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Współpraca ze Szkołami
realizowana przez Bank Spółdzielczy
w Brańsku Oddział w Wyszkach
Bank Spółdzielczy w Brańsku poza swoją statutową
działalnością aktywnie uczestniczy w życiu lokalnej
społeczności, wspierając różnego typu akcje społecznowychowawcze i kulturalno-oświatowe. Od wielu lat
patronuje Szkolnym Kasom Oszczędności w Szkołach na
terenie swego działania i bierze czynny udział w życiu tych
Szkół. Aktualnie BS współpracuje z 18 szkołami, przy
których działają Szkolne Kasy Oszczędności, z tego 3
przypadają na obszar działania Oddziału w Wyszkach.
W RAMACH TEJ WSPÓŁPRACY:
1 kwietnia 2016 r. w Zespole Szkół w Wyszkach odbył się
„Turniej Wiedzy Bankowej” dla klas I-III. Uczestnicy
startowali w sześciu konkurencjach: rozwiązywali rebusy,
krzyżówki oraz wyjaśniali przysłowia. W konkursie „Trzech
pytań” odpowiadali na pytania o banku, a w konkursie
„Mistrz liczenia” rozwiązywali zadania. Na koniec układali z
puzzli banknoty z rożnymi nominałami. Każda klasa
zaprezentowała hasła o oszczędzaniu. Bank Spółdzielczy
reprezentowała Barbara Wyszkowska-Perkowska –
Dyrektor Oddziału w Wyszkach, który ufundował nagrody
rzeczowe wszystkim 4 klasom biorącym udział w
konkursie.
u

bezpieczeństwie ruchu drogowego został przeprowadzony
w szkołach. Zwycięzcy uczestniczyli w finale konkursu.
Musieli wykazać się ogromną zręcznością jazdy na rowerze,
bo przygotowane konkurencje były niezwykle trudne.
Zwycięzcą w klasach starszych został Patryk Trzeszczkowski
uczeń Gimnazjum w Wyszkach, a w klasach młodszych
Bartosz Wasilewski uczeń Szkoły Podstawowej w Topczewie.
Uroczystego wręczenia nagród zwycięzcom i uczestnikom
dokonali w imieniu Zarządu Banku – Dyrektor Oddziału BS
w Wyszkach Barbara Wyszkowska-Perkowska oraz Marek
Kuczyński – z Centrali Banku. Zwycięzcy Konkursu byli
bardzo zadowoleni z nagród - bo wygrane rowery są „super”.
Wszyscy biorący udział w praktycznej części konkursu
otrzymali nagrody pocieszenia w postaci oświetlenia do
roweru. Dodatkowo dzieci otrzymały odblaskowe kamizelki,
misie czy opaski na rękę. Elementy odblaskowe znacząco
poprawiają widoczność pieszych i rowerzystów na drodze.

24 maja 2016 r. w Szkole Podstawowej w Topczewie
odbyła się akcja czytelnicza pod hasłem „Cala Polska czyta
dzieciom”. Zaproszeni goście czytali zebranym literaturę
dziecięcą i młodzieżową. Wśród honorowych gości
fragmenty książki Joanny Olech pt. „Dynastia Miziołków”
zaprezentowała Dyrektor Oddziału BS w Wyszkach Barbara
Wyszkowska-Perkowska.
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u 22 maja 2016 r. w Wyszkach obchodzony był VIII Gminny
Dzień Papieski oraz w Gminie Wyszki - Wojewódzkie
Święto Ludowe. Jak co roku jednym ze sponsorów
uroczystości był Bank Spółdzielczy w Brańsku, który
ufundował nagrody główne – dwa rowery oraz akcesoria
rowerowe dla wszystkich uczestników międzyszkolnego
konkursu „Bezpieczna droga”. Celem Konkursu była
popularyzacja zasad bezpieczeństwa ruchu drogowego
wśród uczniów kl. V i VI szkoły podstawowej oraz
gimnazjum. Konkurs składał się z dwóch części: teoretycznej
i praktycznej. Pierwszy etap w formie testów z wiedzy o

9 czerwca 2016 r. w Szkole Podstawowej w Strabli odbył
s i ę V I I I Ko n ku rs P i o s e n k i Ro sy j s k i e j d l a s z kó ł
podstawowych pod nazwą „Śpiewać każdy może”
wspierany finansowo od pierwszej edycji przez Bank
Spółdzielczy w Brańsku. Zmagania konkursowe odbywały się
w trzech kategoriach: zespół, duet, solo. Grand Prix
Konkursu w kategorii solo zdobyła Zuzanna Kołodziejska (SP
w Strabli), w kategorii duet: Gabriela Dębicka i Julia
Wyszyńska (SP w Strabli), w kategorii zespół: Gabriela
u
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