 6 

1990 6 

1991 5 

1992 14 
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Tabela 4. Statystyka pożarów i miejscowych zagrożeń za lata 1993 - 2005 

 

Rok Pożary 

na terenie gminy 

Miejscowe zagrożenia 

na terenie gminy 

1993 9 1 

1994 10 5 

1995 15 5 

1996 13 10 

1997 10 8 

1998 9 9 

1999 12 7 

2000 12 28 

2001 7 12 

2002 5 27 

2003 22 29 

2004 20 14 

2005 11 10 

 

 

Opisy udziału jednostki OSP Chocz przy pożarach i miejscowych zagrożeniach. 

 W dniu 19. 12. 1959 r. o godz. 1615 zapalił się autobus PKS z ludźmi w środku na 

rynku w Choczu. Pożar ugasili strażacy z Chocza, nikt z ludzi nie doznał obrażeń, natomiast 

jeden ze strażaków oparzył sobie rękę.  

 W dniu 17. 01. 1962 r. o godz. 305 jednostka wyjechała do gaszeniu pożaru  

w Broniszewicach. 

 W lutym 1971 r. powstał pożar w Choczu przy ul. Zagórowskiej w zwartej zabudowie 

szesnastu stodół wypełnionych zbożem, słomą, sianem o  konstrukcji drewnianej krytych 

słomą. Strażacy uratowali kilka budynków mieszkalnych oraz gospodarczych. 

 8 maja 1972 r. w godzinach rannych powstał pożar szesnastu stodół o konstrukcji 

drewnianej krytych słoma w zwartej zabudowie przy ul. Grodzieckiej. Z chwila przybycia 

straży z Chocza wszystkie stodoły stały już w ogniu. Działania straży skupiły się na obronie 
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budynków mieszkalnych i gospodarczych znajdujących się przy ulicy Grodzieckiej.  

W wyniku dochodzenia ustalono że pożar powstał w stodole będącej własnością Franciszka 

Kozłowicza w której składowane były nawozy sztuczne miedzy innymi superfosfat 

granulowany  który w połączeniu ze słomą, sianem może spowodować zapalenie się. 

Właścicielami tych stodół byli:  

1. Bogumiła Sokalska, 2. Feliks Gałązka, 3. Czesława Dobrzańska, 4. Antoni Czajczyński, 

5. Andrzej Nuszkiewicz, 6. Maria Heronimczak, 7. Michał Jagodziński, 8. Leokadia 

Dyczkowska, 9. Zofia Czapczyńska, 10. Czesław Pietrzak, 11. Franciszek Kozłowicz, 12. Jan 

Wachowiak, 13. Aniela Matuszczak, 14. Władysław Synoracki, 15. Wawrzyn Judkowiak, 16. 

Bronisław Piasecki, 17. Jan Woldanski, 18. Jan Wolniewicz, 19. Cyprian Płonecki, 20. Stefan 

Woldański, 21. Antoni Grzembka. 

 W dniu 1. 05. 1973 r. o godz. około 15 wybuchł pożar  22 drewnianych stodół w 

zwartej zabudowie w Choczu przy ul Bolesława Wieczorka. W akcji gaśniczej trwającej do 

dnia następnego udział brały 23 jednostki straży. Uratowano kilka budynków mieszkalnych i 

gospodarczych. 

 W 1976 r. jednostka brała udział przy gaszeniu zajazdu drewnianego krytego słomą 

„Parzybroda” w miejscowości Brzezie. 

 W dniach od 3.06.1992 r. godz. 1450 do 12. 06. 1992 r. OSP Chocz brało udział w 

gaszeniu pożaru lasu w Świerczynie gmina Gizałki o powierzchni około 700 ha. 

W dniu 10.08. 1992 r. o godz. 015 jednostka z Chocza została zadysponowana do 

gaszenia pożaru lasów  koło Żagania. Powrót nastąpił 11.08. 92 o godz. 333. 

W dniach od 28. 08 1992 r. do 3.09. 1992 r. strażacy brali udział w gaszeniu pożaru 

lasu w kuźni Raciborskiej. 29.08. 1992 r. wysłano autobusem strażaków na podmianę.  

  W dniu 8. 02.2006 r. w godzinach nocnych  strażacy wyjechali do gaszenia pożaru 

pałacu w Psieniu Ostrów. W pożarze śmierć poniósł mieszkaniec piętra.   

