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Hajnówka, dnia 05.10.2017 r. 
BRM.0003.6.2017     
 

    Sz.P. 

     Halina Pustelnik    

     Dyrektor 

     Szkoły Podstawowej Nr 3 w Hajnówce  

 Poniżej przesyłam wniosek Pana Bogusława Szczepana Łabędzkiego – 
Radnego Rady Miasta Hajnówka zgłoszony na XXXI sesji Rady Miasta 
Hajnówka, która odbyła się w dniu 27.09.2017 r.: 
„Panie Burmistrzu, Państwo Przewodniczący, wysoka Rado, ja może trochę z innego 
punktu widzenia na tematykę oświatową. W związku z tym, że zmienia się formuła 
oświaty w Polsce, Szkoła Podstawowa Nr 3 staje się szkołą ośmioletnią w swoim 
wymiarze, ilość klas będzie więc równa za parę lat z innymi szkołami. Bolączką tej 
szkoły jest oczywiście sala gimnastyczna, pamiętamy o tym, wiemy, że tutaj należy 
zintensyfikować działania, żeby w tę szkołę, żeby w tą salę gimnastyczną szkołę 
wyposażyć Mam nadzieję, że to się też niebawem uda zrealizować, natomiast w 
związku z tym, że przyszłym rokiem, w którym będziemy obchodzili 100. Rocznicę 
Niepodległości Państwa Polskiego, chciałbym zaproponować, by szkoła, rada 
pedagogiczna, uczniowie, ale także Pan Burmistrz, Pan Przewodniczący zastanowili 
się, czy nie warto by było imienia związanego z odzyskaniem przez Polskę 
niepodległości tej szkole nadać. Ja nie mówię, że to musi być szkoła imienia 
Marszałka Piłsudskiego czy Romana Dmowskiego, ale możemy nawiązać do tych 
wydarzeń, które będziemy upamiętniali w przyszłym roku i  takie imię tej szkole 
nadać. Myślę, że przy okazji także można by było tą szkołę doposażyć w 
ufundowany przy tej okazji sztandar. ” 
 Dodatkowo w załączeniu przesyłam wniosek Pana Karola Niecieckiego  
– Radnego Rady Miasta Hajnówka zgłoszony na przedmiotowej sesji i 
dotyczący nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 3 w Hajnówce.  
 Proszę o udzielenie odpowiedzi Panom Radnym na przedmiotowe 
wnioski  oraz o przekazanie kopii udzielonych odpowiedzi do Urzędu Miasta 
Hajnówka.  
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