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Uchwała Nr .................... 
Rady Gminy Michałowice 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie nadania nazwy trasie rowerowej położonej w Regułach, Pęcicach i Michałowicach 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1.  

Trasie rowerowej położonej w gminie Michałowice, w miejscowościach Pęcice, Reguły i Michałowice, 
od Alei Powstańców Warszawy wzdłuż rzeki Raszynki, wzdłuż ul. Kolejowej, Alei Topolowej i ul. Kuchy 
do Alei Powstańców Warszawy, nadaje się nazwę „Ścieżka im. Piątki z Michałowic". Przebieg trasy 
rowerowej określa mapa stanowiąca załącznik do niniejszej uchwały.  

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Michałowice. 

§ 3.  

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Michałowice
z dnia .................... 2022 r.
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy 
należy podejmowanie uchwał między innymi w sprawach nazw ulic i placów będących drogami 
publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu ustawy z dnia 21 marca 1985 roku o drogach 
publicznych. Art. 8 ust. tejże ustawy stanowi, że do dróg wewnętrznych zaliczamy między inymi drogi 
rowerowe. Zgodnie zaś z art. 8 ust. 1a ustawy podjęcie przez radę gminy uchwały w sprawie nadania 
nazwy drodze wewnętrznej wymaga uzyskania pisemnej zgody właścicieli terenów, na których jest 
ona zlokalizowana. 

Działki ewidencyjne, po których przebiega trasa rowerowa, stanowią własność i są we władaniu 
Gminy Michałowice. Jedna z działek ewidencyjnych jest własnością Krajowego Ośrodka Wsparcia 
Rolnictwa w Warszawie. Organ ten wyraził zgodę na nadanie nazwy ww. trasie rowerowej. 

Nadanie nazwy trasie rowerowej imienia „Piątki z Michałowic” jest inicjatywą Społecznego Komitetu 
dla upamiętnienia Powstańców Warszawskich z Michałowic i ma na celu upamiętnienie i oddanie 
hołdu pięciu przedwojennym mieszkańcom Michałowic, którzy w dniu 1 sierpnia 1944 r. stanęli do 
walki z niemieckim okupantem. Oto ich sylwetki: 

Zbigniew Maliński „Sławicz” 

Lata życia: 23.11.1924 – 23.09.1944, stopień: podporucznik, miejsce urodzenia: Warszawa, Oddział: 
Armia Krajowa – Batalion „Kiliński” – 1. kompania „Wigry” – pluton 162. Po 17 sierpnia Zgrupowanie 
„Hal” – kompania szturmowa – I pluton, szlak bojowy: Śródmieście Północ, okoliczności śmierci: 
Zmarł w wyniku odniesionych ran, mieszkaniec Michałowic ul. 3-go maja 18. 

Witold Janikowski „Vis” 

Lata życia: 24.02.1928 – 2006, stopień: porucznik, miejsce urodzenia: Warszawa, imiona rodziców: 
Władysław – Adela z domu Łukowska, oddział: Armia Krajowa – Batalion „Kiliński” – 1. kompania 
„Wigry” – pluton 162. Od 17 sierpnia Zgrupowanie „Hal” – kompania szturmowa – I pluton, szlak 
bojowy: Śródmieście Północ, losy po Powstaniu: Niewola niemiecka – obóz Lamsdorf (Łambinowice), 
numer jeniecki: 103334, mieszkaniec Michałowic ul. Ludowa 2. 

Józef Ostrowski „Kartacz” 

Lata życia: 16.06.1926 – 22.08.1944, stopień: starszy strzelec, miejsce urodzenia: Warszawa, imiona 
rodziców: Czesław – Wanda, oddział: Armia Krajowa – Batalion „Kiliński” – 1. kompania „Wigry” – 
pluton 162. Od 17 sierpnia Zgrupowanie „Hal” – kompania szturmowa – I pluton, szlak bojowy: 
Śródmieście Północ, okoliczności śmierci: Zmarł w wyniku odniesionych ran, mieszkaniec  Michałowic  
ul. Raszyńska 32. 

Czesław Ostrowski „Czesław” 

Lata życia: 08.07.1901 – 27.08.1992, stopień: strzelec, miejsce urodzenia: Warszawa, oddział: Armia 
Krajowa – Zgrupowanie Narodowej Organizacji Wojskowej-AK „Harnaś” – kompania „Genowefa”, 
szlak bojowy: Śródmieście Północ, miejsce śmierci: Michałowice, mieszkaniec Michałowic ul. 
Raszyńska 32, ojciec wspomnianego wyżej Józefa 

Czesław Kiciński „Mars” 

Lata życia: 29.06.1926 – 12.12.2000, stopień: starszy strzelec, miejsce urodzenia: Warszawa, imiona 
rodziców: Czesław – Domicela z domu Seredyńska, oddział: Armia Krajowa – Zgrupowanie „Kryska” – 
3. kompania – pluton 1140, szlak bojowy: Górny Czerniaków, odniesione rany: Ranny 15.09.1944 r., 
losy po Powstaniu: Wyjechał z Warszawy z rannymi, mieszkaniec Michałowic ul. Regulska 3. 
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