
 

Protokół Nr XXIII/2016 

z Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski 

z dnia 16 października 2016 roku 

 

Ad.1. Otwarcia XXIII. Sesji Rady Gminy Osiek Jasielski dokonał 

Przewodniczący Rady Gminy Osiek Jasielski: P. Socha Daniel witając wszystkich 

obecnych Radnych, sołtysów wsi, Wójta, P. Sekretarz, P. Skarbnik 

 

Wójt - W imieniu własnym jak i władz samorządowych chciałbym bardzo 

serdecznie powitać na dzisiejszej uroczystej Sesji zaproszonych gości: P. Alicję 

Zając – senator RP, P. Ryszarda Pabiana – burmistrza miasta Jasła, P. Grzegorz 

Bara – Wójt Gminy Nowy Żmigród, P. Jana Czubika – Wójta Gminy Tarnowiec, Ks 

dziekan Jan Reczek – proboszcz parafii Osiek Jasielski, Ks Bogdan Hahn – 

proboszcz parafii Zawadka Osiecka, P. Marek Stój – Dyrektor Banku 

Spółdzielczego, P. Jacek Krzyżak – Komendant Powiatowy Policji w Jaśle, P. 

Wiesław Rogowski – Komendant Komisariatu Policji w Nowym Żmigrodzie, P. Zofia 

Ciomcia – dyrektor Gimnazjum Integracyjnego w Osieku Jasielski, dyrektorzy szkół 

podstawowych z terenu Gminy Osiek Jasielski, kierownicy, dyrektorzy oraz 

pracownicy Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim, przewodniczące KGW z terenu 

Gminy Osiek Jasielski, P. Dawid Naprawca – heraldyk.  

Jest to nadzwyczajny dzień w życiu zarówno samorządu terytorialnego jak i życiu 

naszej Gminy. Mam nadzieję, że Wysoka Rada przegłosuje uchwałę w sprawie 

nadania herbu Gminie Osiek Jasielski i razem będziemy świętować ten sukces 

 

Ad. 2. Stwierdzenie prawomocności obrad. 

 

     Na podstawie listy obecności Przewodniczący Rady stwierdził, iż obecnych jest  14 

Radnych zatem obrady Sesji są prawomocne. 

 

Obecni na Sesji Radni to: 

1. Albin Wierdak – Osiek Jasielski   

2. Krzysztof Kiciliński – Samoklęski 

3. Piotr Wojdacz – Samoklęski 

4. Władysław Świątek - Czekaj 



5. Danuta Czajkowska – Mrukowa 

6. Daniel Socha -  Mrukowa 

7. Janusz Brączyk – Pielgrzymka 

8. Kazimierz Wygonik – Załęże 

9. Stanisław Mastej – Załęże  

10.Zbigniew Mróz – Świerchowa 

11.Tadeusz Gumienny – Zawadka Osiecka  

12.Henryka Gumienna – Zawadka Osiecka 

13.Tomasz Źrebiec – Osiek Jasielski, 

14.Daniel Żarnowski – Pielgrzymka 

 

 

Nieobecni na Sesji Radni to: 

1. Marek Kiełbasa – Świerchowa – nieobecność usprawiedliwiona 

 

Ponadto w Sesji uczestniczyli: 

1. Adam Kudłaty – sołtys wsi Samoklęski 

2. Tadeusz Zawisza – sołtys wsi Osiek Jasielski 

3. Marian Bors – sołtys wsi Mrukowa 

4. Pykosz Mariusz - Wójt Gminy 

5. Wioletta Mikołajczyk - Skarbnik Gminy 

6. Zaproszeni goście 

 

Ad.3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, porządek dzisiejszych obrad przedstawia 

się następująco:  

1. Otwarcie Sesji. 

2. Stwierdzenie  prawomocności obrad. 

3. Wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad. 

4. Podjęcie  uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci 

Gminy Osiek Jasielski oraz  regulaminu ich używania. 

5. Zakończenie Sesji. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, czy są uwagi do porządku obrad? 



Nie ma 

Poddaję pod głosowanie przedstawiony porządek obrad. 

Kto jest za przyjęciem  porządku obrad? 

