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UCHWAŁA NR 103/XX/2017
RADY GMINY SZULBORZE WIELKIE
z dnia 28 grudnia 2017 r.
w sprawie ustanowienia symboli Gminy Szulborze Wielkie oraz regulaminu ich używania
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 21 grudnia 1978 r. o odznakach i mundurach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 38 ) po uzyskaniu pozytywnej opinii Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustanawia się symbole i insygnia Gminy Szulborze Wielkie: herb, flagę, baner, sztandar, pieczęcie,
mające stanowić trwałe znamiona tożsamości wspólnoty samorządowej, symbolizując więź historyczną,
kulturową i społeczno – ekonomiczną mieszkańców gminy.
§ 2. 1. Herb Gminy Szulborze Wielkie wyobraża w polu błękitnym postać św. Jana Nepomucena w stroju
kapłańskim kanonika barwy złotej, biret czarny, karnacja srebrna, w prawym ręku trzymający krzyż, w lewym
ręku z palmą męczeńską.
2. Graficzny wzór herbu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.
§ 3. 1. Flagę Gminy Szulborze Wielkie stanowi płat sukna o proporcjach szerokości do długości 5:8
z poziomym układem pasów: złoty– 1/4, błękitny – 1/8, srebrny– 1/4, błękitny – 1/8, złoty – 1/4. Na fladze
centralnie umieszczony jest Herb Gminy Szulborze Wielkie, którego wysokość stanowi 3/4 wysokości flagi.
2. Wzór graficzny flagi stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.
§ 4. 1. Baner Gminy Szulborze Wielkie stanowi płat sukna o proporcjach szerokości do długości 1:4
z pionowym układem pasów: złoty – 1/4, błękitny – 1/8, srebrny – 1/4, błękitny – 1/8, złoty – 1/4. Na fladze
umieszczony jest Herb Gminy Szulborze Wielkie, którego wysokość stanowi 3/4 szerokości flagi, a środek
herbu znajduje się na wysokości 1/4 flagi mierząc od góry.
2. Wzór graficzny baneru stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.
§ 5. 1. Flaga stolikowa (proporczyk) Gminy Szulborze Wielkie stanowi płat sukna o proporcjach szerokości
do długości 1:2 z pionowym układem pasów: złoty – 1/4, błękitny – 1/8, srebrny – 1/4, błękitny – 1/8, złoty –
1/4. Na fladze umieszczony jest Herb Gminy Szulborze Wielkie, którego szerokość stanowi 3/4 szerokości
flagi, a środek herbu znajduje się na wys. 1/3 flagi mierząc od góry.
2. Wzór graficzny flagi stolikowej stanowi załącznik nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 6. 1. Ustanawia się sztandar Gminy Szulborze Wielkie.
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2. Prawa strona sztandaru to płat czerwony z godłem państwowym w części centralnej, otoczonym
obramowaniem w postaci szeregu stylizowanych jodełek złotych. Strona lewa to płat błękitny, w którego części
centralnej znajduje się herb Gminy Szulborze Wielkie. Wgórnej części napis w kolorze złotym GMINA,
w dolnej części napis w kolorze złotym SZULBORZE WIELKIE, z lewej strony napis w kolorze srebrnym
A.D. – oznaczający Anno Domini (w roku pańskim), po prawej stronie napis w kolorze srebrnym
2017 stanowiący datę ustanowienia uchwałą Rady Gminy Szulborze Wielkie herbu, flagi, sztandaru i innych
symboli Gminy Szulborze Wielkie.
3. Wzór graficzny sztandaru Gminy Szulborze Wielkie stanowi załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.
§ 7. 1. Ustanawia się Pieczęcie Gminy Szulborze Wielkie.
2. Pieczęcie Gminy Szulborze Wielkie mają kształt okrągły i średnicę 36 mm. W otoku majuskulny napis,
odpowiednio:
1) GMINA SZULBORZE WIELKIE
2) WÓJT GMINY SZULBORZE WIELKIE
3) RADA GMINY SZULBORZE WIELKIE
- gdzie nazwa SZULBORZE WIELKIE oddzielona jest z dwóch stron ażurowymi sześciopromiennymi
gwiazdkami. W środku każdej pieczęci znajduje się wewnętrzne perełkowe koło, w które wpisane jest
konturowe godło Gminy Szulborze Wielkie.
