
Projekt 
 
z dnia  15 listopada 2021 r. 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie nadania nazwy rondu w ciągu drogi krajowej Nr 74  na skrzyżowaniu z ul. Kolejową 
w Hrubieszowie 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Nadaje się rondu położonemu w granicach administracyjnych miasta Hrubieszów, w ciągu drogi 
krajowej Nr 74 Zamość – Hrubieszów – Zosin – granica państwa na skrzyżowaniu z ul. Kolejową, 
uwidocznionemu na załączniku do niniejszej uchwały, nazwę „Rondo im. Józefa Skrobiszewskiego”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Hrubieszowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 75032A28-2F10-49C0-8EC1-0FC55E002611. Projekt Strona 1



Rondo im. Józefa Skrobiszewskiego

Załącznik do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Hrubieszowie

z dnia .................... 2021 r.
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) do wyłącznej właściwości rady gminy podejmowanie uchwał w sprawach 
herbu gminy, nazw ulic i placów będących drogami publicznymi lub nazw dróg wewnętrznych w rozumieniu 
ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376, z późn. zm.), a także 
wznoszenia pomników. 

 Na wspólnym posiedzeniu komisji stałych Rady Miejskiej w Hrubieszowie w dniu 27 października 
2021 r. dla ronda położonego w ciągu drogi krajowej Nr 74 Zamość – Hrubieszów – Zosin – granica państwa 
położonego na skrzyżowaniu ul. Kolejową w Hrubieszowie z drogą krajową zaproponowano nazwę „Rondo 
im. Józefa Skrobiszewskiego”. 

 
Józef Skrobiszewski s. Władysława i Aurelii, urodził się 7 grudnia 1881 r. w rodzinie inteligenckiej 

w Humaniu. Był absolwentem Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu w Kijowie (1908). 

Od lipca 1918 r. mieszkał w Hrubieszowie. 

16 października 1918 r. w Hrubieszowie Powołano Komitet Obywatelski. Z polecenia Komitetu Józef 
Skrobiszewski objął z dnia 2 na 3 listopada nocną wartę w strategicznym punkcie Hrubieszowa na moście na 
Huczwie oddzielającym koszary, w których stacjonowały wojska okupacyjne w sile około batalionu, od miasta. 

W wolnym Hrubieszowie dr Józef Skrobiszewski został mianowany szefem działu zdrowotnego. 
W listopadzie i grudniu 1928 r. był jednocześnie lekarzem powiatowym, lekarzem garnizonowym i lekarzem 
tworzących się polskich oddziałów wojskowych. 

Organizował także pomoc dla dzieci, sierot wojennych, których najwięcej zgromadzono w ochronce 
w Turkowicach.      

Zgłosił się do służby w WP, został zweryfikowany, jako major i przeniesiony do rezerwy. W czasie wojny 
polsko-bolszewickiej 1920 r. Hrubieszów został zajęty w sierpniu prze I Armię Konną pod dowództwem 
Siemiona Budionnego. Józef Skrobiszewski pozostał, jako jedyny lekarz w mieście, prowadził opiekę 
medyczną dla rannych żołnierzy WP i ludności cywilnej. 

W okresie międzywojennym był kolejno lekarzem powiatowym, lekarzem naczelnym Powiatowej Kasy 
Chorych. Od 1934 r. prowadził wolną praktykę lekarską.   

Jedną z pasji Doktora była działalność społeczna. Z jego inicjatywy powołano w Hrubieszowie w 1925 r. 
spółdzielnię mieszkaniową. Był założycielem i pierwszym prezesem Związku Strzeleckiego. 

Zajmował się również malarstwem, w zachowanym katalogu z wystawy obrazów w Hrubieszowie w 1931 r. 
wymieniono 31 obrazów Józefa Skrobiszewskiego. 

Brał aktywny udział w życiu politycznym, był członkiem władz powiatowych PSL „Wyzwolenie”, a 17 maja 
1931 r. przewodniczył specjalnemu powiatowemu zjazdowi partii chłopskich: PSL „Piast”, PSL 
„Wyzwolenie”, Stronnictwo Chłopskie, ma którym dokonano połączenia w Stronnictwo Ludowe. 

Józef Skrobiszewski był gorącym patriotą. We wrześniu 1939 r., mimo że jako 
58-letni rezerwista nie podlegał mobilizacji, zgłosił się na ochotniczo do wojska. Został skierowany do 
Włodzimierza Wołyńskiego, organizowano tzw. Grupę „Włodzimierz”.  

Rankiem 20 września cała kolumna została otoczona przez czołgi radzieckie. Józef Skrobiszewski został 
internowany wraz z całą załogą Włodzimierza Wołyńskiego i po selekcji przeprowadzonej przez NKWD, 
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został osadzony w obozie w Kozielsku, skąd jego rodzina otrzymała jedyny list z datą 24 listopada 1939 r.
  

Nazwisko Józefa Skrobiszewskiego umieszczone jest na liście wywozowej 
nr 032/1 z 14 kwietnia 1940 pod numerem 61. Został wywieziony w jednym z pierwszych transportów 
i zamordowany w lesie katyńskim.      

Zwłoki doktora Skrobiszewskiego zostały zidentyfikowane m.in. dzięki odnalezionej przy zwłokach 
książeczce oficerskiej. Pochowany jest na Polskim Cmentarzu Wojennym w Katyniu a jego symboliczny grób 
znajduje się na cmentarzu parafialnym w Hrubieszowie. 

(Źródło: Janusz Woźnica, Gazeta Wyborcza, luty 2001, https://www.sejm-wielki.pl/b/katyn.697) 

 

 
 

Nadanie rondu nazwy będzie upamiętnieniem Józefa Skrobiszewskiego oraz  jego pracy na rzecz lokalnej 
społeczności, wobec czego podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione. 

 Imię i nazwisko, stanowisko Data Podpis 
Sporządził (a): MARTA SZOPA – Naczelnik 

Wydziału Nieruchomości 
i Planowania Przestrzennego 

  

Sprawdzono pod względem formalno - 
prawnym: 

MARIOLA SADOWSKA 
radca prawny Urzędu 
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Uzgodniono pod względem 
merytorycznym z naczelnikami 
wydziałów lub kierownikami jednostek 
organizacyjnych, których zadań dotyczy 
lub może dotyczyć treść aktu: 

nie dotyczy   

Sprawdzono pod względem redakcyjnym: MONIKA PODOLAK 
Sekretarz Miasta 

  

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt 
aktu związany jest z koniecznością 
wydatkowania środków z budżetu): 

nie dotyczy   

Zatwierdzono przez Burmistrza: PAWEŁ WOJCIECHOWSKI 
Zastępca Burmistrza 
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