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<p><img style="margin: 0px 5px 0px 0px; border: 0px solid #000000; float: left;"
src="images/stories/wydarzenia/GMP2012/DSC06506.jpg" alt="DSC06506" height="113"
width="150" />Po up�ywie roku od pierwszych regionalnych eliminacji do V Glazurniczych
Mistrzostw Polski w dniach 14-15 kwietnia 2012 w warszawskiej hali TORWAR podczas targ�
MUREXPO</p>
<p>mia� miejsce wyczekiwany przez wszystkich Fina� V GMP.</p>
<p>Gospodarzem organizowanych przez Polskie Zrzeszenie P�ytkarzy zawod� by�
<strong>MURATOR EXPO</strong>, kt�y bardzo pom�� w licznych przygotowaniach,
przekaza� jednocze�nie du�� powierzchni�na potrzeby PZP, umo�liwiaj�c tym samym
przeprowadzenie imprezy.</p> <p>31 zawodnik� wy�onionych podczas eliminacji na miesi�c
przed zawodami otrzyma�o temat pracy. W tym roku mieli oni do przygotowania Stadion
Narodowy. Prace powstawa�y zgodnie z indywidualn� wizj� ka�dego finalisty. Pomimo, �e
projekt pracy by� jeden ka�da praca by�a jednak zupe�nie inna, co wzbudza�o wielkie
zainteresowanie i podziw u zwiedzaj�cych targi i odwiedzaj�cych nasz� imprez� <br
/>Kreatywne podej�cie do tematu przejawi�o si�du�� r�orodno�ci� w�r� zako�zonych
prac. Powsta�y dzie�a p�askie, ale r�nie� kilka z elementami wypuk�ymi, jedna natomiast
to praca przestrzenna.</p> <p><br /><strong>G��nym sponsorem</strong> Fina�u V GMP
by�a firma ATLAS<strong>,</strong> kt�a towarzyszy�a nam podczas wszystkich
ubieg�orocznych eliminacji. Producent chemii budowlanej, opr�z przekazania �rodk�
finansowych na zorganizowanie Fina�u, ufundowa� r�nie� ciekawe nagrody dla zwyci�c� i
drobne upominki dla pozosta�ych zawodnik�. Wszyscy finali�ci zostali wyposa�eni przez byli
w profesjonaln� odzie� robocz�. Glazurnicy kleili i fugowali swoje dzie�a przy u�yciu chemii,
dostarczonej przez g��nego sponsora.</p> <p>Opr�z g��nego sponsora Mistrzostwa
wspomogli finansowo, jak r�nie� ufundowali cenne nagrody dla zwyci�c� inni partnerzy PZP
jak: <br /><strong>WIM ? Chemia Budowlana </strong><br /><strong>TUB�DZIN</strong><br
/><strong>RUBI</strong><br /><strong>XELLA</strong> ? producent bloczk� YTONG</p>
<p>Firma<strong> KIM</strong> ? hurtownia z Warszawy ? przekaza�a cz� materia��
potrzebnych do zorganizowania stanowisk pracy, jak r�nie� ufundowa�a nagrody.</p>
<p>Fundatorami nagr� by�y r�nie� nast�uj�ce firmy:<br /><strong>MONTOLIT</strong><br
/><strong>IRWIN</strong><br /><strong>PROTOOL.</strong></p> <p>W imieniu ca�ego
zrzeszenia, zawodnik� i wiernych kibic�, kt�zy przyjechali na Fina� nawet z ko�a Polski
bardzo dzi�ujemy wszystkim sponsorom, bez kt�ych impreza nie mog�aby si�odby�</p>
<p>Przez ca�y dzie�dnia 14.04.2012 zawodnikom towarzyszy�a komisja, sk�adaj�ca si�z
10 os�, kt�a w oparciu o regulamin Fina�u GMP po godzinie 16stej rozpocz� wnikliw� ocen�
Kryteriami ocen by�y: estetyka, precyzja i pomys�.</p> <p>W sobot� po zako�zeniu prac
zawodnicy wraz z cz�onkami komisji zostali zawiezieni autokarem do o�rodka Warszawianka
w Jachrance. Miejsce, w kt�ym nocowali nasi Mistrzowie w tym roku zosta�o wybrane r�nie�
przez greck� reprezentacj� bior�c� udzia� w EURO 2012. <br />Panowie w komfortowych
warunkach sp�zili wiecz� i niedzielny poranek, ch�nie korzystaj�c z aqua parku, sauny i
spacer� nad Zalewem Zegrzy�kim. Wieczorem wszyscy najedli si�do syta w Chacie
G�alskiej, gdzie szef kuchni zaserwowa� pyszne gania grillowe. Od godziny 22.00 go�cie
