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Sztuka ludowa to caloksztait dzialalnosci artystycznej spoJecznosci lokalnej. Obok 

tworczosci do sztuki ludowej zalicza si? tez muzyk?, tance, legendy, bajk?, poezj? ludow^ 

odgrywaj^c jednoczesnie niezwykle wazn^ rol^ w zachowaniu swiadomosci narodowej. 

„Gwiozda Lowicko" to prestizowe wyroznienie w fomiie tablicy wmurowanej w bruk, 

wykonanej ze szkla hartowanego z kolorow^ okr^J% wydnank^. 

Po raz pierwszy u±oczyste odsloni^cie Gwiozd Lowickich odbylo si^ 12 czerwca 2011 

roku na Starym Rynku w Lowiczu. W ten szczegolny sposob zostali uhonorowani Janusz 

Kaimierczak, znakomity muzyk ludowy i kawaler odznaki Gloria Artis oraz posmiertnie Julian 

i Wanda Brzozomcy, tworq;̂  prywatnego Muzeum Ludowego w Sromowie. W 2012 roku 

nagtod^ przyznano Bronislawie Skwamej oraz FaAstwowemu Zespotowi Ludowemu 

Piesni i TaAca „Mazowsze" im. Tadeusza Sygietynskiego. 

Nagroda ta przyznawana jest nie wi^cej niz po jednej w dwoch kategoriach: twotczosci 

ludowej oraz upowszechniania i ochrony dobt kultury ludowej raz w roku. 

„Gwiozd? Lowicko" moze otrzymac osoba fizyczna lub prawna za szczegolne 

osiqgni^cia w dziedzinie tworczosci artystycznej np. rzezby, rzezby w glinie, koronkarstwa, 

tnalarstwa, gamcarstwa, kowalstwa, tkactwa, hafciarstwa, plecionkarstwa, zabawki ludowej, 

plastyki obrz^dowej (malowanie jaj i artystycznych elementow drewnianych, wykonywanie 

kwiatow z bibuly)> plastyki zdobniczej, wycinankarstwa, snycerstwa, ludwisarstwa, itp. 

Z wnioskietn o nagrod? mogq. wyst^pic osoby prawne, organizacje pozarz^dowe, organy 

jednostek samorz^du terytonakiego, lokalne mediâ , instytucje kultury, zwi^zki i stowarzyszenia 

spoieczno-kulturalne i inne podmioty prowadz^ce dziatakiosc kulturalnst-

ul. Stary Rynek 1,99-400 towicz, tel. 046 830 91 49, fax. 046 830 9118, e-mail: promocja@um,lowicz.pl www.lowicz.eu 





Zwracam si^ z prosb^ o rozpropagowanie w srodowisku instytucji kulturyj stowarzyszen 

i organizacji kulturalnych dziaiaj^cych na tetenie Panstwa wojewodztwa idei nadawania nagrod 

„Gwiozda Lowicko". 

Jednoczesnie uznaj^c i doceniaj^c prac? lokalnie dziaiaj^cych tworcow ludowych na 

terenie Panstwa wojewodztwa, rowniez zwracam si? z prosb^ o wytypowanie i zgloszenie tych 

osob, ktore maj^ znacz^ce osi^gni^cia w dziedzinach tworczosci ludowej lub upowszechniania 

i ochrony dobr kultury ludowej. 

Wnioski o przyznanie nagrody prosz? nadsylac na adres: Urz^d Miejski w Lowiczu, 

Wydziat Promocji, Kultury, Sportu i Turystyki, ul. Stary Rynek 1, 99-400 Lowicz 

w terminie do 31 maja 2013 roku - decyduje data stempla pocztowego. Wzor wniosku mozna 

pobrac ze strony intemetowej www.lowicz.eu z Tablicy Informacyjnej. Nadmieniam, ze skladane 

wnioski powinny zawierac uzasadnienie w postaci wyszczegolnienia osi^gni^c. 

Jednoczesnie do niniejszego pisma w formie zal^cznlka przesylam Panstwu Uchwal? 

Rady Miejskiej w Lowiczu ustanawiajs^c^ nagrody „Gwiozdy Lowickiej" oraz wniosek. 

Informuj^, ze sposrod nadeslanych wnioskow Kapitula wybiera laureatow, po jednej 

osobie z kazdej dziedziny. 

Ceremonia, na ktorej zostan^ ogloszone i wr^czone nagrody odb^dzie si^ we wrzesniu 

br., o miejscu i szczegolach uroczystosci poinformuj? Panstwa w pozniejszym terminie. 

