
UCHWAŁA NR XV/78/2019
RADY GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK

z dnia 24 sierpnia 2019 r.

w sprawie ustanowienia herbu, flag, banneru, sztandaru i pieczęci Gminy Gołymin -  Ośrodek oraz 
regulaminu używania symboli

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie  gminnym (Dz. U. 
z 2019 r., poz. 506) 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  Gołymin-Ośrodek: herb, flagi,  banner,  sztandar i pieczęcie 
Gminy Gołymin-Ośrodek.

§ 2. 1. Herb Gminy Gołymin-Ośrodek  stanowi w polu błękitnym krzyż złoty opleciony srebrną szarfą 
w literę S a na lewo pół lwa złotego, który dzierży w łapach srebrną obręcz - Prawdę. 

2. Graficzny wzór herbu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Flagę Gminy Gołymin-Ośrodek stanowi błękitny płat o proporcjach szerokości  do długości 5:8., na 
którego lewej połowie godło herbu Gminy Gołymin-Ośrodek o  wysokości 3/4 płata flagi. 

2. Wzór graficzny flagi stanowi załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Flaga stolikowa oraz Banner Gminy  Gołymin-Ośrodek.

2. Flagę stolikową stanowi błękitny płat  o proporcjach szerokości  do wysokości 1:2, gdzie na wysokości 
2/3 płata znajduje się godło herbu gminy o szerokości 3/4 płata flagi.

3. Wzór graficzny flagi stolikowej stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

4. Banner Gminy Gołymin-Ośrodek stanowi błękitny płat o proporcjach szerokości do wysokości 1:4, gdzie 
na wysokości 3/4 płata znajduje się godło herbu gminy o szerokości 3/4 płata flagi.

5. Wzór graficzny banneru stanowi załączniki nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. 1. Ustanawia się Pieczęcie Gminy Gołymin-Ośrodek. 

2. Pieczęcie Gminy Gołymin-Ośrodek mają kształt okrągły i średnicę 36 mm. W otoku majuskulny napis, 
odpowiednio: GMINA GOŁYMIN-OŚRODEK, WÓJT GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK, RADA GMINY 
GOŁYMIN-OŚRODEK, gdzie napis biegnie po łuku zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a poprzedzony jest 
u góry krzyżykiem. W środku każdej pieczęci znajduje się wewnętrzne perełkowe koło, w które wpisane jest 
konturowe godło herbu Gminy Gołymin-Ośrodek.

3. Wzór graficzny Pieczęci Ozdobnej Gminy Gołymin-Ośrodek stanowi załącznik nr 5 do niniejszej 
uchwały.

§ 6. 1. Ustanawia się sztandar Gminy Gołymin-Ośrodek.
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2. Sztandar Gminy Gołymin-Ośrodek ma kształt kwadratowego płata o wymiarach 100 cm x 100 cm, 
przymocowanego do drzewca koluszkami umocowanymi na szpili a zwieńczonego głowicą w formie złotego 
krzyża oplecionego takąż szarfą o wym. ca 106x160 mm. Płaty tkaniny z trzech boków nie przylegających do 
drzewca obszyte są frędzlą złotą o długości 5 cm. Strona prawa sztandaru (na lewo od drzewca) na czerwonym 
płacie Orzeł Biały w koronie zgodny z wizerunkiem godła państwowego ustalonego wzoru, gdzie godło 
stanowi 3/4 wysokości płata. Strona lewa sztandaru (na prawo od drzewca) - na błękitnym płacie obniżone 
względem jego środka godło herbu gminy, które stanowi 3/5 wysokości płata. Dookoła srebrną majuskułą napis 
GMINA GOŁYMIN-OŚRODEK biegnący po łuku zgodnie z ruchem wskazówek zegara „od godz. 7.30 do 
godz. 5.30”. Litery wys. ca 90 mm obwiedzione czarną nicią - linią konturową. Szarfa sztandaru dwubarwna 
biało-błękitna, zakończona frędzlą taką jak płaty sztandaru, przewiązana w kokardę pod głowicą sztandaru.

3. Wzór graficzny sztandaru Gminy Gołymin-Ośrodek stanowią załączniki nr 6 i 7 do niniejszej uchwały.

§ 7. 1. Herb, flaga lub banner gminy umieszczone będą w sali obrad Rady Gminy Gołymin-Ośrodek, 
w pomieszczeniach Urzędu Gminy oraz innych budynkach gminnych. 