Porządek obrad został przyjęty jednogłośnie 

 

Ad. 4 Podjęcie  uchwały w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i 

pieczęci Gminy Osiek Jasielski oraz  regulaminu ich używania. 

 

Przewodniczący Rady – Proszę o wniesienie herbu na salę obrad. 

 

Uczniowie Gimnazjum wnieśli na salę insygnia heraldyczne. 

 

Przewodniczący Rady – Proszę o zabranie głosu przez P. Zofię Ciomcia i 

przedstawienie rysu historycznego Gminy Osiek Jasielski.  

 

Zofia Ciomcia – Zacznę od słów historyka: ,,Aby człowiek wiedział dokąd idzie, 

musi wiedzieć skąd przychodzi. Naród bez historii błądzi jak człowiek bez pamięci. 

Człowiek ze swojej natury potrzebuje zakorzenienia a zakorzenia się nie tylko w 

określonym czasie, ale i w konkretnej przestrzeni. Nikt z nas nie przychodzi 

przecież znikąd. Tym najbardziej naturalnym miejscem zakorzenienia każdego z 

nas jest nasza mała ojczyzna czy to rodzinnej wioski, gminy, miasteczka czy 

dzielnicy w dużej aglomeracji miejskiej. To z tych małych ojczyzn czy raczej 

ojcowizn składa się wielka ojczyzna Polska. Wspólnota kontynentalna czy też 

wspólnota globalna. To właśnie przez tą małą ojczyznę wchodzimy we wspólnoty 

większe. To ona stanowi dla człowieka niejako start życiowy. Wykorzeniony ze 

swego naturalnego, rodzinnego środowiska człowiek nie jest w stanie w pełni 

zaangażować się we wspólnotę szerszą. Będzie uboższy już na starcie w 

porównaniu z innymi. Nie będzie w stanie ubogacić sobą i swymi korzeniami 

środowiska, w które wchodzi.” A jaka jest historia naszej małej ojczyzny? Już w 

XII w. istniała tutaj warowna osada być może nawet ród książęcy mający strzec 

drogi w kierunku na Biecz. Wspomagać ja mieli zapewne właściciele okolicznych 



wsi wywodzący się ze stanu rycerskiego, którzy w tym czasie zakładali tutaj swoje 

włości. Znaczny rozwój regionu, w tym Osieka nastąpił w XIV wieku kiedy to Król 

Kazimierz Wielki, chcąc stworzyć sobie bazę do ekspansji na Ruś Halicką, zaczął te 

tereny kolonizować zakładając szereg miast. Wśród nich był Osiek lokowany 27 

marca 1363 roku na prawie magdeburskim. Utworzenie nowego miasta było 

trudnym przedsięwzięciem ze względu na brak wcześniejszej lokacji w tym miejscu 

wsi. Wraz z budową miasta przystąpiono do erygowania parafii zapewne 

połączonej z budową kościoła oraz budowy ratusza, co niewątpliwie świadczy o 

dużym rozmachu przedsięwzięcia. Lecz co równie ważne, rozbudowano miejscową 

warownię, mającą stanowić element systemu obronnego południowej granicy 

państwa. Sprzyjać miały temu również liczne przywileje dla osadników w Osieku. 

Początkowo rozwój miasta i jego okolicy przebiegał bardzo pomyślnie, na co 

wpłynęło wykrystalizowanie Osieka jako ośrodka handlowo-rzemieślniczego dla 

dużego zaplecza rolniczego, powiększanego przez kolejne fale osadnictwa 

wołoskiego i ruskiego. Gorszy czas nastał na przełomie XV i XVI w., kiedy to dobra 

osieckie zostały wyłączone z kompleksu dóbr królewskich starosty grodowego w 

Bieczu i przemianowane na starostwo niegrodowe z siedzibą w Osieku. Należały 

do niego następujące wsie. Dodatkowo, w 1518 r., miasto zniszczył wielki pożar. 

Z czasem, szlacheccy właściciele starali się ignorować miejskie przywileje Osieka, 

zmuszając jego mieszkańców do powinności wzorem chłopów pańszczyźnianych. 

