I Szczeci�kie Zawody P�ytkarzy
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/>Po raz pierwszy w historii Mi�zynarodowych Targ� Szczeci�kich ?Wszystko dla domu?
odbywaj�cych si�w dniach 05-07.10.12 zobaczy�mo�na by�o a� tyle niecodziennych
projekt� ? platform�edukacyjno - wystawiennicz�<strong> ?Nowoczesna
�azienka?</strong>, oraz <strong>I Szczeci�kie Zawody P�ytkarzy</strong> po��czone z
<strong>wystaw� ?P�ytkami utkane?</strong> i <strong>konferencj� ?Glazurnik ?
rzemie�lnik nowoczesny"</strong> zorganizowane przez PZP wraz z Firmami
wspieraj�cymi<strong> WIM, Tub�dzin i Rubi.</strong></p> <p><a
href="pzp/galeria/wydarzenia/zawody-pytkarzy-w-szczecinie-padziernik-2012.html?page=2&cat
page=1#category">galeria zdj�</a></p> <p>I Szczeci�kie Zawody P�ytkarzy</p> <p
style="text-align: center;">MTS by�y aren� dla zmagaj�cych si�glazurnik� podczas
organizowanych przez PZP I Szczeci�kich Zawod� P�ytkarzy. W sobot�06 pa�dziernika
2012 r. 10 zawodnik� ze Szczecona i okolic (kolejno��przypadkowa :<strong> Krzysztof Ptak,
Ryszard Biskup,Leszek Matusiak, Andrzej Staniszewski , Piotr Krzy�k, Robert S�omi�ki,
S�awomir Ku�, Krzysztof Glina, Janusz Milecki, Leszek Bitowt)</strong> walczy�o o tytu�
<strong>Mistrza Szczecina</strong> wykonuj�c prac�kt�a do momentu rozpocz�ia zawod�
utrzymywana by�a<br />w tajemnicy. Og�oszenie wynik� odby�o si�w niedziel�07.10.12 na
zako�zenie organizowanej konferencji ?Glazurnik Rzemie�lnik Nowoczesny?.<br
/>Najlepszymi Szczeci�kimi P�ytkarzami w 2012 r. og�oszono :<br /><strong>I m-sce
Krzysztof Glina</strong></p> <p style="text-align: center;"><strong></strong><a
class="not_touch" href="joomplu:2994 type=img"><img class="jg_photo not_touch"
src="index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=2994&type=thumb"
alt="joomplu:2994" /></a><br /><strong>II m-sce Janusz Milecki</strong></p> <p
style="text-align: center;"><strong></strong><a class="not_touch" href="joomplu:2995
type=img"><img class="jg_photo not_touch"
src="index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=2995&type=thumb"
alt="joomplu:2995" /></a><br /><strong>III m-sce Leszek Bitowt</strong></p> <p
style="text-align: center;"><strong><a class="not_touch" href="joomplu:2996 type=img"><img
class="jg_photo not_touch"
src="index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=2996&type=thumb"
alt="joomplu:2996" /></a></strong></p> <p>Serdecznie gratulujemy zwyci�com !</p>
<p>Serdecznie gratulujemy zawodnikom !</p> <p>Dzi�ujemy Firmom WIM - Chemia
Budowlana, Tub�dzin i Rubi za wsparcie, fachowe doradztwo, szczeg�ne podzi�owania
kierujemy r�nie� dla Pani Jolanty Walczak reprezentuj�cej Mi�zynarodowe Targi Szczeci�kie
oraz Zachodniopomrskiej Izbie Rzemios�a i Przedsi�iorczo�ci - oceniaj�cej prace.</p> <p
style="text-align: center;"> </p> <p style="text-align: center;"><a class="not_touch"
href="joomplu:2990 type=img"><img class="jg_photo not_touch"
src="index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=2990&type=thumb"
alt="joomplu:2990" /></a> </p> <p>Nowoczesna �azienka</p> <p>Szczeg�ne
zainteresowanie, w�r� rzemie�lnik� i odwiedzaj�cych stoisko,<br />wzbudzaj� kompozycje
p�yty budowlanej WIM Platte, brodzika zlicowanego z pod�og� oraz maty uszczelniaj�ce
polskiego producenta chemii budowlanej WIM. Ca�o�ci dope�niaj� urzekaj�co pi�ne p�ytki,
z najnowszej kolekcji marki Tub�dzin, autorstwa znanego projektanta Macieja Zienia i
niesamowicie efektowne drzwi z ukryt� o�cie�nic� marki Zeromur, kt�ym tym razem
po�wi�ono osobne stoisko.</p> <p style="text-align: center;"><a class="not_touch"
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href="joomplu:2971 type=img"><img class="jg_photo not_touch"
src="index.php?option=com_joomgallery&view=image&format=raw&id=2971&type=thumb"
alt="joomplu:2971" /></a> </p> <p><br />Zainteresowanie odwiedzaj�cych targi architekt�,
projektant�, klient� i wszystkich odwiedzaj�cych targi by�o rekordowe - ale o tym napiszemy
wkr�ce w wywiadach z naszymi zawodnikami .</p> <p><br />Wystawa ?P�ytkami utkane?<br
/>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 kt�e cyklicznie organizuje PZP - obecnie trwaj� przygotoania
do VI edycji. 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. Danielowi Pacy�kiem, Romanowi Rybakowi, Piotrowi
Matczakowi vel B�aszczykowi, Bogdanowi Zawiszewskiemu, Edwardowi Heinowi, Wojtkowi
Ko�yczkowskiemu, Jarkowi Ko�odziejskiemu, Grzegorzowi Dukowi ( w sobot�w�a�nie
si�o�eni� - raz jeszcze serdeczne gratulacje!!!), Krzysztofowi Glinie i Franciszkowi
Stelmachowi - kt�ego przestrzenna praca zrobi�a furor�podczas targ� !</p> <p
style="text-align: left;"><a
href="pzp/galeria/wydarzenia/zawody-pytkarzy-w-szczecinie-padziernik-2012.html?page=2&cat
page=1#category">galeria zdj�</a></p> <p>Za dwa tygodnie 20-21.10.12 znajdziecie nas na
Targach Mieszkaniowych w Ergo Arenie ! Dla cz�onk� PZP mamy bezp�atne wej�ci�ki.</p>
<p>Magda Orczykowska</p>
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