Pytania w sprawie nagrod „Gwiozda Lowicko" prosimy kierowac do Wydziahi Promocji, 

Kultury, Sportu i Turystyki tel. 046 830 91 49 lub 830 91 68, e-meil: promocja(glum.lowicz.pl. 

Z powazaniem: 

BURMISTRZ MIASTA LOWICZA 

Krzysztof Jan Kalihski 

ul. Staiy Rynek 1,99-400 fcowicz, tel. 046 830 9149, fax. 046 830 9118, e-mail: promocja@um.lowicz.pl www.lowicz .eu 
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UCHWALANr LXI/481/2010 
RADY MIEJSKIEJ w LOWICZU 

z dnia 15 lipca2010 roku 

w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznej 
nagrody pn. „Gwiozda Lowicko". 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 9 i 18 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku 0 samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, z 2002 r. Nr 23 poz. 220, 
Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 133, poz.I27I, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, 
poz. 717, Nr 162 poz. 1568 z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, 
poz.1457, z 2006r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138. 
poz. 974, Nr 173, poz. 121S, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, 
poz. 420, Nr 157, p6z. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146) w zwiqzku z art. 7a ust 1 
ustawy z dnia 25 paidziemika 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu dzialainoSci 
kulturalnej (Dz. U. z 2001 r. Nr 13, poz. 123, z 2002 r. Nr 41. poz. 364, z 2003 r. Nr 96, poz. 
874, Nr 162, poz. 1568, Nr 213, poz. 2081, z 2004 r, Nr 11 poz. 96, Nt 261, poz. 2598, z 2005 
r. Nr 131, Nr 132, poz. 1111, z 2006 r. Nr 227, poz. 1658, z 2009 r. Nr 62, poz. 504) Rada 
Miejska w Lowiczu uchwala, co nast^puje: 

§ 1.1. W ceiu uhonorowania i vvyr6znienia za osi^gni^cia w dziedzinie tw6rczoSci 
ludowej oraz upowszechniania i ochrony kultury ludowej ustanawia si? nagrod? pn. 
„Gwiozda Lowicko". 

2. Celem ustanowienia nagrody, o kt6rej mowa w ust. 1 jest: 
1. kultywowanie i upowszechnianie tradycji ludowych dla zachowania narodowego 

dziedzictwa kulturovvego, 
2. rozbudzenie zainteresowan twdrczo^ci^ ludow% 
3. popuiaryzowanie najbardziej wartoSciowych i c i^le iywych tradycji regionalnych 

oraz najciekawszych dziedzin r^kodziela ludowego, 
4. poznanie wybranych elementow kultury ludowej dokumentujqcej dorobek kilku 

pokoleA mieszkahc6w Lowicza i okolic, 
5. wspomaganie rozwoju spolecznofici lokalnej, 
6. promowanie Lowicza jako waznego osrodka folkloru, gwarantuj^cego turystom 

polskim i zagranicznym mozliwoS6 poznawania wartosci i roznorodno^ci form naszej 
kultury. 
3. Nagroda mote hy6 przyznawana osobom fizycznym lub prawnym. 
§ 2. Nagrod? „Gwiozda Lowicko" jest tabHca wmurowywana w chodnik ulicy Stary 

Rynek, wykonana ze szlda hartowanego, gdzie jej jednostkowy koszt nie przekroczy kwoty 
1.300 zi, kt6rej wzor okreSla zatqczmk nr 1 do niniejszej uchwaly. Ponadto laureat otrzymuje 
akt przyznania nagrody w formie dyplomu. 

§ 3. I. Nagrod? „Gwioz{k Lowicko" przjMaje si? za szczeg61ne osiqgni?cia 
0 istotnym znaczeniu lub caloksztaltu dziatainoSci w dziedzinie ludowej tw6rczoSci 
artystycznej np.; rzeiby, rzezby w glinte, koronkarstwa, malarstwa, gamcarstwa, kowalstwa, 
tkactwa, hafciarstwa, plecionkarstwa, zabawki ludowej, plastyki obrz?dowej {malowanie jaj i 
artystycznych elementow drewnianych, wykonywanie kwiat6w z bibiiy), plastyki zdobniczej. 



wycinankarstwa, snycerstwa, ludvrfsarstwa, i ; ^ . , lipowszech^ania kaltiiry Jiidowej ,oraz 
ochrony dfibrtej kultury. 

