
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. Nową 
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. Nową, 
uwidocznionemu na załączniku do niniejszej uchwały, nazwę „Rondo im. Teresy Grodzińskiej”. 

§ 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 
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Rondo im. Teresy Grodzińskiej

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. Nową w Hrubieszowie z drogą krajową zaproponowano nazwę „Rondo im. 
Teresy Grodzińskiej”. 

 
Teresa Jadwiga Grodzińska c. Feliksa i Bronisławy urodzona 20 grudnia 1899 r. w Jaszowicach, zmarła 

1 września 1920 r. w Czortowicach, pochodziła ze szlacheckiej rodziny ziemiańskiej. 

Bohaterska sanitariuszka 4 Pułku Piechoty która zginęła zamordowana podczas wojny polsko-bolszewickiej 
1920. Pośmiertnie została odznaczona Orderem Virtuti Militari, jako pierwsza kobieta w II RP. 

W 1918 rozpoczęła naukę w szkole ogrodniczej w Warszawie ale po wybuchu wojny polsko-bolszewickiej 
w czerwcu 1920 przerwała naukę i rozpoczęła praktykę w stołecznym Szpitalu Ujazdowskim mając na celu 
służbę na froncie jako ochotniczka. 

21 lipca 1920 została wysłana jako pielęgniarka z kompanią sanitarną Brygady Jazdy Ochotniczej nr 
1 w okolice Hrubieszowa. Następnie została przydzielona do 5-ej kompanii II batalionu 4 Pułku Piechoty 
Legionów. 

Od 19 sierpnia 1920 uczestniczyła w wojnie w rejonie Hrubieszowa. Podczas odwrotu II batalionu ze wsi 
Gródek na wschód od Hrubieszowa pozostała z ciężko rannymi żołnierzami. Szła między ostatnimi 
z wycofujących się żołnierzy, m.in. przeprowadziła wielu z nich przez płonący most na Huczwie, mimo jego 
ostrzału przez 3 karabiny maszynowe. 

Kiedy 1 września 1920 4 Pułk Piechoty Legionów został otoczony przez 1 Armię Konna Siemiona 
Budionnego nie wycofała się chcąc kontynuować opiekę nad rannymi żołnierzami i we wsi Stefankowice 
podczas ich opatrywania została wzięta do niewoli. 

Została uprowadzona do wsi Czortowice i była przetrzymywana w stodole, gdzie broniła się przy pomocy 
siekiery przed bolszewikami przez kilka godzin. Jak informuje raport z 11 września 1920 została zamordowana 
w okrutny sposób. 

Jej postawa została uznana za niezwykle wyróżniającą się na tle dziesiątków tysięcy innych, a jej los nawet 
przy ówczesnej skali bolszewickiego okrucieństwa, wyróżniał się tak bardzo, że ludność z Czortowic 
pochowała jej szczątki 
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Po zajęciu Hrubieszowa i okolic przez wojska polskie i wskazaniu miejsca jej pochówku przez lokalną 
ludność, z rozkazu dowódcy 35 pułku piechoty jej zwłoki zostały ekshumowane i sporządzono specjalną 
dokumentację, w tym fotograficzną. Oględziny wykazały mocne okaleczenie ciała. 

Została pochowana w  Chełmie a 18 września 1920 w Radomiu odbył się jej oficjalny pogrzeb z honorami 
wojskowymi. 

Ordery i odznaczenia: 

- Krzyż Srebrny Orderu Wojennego Virtuti Militari, pośmiertnie, za czyny dokonane w okresie służby, 
ratowanie i prowadzenie rannych podczas odwrotu 22 sierpnia 1920, 

- Krzyż Walecznych, 

- Odznaka Honorowa Polskiego Czerwonego Krzyża I stopnia. 

(Źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Teresa_Grodzi%C5%84ska) 

 

 
 

Nadanie rondu nazwy będzie upamiętnieniem Teresy Grodzińskiej oraz uhonorowaniem jej postawy, 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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