UCHWAŁA NR XXXII.289.2017
RADY MIEJSKIEJ W HALINOWIE
z dnia 27 kwietnia 2017 r.
w sprawie nadania honorowego wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Halinów”
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r.,
poz. 446 z późn. zm.) oraz § 6 ust. 1 pkt 2 Statutu Gminy Halinów stanowiącego załącznik do Uchwały Nr
XXXIII.294.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 27 lutego 2013 r. ze zmianami (Dz. Urz. Woj. Maz.
z 2014 r. poz. 2573 z późn. zm.), a także § 4 ust. 1 i 3 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/300/09 Rady
Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie ustalenia „Regulaminu Nadawania
Honorowych Wyróżnień” (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009r. Nr 195, poz. 5418),
Rada Miejska w Halinowie uchwala, co następuje:
§ 1. W uznaniu zasług dla Gminy Halinów nadaje się Panu Krzysztofowi Szusterowi honorowe
wyróżnienie „Zasłużony dla Gminy Halinów”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Halinowie oraz Burmistrzowi
Halinowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Halinowie
Marcin Pietrusiński

Uzasadnienie
Na podstawie Regulaminu Nadawania Honorowych Wyróżnień, stanowiącego Załącznik Nr 1 do
Uchwały Nr XXXIII/300/09 Rady Miejskiej w Halinowie z dnia 30 października 2009 r. w sprawie:
ustalenia „Regulaminu Nadawania Honorowych Wyróżnień” (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2009 r. Nr 195,
poz. 5418), Burmistrz Halinowa wniósł do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Halinowie wniosek
o nadanie honorowego wyróżnienia „Zasłużony dla Gminy Halinów” Panu Krzysztofowi Szusterowi.
Zgodnie z § 3 ust. 4 cytowanego wyżej Regulaminu, po zbadaniu wniosku pod względem wymogów
formalnych, Kapituła Wyróżnień przedłożyła Radzie pozytywnie zaopiniowany wniosek w tej sprawie.
Pan Krzysztof Szuster jest człowiekiem wielu zainteresowań i pasji. Z wykształcenia jest historykiem
sztuki. Swoją karierę zawodową rozpoczął w 1974 roku jako aktor Teatru Płockiego. Pan Szuster jest
reżyserem w Studiu Opracowań Filmów w Warszawie. Ponadto współpracuje z wieloma teatrami, tworzy
scenariusze i reżyseruje. W swoich spektaklach zawsze wykorzystuje mazowieckich artystów oraz
Państwowy Zespół Pieśni i Tańca Mazowsze łącząc sztukę nowoczesną z tradycją ludową. Wszystkie swoje
dzieła artystyczne w pełni sponsoruje, zaś dochód w całości przeznacza na rzecz Domu Artysty Weterana
w Skolimowie.
Wielką pasją Pana Krzysztofa Szustera jest ratowanie starych, zabytkowych powozów, karet, sań,
sikawek strażackich oraz rzędów końskich z Mazowsza. Od 2000 roku funkcjonuje prywatne Muzeum
Powozów i Sikawek Konnych w Budziskach – wybudowane z własnych środków, największe na Mazowszu
oraz jako piąte, co do wielkości w Polsce. Pan Szuster wszystkie eksponaty remontuje własnymi nakładami
zatrudniając profesjonalnych konserwatorów zabytków. Wszystkie przywrócone do dawnej świetności
pojazdy są nie tylko eksponowane, ale także prezentowane na różnych pokazach i uroczystościach na
Mazowszu (m. in. podczas: Jarmarku Okuniewskiego, obchodów Święta Miasta i Gminy Halinów, Dnia
Strażaka w Okuniewie, Halinowie i Długiej Kościelnej). W 2010 roku Pan Szuster uzyskał także tytuł
„Honorowego Strażaka Roku”, m. in. za bezinteresowne użyczanie prywatnej kolekcji starodawnych
sikawek konnych i powozów jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej z Okuniewa.
Kolejnym z zainteresowań Pana Szustera jest hodowla koni. W Budziskach znajduje się wzorcowa
stadnina, wybudowana od podstaw zgodnie z obowiązującymi normami Unii Europejskiej, stylem
i wyglądem nawiązująca do starej mazowieckiej architektury użytkowej.
Pan Szuster jest współzałożycielem i aktywnym działaczem Polskiego Towarzystwa Powozowego. Od
ponad 30 lat trenuje powożenie, a także startuje w prestiżowych zawodach w powożeniu praktycznym. Jako
jedyny w kraju potrafi powozić wielokonnymi zaprzęgami w starym stylu. Biorąc udział w mistrzostwach
zawsze podkreśla, że reprezentuje Mazowsze oraz Gminę Halinów.
Ponadto Pan Krzysztof Szuster prowadzi działalność charytatywną. Od wielu lat wraz z żoną opiekuje się
Domem Dziecka w Falbogach pod Kałuszynem. Sponsoruje działania Ochotniczych Straży Pożarnych
z terenu gminy Halinów związane z krzewieniem starej kultury strażackiej. Wspiera finansowo parafie p.w.:
św. Anny w Długiej Kościelnej oraz św. Stanisława Kostki w Okuniewie.
Pan Krzysztof Szuster jako osoba przyczyniająca się do promocji Gminy Halinów, a także wspierająca
jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu gminy Halinów, w pełni zasługuje na wyróżnienie
„Zasłużony dla Gminy Halinów”.
Podjęcie niniejszej uchwały nie generuje środków finansowych z budżetu gminy. Wydatki związane
z zakupem grawerowanego dyplomu wliczone zostaną w koszty uroczystości, na której wyróżnienie
zostanie wręczone.

