Legnica Forest SHOW
Dodano: 30.09.2019
Jubileuszowa, 15. edycja Forest SHOW już za nami, w Legnicy jak zawsze nie zabrakło pokazów
maszyn, ale i ich testowania, był również czas na wspomnienia.

Pogoda na szczęście dopisała, co sprawiło, że goście tłumnie przybyli na teren byłego lotniska w
Legnicy, gdzie odbyła się kolejna edycji Forest SHOW ? imprezy od 2012 roku organizowanej
cyklicznie przez GAZETĘ LEŚNĄ.

? Cieszymy się, że po raz pierwszy wydarzenie gości na Dolnym Śląsku i po raz pierwszy w Legnicy.
Nieczęsto mamy okazję widzieć maszyny leśne w pracy ? powiedziała na powitanie gości Jadwiga
Zienkiewicz, zastępca prezydenta Legnicy.

Tym razem impreza obchodziła swój jubileusz, odbyło się już 15. edycji, z tej okazji GAZETA LEŚNA
postanowiła uhonorować firmy, które miały swój szczególny wkład w organizację wydarzenia.

? Są firmy, które nie tylko żyją z branży, ale i z branżą, pamiętajmy, że przygotowanie tej imprezy
wymaga dużego zaangażowania naszych przyjaciół z sektora leśnego, dlatego chcielibyśmy wyróżnić
tych kilka firm ? podkreślił Rafał Jajor, redaktor naczelny GAZETY LEŚNEJ.

Orły Forest SHOW to specjalne wyróżnienia dla firm, które wystawiały swój sprzęt najczęściej na
dotychczasowych edycjach imprezy oraz najbardziej przyczyniły się do rozwoju tego wydarzenia.
Otrzymało osiem firm: Agco, Forex Polska, Fortech Serwis, Oleje Klimowicz, OTL Jarocin, LKT,
Profesjonalne Maszyny Leśne, Utech. Przedstawiciele nagrodzonych odebrali specjalne statuetki
przygotowane przez organizatora.

Przez cały czas trwania imprezy na stoiskach wszystkich wystawców dostępna była pełna gama
maszyn, narzędzi i osprzętu do prac leśnych, od siekier i narzędzi ręcznych, poprzez pługi, sadzarki,
rębaki, przyczepy leśne, ciągniki, skidery, forwardery, aż po największe harwestery z całym
osprzętem. Były też opony, oleje, akcesoria i części zamienne.

Dostępne były maszyny używane. Wiele firm zorganizowało atrakcyjne promocje na swoje produkty.

Forest SHOW to oczywiście dynamiczne pokazy maszyn leśnych oraz testy maszyn. W akcji można
było zobaczyć: harwestery Eco Log, Ponsse, harwarder Malwa, forwardery Ponsse, Rottne,
przyczepę zrywkową Palms, głowicę okrzesująco-przerzynającą Hypro, kombajny do drewna
kominkowego Japa, rębaki Albach.

Były też profesjonalne pokazy konkurencji zawodów drwali z wykorzystaniem nowej pilarki Stihl MS
500i, prezentowane przez znakomitych zawodników: Jacka Stochniałka i Marka Bagrowskiego.

Nie zabrakło wielu innych maszyn, prezentowały się: harwestery John Deere, Rottne, Vimek i
Komatsu, forwardery John Deere, Novotny, mulczery FAE i Zanon, osprzęt od firm Oregon i
IOW, siedziska Grammer, opony od firm Agrowiec, Agrorami, oleje Neste, Vegatol oraz
Obrol i ADW, sadzarki LZD w Krtinach, Startlas i OTL w Jarocinie, przyczepy Hydrofast,
KTS i Waryński (PREMIERA), zgrabiarka TamarAgro, wciągarki Uniforest, opryskiwacze
Caffini, używane maszyny od firm Kirdzik i Witkowski, łuparki Lancman, ciągniki Valtra,
maszyny do pielęgnacji upraw OTL w Jarocinie. To oczywiście nie wszystkie maszyny, jakie były
dostępne na Forest SHOW w Legnicy.

Goście mogli nie tylko oglądać pracę maszyn, lecz także spróbować swych sił i testować je osobiście.
A takich chętnych nie brakowało, kilkudziesięciu operatorów przez cały dzień testowało kilkanaście
maszyn.

Forest SHOW jest właśnie imprezą, gdzie spotykają się profesjonaliści ? pracownicy i właściciele
firm leśnych, operatorzy maszyn, drwale, ale i naukowcy czy uczniowie szkół leśnych. Towarzyszą im
również rodziny ? dla nich też są atrakcje ? catering, ognisko, na którym można samemu upiec
kiełbasę, a dla dzieci specjalna strefa, gdzie można spędzić czas na zabawach z animatorką.

