
 

UCHWAŁA Nr 729 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia 6 czerwca 2018 roku 

 

w sprawie nadania nazw nowo projektowanym ulicom publicznym 

w Koninie. 
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) Rada Miasta Konina 

uchwala, co następuje: 

§ 1. 

1. Nadaje się nazwy nowo projektowanym ulicom, o przebiegu wyznaczonym przez działki 

gruntu położone w Koninie, oznaczone w ewidencji gruntów i budynków - obręb 

Laskówiec - numerami:  

a) 225/11, 224/4, 223/10 i 222/13 – „Ireny Sendlerowej”, 

b) 225/14, 224/6, 223/7 i 222/15 – „Zofii Sokolnickiej” 

2. Lokalizację ulic przedstawia załącznik graficzny do uchwały. 

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Konina. 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

 

                                                                          

Przewodniczący 

                                           Rady Miasta Konina 

 

                                           /-/   Wiesław Steinke 
 

 
 

 

 



 

UZASADNIENIE  

do Uchwały Nr 729 

Rady Miasta Konina 

z dnia 6 czerwca 2018 roku 

 

w sprawie nadania nazw nowo projektowanym ulicom publicznym w Koninie. 

 

Nowo projektowane ulice mają stanowić, w świetle Uchwały nr 729 Rady Miasta 

Konina z dnia 24 kwietnia 2002 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina, w części dotyczącej rejonu: Laskówiec – ul. Grójecka, 

w prawobrzeżnej części miasta, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Wielkopolskiego nr 90, poz. 2264 z dnia 24 czerwca 2002 r. oraz Uchwały nr 260 Rady 

Miasta Konina z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego miasta Konina w części dotyczącej rejonu ul. Jana Pawła II w obrębie 

Laskówiec, opublikowanej w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 73, 

poz. 1598 z dnia 24 maja 2004 r., drogi publiczne klasy drogi dojazdowej i obsługiwać 

położone wzdłuż 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 są uhonorowaniem i upamiętnieniem postaci kobiet, które 

swoimi działaniami zapisały się na kartach historii Polski.  

Irena Sendlerowa – to jedna z najwybitniejszych postaci XX wieku. Działaczka społeczna 

i charytatywna, członkini PPS i działaczka Rady Pomocy Żydom. W okresie II wojny 

światowej współtworzona przez nią sieć ludzi i organizacji podjęła próbę uratowania ok. 2500 

żydowskich dzieci. W październiku 1943 roku została aresztowana przez Gestapo. Była 

sanitariuszką w jednym z powstańczych punktów sanitarnych na Mokotowie w czasie 

powstania warszawskiego. Po wojnie tworzyła domy sierot, powołała Ośrodek Opieki nad 

Matką i Dzieckiem – instytucję pomocy rodzinom bezrobotnym. Angażowała się również 

w działania edukacyjne. Przez długie lata jej działalność podczas okupacji była nieznana. 

Została odznaczona, między innymi medalem "Sprawiedliwej Wśród Narodów Świata", 

Orderem Orła Białego i Orderem Uśmiechu. Została nominowana do Pokojowej Nagrody 

Nobla. Zmarła 12 maja 2008 roku w Warszawie.  

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_wojna_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/%C5%BBydzi
https://pl.wikipedia.org/wiki/Gestapo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mokot%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Powstanie_warszawskie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Okupacja_niemiecka_ziem_polskich_(1939%E2%80%931945)
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Zofia Sokolnicka – polska polityk i działaczka społeczno-oświatowa, posłanka na Sejm 

Ustawodawczy oraz I kadencji w II RP, członkini Naczelnej Rady Ludowej w 1918 roku. 

Działała w stowarzyszeniu kobiecym „Warta”, które prowadziło tajne nauczanie języka 

polskiego i historii oraz rozpowszechniało polskie książki w zaborze pruskim, była też 

współautorką podręcznika dla nauczycielek „Jak uczyć dzieci czytać i pisać po polsku”. 

Współzałożycielka organizacji oświatowych i narodowych, m.in. Towarzystwa 

Pedagogicznego, Zjednoczenia Polskich Kobiecych Towarzystw Oświatowych, działała                             

w Komitecie Narodowym Polskim, była również członkiem grona ekspertów KNP i delegacji 

polskiej na konferencji pokojowej w Paryżu oraz jednym z założycieli Katolickiego Związku 

Polek i Narodowej Organizacji Kobiet. 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Konina 

 

/[/Wiesław Steinke 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/II_Rzeczpospolita
https://pl.wikipedia.org/wiki/Naczelna_Rada_Ludowa
https://pl.wikipedia.org/wiki/1918