Wsławił się tym zwłaszcza ród Stadnickich, którzy posiadali Osiek od końca XV w., 

z przerwami aż do XVII w. Był to stary ród możnowładczy, który niejednokrotnie 

zasłynął w Polsce z przemocy i gwałtów, których dopuszczali się jego 

przedstawiciele. Podobnie było również z mieszkańcami Osieka, na których Marek 

Stadnicki narzucił w 1555 r. pańszczyznę i inne obciążenia. Nie było to jednak 

proste, gdyż mieszczanie osieccy redagowali liczne skargi sądowe, a nawet 

reprezentowali miasto przed stołecznymi sądami królewskimi, najpierw w 

Krakowie, a później w Warszawie, co niewątpliwie świadczy o dobrej kondycji 

gospodarczej jak i wykształceniu miejscowej ludności. Owocem tej walki było 

potwierdzenie ich praw i przywilejów, a wręcz nadanie mieszczanom osieckim listu 

żelaznego przez króla Zygmunta Augusta. Zaś kilkadziesiąt lat później nadanie 

przywilejów dla miasta przez króla Stefana Batorego, który zezwolił na dwa roczne 

jarmarki (na św. Witalisa – 28 kwietnia i na św. Małgorzatę – 13 lipca) oraz na 

cotygodniowe czwartkowe targi. Jednak świadomość braku realnej egzekucji 

królewskiego prawa powodowała, że postawa dzierżawców dóbr osieckich nie 



ulegała zmianie. Kolejne skargi do króla, mimo pomyślnego ich załatwienia, nie 

wnosiły nic nowego. Dzierżawcy siłą zmuszali mieszczan do odrabiania 

pańszczyzny. Aż w końcu w 1619 r. król Zygmunt II Waza wydał dekret na mocy 

którego potwierdził status miejski Osieka wraz z jego przywilejami, ale nakazał 

odrabianie jego mieszkańcom pańszczyzny w wymiarze jednego dnia w tygodniu.  

Dekret ten wydany pod wpływem Stadnickich, ośmielił tylko ich postępowanie, 

które wskutek coraz silniejszego oporu mieszczan doprowadziło do brutalnej i 

krwawej pacyfikacji Osieka 10 września 1645 r., dokonanej w kościele, podczas 

niedzielnej mszy świętej, przez zbrojnych Marianny Stadnickiej. Od tego czasu 

opór osieckich mieszczan został złamany i nastąpiło upańszczyźnienie miasteczka, 

które według źródeł kościelnych przestało być miastem w 1675 r. Rabunkowa 

gospodarka dzierżawców powodowała odpływ z miasta rzemieślników. Fakt ten 

zobrazował Wacław Potocki w wierszu „Kowal kradł, stalmach wisi”, gdzie tak oto 

opisał przysłowiową „prawdę osiecką”. W czasie zaborów, pod zarządem 

austriackim sytuacja poprawiła się. Władze austriackie ograniczyły obciążenia 

pańszczyźniane do trzech dni w tygodniu i zezwalano chłopom na opuszczanie  wsi, 

gdy tenzostawił zdolnego do pracy następcę. Zlikwidowano również „milicje 

dworskie”, które za czasów zarządu Stadnickich, tak dały się we znaki osieckim 

mieszczanom. Mimo przeszło stuletniej utraty charakteru miejskiego przez Osiek, 

w ogłoszonym w 1794 r. indeksie wszystkich miejscowości, Osiek posiadający 

niespełna czterystu mieszkańców opisano słowem „urbs”, czyli miasto. Dla 

porównania, przeszło trzykrotnie większy Żmigród uznano za „oppidum”, czyli 

miasteczko, co nasuwa przypuszczenie, że mieszkańcy Osieka posiadali jeszcze 

dokument lokacyjny, którym mogli się wylegitymować przed zaborcą, w 

przeciwieństwie do mieszczan żmigrodzkich. Nie zmienił się jednak charakter 

własności miasta, w zarząd którego wchodzili Braniccy, Sanguszkowie, Gaszyńscy 

i Janiszewscy. Rozluźnienie zależności wsi od dworu zwiększyło jej samodzielność 

i w konsekwencji wywołało pewne ożywienie gospodarcze i ludnościowe, które 

zaowocowało wzrostem liczby ludności Osiecka, zarówno tej polskiej jak i 

żydowskiej. W drugiej połowie XIX wieku ludność żydowska  stanowiła tutaj ponad 

30% mieszkańców. Żydzi zajmowali się tutaj głównie handlem i usługami. Ich 

zaradność znacznie poprawiła kondycję gospodarczą miejscowości i okolicznych 

wsi.  Szybko również nastąpił na tych terenach rozwój hodowli, zwłaszcza bydłem, 

co sprawiło, iż Osiek stał się regionalnym centrum handlu bydłem o zasięgu 

wykraczającym niekiedy poza zachodnią Galicję. W drugiej połowie XIX w. 