2. Herb, flaga i banner eksponowane będą z okazji publicznych uroczystości gminnych w miejscu ich 
odbywania oraz umieszczane w innych miejscach za zgodą Wójta i Rady Gminy Gołymin-Ośrodek.

3. Herb umieszczany będzie na  ceremonialnych drukach urzędowych Przewodniczącego Rady Gminy oraz 
Wójta Gminy Gołymin-Ośrodek.

§ 8. Herb gminy może być używany na przedmiotach przeznaczonych do celów handlowych  
i reklamowych wyłącznie za zgodą Wójta i Rady Gminy Gołymin-Ośrodek lub upoważnionych przez nich 
organów.

§ 9. 1. W przyszłości wyobrażenie herbu Gminy Gołymin-Ośrodek może być wprowadzone na inne 
pieczęcie instytucji samorządowych tylko w trybie odrębnej uchwały.

2. Regulamin użycia symboli Gminy Gołymin-Ośrodek stanowi załącznik nr 8 do niniejszej uchwały.

3. Uzasadnienie heraldyczno-historyczne stanowi załącznik nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gołymin-Ośrodek.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie  14 dni  od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady

Tadeusz Radulski
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Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XV/78/2019

Rady Gminy Gołymin-Ośrodek

z dnia 24 sierpnia 2019 r.

Rysunek herbu Gminy Gołymin-Ośrodek
Herb

 

Przewodniczący Rady

Tadeusz Radulski
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Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/78/2019

Rady Gminy Gołymin-Ośrodek

z dnia 24 sierpnia 2019 r.

Rysunek flagi Gminy Gołymin-Ośrodek
Flaga

 

Przewodniczący Rady

Tadeusz Radulski
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Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/78/2019

Rady Gminy Gołymin-Ośrodek

z dnia 24 sierpnia 2019 r.

Rysunek flagi stolikowej Gminy Gołymin-Ośrodek
Flaga stolikowa

 

Przewodniczący Rady

Tadeusz Radulski
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Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/78/2019

Rady Gminy Gołymin-Ośrodek

z dnia 24 sierpnia 2019 r.

Rysunek banneru Gminy Gołymin-Ośrodek
Banner

 

Przewodniczący Rady

Tadeusz Radulski
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Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/78/2019

Rady Gminy Gołymin-Ośrodek

z dnia 24 sierpnia 2019 r.

Pieczęcie: wójtowska, gminna, radziecka

skala 1:1, fi = 36 mm
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skala 2:1 

 

Przewodniczący Rady

Tadeusz Radulski
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Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XV/78/2019

Rady Gminy Gołymin-Ośrodek

z dnia 24 sierpnia 2019 r.

Sztandar Gminy Gołymin-Ośrodek – strona prawa

 

Przewodniczący Rady

Tadeusz Radulski
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Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XV/78/2019

Rady Gminy Gołymin-Ośrodek

z dnia 24 sierpnia 2019 r.

Sztandar Gminy Gołymin-Ośrodek – strona lewa

 

Przewodniczący Rady

Tadeusz Radulski
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Załącznik Nr 8 do uchwały Nr XV/78/2019

Rady Gminy Gołymin-Ośrodek

z dnia 24 sierpnia 2019 r.

REGULAMIN

zasad i używania symboli Gminy Gołymin-Ośrodek oraz insygniów organów Gminy 

Gołymin-Ośrodek

§ 1. Symbole Gminy Gołymin-Ośrodek podlegają ochronie prawnej.

1. Herb  Gminy  Gołymin-Ośrodek,  jej  barwy: flaga  i sztandar,  są  najważniejszymi  zewnętrznymi  
znakami symbolizującymi Gminę Gołymin-Ośrodek.

2. Prawo  używania  symboli  Gminy Gołymin-Ośrodek  przysługuje  organom  Gminy Gołymin-Ośrodek,  
jednostkom organizacyjnym Gminy Gołymin-Ośrodek.

3. Traktując używanie symboli Gminy Gołymin-Ośrodek 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 Gołymin-Ośrodek, 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 Gołymin-Ośrodek.

1. Herb Gminy Gołymin-Ośrodek umieszcza się w budynkach stanowiących siedzibę podmiotów, o których 
mowa w § 1 ust. 2 i 3.

