
UCHWAŁA NR 1520/L/2018
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania godności "Zasłużony dla Gminy Piaseczno" Pani Małgorzacie Szturomskiej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. 
z 2018 r. poz. 994 ze zmianami) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Piasecznie nr 1395/XLVI/2018 
z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ustanowienia godności: "Honorowy Obywatel Gminy Piaseczno" 
i "Zasłużony dla Gminy Piaseczno" oraz ustalenia zasad i trybu ich przyznawania

Rada Miejska w Piasecznie, uchwala co następuje:

§ 1. 
W uznaniu zasług dla Gminy Piaseczno w działalności społecznej i kulturalnej, w tym za ogromny wkład 
w odkrywanie i popularyzowanie historii Piaseczna, nadaje się godność "Zasłużony dla Gminy 
Piaseczno"  Pani Małgorzacie Szturomskiej.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Piaseczno.

§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Piasecznie

mgr inż. Piotr Obłoza
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UZASADNIENIE

Pani Małgorzata Szturomska od kilku lat z ogromną pasją i talentem przybliża mieszkańcom
historię Piaseczna. Jej wkład w odszukiwanie, odkrywanie, a następnie popularyzowanie informacji
i wiedzy o przeszłości Piaseczna jest nie do przecenienia.
Każda opowieść Małgorzaty Szturomskiej - a ma ich w dorobku ponad 200 - to kopalnia wiedzy o
naszym mieście, o jego mieszkańcach, którzy już odeszli, o miejscach, których już nie ma, o
zdarzeniach, które minęły.
Każdy jej tekst to efekt wielu godzin i dni detektywistycznej pracy. Najpierw poszukiwania - w
zakamarkach bibliotek, archiwów prywatnych, państwowych i kościelnych. Potem analizowanie
zdobytych informacji, dokumentów, fotografii. Gdyby nie jej praca wiele z tych źródeł pozostałoby
dla nas być może na zawsze niedostępnych i nieznanych. Dzięki niej wychodzą na światło dzienne
i zostają zapisane dla nas i dla następnych pokoleń.
Co ważne, teksty Małgorzaty Szturomskiej to nie tylko treść. To także forma. Opowiadane przez
nią historie są niezwykle barwne, ciekawe i wciągające. Pełne anegdot, a czasami nawet
sensacyjne. „Co się wydarzyło w stacji cyklistów w Piasecznie” czyli opowieść o tragicznej
miłości Bronki Hass i Stefana Osińskiego do dziś bije rekordy odsłon w Internecie.

Pani Małgorzata Szturomska jest założycielką, administratorką i moderatorką facebookowego
profilu Piaseczno - Kawiarenka Historyczna – miejsca, w którym spotykają się fani historii miasta.
Publikuje tam zdjęcia i informacje, które dotyczą Piaseczna. Obecnie „Piaseczno – kawiarenka
historyczna” zrzesza prawie dwa tysiące fanów historii miasta.

Podkreślić należy, że działalność Małgorzaty Szturomskiej pięknie wpisuje się w nieustającą,
zapoczątkowaną kilka lat temu akcję „Łapmy stare Piaseczno”, której celem jest przybliżenie
naszym mieszkańcom, historii naszej gminy, a w efekcie stworzenie i utrwalenie poczucia
tożsamości i więzi z miejscem, w którym żyjemy.

Od trzech lat jest dziennikarką w lokalnym tygodniku "Przegląd Piaseczyński", gdzie prowadzi
cieszący się olbrzymią popularnością dział "Ocalić od zapomnienia". Ma na swoim koncie ponad
200 publikacji na temat historii miasta Piaseczna. Ponadto wraz z Wydziałem Promocji Urzędu
współtworzyła wystawę zdjęć "Piaseczno wczoraj i dziś". Bierze udział w tworzeniu kolejnych
zeszytów "Łapmy stare Piaseczno". Jednocześnie od kilku lat jest członkiem Piaseczyńskiego
Klubu Poszukiwaczy Historii, a od grudnia 2017 r. członkiem Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna.

Wniosek o nadanie godności "Zasłużony dla Gminy Piaseczno" Pani Małgorzacie Szturomskiej
złożyli Radni Rady Miejskiej w Piasecznie wraz z Zastępcą Burmistrza. Wniosek został
pozytywnie zaopiniowany przez Komisję Promocji Rady Miejskiej.

Mając na uwadze wybitne zasługi dla Gminy Piaseczno w działalności społecznej i kulturalnej
wydaje się, że przyznanie godności "Zasłużony dla Gminy Piaseczno" Pani Małgorzacie
Szturomskiej jest w pełni uzasadnione.
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