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Zabawa rozpoczęła się 
w sobotnie przedpołudnie. 
Na stadion olsztyńskiej 
Warmii zjechały całe rodzi-
ny. Frekwencja była wyż-
sza niż w roku ubiegłym. 
Widać, że impreza powoli 
zdobywa renomę, głównie 
za sprawą dobrej organiza-
cji, bo na nudę nie można 
było narzekać.

Przede wszystkim War-
mińsko-Mazurski Oddział 
Polskiego Stowarzyszenia 
Dekarzy zorganizował pa-
rę konkursów, m.in. spacer 
farmera, gdzie zamiast cięża-
rów zawodnicy dźwigali rol-
ki papy. Odbył się także mecz 
między dekarzami i przed-
stawicielami handlowymi.  
A wszystko to przebiegało  
w radosnej atmosferze. 

– Cieszę się, że coraz wię-
cej osób przychodzi na nasze 
pikniki. W tym roku pogoda 
dopisała. Zapewniliśmy także 
więcej atrakcji. I to okazało się 
strzałem w dziesiątkę – przy-
znaje Arkadiusz Skawski.

Dzieci także były zadowo-
lone z licznych atrakcji, które 
dla nich przygotowano. Ani-
matorki zorganizowały im sze-
reg gier i zabaw. Ponadto była 
możliwość przejażdżki niewiel-
kim quadem, do którego usta-
wiła się kolejka. Organizatorzy 
zapewnili dmuchaną zjeżdżal-
nię i sztucznego byka, dzięki 
któremu można było poczuć się 
jak na rodeo w Ameryce. Żaden 
z uczestników nie miał prawa 
być głodny czy spragniony. Na 
grillu smażyły się kiełbasy i kar-
kówka, a obok czekało na doro-
słych zimne piwo.

Głównym organizatorem 
imprezy było Polskie Stowa-
rzyszenie Dekarzy. Podstawo-
wym założeniem stowarzy-
szenia jest wspieranie swoich 
członków oraz ich integracja. 

– Współpracujemy z legal-
nie działającymi dekarzami. 

Dekarski piknik w słońcu
Wspólna zabawa połączona z integracją i testowaniem nowego sprzętu – tak wyglądał drugi piknik dekarzy na stadionie Warmii. Impreza została zorganizowana przez Warmińsko-Mazurski 
Oddział Polskiego Stowarzyszenia Dekarzy, którego prezesem jest Arkadiusz Skawski.

Wspieramy ich i chcemy, żeby 
się zintegrowali we wspólnym 
gronie. Dlatego co jakiś czas or-
ganizujemy podobne przedsię-
wzięcia jak ten piknik – wyja-
śnił Skawski. 

Dekarze należący do sto-
warzyszenia biorą udział  
w praktycznych szkoleniach  
i seminariach. 

– Dzięki temu młodzi mo-
gą czerpać wiedzę od star-
szych kolegów i firm, z który-
mi współpracujemy – przyznał 
prezes regionalnego oddzia-
łu i dodał, że przynależność 
do stowarzyszenia pomaga w 
podniesieniu kompetencji oraz 
uzyskaniu certyfikatów je po-
twierdzających. Co więcej, Pol-
skie Stowarzyszenie Dekarzy 
zapewnia swoim członkom 
ubezpieczenie od odpowie-
dzialności cywilnej, a także 
m.in. zakup sprzętu na prefe-
rencyjnych warunkach.

Piknik współorganizowa-
ły firmy, które na co dzień pra-

cują z dekarzami. Na miejsce 
przyjechali przedstawiciele 
producenta pokryć dachowych  
Blachotrapez. 

– Cieszymy się ze współpra-
cy z Polskim Stowarzyszeniem 
Dekarzy. Widzimy, że tutaj 
związek mocno rozwija kom-
petencje dekarzy i inwestuje  
w szkolenia. Piknik jest szansą 
na poznanie nowych produk-
tów i technologii. Naturalnie 
jest także okazją do dobrej za-
bawy – tłumaczy Mateusz Ku-
biński, dyrektor sprzedaży hur-
towej w firmie Blachotrapez.