Na stoisku GAZETY LEŚNEJ dyżurował mecenas Łukasz Bąk, który udzielał porad dotyczących
prowadzenia firmy leśnej. Nadleśnictwo Legnica wystawiło stoisko promujące LP.

Naszym imprezom towarzyszą zawsze tłumy gości i tak było również tym razem, GAZETA LEŚNA
nagradza zawsze tych, którzy przyjeżdżają z najdalszych miejsc w Polsce, w Legnicy prezent od
wydawnictwa otrzymał uczestnik, który pokonał blisko 700 km dojeżdżając z województwa
podlaskiego.

Orły Forest SHOW, to niejedyne nagrody przyznane w Legnicy. Sporo emocji dostarczyła gościom 6.
edycja zawodów POLISH FORESTRY CHALLENGE. Tym razem w mistrzostwach wzięło udział 27
zawodników ? najwięcej w historii tych zawodów. Rywalizowano na forwarderze Ponsse Elk,
operatorzy mieli za zadanie strącenie trzech piłeczek o różnej wielkości ustawionych na pionowych
palikach. Konkurencja wymagała precyzji i szybkości.

? Najtrudniej było strącić tę najmniejszą piłeczkę, na co dzień też pracuję na forwarderze, tylko
starszym ? powiedział GAZECIE LEŚNEJ Arkadiusz Borowik, który wykonał konkursowe zadanie w
niecałą minutę i zdobył pierwsze miejsce. Do Legnicy przyjechał z okolic Piotrkowa Trybunalskiego.
Drugie miejsce zajął Adam Lebioda z Zielonej Góry, trzeci na podium był Paweł Szymański z

okolic Lubina.

Wszyscy zawodnicy otrzymali, nagrody w postaci profesjonalnych narzędzi od Polskiego Związku
Pracodawców Leśnych oraz upominki od GAZETY LEŚNEJ i firmy Profesjonalne Maszyny Leśne,
sponsora konkursu. Otrzymali też puchary od Nadleśnictwa Legnica, a zdobywca pierwszego miejsca
także puchar Dyrektora Generalnego LP. Zwycięzca będzie miał także okazję zwiedzić fabrykę
Ponsse, tygodniowy wyjazd do Finlandii ufundował główny sponsor konkursu wraz z marką Ponsse.

Zawody POLISH FORESTRY CHALLENGE mają już swoją historię. Dotychczas odbyły się już na
skiderach (rok 2017 - Borsk), dwukrotnie na forwarderach (2017 ? Przasnysz, 2019 ? Legnica),
dwukrotnie na przyczepach zrywkowych (2017 - Koszęcin i 2018 - Połaniec) oraz na ciągnikach
rolniczych (2019 ? Borsk).

Organizatorem Konferencji dla zuli Forest SHOW jest wydawnictwo Lasmedia, wydawca
miesięcznika GAZETA LEŚNA oraz portalu FIRMYLESNE.pl.

Patronat honorowy nad Konferencją objął Paweł Górski ? dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych we Wrocławiu, a także Tadeusz Krzakowski, prezydent miasta Legnica i Wojciech
Wójtowicz, prezes Polskiego Związku Pracodawców Leśnych.

Swoje produkty lub usługi na Forst SHOW w Legnicy pokazali: ADW, AGCO, AGRORAMI,
AGROWIEC, ARCON POLSKA, BL SYSTEM, FIRMYLESNE.pl, FOREX POLSKA, FORTECH SERWIS,
GAZETA LEŚNA, HYDROFAST, INTERTEL, IOW TRADE, KATPOL, KOPA-KAMIŃSKI, LASMEDIA,
LKT, MDL WITKOWSKI, NADLEŚNICTWO LEGNICA, OBROL, OLEJE KLIMOWICZ, OREGON, OTL
JAROCIN, PIOTR KIRDZIK, PROFESJONALNE MASZYNY LEŚNE, ROPA, SADMASZ, SERAFIN, SLP
KRTINY, STARTLAS, STIHL, TAMARAGRO, TEX-STAR, UTECH, WARYŃSKI ORIGIN.

Poniżej link do pełnej fotorelacji:
http://firmylesne.pl/pokaz/galerie/wybor/forest_show_legnica_28092019_r,66

Obszerna relacja z wydarzenia ukaże się także w listopadowym numerze GAZETY LEŚNEJ.
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