8 lat PZP
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P�ytkarzy obchodzi swoje 8 urodziny. Z tej okazji pokusili�my si�na pewne podsumowanie
dzia�a�prowadzonych przez te kilka lat, przypominaj�c sobie pocz�tki, zmagania wielu os�,
pracuj�cych przez wszystkie lata w PZP, ale tak�e weso�e chwile, kt�e towarzysz� nam i
Wam ? Panowie Fachowcy - na co dzie�<a
href="pzp/galeria/wydarzenia/galeria-urodzinowa.html"> Galeria zdj�.</a></p>
<p
style="text-align: justify;">Ku zadowoleniu za�o�ycieli PZP, od 2003 roku organizacja stale
ro�nie w si�� w��czaj�c w swoje szeregi coraz to now� grup�specjalist� z bran�y
wyko�zeniowej. To dzi�i organizowanym szkoleniom, pokazom, warsztatom i konkursom
dowiadywali�cie si�o istnieniu Zrzeszenia i jak pokazuj� dane ch�nie wst�owali�cie do
nowej, pr�ie dzia�aj�cej organizacji.<br />Widz�c, �e jeste�my przez Was akceptowani i �e
oczekujecie na dalszy rozw� Zrzeszenia, starali�my si�wdra�a�r�e nowe formy
kszta�cenia, integracji, zabawy i rywalizacji. Pod wp�ywem kontakt� z Wami i obserwacji
Waszych potrzeb rozpocz�i�my wydawanie magazynu ?Glazurnicy?, na kt�y niejeden z Was
niecierpliwie czeka. Zacz�i�my organizowa�Glazurnicze Mistrzostwa Polski, uruchomili�my i
rozwijamy bran�owy serwis internetowy. Dbaj�c o Wasz rozw� przeprowadzili�my kilka
projekt�, dofinansowanych z Unii Europejskiej, podczas kt�ych podnios�o swoje kwalifikacje
ponad 3 000 z Was.<br /> <br />Przez te wszystkie lata wsp�racowali�my z wieloma firmami ?
partnerami biznesowymi, dzi�i kt�ym dostawali�cie �wie�y zastrzyk informacji z bran�y, jak
r�nie� mogli�cie si�dobrze bawi�podczas wielu spotka�integracyjnych. To w�a�nie na nich
zawi�za�o si�wiele przyja�ni, kt�e trwaj� ju� kilka lat.<br /> <br />Dzi�ujemy wszystkim
zaanga�owanym w dzia�ania Polskiego Zrzeszenia P�ytkarzy cz�onkom, firmom,
instytucjom i wsp�racownikom, kt�zy s� wsp�w�cami ci�g�ego rozwoju i sukcesu naszej
organizacji. Zapraszamy Wszystkich do dalszej wsp�racy w kolejnych latach.<br /> <br />Dla
przypomnienia niekt�ych wydarze�prezentujemy Wam zdj�ia, kt�e uda�o nam
si�odnale��w starych zbiorach. Zapraszamy do ogl�dania. Mo�e dzi�i nim i Wasze mi�e
wspomnienia o�yj�.<br /> <br />Sto lat!!!</p> <p style="text-align: justify;"><a
href="pzp/galeria/wydarzenia/galeria-urodzinowa.html">Wi�ej zdj� w galerii</a></p>
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