Sanguszkowie przystąpili nawet do poszukiwań i wydobycia w Osieku i okolicy ropy 

naftowej, której jednak ani rozmiar, ani też charakter nie wpłynął na życie 

miejscowej ludności. Jednak nie tylko rolnictwo i hodowla świadczyły o rozwoju 

okolicy. W XVIII w. na południe od wsi Samoklęski założona została Huta 

Samoklęska. Ludność osady składała się ze zniemczonych Czechów, którzy 

zbudowali hutę szkła i produkowali szkło na potrzeby dworów i okolicznych 

mieszkańców. Huta ta działała tutaj do połowy XIX wieku.  W XIX w. zaczęło 

rozwijać się tkactwo, które objęło całą miejscowość, pod miastem zaś były blechy 

do bielenia płócien. Uzyskanie praw własności ziemi, upowszechnienie oświaty ( w 

1904 roku wzniesiono w Osieku murowany budynek szkoły), aktywna pozaszkolna 

działalność nauczycieli, kontakty ze światem zewnętrznym podczas 

powiększających się targów i jarmarków coraz bardziej zaczęło wpływać na 

otwarcie miejscowej ludności i organizowanie się dla własnych celów. Najlepszym 

tego przykładem było założenie w Osieku już w 1893 r. ochotniczej straży pożarnej 

oraz niezwykle duża popularność tzw. raiffeisenek, czyli kas oszczędnościowo-

pożyczkowych, których działalność znacząco wpłynęła na parcelację ziemi 

dworskiej, jak również ułatwiła wyjazdy zarobkowe miejscowej ludności do 

Ameryki. Każda wojna niszczy plany , hamuje rozwój. Zawierucha wojenna nie 

ominęła też naszych terenów. W czasie I wojny światowej Osiek i okolica ucierpiały 

podczas ustawicznych przemarszów wojsk rosyjskich i austriackich. Odzyskanie 

przez Polskę niepodległości w listopadzie 1918 r. nie wpłynęło bezpośrednio na 

polepszenie położenia miejscowej ludności. Nastały wręcz trudne czasy budowy 

Państwa Polskiego zniszczonego i ograbionego w wyniku działań wojennych. W 

roku 1934, wraz z wprowadzeniem reformy administracyjnej, Osiek oficjalnie 

przestał być miastem, stając się siedzibą gminy zbiorowej, w skład której weszło 

10 gromad: Osiek, Pielgrzymka, Samoklęski, Łężyny, Załęże z Markuszką, 

Zawadka, Świerchowa, Mrukowa, Czekaj i Kłopotnica. W czasie II wojny światowej, 

podobnie jak w poprzedniej wojnie, miejscowa ludność wykazała się dużym 

zaangażowanie w walkę z okupantem. Utworzyło się tutaj kilka komórek 

ogólnopolskich organizacji podziemnych, które wspierały działania zmierzające do 

odzyskania wolności. Ostatecznie Niemcy opuścili ostatecznie Osiek 15 stycznia 

1945 r. Wojna ta odcisnęła również swoje piętno na Żydach mieszkających w 

Osieku, którzy stanowili tutaj dość dużą społeczność. 7 lipca 1942 roku w lesie nad 

Hałbowem Niemcy dokonali eksterminacji Żydów z Osieka i innych okolicznych 

miejscowości. Rozstrzelano wówczas 1250 osób. Obecnie Osiek Jasielski jest 



siedzibą Gminy od 1 stycznia 1973 roku, z przerwą od 1966 do 1982 r. Swoistą 

perełką jest zabytkowy Kościół Parafialny pw. Przemienienia Pańskiego wzniesiony 

około 1417 roku. Jest to jeden z najstarszych kościołów drewnianych w Polsce. 