3. Wzór graficzny pieczęci Gminy Szulborze Wielkie stanowi załącznik nr 6 do niniejszej uchwały.
§ 8. 1. Herb, flaga lub baner gminy umieszczone będą w sali obrad Rady Gminy Szulborze Wielkie,
w pomieszczeniach Urzędu Gminy oraz innych budynkach gminnych.
2. Herb, flaga i baner eksponowane będą z okazji publicznych uroczystości gminnych w miejscu ich
odbywania oraz umieszczane w innych miejscach za zgodą Wójta i Rady Gminy Szulborze Wielkie.
3. Herb umieszczany będzie na ceremonialnych drukach urzędowych Przewodniczącego Rady Gminy oraz
Wójta Gminy Szulborze Wielkie.
§ 9. 1. Herb gminy może być używany na przedmiotach przeznaczonych do celów handlowych,
promocyjnych i reklamowych wyłącznie za zgodą Wójta Gminy Szulborze Wielkie wyrażoną w formie
pisemnej i określającą sposób i cel używania herbu.
2. Wójt Gminy może cofnąć zgodę, o której mowa w ust. 1, jeżeli podmiot używający herbu gminy
wykorzystuje go w sposób sprzeczny z udzieloną zgodą.
3. Wójt Gminy prowadzi ewidencję podmiotów, którym wyraził zgodę na używanie herbu.
§ 10. 1. W przyszłości wyobrażenie herbu Gminy Szulborze Wielkie może być wprowadzone na inne
pieczęcie instytucji samorządowych tylko w trybie odrębnej uchwały.
2. Regulamin użycia symboli Gminy Szulborze Wielkie stanowi załącznik nr 7 do niniejszej uchwały.
3. Uzasadnienie heraldyczno-historyczne stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.
§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Szulborze Wielkie.
§ 12. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
Przewodnicząca Rady Gminy:
mgr Aneta Niemira
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 103/XX/2017
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 28 grudnia 2017 r.
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Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 103/XX/2017
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 28 grudnia 2017 r.
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Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 103/XX/2017
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 28 grudnia 2017 r.
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Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 103/XX/2017
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 28 grudnia 2017 r.
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Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 103/XX/2017
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 28 grudnia 2017 r.
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Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr 103/XX/2017
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 28 grudnia 2017 r.
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Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr 103/XX/2017
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 28 grudnia 2017 r.
REGULAMIN
zasad i używania symboli Gminy Szulborze Wielkie
§ 1. Symbole Gminy Szulborze Wielkie podlegają ochronie prawnej.
1. Herb Gminy Szulborze Wielkie, jej barwy: flaga i sztandar, są najważniejszymi zewnętrznymi znakami
symbolizującymi Gminę Szulborze Wielkie.
2. Prawo używania symboli Gminy Szulborze Wielkie przysługuje organom Gminy Szulborze Wielkie,
jednostkom organizacyjnym Gminy Szulborze Wielkie.
3. Traktując używanie symboli Gminy Szulborze Wielkie jako jedną z form promocji Gminy, przyjmuje się
jako zasadę bezpłatne wykorzystywanie ich wizerunku, przez podmioty nie wymienione w pkt 2, pod
warunkiem uprzedniego uzyskania zgody Wójta (z wyłączeniem publikacji naukowych
i popularnonaukowych).
4. Symbole Gminy Szulborze Wielkie, powinny być otoczone należytą czcią i szacunkiem. Winny być
utrzymane w czystości i tak umieszczone, aby nie dotykały podłoża, podłogi lub nie były zamoczone w wodzie.
§ 2. Zasady używania herbu Gminy Szulborze Wielkie.
1. Herb Gminy Szulborze Wielkie umieszcza się w budynkach stanowiących siedzibę podmiotów,
o których mowa w § 1 ust. 2 i 3.