Na pikniku po raz drugi 
wystąpiła firma Bud Mat, która 
zajmuje się produkcją pokryć 

dachowych, orynnowania czy 
systemów elewacyjnych. 

– Współpracę z Polskim 
Stowarzyszeniem Dekarzy 
podjęliśmy ładnych parę lat 
temu poprzez centralę, ale 
wkrótce przeniosła się na od-
działy okręgowe. Jesteśmy  
z niej zadowoleni – stwier-
dził Arkadiusz Kowalski, 
doradca techniczny firmy 
Bud Mat. – W tym roku do-
pisała pogoda, dzięki temu 
przyszło więcej osób, co nas 
bardzo cieszy.

Jak na piknik dekarski 
przystało, nie mogło zabrak-
nąć firmy Roto, która jest znana  
z produkcji okien dachowych, 

schodów strychowych 
czy włazów na dachy. 

– Z dekarzami 
współpracuje nam się 
bardzo dobrze. Nowy 
prezes jest bardzo po-
mysłowy. Cieszę się, 
że jestem na tym pik-
niku, bo to doskonała 

okazja do posze-
rzenia znajomo-
ści, a i zabawa 
rozkręca się  
z każdą minutą 
– przyznał Jacek 
Łukaszewski  
z Roto.

Obecni byli 
również przed-
stawiciele firmy 
Next, zajmującej 
się dystrybucją 
rynien oraz pro-
dukcją i mon-
tażem świetli-
ków dachowych 
i zadaszeń  

z tworzyw sztucznych. 
– W imieniu całej załogi 

chciałbym podziękować gru-
pie PSD za możliwość udzia-
łu w takiej imprezie. Cieszymy 
się, że mogliśmy wspomóc or-
ganizację pikniku – powiedział 
Piotr Łastowski, szef oddziału 
firmy Next.

Zadowolony był także Ra-
dosław Kalasz z polskiej firmy 
Rawlplug S.A. zajmującej się  
elektronarzędziami. 

– Na pikniku przewija się 
bardzo dużo ludzi zaintereso-
wanych naszymi produktami. 

Postanowiliśmy tym razem za-
prezentować gazowe i pneu-
matyczne gwoździarki – po-
wiedział Kalasz. – Podoba nam 
się atmosfera panująca tutaj. 
Klientów mamy dużo – wtóro-
wał mu Daniel Kamiński, pre-
zentujący elektronarzędzia fir-
my DeWalt.

Współpracę z dekarzami 
rozpoczęła także olsztyńska 
firma Res Energy, zajmującą się 
dostawą i montażem paneli fo-
towoltaicznych. Swoje stoisko 
z klejami i materiałami uszczel-
niającymi miał też przedstawi-
ciel firmy Beko Polska.

Przypomnijmy, że sto-
warzyszenie zasłużyło się dla 
regionu m.in. działaniami  
w Bisztynku, gdy przed paroma 
laty grad wyrządził duże znisz-
czenia. Dekarze z całego wo-
jewództwa charytatywnie po-
magali w naprawie dachów. 
W ostatnim czasie Polskie Sto-
warzyszenie Dekarzy wraz  
z Fundacją Serapian pomagało 
przy remoncie przedszkola ar-
chidiecezjalnego w Olsztynie. 
Można było o tym przeczytać 
w poprzednim numerze „Ży-
cia Olsztyna”. Dodajmy, że na 
pikniku odbyła się licytacja,  
z której środki mają zostać prze-
znaczone na remont dachu sta-
rej „Szkoły” w ośrodku szkole-
niowym PCK w Kręsku. Na ten 
cel zebrano 1200 zł.
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