Około 1640 roku świątynię poddano gruntownej przebudowie. Kościół otoczony 

jest kamiennymi sobotami a wnętrze ozdobione bardzo cenną barokową 

polichromią. Czy to tylko historia czy coś więcej dla współczesnych mieszkańców 

Osieka, nauczycieli, przyjaciół, sympatyków. Uważam, że konieczne jest 

przekazywanie i wychowywanie młodego pokolenia do autentycznych wartości, 

którymi przesiąknięta była i jest nadal lokalna tradycja. Zachowajmy  pamięć. 

Wymaga tego od nas postawa Polaka, postawa patrioty . Dziękuję. 

 

Przewodniczący Rady -  Proszę o zabranie głosu przez heraldyka P. Dawida 

Naprawcę, autora projektu herbu Gminy Osiek Jasielski.  

 

Dawid Naprawca – Na wstępie witam Państwa i bardzo dziękuję za zaproszenie. 

Takie wydarzenia w każdej wspólnocie samorządowej są znaczące. Oby znaczyły 

jak najwięcej, oby dawały poczucie wspólnoty. P. Dyrektor pięknie zacytowała 

niemieckiego historyka, który przybył do Polski w czasie swoich studiów. Pokochał 

nasz kraj i jako osoba z zewnątrz mógł nas ocenić, powiedzieć o naszych 

słabościach, naszych zaletach. On również w swoich licznych tomach opisywał 

czym dla nas jest godło. Obecnie ciężko jest nam sobie wyobrazić Polski bez godła. 

Pamiętam jak kilka lat temu była wielka afera kiedy nasza reprezentacja sportowa 

zamiast naszego godła, flagi miała mieć logo federacji. Dlaczego taki herb? To 

najważniejsze pytanie, z którym zmagaliśmy się przez ostatnie kilka lat. Obecnie 

procedura panująca w Polsce jest taka, że od 2000 roku herby samorządowe są 

dopuszczane do użytku po akceptacji przez Komisję Heraldyczną obecnie przy 

Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. W Komisji Heraldycznej zasiadają 

profesorowie oraz zawodowi heraldycy, którzy opiniują herb nie tylko pod 

względem zgodności z zasadami heraldyk. Nigdy w Polsce nie było heraldyki, która 

mówiłaby co ma jak wyglądać, posiadać taki kształt czy kolor. Tak było na 

zachodzie, w Niemczech, Francji czy Anglii. To stawia duże pole do popisu pod 

względem kreacji nowego herbu, ale przede wszystkim herbu oryginalnego. Nasz 

herb państwowy: białoczerwony orzeł jest niepowtarzalny. Nasi sąsiedzi również 



mają orły. Za przykład niech posłużą Niemcy czy Rosja. Nie są to jednak białe orły 

lecz czarne. W tworzeniu herbu Gminy Osiek Jasielski bardzo dobrze mi się 

współpracowało, ponieważ to była dyskusja i pytania: dlaczego tak a nie inaczej. 

Sprawa drzewa w herbie jest prosta. Mamy zachowane pieczęcie z końca XVI w. 

przedstawiające herb miasta Osiek. Prezentował drzewo z obciętymi konarami, 

które miały symbolizować to, że miasto zostało  stworzone od podstaw. Trzeba 

było wykarczować las i stworzyć coś nowego. Ten las był źródłem przychodu 

miasta. Wszędzie w Polsce było potrzebne drzewo. Cała infrastruktura opierała się 

na drzewie. Polska przez następne kilkaset lat eksportowała drzewo do całej 

Europy a nawet do Ameryki. Jest to symbol, który może świadczyć o tożsamości 

miejscowej ludności. Nie ma drugiego takiego w Polsce. To symbol niepowtarzalny.  

Kolejny element umieszczony w herbie to monogram króla Kazimierza Wielkiego. 