2. Herb Gminy Szulborze Wielkie można używać poprzez umieszczanie go w pomieszczeniach
urzędowych oraz w salach posiedzeń i innych pomieszczeniach należących do podmiotów, o których mowa
w § 1 ust. 2 i 3, a także poprzez umieszczanie go na drukach, blankietach firmowych i korespondencyjnych,
pojazdach oraz przedmiotach użytkowych. Herb Gminy Szulborze Wielkie może być umieszczony na
zewnętrznej elewacji budynku Urzędu Gminy w Szulborzu Wielkim.
§ 3. Zasady używania flagi Gminy Szulborze Wielkie.
1. Flagę Gminy Szulborze Wielkie podnosi się / wywiesza na budynkach siedzib lub przed budynkami
stanowiącymi siedziby podmiotów, o których mowa w § 1 ust. 2 i 3 z okazji uroczystości i świąt państwowych,
rocznic i innych wydarzeń lokalnych oraz w czasie obrad Rady Gminy Szulborze Wielkie.
2. Flaga Gminy Szulborze Wielkie zachowuje pierwszeństwo (poza flagą państwową) przed innymi flagami
w czasie wszystkich wydarzeń o charakterze lokalnym odbywających się na terenie Gminy Szulborze Wielkie.
3. Flaga Gminy Szulborze Wielkie może być eksponowana w układzie pionowym (baner).
4. W dniach żałoby ogłoszonej przez organy państwowe lub samorządowe, flagi na masztach pionowych
spuszcza się do połowy masztu, a flagi na masztach skośnych opatruje się kirem (czarną wstęgą).
5. Flaga stolikowa może być umieszczona w trakcie obrad Rady Gminy Szulborze Wielkie, w gabinecie
Wójta Gminy Szulborze Wielkie oraz w miejscach promujących Gminę Szulborze Wielkie w czasie różnych
uroczystości.
§ 4. Zasady używania sztandaru Gminy Szulborze Wielkie.
1. Prawo używania sztandaru Gminy Szulborze Wielkie przysługuje Przewodniczącemu Rady Gminy
Szulborze Wielkie i Wójtowi Gminy Szulborze Wielkie.
2. Sztandar wykonany jest wg wzoru ustanowionego przez Radę i przechowywany w gablocie
umiejscowionej w sali obrad Rady.
3. Sztandar Gminy Szulborze Wielkie do używania przytwierdzony jest do drzewca z głowicą zwieńczoną
krzyżem – (główne godło z herbu Gminy Szulborze Wielkie). Nieodzownymi elementami sztandaru Gminy
Szulborze Wielkie jest szarfa.
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4. Sztandar gminy niesiony jest przez trzyosobowy poczet sztandarowy, wyznaczony przez Wójta Gminy.
Poczet występuje w strojach wizytowych z szarfami o barwach narodowych przewieszonymi przez ramię
z prawej do lewej strony i w białych rękawiczkach.
§ 5. Zasady używania pieczęci Gminy Szulborze Wielkie.
1. Dysponentem Pieczęci Ozdobnych Gminy Szulborze Wielkie (dalej zwaną pieczęcią herbową) są
samorządowe władze lokalnej wspólnoty.
2. W posiadaniu samorządowych władz Gminy Szulborze Wielkie mogą znajdować się: tłok pieczętny do
odciskania w tuszu, tłok pieczętny do odciskania w materiale plastycznym (wosk, lak) oraz tłok pieczętny do
wykonywania odcisków tłoczonych w papierze.
3. Okrągła pieczęć herbowa zajmuje szczególne miejsce w systemie pieczęci władz samorządowych
Gminy.
4. Pieczęć ozdobna Gminy Szulborze Wielkie służy do opatrywania szczególnie ważnych lub uroczystych
dokumentów.
5. O użyciu pieczęci decyduje Wójt, a w przypadku pism pochodzących od Rady Gminy jej
Przewodniczący.
6. Okrągłe pieczęcie herbowe mogą być odciskane w tuszu o kolorze czerwonym, laku o kolorze
czerwonym, tłoczone w papierze lub wyciskane w wosku o barwie naturalnej.
7. Odciski okrągłej pieczęci herbowej, wykonane w tuszu, wosku, laku lub tłoczone w papierze powinny
być umieszczane na dokumencie bezpośrednio pod tekstem.