2. Herb Gminy Gołymin-Ośrodek 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  Gołymin-Ośrodek  może  być  umieszczony  na zewnętrznej 
elewacji budynku Urzędu Gminy w Gołyminie-Ośrodku.

§ 3. Zasady używania flagi Gminy Gołymin-Ośrodek.

1. Flagę  Gminy Gołymin-Ośrodek 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.

2. Flaga Gminy Gołymin-Ośrodek zachowuje pierwszeństwo (poza flagą państwową) przed innymi flagami  
w czasie wszystkich wydarzeń o charakterze lokalnym odbywających się na terenie Gminy Gołymin-Ośrodek.

3. Flaga Gminy Gołymin-Ośrodek może być eksponowana w układzie pionowym (banner).

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).

§ 4. Zasady używania sztandaru Gminy Gołymin-Ośrodek.

1. Prawo używania sztandaru Gminy Gołymin-Ośrodek przysługuje Przewodniczącemu Rady Gminy 
Gołymin-Ośrodek i Wójtowi Gminy Gołymin-Ośrodek.

2. Sztandar wykonany jest wg wzoru ustanowionego przez Radę i przechowywany w gablocie 
umiejscowionej w sali obrad Rady.

3. Sztandar Gminy Gołymin-Ośrodek do używania przytwierdzony jest  do  drzewca  z głowicą  
zwieńczoną krzyżem - (część godła z herbu Gminy Gołymin-Ośrodek). Nieodzownymi  elementami  sztandaru  
Gminy Gołymin-Ośrodek 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 Gołymin-Ośrodek.

1. Dysponentem Pieczęci Ozdobnych Gminy Gołymin-Ośrodek (dalej zwaną pieczęcią  herbową) są 
samorządowe władze lokalnej wspólnoty.

2. W  posiadaniu samorządowych władz Gminy Gołymin-Ośrodek 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 Gołymin-Ośrodek 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 Gołymin-Ośrodek i insygniów organów  Gminy Gołymin-
Ośrodek podejmuje Wójt Gminy Gołymin-Ośrodek.

 

Przewodniczący Rady

Tadeusz Radulski
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Załącznik Nr 9 do uchwały Nr XV/78/2019

Rady Gminy Gołymin-Ośrodek

z dnia 24 sierpnia 2019 r.

Uzasadnienie heraldyczno-historyczne

Symbole
Gminy

Gołymin-Ośrodek

pow. ciechanowski, woj. mazowieckie

Gołymin-Ośrodek – 2019
Autor projektów: Robert Szydlik

Herb Gminy Gołymin-Ośrodek

W polu błękitnym krzyż złoty opleciony srebrną szarfą w literę S a na lewo pół lwa złotego, który dzierży 
w łapach srebrną obręcz - Prawdę.

Uzasadnienie

Herb Gminy Gołymin-Ośrodek to Prawdzic z dodanym krzyżem św. Jana Chrzciciela. Nie ma wątpliwości, że 
wśród licznych rodów herbowych na terenie obecnej gminy najbardziej zasłużonym i najpotężniejszym był ród 
Prawdziców, którzy od dóbr swoich Gołymin (okolica szlachecka, kilka przysiółków) wzięli nazwisko 
Gołyński / Gołymiński. To im Parafia św. Jana Chrzciciela, erygowana w II połowie XIV w., zawdzięcza 
uposażenie ok. roku 1400 i wzniesienie w 1458 r. kolejnego kościoła. Kościół ten wznieść miał Paweł 
z Gołymina, prepozyt pułtuski.

Najstarsze uchwytne źródłowo osadnictwo na terenie obecnej gm. Gołymin-Ośrodek datowane jest na XII-XIII 
w. Miejscowość gminna i zarazem parafialna, dawny Gołymin (Stary) to centrum okolicy szlacheckiej o tej 
samej nazwie i gniazdo rodowe Gołyńskich / Gołymińskich herbu Prawdzic w historycznej ziemi 
ciechanowskiej Księstwa Mazowieckiego, włączonego w 1526 (1529) r. do Korony jako województwo 
mazowieckie.