To on założył miasto Osiek. Nie był może twórcą tutejszej wspólnoty jako takiej, 

ale wyznaczył to miejsce może nawet osobiści na stworzenie miasteczka. Król 

musiał być widoczny, dlatego większość czasu spędzał podróżując z zamku do 

zamku tworząc rady, sądy, tworząc państwo. Król Kazimierz Wielki był świetnym 

politykiem a jego rola jest niepowtarzalna. Widział w Osieku cos więcej niż kolejne 

miasteczko. Być może coś go w tym miejscu urzekło. Nie mamy na to dowodów, 

ale takie były wtedy czasy. Tutaj na Wisłoce ścierały się ze sobą granice państwa 

między Królestwem Polskim a Księstwem Węgierskim. Król Kazimierz Wielki bardzo 

chciał przejąć to Księstwo. Rywalizował z Węgrami, budował warownie, by bronić, 

ale tworzył również osady. Nie udało mu się to jednak. Udało się to Królowej 

Jadwidze około 30 lat później, która przejęła te ziemie dla Polski. Kolejnym 

elementem umiejscowionym po lewej stronie drzewa jest godło Szreniawa 

pochodzące z herbu rodowego Stadnickich.  Godło Szreniawa nie był elementem, 

który pojawił się w naszej współpracy na początku. Szukaliśmy elementu, który 

wszystko ze sobą połączy. Obszar Gminy Osiek Jasielski od zawsze był świetnym 

reprezentantem państwa Rzeczypospolitej szlacheckiej. Tutaj ścierały się wpływy 

zarówno polityczne, królewskie, prywatne jak i religijne: katolicy, prawosławni, 

grekokatolicy, Żydzi, protestanci. Elementem wspólnym miał być krzyż, który 

znajdując się po lewej stronie heraldycznej, miał jednoczyć nas wszystkich. 

Niestety nie udało się. Symbol krzyża, w szczególności promieniującego jak z hostii 

uznano za element zupełnie nieznany na tym terenie, za element nieheraldyczny. 

Po dłuższej dyskusji zdecydowaliśmy się na Stadnickich. Dlaczego? To oni władali 

miejscowymi terenami przez okres niemalże 300 lat. Byli to ludzie znani z dość 



dużego temperamentu. Najbardziej znany z nich, Stanisław zwany był ,,Diabłem 

Łańcuckim”. Spektakularna była również brutalna pacyfikacja Osieka podczas 

mszy świętej. To Stadniccy stworzyli w Osieku paradoksalnie wspólnotę, która 

trwała bardzo długo, gdyż dopiero w 1934 roku Osiek oficjalnie przestał być 

miastem. Bardzo się cieszę za zaproszenie jak już wspomniałem. Dziękuję również 

za współpracę.  

 

Przewodniczący Rady – Proszę o zabranie głosu przez P. Martę Łabę i odczytanie 

regulaminu używania symboli. 

 

P. Marta Łaba odczytała treść załącznika nr 5 do uchwały w sprawie 

ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Osiek Jasielski oraz  

regulaminu ich używania 

 

Przewodniczący Rady odczytał treść uchwały w sprawie ustanowienia 

herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Osiek Jasielski oraz  regulaminu ich 

używania. 

 

Przewodniczący Rady – Wysoka Rado, poddaję pod głosowanie uchwałę 

w sprawie ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Osiek 

Jasielski oraz  regulaminu ich używania. 

Kto jest za podjęciem uchwały? 

Uchwała została podjęta jednogłośnie 

 

Wójt Gminy Osiek Jasielski oraz Przewodniczący Rady Gminy Osiek 

Jasielski odsłonili herb. 

 

Przewodniczący Rady – Proszę Ks. dziekana Jana Reczka – proboszcza parafii 

Osiek Jasielski o poświęcenie herbu oraz pozostałych symboli heraldycznych. 



Ks. Jan Reczek – Bardzo dziękuję za zaproszenie. Za chwilę nastąpi poświęcenie 

symboli heraldycznych, które w zasadzie są do użytku świeckiego, ale będą służyć 

całej wspólnocie.  

Ks. dziekan Jan Reczek – proboszcz parafii Osiek Jasielski dokonał 

poświęcenia herbu oraz pozostałych symboli heraldycznych. 