8. Szczególnie uroczyste dokumenty uwierzytelnione mogą być pieczęcią wykonaną w wosku umieszczoną
w metalowej lub drewnianej puszce przywieszonej do dokumentu na jedwabnych sznurach o barwach gminy.
§ 6. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem, indywidualną decyzję co do konkretnych
okoliczności i warunków użycia symboli Gminy Szulborze Wielkie podejmuje Wójt Gminy Szulborze Wielkie.
Przewodnicząca Rady Gminy:
mgr Aneta Niemira
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Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr 103/XX/2017
Rady Gminy Szulborze Wielkie
z dnia 28 grudnia 2017 r.
Uzasadnienie heraldyczno-historyczne
Postać św. Jana Nepomucena nawiązuje do ustawionej w 1822 r. i stojącej po dziś dzień w Gostkowie koło
starorzecza Broku figury tego świętego, która jest otaczana przez miejscową społeczność szczególnym kultem;
zwłaszcza że pierwsza i jedyna parafia na terenie gminy została erygowana (w Szulborzu Wielkim) dopiero
w 1987 r. Figura jest najstarszym zabytkiem tego typu na terenie gminy (i zarazem jedynym Nepomukiem
w pow. ostrowskim) i obiektem bardzo charakterystycznym.
Godło herbu przedstawia zatem figurę jej pierwszego duchowego patrona. Wybór taki, zgodny z wolą władz
samorządowych Gminy Szulborze Wielkie, dyktowany jest również faktem, że w projekcie herbu nie sposób
było odnieść się do któregokolwiek z licznych miejscowych rodów, ponieważ żaden nie był w historii obecnej
gminy dominujący, a dawni właściciele miejscowości gminnej (i okolicy szlacheckie Szulborze) Szullborscu
herbu Mora zaznaczyli swoją obecność na terenie gminy jedynie w niewielkim stopniu; z kolei symbolika
godła herbu Mora (murzynia głowa) byłaby dla lokalnej społeczności nieczytelna i w żaden sposób
nie kojarzyła się z historią i osobliwościami gm. Szulborze Wielkie.
Gmina Szulborze Wielkie (od 1866 do 1954 r. gmina Szulborze-Koty) w pow. ostrowskim woj.
mazowieckiego graniczy z gminami Zaręby Kościelne, Andrzejewo, Nur i Czyżew (pow. wysokomazowiecki,
woj. podlaskie). Na terenie gminy nie ma historycznej parafii. Co więcej, jedyną na terenie gminy par.
Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Szulborzu Wielkim erygowano dopiero w 1987 r. Wcześniej, od
1940 r. msze św. w drewnianej remizie przystosowanej na kaplicę odprawiali proboszczowie z Zuzeli.
W przeszłości mieszkańcy gminy należeli do parafii, które mają swoje siedziby w gminach ościennych: Zuzeli
(erygowana 1387), Wroniach (ob. Andrzejewie – 1444), Zarębach Kościelnych (1449) i w Czyżewie (1449).
Pierwsze wzmianki źródłowe na temat osadnictwa na omawianym terenie pojawiają się w XIII w. Około
1239 r. książę mazowiecki Konrad I potwierdził stan uposażenia oraz zasięg diecezji płockiej. W dokumencie
wymieniono szereg miejscowości, w tym gród w Święcku z 45 osadami położonymi nad górnym Brokiem
i jego dopływami. Wśród nich wymieniono dwie wsie znajdujące się dziś w składzie Gminy Szulborze Wielkie
– są to Gostkowo i Leśniewo. Kolejna wzmianka mówi o wsi Słup nadanej w 1254 r. kolegiacie płockiej przez
Sirozlausa(?).
Na przełomie XIII i XIV w. po spustoszeniach, jakie przyniosły najazdy litewsko-jaćwieckie i zniszczeniu
grodu w Święcku, najprawdopodobniej zanika osadnictwo na wschodnich rubieżach Mazowsza. Kolejne
wzmianki źródłowe dotyczące miejscowości należących do gm. Szulborze Wielkie pojawiają się po Unii
w Krewie (1385) i rozpoczęciu akcji osadniczej przez księcia Janusza I Starszego. W tym czasie rody rycerskie
otrzymują nadania także we wschodniej części ziemi nurskiej.
