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Firma Grażyny i Andrzeja Remisiewicz Trans-Rol to wiodący dystrybutor nawozów
mineralnych w województwie podlaskim i jeden z największych dystrybutorów wysłodek
melasowanych Tofi w kraju

Firma H.R.S.P. i B. „Trans-Rol" rozpoczęła swoją działalność w 1994 roku, powstała na
bazie gospodarstwa rolnego. Z czasem jednak sytuacja w rolnictwie się zmieniła i to handel stał
się dominującą pozycją w prowadzonej działalności gospodarczej. Na początku firma oferowała
klientom środki ochrony roślin, następnie idąc za potrzebami rynku rozwinęła swój asortyment.
Dziś oferuje liczne materiały budowlane, nawozy mineralne, pasze i usługi transportowe z
pełnym doradztwem. Siedziba firmy znajduje się w miejscowości Kruszewo Wypychy, gmina
Sokoły, powiat wysokomazowiecki. Firma dysponuje dobrym zapleczem magazynowym,
posiada utwardzone place składowe o powierzchni 10.000 m2 i nowoczesne magazyny o
powierzchni ponad 4.000 m2. Ponadto firma posiada dostęp do bocznicy kolejowej PKP Sokoły.
Dzięki zaangażowaniu właścicieli odcinek kolei Łapy-Sokoły został reaktywowany w 2007 r. po
7 latach nieużytkowania.

Firma współpracuje z liczącymi się producentami tj. Zakłady Chemiczne „POLICE" SA,
Zakłady Azotowe „Puławy", Anwil Włocławek, Luvena Luboń, Zakłady Azotowe w Tarnowie,
„Balex-Metal", „Budmat" i wiele innych. Firma cyklicznie organizuje szkolenia dla właścicieli
gospodarstw rolnych. Tematem spotkań było między innymi: „Jak poprawić ekonomię produkcji
mleka i jednocześnie utrzymać wysoką zdrowotność stada przy spadających cenach mleka w
świetle narastającego kryzysu gospodarczego?", „Jak stosować nawozy fosforowo potasowe?" Remisiewiczowie zapraszają sławy polskiej nauki np. profesora M. Z. Kowalskiego
z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, doktora Z. Lacha z Ośrodka Hodowli Zarodowej
Osięciny oraz wielu doświadczonych przedstawicieli handlowych fabryk nawozowych. Szkolenia
zawsze mają praktyczny charakter, co powoduje, że nawet najbardziej doświadczony
hodowca-właściciel gospodarstwa ma poczucie dobrze zainwestowanego czasu.

Firma „Trans-Rol" od wielu lat kompleksowo obsługuje branżę rolniczą i budowlaną,
posiada własny majątek, który gwarantuje stały rozwój i możliwość finansowania dużych
przedsięwzięć budowlanych. Powyższe działania i osiągnięcia zaowocowały otrzymaniem wielu
wyróżnień za przedsiębiorczość oraz uzyskaniem tytułu Wicemistrza Podlaskiej Agroligi w 2002
roku. W prowadzeniu działalności gospodarczej właściciele kierują się jedną zasadą zysk jest
ważny, obrót ważniejszy, ale najważniejsze jest dobre imię i stali klienci. Na sukces właściciele
pracowali wiele lat, ale czas odpoczynku nie nadszedł i nigdy nie nadejdzie, bo przed nimi nowe
wyzwania, chcą być coraz lepsi, tak aby klienci byli zawsze zadowoleni.
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