 

Wójt – W dniu dzisiejszym uchwałą Rady Gminy Osiek Jasielski został nadany herb 

Gminy, który stał się w ten sposób naszym gminnym godłem. Dla Gminy Osiek 

Jasielski to dzień wyjątkowy wpisujący się w historię jako jeden z najistotniejszych 

w dziejach samorządu gminnego. Herb, flaga i pieczęcie są symbolami 

wyjątkowymi, które wiążą bogatą i odległą przeszłość wszystkich miejscowości 

Gminy i jej mieszkańców z dzisiejszą rzeczywistością. Zobowiązują do szanowania 

wcześniejszych dziejów i kultury naszej lokalnej społeczności, umacniają 

wspólnotę oraz poczucie tożsamości z ziemią, na której żyjemy i na której 

pracujemy. Herb to najbardziej zaszczytny symbol samorządu terytorialnego, 

który integruje społeczność lokalną, jest łącznikiem między historią a 

teraźniejszością. Dziś jesteśmy wierni naszemu dziedzictwu. Poprzez przyjęcie 

symboli i insygniów przyczyniamy się do przetrwania naszej kultury i tradycji. 

Szanowni Państwo, decyzją samorządu Gminy Osiek Jasielski, prace nad herbem 

rozpoczęto już w 2008 roku. W listopadzie 2012 roku pod kierunkiem heraldyka P. 

Dawida Naprawcy został opracowany pierwszy projekt herbu, który jednak nie 

uzyskał akceptacji Komisji heraldycznej w Warszawie. Gmina w dalszym ciągu 

dążyła do osiągnięcia założonego celu. Zostały uwzględnione wszystkie uwagi 

Komisji Heraldycznej, aby ponownie 29 maja 2015 roku wystąpić o zatwierdzenie 

projektu. Starania te zostały uwieńczone sukcesem 26 maja 2016 roku pozytywną 

opinią Komisji Heraldycznej oraz Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 

Administracji. Szanowni Państwo, od dzisiaj mieszkańcy Gminy Osiek Jasielski 

mają herb. Dziękuję wszystkim, którzy wnieśli swój wkład w jego powstanie. Niech 

ten herb nas zbliża, jednoczy, niech nas uświadamia, że mamy swoją małą 

ojczyznę, która zaoferowała nam życie w tym miejscu. Starajmy się żyć w naszej 

Gminie tak, by to życie było piękne, pełne radości, wzajemnego szacunku dla nas 

i dla tej ziemi. Bądźmy dumni z naszego herbu, otaczajmy go należytym 

szacunkiem i nadajmy mu rangę nadrzędnego symbolu Gminy Osiek Jasielski. 

Dziękuję.  



Wójt Gminy Osiek Jasielski oraz Przewodniczący Rady Gminy Osiek 

Jasielski przekazali herb na ręce Sołtysów oraz wszystkich dyrektorów 

szkół z terenu Gminy. 

 

Wójt Gminy Osiek Jasielski złożył osobiste podziękowania za wkład przy 

opracowywaniu herbu i pozostałych insygniów: P. Dawidowi Naprawcy – 

heraldykowi, Ks. dziekanowi Janowi Reczek – proboszczowi parafii  Osiek 

Jasielski, P. Sylwii Twardzik – Sekretarz Gminy Osiek Jasielski, P. Monice 

Władyce – pracownikowi Urzędu Gminy w Osieku Jasielskim, Dr. 

Edwardowi Gigilewiczowi, Ks. Dr Sławomirowi Zych.  

 

Wójt Gminy Osiek Jasielski złożył serdeczne podziękowania na ręce 

obecnej P. Alicji Zając – senator RP i poprosił o zabranie głosu. 

 

Alicja Zając – Dzisiaj jest uroczystość historyczna. Siedząc tutaj i słuchając tej 

historii Osieka, przypomniałam sobie kiedy były wybory i powiedziano mi, że jest 

kandydat P. Mariusz Pykosz. Nie znałam wcześniej P. Mariusza i zapytałam: - Kto 

to jest? Mieszkańcy odpowiedzieli, że jest pracownikiem Urzędu Gminy, który 

zajmuje się inwestycjami i kiedy przychodzą do niego mieszkańcy bardzo chętnie 

udziela informacji, pomaga. I tak chyba powinno być. Czy jest się pracownikiem 

Urzędu Gminy, czy Wójtem, przewodniczącym rady gminy czy politykiem, zawsze 

powinno się pomagać. Pomoc drugiemu człowiekowi to coś najważniejszego, to coś 

co każdy człowiek może robić w życiu. Pomoc skuteczna to wielki sukces. 

