PZP i Partnerzy na Pozna�kich Targach Budma 2013 r.

<p><img style="margin: 0px 5px 0px 0px; border: 0px solid #000000; float: left;"
src="images/stories/wydarzenia/SAM_4298.JPG" alt="SAM 4298" width="180" height="135"
/>Tegoroczna BUDMA czyli targi budownictwa organizowane przez MTP odbywaj�cych si�w
dniach 29 stycznia -01 lutego 2013r. w Poznaniu tradycyjnie by�a miejscem
spotka�wykonawc�, inwestor� i architekt� z innowacjami bran�owymi. </p>
<p>Polskie
Zrzeszenie P�ytkarzy wraz z Firmami Partnerskimi dla sympatyk� przygotowa�o :</p>
<p>stoisko <strong> ?Nowoczesna �azienka?</strong></p> <p><img
src="images/stories/wydarzenia/t_copy.jpg" alt="t copy" width="150" height="100" /><img
src="images/stories/wydarzenia/u_copy.jpg" alt="u copy" width="150" height="100" /><img
src="images/stories/wydarzenia/IMG_0788.jpg" alt="IMG 0788" width="150" height="100"
/><img src="images/stories/wydarzenia/IMG_0793.jpg" alt="IMG 0793" width="150"
height="100" /><img src="images/stories/wydarzenia/IMG_0797.jpg" alt="IMG 0797"
width="150" height="100" /></p> <p><a
href="pzp/galeria/zawody-targi-pokazy-w-2013-roku/poznaskie-targi-budma-2013-ii-poznaskie-z
awody-pytkarzy-stoisko-nowoczesna-azienka.html">wi�ej zdj� w galerii</a></p> <p>, oraz
<strong>II Pozna�kie Zawody P�ytkarzy </strong>po��czone z <strong>pokazami
partner�</strong> i <strong>konferencj� ?Glazurnik ? rzemie�lnik nowoczesny"</strong>
zorganizowane przez PZP wraz z Firmami wspieraj�cymi<strong> WIM, Tub�dzin, Flugger,
Viega,Izohan ,SDHS, i Rubi.</strong></p> <p><strong>prezentacja partner�
PZP</strong></p> <p><a
href="pzp/galeria/zawody-targi-pokazy-w-2013-roku/poznaskie-targi-budma-2013-ii-poznaskie-z
awody-pytkarzy-stoisko-nowoczesna-azienka.html">galeria zdj�</a></p> <p><strong>II
Pozna�kie Zawody P�ytkarzy</strong></p> <p style="text-align: left;">W "Stefie Test�"
zmaga�o si�13 glazurnik� podczas organizowanych przez PZP II Pozna�kich Zawod�
P�ytkarzy. W �rod�30 stycznia 2013 r. zawodnicy z Wielkopolski (i nie tylko) kolejno��wg
numeracji stanowisk :<strong> Robert Popielarz, Rados�aw Krajniak, Mariusz Wac�awik,
Jaros�aw Wac�awik, Mariusz Szulc, Damian Zmy�lony, �ukasz Andruszko, Leszek Bitowt,
Sebastian Wo�niak, Kamil Drewniak, Micha� Filipiak, Marek Prentki, Jaros�aw Wawrzyniak
</strong>walczy�o o tytu� <strong>Mistrza</strong> wykonuj�c prac�kt�a do momentu
rozpocz�ia zawod� utrzymywana by�a<br />w tajemnicy. Og�oszenie wynik� odby�o si�w
czwartek 31.01.13 na zako�zenie organizowanej konferencji ?Glazurnik Rzemie�lnik
Nowoczesny?.<br />Najlepszymi Wielkopolskimi P�ytkarzami w 2013 r. og�oszono :</p> <p
style="text-align: center;"><br /><strong>I m-ce Sebastian Wo�niak</strong></p> <p
style="text-align: center;"><strong></strong><img src="images/stories/SAM_4219.JPG"
alt="SAM 4219" width="150" height="113" /><img class="jg_photo not_touch"
src="images/stories/SAM_4271.JPG" alt="SAM 4271" width="150" height="113" /><br
/><strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>II m-ce Kamil
Drewniak</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong></strong><img class="jg_photo
not_touch" src="images/stories/SAM_4224.JPG" alt="SAM 4224" width="150" height="113"
/><img src="images/stories/SAM_4270.JPG" alt="SAM 4270" width="150" height="113" /><br
/><strong></strong></p> <p style="text-align: center;"><strong>III m-ce Mariusz
Szulc</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong><br /> <a class="not_touch"
href="joomplu:3115 type=img"><img class="jg_photo not_touch"
src="index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=3115&type=thumb"
alt="joomplu:3115" /></a><a class="not_touch" href="joomplu:3108 type=img"><img
class="jg_photo not_touch"

1/2

PZP i Partnerzy na Pozna�kich Targach Budma 2013 r.

src="index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=3108&type=thumb"
alt="joomplu:3108" /></a></strong></p> <p style="text-align: center;"> </p> <p>Serdecznie
gratulujemy zwyci�com !</p> <p>Serdecznie gratulujemy zawodnikom !</p> <p>Dzi�ujemy
Firmom WIM - Chemia Budowlana, Tub�dzin, Flugger Farby, Izohan i Rubi za wsparcie,
fachowe doradztwo, szczeg�ne podzi�owania kierujemy r�nie� dla Pani Violetty Pastwy
reprezentuj�cej Mi�zynarodowe Targi Pozna�kie oraz dla Wielkopolskiej Izby Remie�lniczej.
</p> <p style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><a class="not_touch"
href="joomplu:3089 type=img"><img class="jg_photo not_touch"
src="index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=3089&type=thumb"
alt="joomplu:3089" /></a> </p> <p>Nowoczesna �azienka - czytaj wi�ej<span
style="text-align: center;"> </span></p> <p><br />Wystawa ?P�ytkami utkane?</p>
<p>Prezentowane na sztalugach prace w ca�o�ci wykonane z p�ytek s� najlepsz�
referencj� dla cenionych fachowc� z bran�y budowlanej. Prace powsta�y podczas eliminacji i
fina�� Glazurniczych Mistrzostw Polski. Motywy mo�na by�o podziwia�na wystawie to m. in.
stadion narodowy, god�o Polski i nietypowe bry�y ? a wszystko z p�ytek...</p> <p
style="text-align: center;"> </p> <p>Dzi�ujemy za udost�nieni prac m.in. Tomaszowi
Bonkowskiemu, Piotrowi Matczakowi vel B�aszczykowi, Edwardowi Heinowi, Wojtkowi
Ko�yczkowskiemu, Grzegorzowi Bugajowi, Jackowi Kurantowii innym.</p> <p
style="text-align: left;"> </p> <p>Za dwa tygodnie 22-24.02.13 znajdziecie nas na Targach
Sibex w Sosnowcu ! Dla cz�onk� PZP mamy wej�ci�ki za symboliczne "5 z�" - (p�atne u
organizatora targ�).</p> <p>Do zobaczenia</p> <p>Magda Orczykowska </p> <p>relacja
"G�osu Wielkopolski" <a
href="http://www.gloswielkopolski.pl/artykul/750777,budma-2013-poznanskie-zawody-plytkarzylazienka-w-szesc,2,10,id,t,sm,sg.html#galeria-material">czytaj</a></p>

2/2