Szulborze powstało na przełomie XIV i XV w. jako Karwatkowizna i w tym okresie odnotowana została też
większość znanych dziś miejscowości:
·1423 – Gostkowo
·1430 – Zakrzewo-Zalesie
·1430 – Świerże-Leśniewek
·1432 – Godlewo-Gudosze
·1478 – Janczewo-Sukmanki
Szulborze i cały teren obecnej gminy leżały wówczas w pow. nurskim ziemi nurskiej. Miejscowości tutejsze
były wraz z akcją osadniczą ks. Janusza zasiedlane przez drobną szlachtę, która stanowiła większość tutejszych
mieszkańców. Obecne granice administracyjne przecinają obszary dawnych okolic szlacheckich i tak
w składzie gminy znajdują się dziś: - Szulborze Wielkie i Szulborze-Koty – większa część d. okolicy
szlacheckiej Szulborze: Wieś Szulborze-Kozy na wniosek mieszkańców w roku 2004 przeniesiona została do
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gminy Czyżew-Osada (od 2011 gmina Czyżew). Zmiana ta pociągnęła za sobą także zmianę granic powiatów
i województw, ponieważ gm Czyżew należy do pow. wysokomazowieckiego woj. podlaskiego.
Szulborze należało w przeszłości do Szulborskich herbu Mora (głowa murzyna w czerwonym polu). W 1547
roku w Aktach Ziemi Drohiczyńskiej wymieniony został Albert Szulborski – geometra nadzorujący pomiarę
włóczoną w dobrach królewskich na Podlasiu. Ów geometra miał założyć Szulborze w 1532 r. na terenie
zwanym Karwatkowizną. Jego potomkowie żyją w okolicy po dziś dzień...
·Bulino-Lipskie – niewielka część okolicy szlacheckiej Brulino- (większa część obecnie w gm. Czyżew)
gniazdo Brulińskich herbu Roch
·Godlewo-Gudosze – niewielka część (razem z Leśniewem, dawniej Godlewo-Leśniewo) z dziewięciu
(historycznie dziewiętnastu!) wsi tworzących dawną rozległą okolicę szlachecką Godlewo- (dziś w gm.
Boguty-Pianki, Nur, Czyżew i Andrzejewo) gniazdo Godlewskich h. Gozdawa(niektórzy Godlewscy
pieczętowali się Leszczycem)
·Janczewo-Sukmanki i Janczewo Wielkie – część okolicy szlacheckiej Janczewo- gniazdo Janczewskich
h. Lubicz.
·Świerże-Leśniewek – jedna z wsi dawnej okolicy szlacheckiej Świerże- gniazdo Świerżewskich h. Grabie
·Uścianek-Dębianka - jedna z wsi dawnej okolicy szlacheckiej Uścianek- gniazdo Uścińskich h. Lubicz
·Zakrzewo-Zalesie - jedna z wsi dawnej okolicy szlacheckiej Zakrzewo- gniazdo Zakrzewskich h. Trzaska
Poza wsiami drobnoszlacheckimi na terenie gm. Szulborze istniały też folwarki – w części wsi Szulborze,
a ponadto we wsiach Gostkowo, Helenowo, Słup i Smolewo. Najstarszą z nich było Gostkowo wymienione
w dokumencie Konrada Mazowieckiego z 1239 r., nadane w 1423 r. Andrzejowi z Gładczyna (wówczas pow.
kamieniecki ziemi nurskiej a obecnie gm. Zatory pow. pułtuski) przez ks Janusza I Starszego (ten sam Andrzej
otrzymał wówczas też Małe Księże Wronie, czyli dzisiejsze Andrzejewo). W Metryce Mazowieckiej „Regesty zapisek najstarszego rejestru kancelarii ks. Janusza I (1414-1426) – zapisano: Książę daje Andrzejowi
z Gładczyna [kam.] i jego synom prawo niemieckie na dwadzieścia włók zwanych Gostkowo i na Małe Księże
Wronie w powiecie nurskim, z czynszem ks. po 8 gr z włóki. Ciechanów [III 1423?] I dalej: Książę daje
Andrzejowi z Gładczyna [kam.] dziesięć włók nad rzeką Mały Brok w powiecie nurskim, z wyjątkiem barci.
k. 16v
Gostkowo były już wcześniej wymienione w uposażeniu diecezji płockiej. Nie wiadomo, na jakiej zasadzie
powróciło do książąt, ale musiało być już zagospodarowane, skoro nadanie odbyło się na prawie niemieckim
a nie rycerskim i to od razu z koniecznością opłacania czynszu (bez wolnizny).