 W dniu 9. 04. 2006 r. doszło do wypadku drogowego w miejscowości Kwileń. 

Samochód osobowy wpadł na drzewo. O godz. 2235 OSP w Choczu została zadysponowana 

do wypadku drogowego, działania polegały na ugaszeniu palącego się pojazdu i  uwolnieniu 

osoby uwiezionej na fotelu pasażera. Osoba zmarła w czasie prowadzenia działań 

ratowniczych w obecności lekarza pogotowia.  
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Foto. 12.  09. 05. 1971 r. Pożar piętnastu stodół przy ulicy Grodzieckiej  

( Foto ze zbiorów jednostki ) 

 

 

 

 
 

Foto. 13. Pożar pałacu w Psieniu Ostrów 08. 02. 2006 r. ( Foto autor ) 
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Foto. 14 Wypadek drogowy w Kwileniu 16. 01. 2006 r. ( Foto autor ) 

 

 

2. Działalność prewencyjna  

 
Najstarsze wzmianki w dokumentach jednostki dotyczące działalności prewencyjnej 

pochodzą z 18 listopada 1954 r. W odpowiedzi na pismo Komendy Powiatowej Straży 

Pożarnej w Kaliszu, Komenda Ochotniczej Straży w Choczu podała nazwiska kierowników 

zespołów kontrolnych: Śmiłowskiego Józefa, Kędzierskiego Józefa, Borgiasz Władysława, 

Łukomskiego Tadeusza i Woldańskiego Wincentego. Kontrolom objęto 250 obiektów we wsi 

Józefów, 500 obiektów w Choczu, 257 w Oleścu.  Komenda Ochotniczej Straży Pożarnej  

w Choczu w 1954 r. wystawiła 5 zespołów kontrolnych w celu realizacji zadań prewencji. 

Ze sprawozdania z przeprowadzonej akcji zapobiegawczej wynika że kontrolą objęto 

1007 gospodarstw w miejscowościach Chocz, Olesiec, Józefów28. Na terenie gminy kontrole 

prowadziły ponadto jednostki straży z Brudzewka i Niniewa. 

W 1965 r. kontrole prewencyjne prowadzono z upoważnienia Prezydium Gromadzkiej 

Rady Narodowej w Choczu, do kontroli jednostka miała przydzielone 383 gospodarstwa. 

                                                
28 Sprawozdanie z 1954 r.  
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Najczęstszymi uchybieniami wykazanymi podczas kontroli były: braki sprzętu 

przeciwpożarowego w gospodarstwach rolnych, braki blachy przy piecach, wadliwe kominy. 

Na podstawie protokółów z kontroli PGRN wydało 28 zagrożeń egzekucyjnych, skierowano 8 

wniosków do Kolegium Karno Administracyjnego przy PPRN w Pleszewie. Strażacy 

wygłaszali pogadanki na zebraniach wiejskich i w szkołach na temat przyczyn powstawania 

pożarów i zapobieganiu ich powstawania. Działalność propagandowo-uświadamiająca 

wzrastała przed okresem żniw i omłotów, intensywnych prac w polu, świat i uroczystości 

(palenie świeczek na choinkach). Do pomocy w prowadzeniu działalności propagandowej 

służyły strażakom przeźrocza, plakaty, ulotki. Przeciwpożarowe zespoły kontrolne były 

społecznymi organami rady narodowej upoważnionymi do przeprowadzania kontroli stanu 

bezpieczeństwa pożarowego w obiektach mieszkalnych, gospodarczych, usługowych, 

użyteczności publicznej. Zespół kontrolny składał się z co najmniej trzech członków. 

Kontrole przeprowadzano co najmniej dwa razy w roku: 

- wiosenne do 15 maja, 

- jesienne do 15 grudnia. 

Strażacy pracujący w zespołach kontrolnych odbywali specjalne przeszkolenie 

przygotowujące ich do pracy prewencyjnej w Komendach Powiatowych Straży Pożarnych. 

Akcje kontrolne realizowane były corocznie w ustalonych terminach. Miały poważny wpływ 

na zmniejszenie się ilości pożarów na terenie wiejskim. Ostatnia akcja prewencyjna 

przeprowadzona została w 1989 r. Kontrolą w ramach akcji „Posesja 89” objęto 370 

gospodarstw. Zmiany w przepisach nie przewidują możliwości prowadzenia kontroli przez 

członków OSP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


