
DRUK NR 197 

projekt 
 

UCHWAŁA Nr 

RADY MIASTA KONINA 

z dnia               2019 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 2019 r. poz. 506 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 

Przydziałki - numerami:  

1) 1889, 707/7 i 1895 – Erazma Pietrygi, 

2) 1901 część, 1891, 707/5 i 1885 część – Andrzeja Ziajki, 

3) 1901 część, 707/9 i 1893 – Zofii Kuratowskiej, 

4) 1901 część i 1896 – Olgi Krzyżanowskiej, 

5) 1898 – Michaliny Wisłockiej. 

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 

 

                                             Tadeusz Wojdyński 
 

 
Opiniował radca prawny 

Jacek Ignaczak 



 

UZASADNIENIE  

do Uchwały Nr ……. 

Rady Miasta Konina 

z dnia …………. 2019 roku 

 

w sprawie nadania nazw nowo projektowanym ulicom publicznym w Koninie. 

 

Nowo projektowane ulice stanowią, w świetle uchwały nr 682 Rady Miasta Konina 

z dnia 19 grudnia 2001 roku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 

miasta Konina, w części dotyczącej obszaru osiedli SIKORSKIEGO i ZEMEŁKI, 

opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego nr 33, poz. 995 

z dnia 1 marca 2002 r., drogi publiczne i obsługiwać będą położone wzdłuż nich tereny 

przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną. 

Nadanie nazw tym ulicom umożliwi prawidłową numerację porządkową budynków 

powstających na nieruchomościach do niej przylegających. 

Proponowane nazwy ulic są uhonorowaniem i upamiętnieniem postaci polskich 

lekarzy.  

Erazm Pietryga – doktor nauk medycznych, ginekolog pracujący w zespole Oddziału 

Ginekologiczno-Położniczego, sprawował również funkcję Dyrektora Szpitala w Koninie.                                                                                                                                                              

Był też głównym lekarzem województwa konińskiego. Podczas pełnienia tego stanowiska był 

animatorem i organizatorem wielu akcji społecznych mających na celu poprawę jakości 

lecznictwa w województwie. Pozyskał środki na budowę nowego szpitala, był również 

współpomysłodawcą realizacji wydziału pielęgniarstwa w Państwowej Wyższej Szkole 

Zawodowej w Koninie a profilaktyka nowotworowa u kobiet była jednym z priorytetów jego 

działalności społecznej. 

Współpracował z Akademią Medyczną w Poznaniu jak i Wielkopolskim Centrum 

Onkologii. Swoją działalnością społeczno-zawodową mocno promował region koniński. 

Dążył do poprawy zdrowotności mieszkańców oraz podwyższaniu kwalifikacji personelu 

medycznego. Prowadził również w Koninie prywatną praktykę lekarską. 

Za swe zasługi na polu zawodowym Erazm Pietryga został odznaczony 35 orderami 

i odznaczeniami, m.in.: Srebrnym Krzyżem Zasługi (1976), Odznaką Honorową za zasługi 

dla Miasta Konina (1979, 1980), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1984), 

Odznaką Honorową „Za zasługi w rozwoju konińskiej chorągwi ZHP” (1984), Odznaką 

Honorową PCK trzeciego stopnia (1986). 

Andrzej Ziajka – wybitny lekarz, wspaniały człowiek. Był nauczycielem i wychowawcą 

wielu doskonałych anestezjologów. Pracował w konińskim szpitalu, był ordynatorem 



2 

 

Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii. Pełnił również funkcję dyrektora 

Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Koninie. W latach 80. był radnym, 

przewodniczącym Komisji Zdrowia, członkiem zarządu miasta. 

Doktor Ziajka wyróżniał się nie tylko wiedzą medyczną, ale także szczególnymi przymiotami 

ducha, które czyniły z niego człowieka bardzo życzliwego dla ludzi, wrażliwego na ich 

problemy, a zarazem, niezwykle skromnego w ocenie własnej osoby i swoich dokonań. 

Ten szczególny sposób bycia i niewątpliwy autorytet, jakim cieszył się w środowisku 

lekarskim, pozwalał na rozwiązywanie wszelkich „sporów” w sposób szanujący racje 

wszystkich stron. W takich sytuacjach zwykł mawiać: „Rozumiem, jesteście 

indywidualistami, szanuję, że macie własne zdanie, ale pamiętajcie - najważniejszy jest 

chory”. 

Zofia Kuratowska – lekarka, działaczka „Solidarności”, senatorka w latach 1989-1997. Była 

współzałożycielką ROAD i Unii Wolności, wicemarszałkiem Senatu, a przede wszystkim 

pionierką w badaniach i walce z AIDS w Polsce. Studia medyczne ukończyła w 1955 roku, 

tytuł profesora nauk medycznych uzyskała w 1989 roku, w latach 1990-1997 kierowała 

Kliniką Hematologii Akademii Medycznej w Warszawie. 

Olga Krzyżanowska – wybitna postać i autorytet dla tysięcy osób ale przede wszystkim 

wspaniały człowiek. Lekarka, harcerka Szarych Szeregów, odznaczona Krzyżem 

Walecznych, działaczka "Solidarności", pierwsza wicemarszałek Sejmu kontraktowego, 

a potem senator.  

Osoba niezwykłej kultury, intelektu i zasług. Córka legendarnego dowódcy AK płk. 

Aleksandra "Wilka" Krzyżanowskiego, tzw. "żołnierza wyklętego", sama w czasie II wojny 

światowej była harcerką Szarych Szeregów. Odznaczona Krzyżem Walecznych.  

Michalina Wisłocka – polska lekarka, seksuolog i autorka książek. W czasie II wojny 

światowej razem z mężem, który był biologiem, pracowała w niemieckim Instytucie 

Szczepionek w Warszawie. 

Po wojnie była współzałożycielką, w którym zajmowała się leczeniem niepłodności 

i antykoncepcją. Objęła kierownictwo Poradni Świadomego Macierzyństwa w Instytucie 

Matki i Dziecka w Warszawie. W latach 70. XX wieku kierowała Pracownią 

Cytodiagnostyczną Towarzystwa Planowania Rodziny. 

 

Prezydent Miasta Konina 

  

                                                                                                  /-/  Piotr Korytkowski 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Niep%C5%82odno%C5%9B%C4%87
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antykoncepcja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Matki_i_Dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Instytut_Matki_i_Dziecka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Warszawa
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lata_70._XX_wieku
https://pl.wikipedia.org/wiki/Towarzystwo_Rozwoju_Rodziny