Późniejsi właściciele wsi Gostkowscy pieczętowali się h. Junosza, tak samo jak Gładczyńscy z Gładczyna,
z którego pochodził Andrzej. W źródłach, nawet w Herbarzu Bonieckiego, podawane są informacje, że
Gostkowscy z ziemi nurskiej pieczętowali się herbami Junosza i Gozdawa. Były jednak w ziemi nurskiej dwie
wsie Gostkowo – druga leży dziś w gm. Obryte w pow. pułtuskim. Wydaje się jednak, po prześledzeniu
zapisków historycznych o różnych Gostkowskich, że Junoszycami byli Gostkowscy z pow. nurskiego,
a Gozdawitami ci z pow. kamienieckiego.
Na gruntach wsi Gostkowo, na łące pomiędzy rzeką Brok i jej starorzeczem stoi w okolicy mostu wysoki
cokół, na którym znajduje się podniszczona figura św. Jana Nepomucena wykonana z piaskowca. Przed
murowanym z czerwonej cegły pobielonym cokołem leży granitowy głaz z datą 1822, wykutą w prostokątnym
obramieniu. Rok ten „Katalog zabytków sztuki” w Polsce uznaje za datę powstania figury, choć jej styl
sugeruje, że mogła zostać wykonana znacznie wcześniej, a w 1822 r. być może została przeniesiona do
Gostkowa. Tego typu przydrożna figura to ewenement w ziemi nurskiej, gdzie próżno szukać Nepomuków.
Jest to najstarsza w powiecie ostrowskim zachowana kapliczka przydrożna oraz jedyna ze św. Janem
Nepomucenem na cokole.
Majątek Gostkowo cały czas był we władaniu średniej szlachty. Nie uległ rozdrobnieniu wskutek
dziedzicznych podziałów lecz przechodził w całości na kolejnych właścicieli. Taka historia wsi tłumaczy też
fundację figury św. Jana Nepomucena charakterystyczną co najmniej dla średniozamożnej szlachty ze względu
na koszt niedostępny szlachcie zagrodowej. W II połowie XVIII w. Gostkowo stało się własnością
Budziszewskich herbu Grzymała, którzy posiadali jeszcze majątki Dobki, Helenów, Mianówek. Fundatorem
jest prawdopodobnie szambelan królewski Michał Budziszewski ur. w 1757 (data śmierci jest nieznana)
ożeniony z Anna Józefą z domu Komar herbu Korczak (1758-1813) lub jego syn Stanisław (ur. ok. 1790).
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Spóźniona, rokokowa w charakterze rzeźba, jest dziełem solidnego warsztatu z dalszej okolicy gdyż nie było
takich w tej części Mazowsza. Ustawiono ją na klasycystycznym już w duchu cokole. Święty przedstawiony
jest w klasyczny dla niego sposób w kontrapoście i w charakterystycznym stroju kanonika (rokieta, mantolet).
Adoruje, z uduchowionym wyrazem twarzy, wsparty na prawym ramieniu krzyż. Opuszczona lewa ręka trzyma
palmę męczeńską.
Nietypowy jest brak nakrycia głowy. Św. Jan Nepomucen, jest patronem między innymi tonących oraz
orędownikiem podczas powodzi i mostów. Lokalna społeczność otacza swojego Nepomuka swoistym kultem,
jako że był to pierwszy „duchowny”, jaki na stałe przybył do gm. Szulborze, a jego kapliczka pierwszym tak
okazałym obiektem kultu religijnego. Wszak msze odprawiano tu dopiero od 1940 r. a pierwsza parafia
powstała dopiero 27 lat temu.
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