
projekt 
 

Uchwała Nr_____/____/2019       

Rady Gminy Michałowice 

z dnia  _______________ 2019 r. 
 

w sprawie nadania nazwy drodze rowerowej w Regułach i w Pęcicach 
 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 
2019 r. poz. 506) uchwala się, co następuje: 
 

§1 
Drodze rowerowej biegnącej od ul. Kuchy w Regułach do Ronda Orląt Pęcickich w Pęcicach, położonej na 
działkach ewid. nr 628/1, 628/21, 628/15 i 616/11, obręb ewid. Reguły oraz na działkach ewid. nr 631/2 i 
633, obręb ewid. Pęcice, nadać nazwę „Ścieżka pieszo-rowerowa im. Rajdu Po kamienistej drodze”. 
Przebieg drogi 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



Uzasadnienie  

do projektu uchwały w sprawie nadania nazwy drodze rowerowej w Regułach i w Pęcicach 

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 drogi, drogi rowerowe, 
parkingi oraz place przeznaczone do ruchu pojazdów, niezaliczone do żadnej z kategorii dróg publicznych i 
niezlokalizowane w pasie drogowym tych dróg. 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 ewid. 628/1, 628/21 i 628/15, obręb ewid. Reguły oraz 631/2 obręb ewid. Pęcice, 
uregulowane w księdze wieczystej KW nr WA1P/00041070/7, są własnością Gminy Michałowice. Działki 
ewid. nr 616/11 obręb. ewid. Reguły oraz nr 633 obręb ewid. Pęcice stanowią własność Powiatu 
Pruszkowskiego. Pismem z dnia 28.05.2019 r. Powiat Pruszkowski - właściciel działek ewid. nr 616/11 i 
633 wyraził zgodę na nadanie nazwy ścieżce rowerowej. 

Nadanie nazwy ścieżce pieszo-rowerowej na odcinku Reguły – Pęcice imienia „Rajdu Po 
kamienistej drodze” jest ideą, która powstała już kilka lat temu, a miała na celu upamiętnienie, 
podziękowanie i wyrażenie uznania wszystkim osobom, które przyczyniły się do zachowania pamięci o 
„Boju pod Pęcicami” nie została zapomniana. 

W latach 1945 – 1990 utrwalanie pamięci o żołnierzach Armii Krajowej była działalnością wielce 
niewygodną dla komunistycznego reżimu. W wielu przypadkach napotykano na szykany czy wręcz 
represje. Dzisiaj, szczęśliwie, nie musimy bać się wspominać tych, którzy swoje życie położyli na ołtarzu 
Ojczyzny, ale też nie powinniśmy mieć wątpliwości, co do konieczności przekazywania wartości, jakim 
służyli Powstańcy Warszawscy. Warto wspierać osoby i działania służące temu, aby wartości te były żywe 
i służyły kolejnym pokoleniom. 

Nazwa wprost nawiązuje do cyklicznego wydarzenia, na które pomysł zrodził się w Klubie 
Turystycznym „Varsovia”, lecz jest tak sugestywna, że obejmuje wszystkich, którzy do dziś głęboko 
przeżywają „Bój pod Pęcicami”. Nadanie nazwy im. Rajdu Po kamienistej drodze ścieżce pieszo-
rowerowej jest symboliczne i dosłowne zarazem. Dosłowną, ponieważ odcinek ścieżki rowerowej 
pomiędzy Regułami i Pęcicami to przecież historyczna „kamienista droga” Powstańców Warszawskich. 
Dla wielu z nich  ten przebyty w dniu 2 sierpnia 1944 r. odcinek  był ich ostatnią drogą. 

Dla wielu osób, w szczególności rodziców i bliskich poległych, towarzyszy broni i przyjaciół,  
droga z Reguł do „Pęcickiej Mogiły” była drogą dla ich serca kamienistą i trudną. I w końcu również dla 
tych, dla których pamięć o młodych żołnierzach AK była potrzebą serca, których starania o upamiętnienie 
Powstańców były drogą iście po grudzie, a może i po kamieniach. 

