
 
U ZA S A D N I E NI E  

 
do Uchwały Nr 530  

Rady Miasta Konina  

z dnia 27 lutego 2013r. 

w sprawie nadania nazw nowo projektowanym ulicom w Koninie 

 

Nowo projektowane ulice mają stanowić, w świetle Uchwały Nr 67 Rady Miasta 

Konina z dnia 28 lutego 2007 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina, rejon Pawłówek Północ, opublikowanej w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 63, poz. 1659 z dnia 2 maja 2007 r., drogi 

publiczne klasy drogi dojazdowej łączące ul. Wincentego Witosa z ul. Armii Krajowej 

i obsługiwać połoŜone wzdłuŜ niej tereny przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową 

jednorodzinną. 

Nadanie nazw tym ulicom jest niezbędne w celu rozpatrzenia wniosków o nadanie 

numerów porządkowych istniejącym i prognozowanym budynkom.                                                                                                                             

Proponowane nazwy ulic nawiązują tematycznie do nazewnictwa ulic na tym terenie 

i będą ich uzupełnieniem. Są to imiona i nazwiska bohaterów walk o niepodległość 

Rzeczypospolitej Polskiej z okresu I i II wojny światowej oraz okresu powojennego.  

1. August Emil Fieldorf , ps. Nil; urodzony 20 marca 1895 roku w Krakowie, stracony 

24 lutego 1953 roku w Warszawie – bojownik o niepodległość Polski, generał brygady 

Wojska Polskiego, organizator i dowódca Kedywu Armii Krajowej, zastępca Komendanta 

Głównego AK, dowódca organizacji NIE. August Emil Fieldorf we wczesnej młodości 

brał udział w wojnie o odzyskanie przez Polskę niepodległości, a potem walczył w jej 

obronie. Był Ŝołnierzem Pierwszej Brygady Legionów, uczestniczył w wojnie z Rosją 

Sowiecką w 1920 roku, bronił Polski we wrześniu 1939 roku. Po wojnie aresztowany 

przez NKWD, a potem przez UB, został skazany na śmierć i stracony. W pełni 

zrehabilitowany w 1989 roku. August Emil Fieldorf jest przykładem człowieka, który całe 

Ŝycie poświęcił walce o niepodległość i suwerenny byt Rzeczypospolitej Polskiej. 

Pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Orderem Orła 

Białego. 

2. Witold Pilecki , ps. Witold, Druh...; urodzony 13 maja 1901 roku w Ołońcu w Rosji, 

stracony 25 maja 1948 roku w Warszawie – rotmistrz kawalerii Wojska Polskiego, 

współzałoŜyciel Tajnej Armii Polskiej, Ŝołnierz Armii Krajowej, więzień i organizator 

ruchu oporu w Auschwitz-Birkenau, kawaler Orderu Orła Białego. OskarŜony i skazany 

przez władze komunistycznej Polski na karę śmierci. Wyrok został uniewaŜniony w 1990 



roku. Autor pierwszych na świecie raportów o ludobójstwie w Auschwitz, tzw. raportów 

Pileckiego. Dobrowolne i celowe poddanie się uwięzieniu w KL Auschwitz, udział 

w postaniu warszawskim, a takŜe okupiony śmiercią, powojenny powrót do Ojczyzny 

stawiają Witolda Pileckiego wśród najodwaŜniejszych ludzi na świecie. Jego postawa 

powinna stać się wzorem bohaterstwa oraz symbolem oporu przeciw systemom 

totalitarnym. Pośmiertnie odznaczony przez Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego – 

Orderem Orła Białego.  

 

Zastępca Prezydenta  
     Miasta Konina 

 
 /-/ Marek Waszkowiak 

 

 


