
UCHWAŁA NR 1521/L/2018
RADY MIEJSKIEJ W PIASECZNIE

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie nadania godności "Zasłużony dla Gminy Piaseczno" Panu Stanisławowi Hofmanowi

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 turystycznej, w tym za krzewienie 
wśród mieszkańców wiedzy o historii regionu, nadaje się godność "Zasłużony dla Gminy Piaseczno" 
Panu Stanisławowi Hofmanowi.

§ 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

Pan Stanisław Hofman to jeden z autorytetów w zakresie wiedzy o naszym regionie. Od pokoleń
związany z Piasecznem. Jest licencjonowanym przewodnikiem turystycznym (jedyny przewodnik
po Piasecznie i Konstancinie) i instruktorem krajoznawstwa. Od lat oprowadza wycieczki nie tylko
po naszym regionie, ale po całym kraju. Za szczególną misję obrał sobie przybliżanie
mieszkańcom historii Piaseczna i jego okolic.

Pan Stanisław Hofman organizuje i oprowadza wycieczki tematyczne dla zainteresowanych
historią lokalną. Dawniej pod egidą PTTK oraz w stworzonym przez siebie Klubie Turystyki
Rowerowej "Pędziwiatr", dziś pod patronatem Centrum Kultury i Biblioteki Publicznej oraz we
współpracy z Piaseczyńsko-Grójeckim Towarzystwem Kolei Wąskotorowej.

W związku z przypadającą na rok 2018 setną rocznicą odzyskania przez Polskę niepodległości -
zorganizowany został przez niego Spacer, który miał przypomnieć mieszkańcom szlak, drogę ku
niepodległości w Piasecznie.

Pan Stanisław Hofman jest także wykładowcą Uniwersytetu Trzeciego Wieku, a także prowadzi
pogadanki dla młodzieży szkolnej.

Wytyczył, opracował i zrealizował historyczne szlaki turystyczne w lasach chojnowskich - od
Sękocina po Celestynów. Mieszkańcy Piaseczna, Góry Kalwarii i Konstancina mogą kojarzyć
charakterystyczne tabliczki opisowe, umieszczone na zabytkach, które również są jego dziełem.
Jest także autorem i współautorem licznych publikacji dotyczących historii regionu, takich jak
"Subiektywny przewodnik - Tradycja Mazowsza powiat piaseczyński", informator krajoznawczy
"Nazwy miejscowe powiatu piaseczyńskiego", pisze artykuły w lokalnych czasopismach, teksty w
"Kalejdoskopie konstancińskim" oraz bierze udział w audycjach radiowych na temat turystyki na
naszym terenie.

Jest członkiem Towarzystwa Przyjaciół Piaseczna i twórcą działającego od 3 lat Piaseczyńskiego
Klubu Poszukiwaczy Historii - nieformalnej grupy pasjonatów lokalnej historii, która zrzesza
sympatyków Piaseczna i okolicy, a która za cel stawia sobie nie tylko wewnętrzne dyskusje i
wymianę informacji, ale także gromadzenie, udokumentowanie i zachowanie zebranej wiedzy, tak
aby mogła stanowić źródła dla następnych pokoleń. Klub podejmuje najróżniejsze inicjatywy
pokazujące nam jak bogata, ciekawa i wciąż zaskakująca jest historia naszego miasta i gminy.
Olbrzymim zainteresowaniem cieszyły się zorganizowane przez Klub wystawy "Piaseczno dawniej
i dziś" oraz „Piaseczno we wrześniu 1939 r.". To w ramach Klubu Poszukiwaczy Pan Stanisław
Hofman zainicjował rewitalizację cmentarza wojskowego w Głoskowie.
Działania Pana Stanisława Hofmana wnoszą bezcenny wkład dla zachowania wiedzy, świadomości
historycznej i tożsamości Piaseczna.

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

Mając na uwadze wybitne osiągnięcia dla Gminy Piaseczno w działalności społecznej i
turystycznej wydaje się, że przyznanie godności "Zasłużony dla Gminy Piaseczno" Panu
Stanisławowi Hofmanowi jest w pełni uzasadnione.
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