przenie�li si�do klubu nocnego, gdzie rozlu�nieni zagrali w kr�le, bilard i pota�zyli na
dyskotece. Ku zadowoleniu organizator� okaza�o si� �e polscy glazurnicy s� bardzo weseli i
wida� �e po ci�iej pracy rozrywka im si�szczeg�nie nale�y.<br /> <br />W niedziel�ko�o
po�udnia zaproszeni go�cie powr�ili na TORWAR, gdzie odby�o si�uroczyste wr�zenie
nagr�. Podczas ceremonii g�os zabra� prezesa Polskiego Zrzeszenia P�ytkarzy p. Tomasz
Mitas. Partnerzy, poinformowali o ufundowanych nagrodach, po czym wszyscy obecni
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us�yszeli to, na co niecierpliwie czekali ? werdykt niezawis�ej komisji:</p> <p
style="text-align: center;"><br /><strong>1 miejsce - Piotr Jo�zyk ? Bia�ystok</strong></p>
<div style="text-align: left;"><a class="not_touch" href="joomplu:2817 type=img"><img
class="jg_photo not_touch" style="display: block; margin-left: auto; margin-right: auto;"
src="index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=2817&type=thumb"
alt="joomplu:2817" /></a><br /><strong>2 miejsce - Janusz Milecki - Szczecin <br
/></strong></div> <div style="text-align: left;"><strong>3 miejsce - Bart�omiej Chomicki
-Zamo��/strong></div> <div style="text-align: left;">4 miejsce - Mieczys�aw Minichowski Chorz�<br />5 miejsce - Franciszek Stelmach - Rumia<br />6 miejsce - Wojciech
Ko�yczkowski - Luzino<br />7 miejsce - Pawe� Bobe� - Rzesz�<br />7 miejsce ex aequo Grzegorz Mardu�a ? Stary S�cz<br />8 miejsce - Pawe� Szwaj ? K�ty Wroc�awskie<br />9
miejsce - Grzegorz Bugaj - Szamocin<br />10 miejsce - S�awomir Marciniak - Wilga<br
/>11miejsce - Tomasz Bonkowski - Mogilno<br />11 miejsce ex aequo - Tomasz Kalemba Toru�br />12 miejsce - Micha� Ja�zyk - Wi�bork<br />12 miejsce ex aequo - Marek Kowalski
- Urle<br />12 miejsce ex aequo - Karol Szudrowicz - Pakos�aw<br />13 miejsce - Grzegorz
Duk - Szczecin<br />14 miejsce - Krzysztof W�cik - Sosnowiec<br />15 miejsce - Daniel
Pacy�ki - Be�chat�<br />16 miejsce - Jaros�aw Adamczuk - Mielnik<br />16 miejsce - ex
aequo Mariusz Szulc ? Mosina<br />17 miejsce - Pawe� Ostafin - Dzier�oni�<br />18 miejsce
- Marcin Matera - Okrzeja<br />19 miejsce - Jacek Kozio� ? Busko Zdr�<br />20 miejsce Karol Pomaski - Legionowo<br />21 miejsce - Edward Hein - Kartuzy<br />22 miejsce - Witold
Palanis - Sejny<br />23 miejsce - Krzysztof Grzybak - Koszalin<br />24 miejsce - Piotr Matczak
vel B�aszczyk - ���<br />25 miejsce - Krzysztof Jasak - Cz�tochowa<br />26 miejsce Grzegorz Kubicki - �ask</div> <p>Dzi�i naszym hojnym sponsorom �aden zawodnik nie
wr�i� do domu z pustymi r�oma.</p> <p>W sobot� pod koniec zawod� osoby zwiedzaj�ce
targi i odwiedzaj�ce Glazurnicze Mistrzostwa mia�y mo�liwo��zag�osowania na
naj�adniejsz� prac� W <strong>konkursie publiczno�ci</strong> wygra� r�nie�
<strong>Piotr Jo�zyk z Bia�egostoku</strong>. Wielkie gratulacje!!!</p> <p>Nagrod�dla
zwyci�cy ufundowa�a firma ATLAS ? dzi�ujemy.</p> <p>Podczas Fina�u V Glazurniczych
Mistrzostw Polski GLAZURNICY udowodnili, �e nie s� tylko wysoko wykwalifikowanymi
rzemie�lnikami, ale r�nie� artystami.<br />Wszystkim zawodnikom, sponsorom oraz go�ciom
serdecznie dzi�ujemy za udzia� w Mistrzostwach! <a
href="pzp/galeria/mistrzostwa-polski-i-eliminacje/glazurnicze-mistrzostwa-polski-2012.html?pag
e=7&catpage=1#category">Galeria zdj�.</a></p> <p>Zapraszamy do wzi�ia udzia�u w VI
Glazurniczych Mistrzostwach Polski.</p>
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