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Anna i Sylwester Jaszczołtowie
Mistrzem krajowym AgroLigi 2015
w kategorii „Rolnicy”
Kolejna, już 23. Edycja konkursu AgroLigi rozstrzygnięta.
Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach:
gospodarstw rolnych i firm. W każdej z nich przyznawane są
tytuły laureatów krajowych, wicemistrzów oraz mistrzów
krajowych AgroLigi.
Mistrzami krajowymi AgroLigi 2015 w kategorii „Rolnicy”
zostali ex aequo:
w Anna i Sylwester Jaszczołtowie z Jaszczołtów w woj.
Podlaskim, specjalizujący się w produkcji mleka (240
ha, roczna produkcja 1,6 mln litrów)
Sylwia
i Zdzisław Wawrzyńczykowie, Gospodarstwo
w
Specjalistyczne Uprawa Warzyw Gruntowych, Nowe
Miasteczko w woj. Lubuskim (75 ha, specjalizacja w
uprawie rzodkiewki - 250 tys. pęczków dziennie)

Prezydent Andrzej Duda zwracając się do laureatów
konkursu stwierdził: - Produkcja rolna, ten ogromny polski
rynek, to także kwestia naszego bezpieczeństwa,
podstawowego, egzystencjonalnego, bezpieczeństwa
żywieniowego i można śmiało powiedzieć, że to państwo
jesteście tego bezpieczeństwa strażnikami.
W uroczystej gali uczestniczyli na zaproszenie p. Jaszczołt:
Wiceprezes Zarządu BS Ewa Zajkowska oraz Dyrektor
Oddziału w Grodzisku Izabela Tatarczuk.

Uroczysta Gala AgroLigi 2015 z udziałem Prezydenta RP
Andrzeja Dudy odbyła się 14 czerwca 2016 r. w Pałacu
Prezydenckim w Warszawie.
więcej informacji na stronie: www.topagrar.pl

Zapytaj o dobry kredyt mieszkaniowy!
Marzysz o własnym, pięknym lokum? Bank Spółdzielczy w
Brańsku pomoże Ci w realizacji tych planów!!!
Kredyt mieszkaniowy to prosta recepta na upragnione
mieszkanie lub wymarzony własny dom. Może zostać
przeznaczony m. in. na sfinansowanie zakupu mieszkania,
domu jednorodzinnego, wykończenie lub remont
mieszkania czy domu.
KREDYT MIESZKANIOWY:
atrakcyjne oprocentowanie
szybka decyzja kredytowa
minimum formalności
kredyt dostępny bez zaświadczeń (dla stałych klientów,
których wynagrodzenie wpływa na rachunek w naszym
Banku)
w możliwość wyboru sposobu spłaty (spłaty malejące
bądź annuitetowe)
możliwość
wcześniejszej spłaty bez dodatkowych opłat
w
w możliwość ubezpieczenia kredytobiorcy

w
w
w
w

w możliwość uzyskania dofinansowania Państwa do
wkładu własnego wnioskodawcy (kredyt mieszkaniowy
MDM z rządowym dofinansowaniem do wkładu
własnego na zakup nieruchomości na r ynku
pierwotnym lub wtórnym)
WARUNKI:
w do 80% wartości rynkowej nieruchomości
w okres kredytowania do 25 lat
w posiadanie zdolności kredytowej
w ustanowienie prawnego zabezpieczenia spłaty kredytu
w terminowe regulowanie zobowiązań

Bank Spółdzielczy w Brańsku to Bank dla Ciebie!
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