wszystkie teksty które widzisz zaznaczone na czerwono zostan¹ zmienione na takie które nam przeœlesz:
imiona i nazwisk wspólników, nazwa firmy, rocznica i data
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POL-GUM sp. z o.o. z BOCHNI – 25 LAT NA RYNKU
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Huczne obchody piêknego œwiêta jubileuszu 25-lecia firmy POL-GUM Sp. z o.o.
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Przygotowania do tego wyj¹tkowego wydarzenia trwa³y od dawna. Ju¿ rok temu s³u¿by
pañstwowe zwo³a³y w trybie pilnym sztab, maj¹cy koordynowaæ organizacjê obchodów tego
szczególnego dnia. Przez wiele dni specjaliœci debatowali nad szczegó³ami dotycz¹cymi
planowanej akcji. Konieczny okaza³ siê udzia³ s³u¿b wywiadu. Pomimo logistycznych i
biurokratycznych trudów, niez³omny komitet organizacyjny osi¹gn¹³ pe³en sukces i 20.11.2015
roku ca³y naród z dum¹ i radoœci¹ bêdzie móg³ œwiêtowaæ 25 rocznicê istnienia firmy POL-GUM
sp.z o.o., bêd¹cej producentem zup i dañ instant!
Zenon Kowalski i Marian Zuski s¹ œwietnymi wspólnikami i mog¹ s³u¿yæ za wzór do
naœladowania. Ju¿ æwieræ wieku prowadz¹ z sukcesem firmê POL-GUM. Ku chwale Ojczyzny
dochowali siê udanej za³ogi i wielu doskona³ych produktów, a konkurencja pozostaje daleko w
tyle. W archiwum w³adz miasta do dziœ przechowywane s¹ worki z listami wychwalaj¹cymi
w³aœcicieli firmy. Jak zdradzi³ nam jeden z pracuj¹cych tam urzêdników, ich przypadek to
ewenement. Zwykle bowiem do urzêdów skarbowych, s¹dów i tego typu instytucji docieraj¹
donosy i skargi. Jednak w tym przypadku jest inaczej. - To musz¹ byæ naprawdê wyj¹tkowi ludzie –
dodaje zamyœlony.
Obchody rocznicy jubileuszu 25-lecia firmy POL-GUM zapowiadaj¹ siê hucznie.
Szczêœliwym jubilatom bêd¹ wiwatowali mieszkañcy okolicznych miejscowoœci. Gratulacje z³o¿y
osobiœcie Prezydent i Rada Miasya, który w zwi¹zku z obchodami rocznicowymi bez wahania
odwo³a³ spotkanie z samym Prezeydentem RP..
Jedna z najs³ynniejszych polskich firm cukierniczych z tej okazji wypuœci na rynek limitowan¹
seriê czekoladek „Czekoladki z POL-GUM” ze zdjêciami firmy na opakowaniu. Na wieœæ o tym w
sklepach spo¿ywczych ju¿ rozpoczê³y siê zapisy. W wielu miejscach w kraju powo³any zosta³
nawet komitet kolejkowy.
Sami zainteresowani zapytani o receptê na udan¹ firmê mówi¹, ¿e wystarczy rozumieæ siê i
szanowaæ. S¹ szczêœliwi, bo maj¹ siebie i udan¹ za³ogê. Popularnoœæ nie uderza im do g³owy. Ani
honory, ani nawet to, ¿e sam mistrz Pasikowski ju¿ niebawem rozpocznie zdjêcia do nowego filmu
„Ludzi ze Z³ota” - film inspirowany ¿yciem wspólników firmy POL-GUM.
Do³¹czamy siê do chóralnego Sto lat! , które rozlega siê jak Polska d³uga i szeroka. Niech nam
¿yje POL-GUM sp. z o.o.l! W zdrowiu, szczêœciu i radoœci!

Ca³y tekst, forma merytoryczna graniczna jak i pomys³ s¹ w³asnoœci¹ firmy Intergraf i s¹ prawnie chronione.
Zabrania siê bez zgodny w³aœciciela kopiowane, powielanie, publikowanie i rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie
drukowanej, elektronicznej i wizualnej

