UCHWAŁA NR 112/XIII/19
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2019 ROKU
w sprawie
zmiany nazwy ulicy położonej w Ślesinie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) Rada Miejska Gminy Ślesin u c h w a l a, co
następuje:
§1
Zmienia się dotychczasową nazwę ulicy położonej w mieście Ślesin - ulica Józefa
Czekalskiego

na

nazwę

ulica

Kazimierza

Czekalskiego

(nazwa

skrócona:

ul. K. Czekalskiego), o przebiegu ustalonym zgodnie z mapą poglądową stanowiącą załącznik
do uchwały.
§2
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Ślesin.
§3
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR 112/XIII/19
RADY MIEJSKIEJ GMINY ŚLESIN
Z DNIA 25 WRZEŚNIA 2019 ROKU
w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Ślesinie
W związku z brakiem dokumentacji uzasadniającej nadanie nazwy ulicy Józefa
Czekalskiego w mieście Ślesin zachodzi konieczność zmiany tej nazwy na nazwę
upamiętniającą lokalnego bohatera Kazimierza Czekalskiego. Jak wynika z aktu zgonu nr
86/1939, znajdującego się w dokumentach Urzędu Stanu Cywilnego w Ślesinie, Kazimierz
Czekalski syn Łukasza i Anny z domu Kościelskiej zmarł 15 października 1939 roku w
Ślesinie w wieku 33 lat, jako kawaler.W oparciu o zapiski z pamiętnika mieszkanki Ślesina
oraz z artykułu, który ukazał się w lokalnej prasie wnosimy, że Kazimierz Czekalski urodził
się w Ślesinie przy ul. Żwirki i Wigury. Zginął z rąk hitlerowców w 1939 roku. Będąc
żołnierzem polskim wracał do domu z ręką na temblaku, ubrany w mundur. Mimo ostrzeżeń
nie zdjął go, a po zatrzymaniu przez żandarmów został zaprowadzony na posterunek
żandarmerii niemieckiej przy ul. Kościelnej. Tam poddano Go bestialskim torturom. Po
południu zaprowadzono na ul. Żwirki i Wigury na stracenie. Egzekucji dokonano za szkołą
podstawową, a potem zbezczeszczono ciało skacząc po nim i kopiąc. Dopiero następnego
dnia (bo wcześniej Niemcy zabronili) matka z synem Henrykiem pojechała zabrać zwłoki,
które pochowano na ślesińskim cmentarzu. Dla upamiętnienia bohaterskiego życia i
patriotycznej postawy Kazimierza Czekalskiego postanowiono o nadaniu Jego imieniem
nazwy ulicy w Ślesinie.