2, N^odaprzymawma jest w n ^ ? p u j ^ c h kategoriach: 
1) twi3rczosci ludowej, ' . 
2) upowszechniaiutt i ochrony ddbr kultuiy ludowej, 

3. W szczegolnie ijzasadiiibnydilprzj^adkach iiagrod?:nioma priryzna6 po^miertaie. 
§ 4.1. Laureatow l i ^p t fy „Gwiozda Lowidko" wyloni sposrod zgloszonych 

kandydat6w Komisja Offeio(tewĉ ô dara(kiza.' 
2. Nagrod^ pn. „Gwiozda Lowicko" pn^yznaje Bunhistrz Miasta Lowicza. 
§ 5. 1. Komisj? opiniodawczo-doradcz^ nagrody pa. „Gwiozda Ixiwicko" powoiiije 

BUrmistrz Miasta Lowicza w <3rodze zaiz^dzenia, w skiad kt6rej wejdzie 6 Qs6b; 
1) dw6ch piz6dstawicieiiBuniiisb;za Miasta Lowicza, 
2) cztery osoby zwigzane zdzialdiiosci^^kultuffala^. 

2. • Kbiiiisja ' opimodawbzo-dortdoza • wybiera sposrod swoj^p groiia 
Przewodni6z^cego. 

3. Prac? Komisj) wsponiaga S^etare Koraisji nagrody „Gwiozda Lowicko", ktdrym 
b?dzie.oddelegQwatiy pracowiuk Wydziahi Promocji, Kultury, Sportu i Tmj^tjlci Urz?du 
MiejskiBgo w E^owiczui 

4. SBkretaizK.(Mnwi prowadzi ewidencj?: 
1) zlo±oiiycliwQiosk6ws 
2) przyalanyt^ fytul6w 
oraz obshig^ kancelarijjio--technicznq. 

.-r 5, Sbkretarz Komisji n^ody uczestoiczy bez prawa.glosu w posiedzaiiach Komisjj 
i odpowiedzialny jest za przygotowanie. prowadzaiie dokumentacji oraz pjfotokolbwanie 
obrad: 

6. CiSonkQ t̂wo w Kornisji pehiionejest honorowo. • 
7. Decide .Koinisji podejmowane s? w ^osowaniu tajuym, zwyldq wi?kszosci4 

glos6w przyobecnosci CO naaimiiej polowy skladu Komisji. 
8. Decyiga komisji uiaicharalcler uziiatiiowy i nieptzysluguje od niej od^citauie. 

, 9; O 'prZ5ffiEtaoic na^bdy nlc mo®? si? uWcga6 czlonicbwie komisji w cZasifi swojej 
kadenqji. 

§. 6. l.,Z wnioskieaii o przyznanie mgrady„GwiozdaLowicko" mog^ wj^t^pib: 
1) osobyprawne, 
2) organizacje pozarzgdowe, 
3) organy jednostek saroMz^du terytonalnego, 
4> lokalne.media, 
5) in^ytueje kultury, zwi^zfci i stowarzyszsiia s^oletOTo-fcidturalne i imp podmioty 

prow^dz^fx d2ialalnoi6 kuItUFaUî . 
2. Wz6r wniosku o»adanie nagrody zawierazaiqcznifc-ffl-,2 do oiniejszej uchwaly. 
3. Wnioski o nadanie nagrody nale±y skladaf w Wydziale Promocji, Kultury, Spoitu 

1 Turyst>4dlJrz?duMiejskiego w Lowiczu u l Stary R>iiek 1 pok: nr 6 w tenniuie do 31 maja 
kaade^ roku.: 

4. W pr^s^adku slwierdzeaia, iz wniosek nig. zawiera wszystiach danych -wbwczas 
wnioskodawea zostanie wezwaoy przez kt^tid?; do jego uzupdniemaw termime 7 dni licz^c 
od dnia otizymaaua powtadomienia. 

