
 
Uchwała Nr XXX/346/2013 
Rady Miejskiej w D ębicy 

z dnia 4 marca 2013 r. 
 
 

w sprawie upami ętnienia 
 

na dębickim Rynku Żołnierzy Wykl ętych naszego regionu, w tym trzech 
należących do oddziału le śnego Jana Stefki ps. „M ściciel” tj.: Józefa Gr ębosza 

ps. „Pszczółka”, Franciszka Nostera ps. „Bukiet”  i  Józefa Kozłowskiego ps. 
„Mruk”, straconych 10 lipca 1946 r. na d ębickim Rynku podczas jednej z 

ostatnich publicznych egzekucji w Polsce 
 

 
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym / tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z późn. zm./ 
 

 
Rada Miejska w D ębicy uchwala, co nast ępuje: 

 
 

§ 1 
Wyraża wolę upamiętnienia Żołnierzy Wyklętych naszego regionu, w tym trzech 
należących do oddziału leśnego Jana Stefki ps. „Mściciel” tj.: Józefa Grębosza ps. 
„Pszczółka”, Franciszka Nostera ps. „Bukiet”  i Józefa Kozłowskiego ps. „Mruk”, 
straconych 10 lipca 1946 r. na dębickim Rynku podczas jednej z ostatnich 
publicznych egzekucji w Polsce, poprzez ustawienie obelisku wraz z tablicą  na 
dębickim Rynku zgodnie z projektem stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały. 
 
 

§ 2 
Na obelisku zostanie umieszczona tablica z  napisami: 
                     

Pamięci Żołnierzy Wykl ętych 
                       

W tym miejscu wyrokiem totalitarnej władzy 10 lipca 1946 roku 
straceni zostali przez powieszenie: 

 
Grębosz  Józef       ps. „Pszczółka”  ur. 06.03.1921 
Kozłowski   Józef    ps. “Mruk”          ur. 30.09.1924 
Noster  Franciszek ps. „Bukiet”        ur. 29.10.1920 

 
"Naród, który traci pamięć, traci sumienie"  Zbigniew Herbert 

 
 

Dębica 10 lipca 2013                                     Mieszkańcy  Dębicy 
 

 
  



 
§ 3 

Zagospodarowanie terenu i lokalizacje obelisku pamięci wraz z tablicą na dębickim 
Rynku określa załącznik nr 2 do uchwały. 
 
 

§ 4 
Obelisk wraz z tablicą zostanie sfinansowany z budżetu Gminy Miasta Dębica 
 

§ 5 
Realizację niniejszej uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dębicy. 
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 
 

Przewodnicz ący 
Rady Miejskiej w D ębicy 

 
 

Stanisław Leski 
 
 
  



Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr XXX/346/2013 

Rady Miejskiej w  D ębicy 
 z dnia 4 marca 2013 

 
  



Załącznik nr1  
do Uchwały Nr XXX/346/2013 

Rady Miejskiej w  D ębicy 
 z dnia 4 marca 2013 

 
 
 
Wizualizacja 
 

 