Jak podaje strona Diecezji Płockiej: „Parafia pod wezwaniem św. Jana Chrzciciela powstała pod koniec XIV w. 
z fundacji Sasina, marszałka księcia Janusza. Pierwszy kościół około 1400 r. uposażył prawdopodobnie Paweł, 
podstoli ciechanowski. Pierwsza wzmianka o kościele murowanym pochodzi z 1458 r., być może wzniósł go 
Paweł z Gołymina, długoletni prepozyt pułtuski. Wieś do połowy XVII wieku była własnością Gołymińskich 
(lub Gołyńskich) herbu Prawdzic. Wewnątrz kościoła ołtarz z obrazem Matki Boskiej z Dzieciątkiem 
w sukience ze srebrnej blachy (XVII w.) z namalowanym w dolnym rogu herbem Prawdzic.

Następnie Gołymin przeszedł w posiadanie Krasińskich, ci zaś w połowie XVIII w. ofiarowali ją, kanonikom 
regularnym z Czerwińska, tworząc prepozyturę w Krasnem. Budowa obecnego kościoła murowanego miała 
miejsce w połowie XVI w. W połowie wieku XVIII, kościół był już jednak w złym stanie i wymagał remontu. 
Jego stan pogorszył się jeszcze po napoleońskiej bitwie pod Gołyminem - 1806 roku. Remontowano go 
w latach 1815-1816 nadając mu sporo cech stylu gotyku angielskiego. Obok kościoła wznosi się dzwonnica 
z XVIII wieku.

Po wojnie przeprowadzono remonty w latach 1946 (prawdopodobnie z tego okresu pochodzi 
neoklasycystyczny ołtarz główny) i 1966, (wymienione zostały okna i ławki, a także wybudowano nowy 
budynek parafialny). Natomiast na przełomie lat 80 - 90, XX wieku wykonano obecną polichromię kościoła, 
wyremontowano barokowe organy i XVIII wieczną dzwonnicę. Wybudowany został też nowy - kamienny 
parkan wokół kościoła. W ołtarzu głównym znajduje się - wspomniany XVII w. obraz Matki Boskiej 
z Dzieciątkiem w sukience z blachy srebrnej (odnowiony w 2007 r.) Na ścianach wmurowane są tablice 
upamiętniające ks. Kazimierza Michalaka i Gen K. Zielińskiego.
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Bitwa pod Gołyminem - starcie zbrojne, które miało miejsce 26 grudnia 1806 roku podczas wojen 
napoleońskich, stoczona została między wojskami rosyjskimi (17 000 żołnierzy i 28 dział) dowodzonymi przez 
księcia Dmitrija Golicyna a wojskami francuskimi marszałka Joachima Murata (38 000 żołnierzy). Rosjanie 
zdołali obronić się przed przeważającymi siłami Francuzów i wycofać się.

Bitwa pod Osiekiem Górnym – stracie zbrojne powstania styczniowego, które miało miejsce 22 sierpnia 
1863 r. Na skraju wsi znajduje się zbiorowa mogiła 80 powstańców, ich dowódcy Dionizego Bentkowskiego 
i jego adiutantów - Filborna i Zegrzdy.

Kościół parafialny pw. św. Jana Chrzciciela w Gołyminie-Ośrodku

Flaga Gminy Gołymin-Ośrodek

Flagę Gminy Gołymin-Ośrodek stanowi błękitny płat o proporcjach wysokości do szerokości 5:8, na którego 
lewej połowie godło herbu gminy o wysokości 3/4 płata flagi.

Wzór graficzny flagi – załącznik nr2
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Flaga stolikowa Gminy Gołymin-Ośrodek

Flagę stolikową Gminy Gołymin-Ośrodek stanowi błękitny płat o proporcjach szerokości do wysokości 1:2, 
gdzie na wysokości 2/3 płata znajduje się godło herbu gminy o szerokości 3/4 płata flagi.

Wzór graficzny flagi stolikowej – załącznik nr 3

Banner Gminy Gołymin-Ośrodek

Banner Gminy Gołymin-Ośrodek stanowi błękitny płat o proporcjach szerokości do wysokości 1:4, gdzie na 
wysokości 3/4 płata znajduje się godło herbu gminy o szerokości 3/4 płata flagi.