, 5. WniOsBk.pozostawiasi?b6Zr0:q>^izemajesli; 
1) zostKiiesSoionyp&terminfe, 
2) wpr2j^adkunie uzupdjuenia,daay^hiOfctdrychmowawust..4^ - . 
3) wprzypadfcacoiui?ciapi3SizwniQst«)ilawc?. . , 

Wyp^nia SekretariM; Ur ĵdu Wiejdciego w towiczii. • , "" "' " 

**',Naie^ wpisai'; caiofes;>ialt '&La!alni>Sci lub konkreljia osi^gfu^U w^aed îiacfe.rzeiby îTpibj! wgiini^feiontiaiStwa,. 
milaist/^ gamifflistwa, kowalstwa," lfcaptvi;a,;fiafijiarstwa, pledoiiKaratwa, zabawki ludowg', plas^ki qlirẑ dowej (niBfbvflinie 



Posiadane ordery, odznaczenia i odznaki: 
III. Informacja o osî gnî ciach 

L.p. 
Nazwa (orderu, 
odznaczenia lub 

odznaki) 
Nazwa organu nadaĵ cego Miejsce nadania Data ich 

nadania 

IV. Potwierdzenie 

Potwierdzam wy^ej wyraienione osiqgni^cia uzyskane przez 

(miejsoowosc) (data) (piecz^tka i podpis przedsfawiciela 
z^aszaj y:egQ wmo sek) * * 

V. Uzasadnienie 
Szczegfilowa charakterystyka dzialalnoki kandydata przyczyniaĵ cej si? do 
propagowania kultury i sztuki ludowej, opis wyrdznionych dziel i dokonaA, a tak̂ e 
informacja o mozliwosciach i sposobach zapozaania si? z nimi 

6. Na dwa miesi^ce przed uplywem terminu sldadania wnioskow o przyznanie 
n ^ o d y na tablicy ogloszeA Urz?du Miejskiego w Lowiczu. portalu intemetowym 
www.lOwic?.'eu oraz BIP zamieszcza si? infonnacj? o mozliwo^ci skladania wnioskbw. 

§ 7. 1. Nagroda „Gwiozda Lowicko" przyznawana jest raz w roku, nie wi?cej niJ; po 
jednej w kazdej kategorii. 

2. Komisja wylania kandydatbw do przyznania nagrody do dnia 15 czerwca kazdego 
roku. 

§ 8.1. Przyznane nagrody „Gwiozda Lowicko" podawane do publicznej 
wiadomoSci. 

2. Wr?czenie nagrody odbywa si? przy zachowaniu specjahiego ceremonidu. 
3. Dekoracja wr?czenia nagrody nast?puje podczas corocznydi Ogblnopolskich 

SpotkaA Folklorystycznych, ktore odbywaj^ si? w czerwcu. 
4. Nagroda „Gwiozda Lowicko" wr?czona zostaje pizez Buimistrza Miasta Lowicza i 

Przewodnicz^cego Komisji. 
5. Srodki fmansowe na wmurowanie tablicy i obslug? prac Komisji pokrywane 

z budietu Gminy Miasta Lowicza. 
§ 9. Prawo do poshigiwania si? nagrody „Gwiozda Lowicko" przyshiguje tylko 

i wyl^czoie osobom wyrbinionym. 
§ 10. Traci moc Uchwala Nr LlX/462/2010 Rady Miejskiej w Lowiczu z dnia 27 maja 

2010 roku w sprawie ustanowienia i przyznawania tytuhi zashizony dla kultury ludowej pn. 
„Gwiozda Lowicko". 

§11. Wykonanie uchwaly powierza si? Burmistrzowi Miasta Lowicza. 
§ 12. Uchwala wchodzi w Sycie po uptywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku 

Urz?dowym Wojewodztwa Lbdzkiego. 

PRZEWODNICZ^CY RADY 

HenrykZasfpa 
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(piscz^t wnipsfcodawcy) 

" • '.dalJchwaijf'ffrLj^/4.8l/20rO' 
Rady fvfiejskiej w towiciuz t îia IS iipcaZOlOr. 

(miejscowosc, data) 

WNIOSiiK 
o prxy/.nante dorocznej iiiigrody 

pn.: „(iwinzda Lowicko" 

f. Dane^wnî kodawcy: 
3Petna:flazwawiiiosk8dawcy(piecz?fi): Podstawa prawna dzia,Iania 

AiJrtN. 

TcJ- konKiktowy: 

Q̂f w KRS' iiib 'imym rejestrae proaz^ ;iodaiS aazwg) 

MP. 

REGO.N 

Adres 
e-mail: 

I(ni?i nazwiakoi 

Inii? 

11. Dane osobowe kandytla<:Id(a) 

Data i niicjsce urodzeiiia! 

Imi? niufki: 

Adres zBfltieszkania: Tel. kontaktowv: 

Adres e-̂ mail: 

Nr NIP: 

Dziedzina dzialalitoSci, na podstawie ktdrej 
wnioskuje si? o nadanie nagrody"": 