Warto pamiętać, że po 1945 r. spotkania przy mogile odbywały się często w tajemnicy,  
a przeprowadzanie uroczystości rocznicowych wymagało od organizatorów dużej zręczności,  
a niejednokrotnie osobistej odwagi.  Zapoczątkowany w 1967 r. „Rajd Po kamienistej drodze” odbywał się 
przez lata pod „przykrywką” imprezy turystycznej. Komunistyczne władze nie dopuściły, aby  
w uroczystościach brało udział wojsko. Asystę żołnierską zastępowały drużyny harcerskie i oddziały straży 
pożarnej. 

„Rajd Po kamienistej drodze” to jedyny w swoim rodzaju symbol pracy i oddania właśnie ludzi, 
którzy nie pozwolili zapomnieć o Boju Pęcickim. Można śmiało powiedzieć, że to Ci, którzy usłyszeli 
znane nam wołanie z żołnierskiej mogiły: „Przechodniu powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej 
służbie”. Oni usłyszeli i Polsce o tym przez lata opowiadali. 

Doskonałym przykładem oceniającym te działania będzie zdarzenie z roku już 2004 kiedy do 
Instytutu im. Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku wysłano serię rajdowych metalowych znaczków 
(wykonywanych od 1982 r. do 2004 r.) wraz z opisem historii „Boju pod Pęcicami” i opisem kultywowania 



pamięci o Warszawskich Dzieciach – Pęcickich Orlętach. Otrzymano podziękowanie, z treści którego dał 
się odczuć element zaskoczenia, że w Polsce, w czasie komunistycznej nocy, były podejmowane tak 
skuteczne działania nie pozwalające wymazać z pamięci żołnierzy Armii Krajowej i idei wolnej Polski.  

Jak silny był to przekaz świadczyć może fakt, że po upadku władz komunistycznych pęcickie 
uroczystości nabrały w sposób naturalny najwyższej rangi, a patronat nad obchodami przejęły władze 
samorządowe. Od kilkunastu lat „Rajd Po kamienistej drodze” ma swój młodzieżowy odpowiednik w 
postaci rajdu młodzieży organizowanego przez uczniów i nauczycieli ze szkół Gminy Michałowice. 

  Corocznie z okazji powstańczych, pęcickich uroczystości jest wydawany i aktualizowany krótki 
informator. Zawiera, obok kluczowych wiadomości historycznych, listę osób, które wspierały lub 
wspierają nadal działania upamiętniające „Bój pod Pęcicami”. Należy jednak podkreślić, że jest to lista 
bardzo niepełna, może wręcz symboliczna. Pełna lista powinna zaczynać się od rodziców – fundatorów 
pomnika mauzoleum, poprzez kombatantów, organizatorów rozlicznych patriotycznych uroczystości, 
harcerzy, strażaków, liczne organizacje społeczne i polityczne, szkoły, Wojsko Polskie, władze 
samorządowe i kończyć na nas wszystkich, dla których wolność Ojczyzny to prawo i wartość najwyższa. 

Nie sposób wymienić wszystkich. Aby kogoś godnego nie pominąć, a naszym szacunkiem objąć 
wszystkich, nie wymieniając nazwisk,  ideą uczczenia tej wielkiej patriotycznej sprawy i ludzi jest nadanie 
nazwy „Rajdu Po kamienistej drodze” fragmentowi ścieżki rowerowej na odcinku Reguły – Pęcice,  
nazwy, która łączy historię z teraźniejszością i swoim przesłaniem wybiega w przyszłość. 

 

W związku z powyższym wnoszę  stosowną uchwałę.  

 
 



Załącznik do projektu uchwały nr      /      /2019 
Rady Gminy Michałowice z dnia                      2019 r. 

 

 
Reguły-Pęcice, gm. Michałowice 

   „Ścieżka pieszo-rowerowa  
im. Rajdu Po kamienistej drodze” 
dz. 628/1, 628/21, 628/15, 616/11, 
obręb. ewid. Reguły,  
dz. 631/2, 633, obręb ewid. Pęcice. 