Przyjechałam tu z wielką przyjemnością widząc te flagi państwowe, Unii 

Europejskiej oraz flaga Osieka. Ta właśnie flaga symbolizuje ogromną radość, z 

jaką tu zawsze przyjeżdżam i z ta radością jestem tu zawsze przyjmowana. Za to 

Szanowni Państwo, bardzo serdecznie dziękuję. Jeśli Pan Bóg da siły i będę dalej 

mogła pracować, na pewno zrobimy coś dobrego dla Osieka, naszego Powiatu i 

naszej małej ojczyzny. Dziękuję bardzo za współpracę i życzliwość.  

 

Przewodniczący Rady – Czy ktoś z zaproszonych gości chce zabrać głos? 



 

Grzegorz Bara – Nie ukrywam, że moja obecność tutaj dzisiaj wzruszyła mnie w 

pewnym momencie wystąpienia P. Dyrektor oraz heraldyka, którzy przedstawili 

nam lekcję historii, do której wróciliśmy, idąc za słowami mądrych ludzi: patrząc 

w przyszłość nie wolno zapominać o przeszłości. Stojąc tu przed Państwem, 

dziękując za zaproszenie mam nieodparte wrażenie powiedzieć, że gdybyśmy 

mogli cofnąć historię, stałbym przez Państwem jako mieszkaniec Mytarzy, która 

należała do starostwa Osieckiego. Jest mi niezmiernie miło ze względu na to, że 

reprezentuję Gminę Nowy Żmigród, ale z drugiej strony patrzę również na swoja 

historie rodzinną. Moja historia, historia korzeni mojej mamy zaczyna się właśnie 

tutaj: w Osieku Jasielskim. Babcia mojej mamy pochodziła właśnie z Osieka, 

dlatego kiedy przebywam tu u swoich przyjaciół bardzo dobrze się tu czuj. Ma to 

realny wpływ na to jak ukształtowała się historia , drzewo genealogiczne mojej 

rodziny. Po wystąpieniu heraldyka oraz P. Dyrektor, która mówiła o Stadnickich 

włodarzach Nowego Żmigrodu, nie wszystko co złe przychodzi z Nowego Żmigrodu. 

Myślę, że Ks. Proboszcz przyzna rację, że obraz Przemienienia Pańskiego łaskami 

słynący pochodzi właśnie z Nowego Żmigrodu z klasztoru Ojców Dominikanów. 

Myślę drodzy Państwo, że zrobiliście wspaniałą rzecz, która na pewno pozostanie 

w historii. Gratuluję wszystkim za podjęcie stosownych działań po to, by dzisiaj 

moglibyśmy się cieszyć herbem, bannerem i flaga Gminy Osiek Jasielski. 

Reasumując pokrótce dzisiejsze spotkanie należy zwrócić uwagę na to, że siłą 

społeczności lokalnej jest jej tożsamość i tą tożsamość dzisiaj czuć. Miałem okazję 

wielokrotnie czytać i szukać różnego rodzaju powiązań i faktów historycznych, 

dlatego powiem jeszcze tyle, że w 1497 roku właściciel Nowego Żmigrodu bardzo 

wspierał kupców osieckich. Informacje te są w posiadaniu Królestwa Węgierskiego. 

Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję za zaproszenie i gratuluję. Na koniec 

odczytam takie zdanie, które mam nadzieje sprawi, że ta chwila zostanie 

zapamiętana: ,, Z okazji ustanowienia herbu, flagi, banneru i pieczęci Gminy Osiek 

Jasielski składam serdeczne gratulacje i życzenia dalszych sukcesów P. Wójcie”, 

składam na Pana ręce.  

 

Wójt Gminy Osiek Jasielski odczytał życzenia złożone przez P. Bogdana 

Rzońcę – Posła na Sejm RP. 



Przewodniczący Rady – Cieszę się bardzo, że w końcu mamy nasz herb. 

Dziękuję wszystkim osobom, które przyczyniły się do jego powstania. 

 

Na tym zakończono obrady Sesji. 

 

Protokołowała 

Marta Łaba 

 