Wzór graficzny banneru – załącznik nr 4

Pieczęcie Gminy Gołymin-Ośrodek – gminna, wójtowska i radziecka*

Pieczęcie Gminy Gołymin-Ośrodek mają kształt okrągły i średnicę 36 mm. W otoku majuskulny napis, 
odpowiednio: GMINA GOŁYMIN-OŚRODEK, WÓJT GMINY GOŁYMIN-OŚRODEK, RADA GMINY 
GOŁYMIN-OŚRODEK, gdzie napis biegnie po łuku zgodnie z ruchem wskazówek zegara, a poprzedzony jest 
u góry krzyżykiem. W środku każdej pieczęci znajduje się wewnętrzne perełkowe koło, w które wpisane jest 
konturowe godło herbu Gminy Gołymin-Ośrodek.

Wzór graficzny pieczęci – załącznik nr 5

Sztandar Gminy Gołymin-Ośrodek

Sztandar Gminy Gołymin-Ośrodek ma kształt kwadratowego płata o wymiarach 100 cm x 100 cm, 
przymocowanego do drzewca koluszkami umocowanymi na szpili a zwieńczonego głowicą w formie złotego 
krzyża oplecionego takąż szarfą o wym. ca 106x160 mm. Płaty tkaniny z trzech boków nie przylegających do 
drzewca obszyte są frędzlą złotą o długości 5 cm.

Strona prawa sztandaru (na lewo od drzewca) na czerwonym płacie Orzeł Biały w koronie zgodny 
z wizerunkiem godła państwowego ustalonego wzoru, gdzie godło stanowi 3/4 wysokości płata.

Strona lewa sztandaru (na prawo od drzewca) - na błękitnym płacie obniżone względem jego środka godło 
herbu gminy, które stanowi 3/5 wysokości płata. Dookoła srebrną majuskułą napis GMINA GOŁYMIN-
OŚRODEK biegnący po łuku zgodnie z ruchem wskazówek zegara „od godz. 7.30 do godz. 5.30”. Litery wys. 
ca 90 mm obwiedzione czarną nicią - linią konturową.

Szarfa sztandaru dwubarwna biało-błękitna, zakończona frędzlą taką jak płaty sztandaru, przewiązana 
w kokardę pod głowicą sztandaru.

Wzór graficzny sztandaru – załączniki nr 6, 7

* Według Słownika języka polskiego (PWN): ‘radziecki’ / ‘radziecka’ / ‘radzieckie’ - odnoszący się do 
radnego, rajcy, rady, zwłaszcza rady miasta lub gminy. Określenie ‘radziecki’ w odniesieniu do Związku 
Sowieckiego użył po raz pierwszy w 1934 roku przez sowietologa Wiktora Sukiennickiego... Słowo to jednak 
było powszechnie używane w Polsce w dawnych wiekach, czego przykłady znajdujemy choćby 
w Encyklopedii Staropolskiej Zygmunta Glogera z 1900-1903 r.: Radzieckie księgi. Prof. Piekosiński powiada, 
że księgi radzieckie m. Krakowa, dochowane po dziś dzień w nieprzerwanym szereguod roku 1392 aż do 
upadku Rzplitej. (...)

Takich ksiąg radzieckich, o jakich mówi prof. Piekosiński, lubo nie krakowskich i mniej ważnych, 
przeglądaliśmy sporo w różnych miejscach i zaczerpnęliśmy z nich wiele wiadomości, a zawsze 
z ubolewaniem, że po upadku Rzplitej mieszczanie nasi przestali opiekować się archiwami miejskiemi 
i pozwolili niedbałym magistratom na ich niszczenie. Z ksiąg radzieckich można było odtworzyć całe życie 
mieszczańskie ostatnich kilku wieków, jak to względnie do Lwowa wyzyskał świetnie Wł. Łoziński w dziele 
swojem: „Patrycjat i mieszczaństwo lwowskie”. (...)
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Oczywiście było to mieszczaństwo przeważnie rolnicze, ale względnie dosyć zamożne, bo w spisach rzeczy 
sporządzonych w księdze radzieckiej Sandomierza po zmarłych mieszczanach napotykamy: lichtarze srebrne, 
suknię czerwoną luńską z kitlikiem czamletowym obłożoną aksamitem, suknię modrą luńską z kształtem 
aksamitnym, czapkę aksamitną (niewieścią) podszytą kunami, tunikę lundzką i t. d.

 

Przewodniczący Rady

Tadeusz Radulski
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