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UCHWAŁA NR 44.342.2022 

RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 6 września 2022 r. 

w sprawie przyznania nagrody za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury 

Na podstawie § 3, § 4 i § 7 Uchwały Nr XXXI/267/09 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 30 czerwca 
2009 roku w sprawie szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia 
w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości (Dziennik 
Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 145, poz.2829) zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/382/10(Dziennik 
Urzędowy Województwa Śląskiego Nr 250, poz.3855) i Uchwałą Nr 13.085.2011(Dziennik Urzędowy 
Województwa Śląskiego Nr 230, poz.3916) Rada Miejska w Krzepicach uchwala: 

§ 1. Przyznaje się nagrodę pieniężną w wysokości 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) dla Pana 
Romualda Cieśli wraz z okolicznościowym dyplomem za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Uzasadnienie 

Nagrodę za szczególne osiągnięcia w dziedzinie kultury przyznaje się na podstawie § 3, § 4 i § 
7 Uchwały Nr XXXI/267/09 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 30 czerwca 2009 roku w sprawie 
szczegółowych zasad i trybu przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości 
artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury oraz ich wysokości (Dziennik Urzędowy Województwa 
Śląskiego Nr 145, poz.2829) zmienionej Uchwałą Nr XLVIII/382/10(Dziennik Urzędowy Województwa 
Śląskiego Nr 250, poz.3855) i Uchwałą Nr 13.085.2011(Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego 
Nr 230, poz.3916) 

Romuald Cieśla to wielki pasjonat historii Krzepic i okolic, niestrudzony poszukiwacz śladów historii 
naszej Małej Ojczyzny. Jest autorem publikacji „Blask Dawnych Krzepic” – pierwsze wydanie książki 
ukazało się 1997r. Na okoliczność Jubileuszu 650-lecia Krzepic, publikacja doczekała się ponownego 
wydania oraz uzupełnienia o kolejne rozdziały. 

 Pan Romuald Cieśla niestrudzenie zabiega o ochronę dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Stara się 
ocalić od zapomnienia wszystko to, co świadczy o przeszłości naszych okolic, co ma wartość materialną, jak 
i niematerialną. Jego dzieła można podziwiać w zabytkowym kościele pw. Św. Jakuba Ap. w Krzepicach, 
na terenie Krzepic i okolic. Z niezwykłą starannością, techniką repusowania w blasze miedzianej 
przedstawił historię naszego miasta na Krzepickich Drzwiach Milenijnych, które zostały zamontowane 
w wejściu głównym do naszej zabytkowej świątyni. Wzorowane są na słynnych Drzwiach Gnieźnieńskich. 

 Obecnie pan Romuald Cieśla pracuje nad kolejną publikacją, która będzie składała się z trzech tomów. 
Jej treść będzie opowieścią o krzepickich, wieluńskich i kłobuckich Żydach. 
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