O nowoczesnych technologiach w Dobieszkowie
Dodano: 05.04.2019
Kilku dyrektorów i naczelników z różnych RDLP, nadleśniczowie, przedstawiciele zakładów LP oraz
świata nauki z kilku uczelni. Wszyscy oni i wielu innych potwierdziło już swój udział w konferencji:
„Technologie cyfrowe w lesie”, która odbędzie się 5 kwietnia 2019 r. w Dobieszkowie pod
Strykowem (obok styku autostrad A1 i A2).

„Technologie cyfrowe w lesie”, to VI edycja konferencji organizowanych przez ogólnopolski
miesięcznik GAZETĘ LEŚNĄ w ramach cyklu „Międzybranżowych Spotkań Ekspertów”.

W ostatniej edycji konferencji w ramach cyklu „Międzybranżowych Spotkań Ekspertów”,
zorganizowanej także w Dobieszkowie w październiku ub. wzięło udział ponad 120 osób, w tym
nadleśniczowie i kadra kierownicza oraz inżynieryjna nadleśnictw oraz RDLP i zakładów LP, a także
przedsiębiorcy, samorządowcy, naukowcy.

Honorowy patronat nad konferencją „Technologie cyfrowe w lesie” objął Dariusz Pieniak, Dyrektor
Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Łodzi. Referaty wygłoszą m.in. Naczelnicy Wydziałów
RDLP, a także przedstawiciele Ośrodka szkolenia operatorów dronów na potrzeby leśnictwa z
Rzepina.

Ideą przyświecającą konferencji jest spotkanie stron zainteresowanych tematem cyfryzacji leśnictwa,
a więc przedstawicieli Lasów Państwowych i dostawców technologii w zakresie maszyn, urządzeń i
oprogramowania.

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane nowoczesne rozwiązania cyfrowe oferowane przez
Partnera głównego konferencji, firmę ZEBRA TECHNOLOGIES, a także pozostałych partnerów:
TAKMA, PANASONIC I HONEYWELL. Wydarzenie ok. godz. 14.00 zakończy pokaz lotów dronów.

Udział w konferencji jest dla pracowników Lasów Państwowych bezpłatny. Uczestnikom zapewniamy
bezpłatnie kawę i lunch.

Szczegółowe informacje i program:
Konferencja szkoleniowa pt. „Technologie cyfrowe w lesie”

Patronat honorowy: Dariusz Pieniak, Dyrektor RDLP w Łodzi
Termin: 5 kwietnia 2019 r. (piątek), godz. 10.00 – 14.30
Miejsce: Hotel Dobieszków, Dobieszków 70, 95-010 Stryków

Cel: przedstawienie, w teorii i podczas pokazu, najnowszych technologii cyfrowych
wykorzystywanych w leśnictwie
Uczestnicy: dyrektorzy i naczelnicy jednostek LP, nadleśniczowie, specjaliści z zakresu cyfryzacji z
nadleśnictw i innych jednostek, dostawcy technologii i urządzeń cyfrowych

Program:
9.30
Rejestracja, kawa
10.00 Otwarcie, Rafał Jajor, redaktor naczelny GAZETY LEŚNEJ
10.10 Wprowadzenie, Dariusz Pieniak, Dyrektor RDLP w Łodzi
10.20
Radomir Bałazy, Zakład Zarządzania Zasobami Leśnymi, Instytut Badawczy Leśnictwa:
Leśnictwo przyszłości
10.40 Mariusz Milewski, Naczelnik Wydziału Administracji RDLP w Łodzi: Dron – zabawka
czy narzędzie do pracy?
11.00
Marcin Jaruga, Naczelnik Wydziału Zarządzania Zasobami Leśnymi RDLP w Łodzi:
Zastosowanie technologii cyfrowych w postępowaniach dotyczących wyłączeń gruntów leśnych z
produkcji
11.20
Janusz Duszkiewicz, Tomasz Kochanowski, Nadleśnictwo Rzepin: Wykorzystanie
dronów w leśnictwie. Szkolenia operatorów dronów w Nadleśnictwie Rzepin
12.00 Przerwa na posiłek, zwiedzanie stoisk
12.30 ZEBRA TECHNOLOGIES, partner główny konferencji
13.00 Takma, partner konferencji
13.20 Panasonic, partner konferencji
13.40 Honeywell, partner konferencji
14.00
prof. dr hab. inż. Józef Walczyk, dr h.c., UR w Krakowie: Automat do skaryfikacji żołędzi
wraz z identyfikacją zmian chorobowych
14.15 Pokaz terenowy, m.in. loty dronów, przy sali konferencyjnej
14.30 Zakończenie konferencji
Cały dzień: stoiska informacyjne partnerów konferencji

Partner główny konferencji:

Partnerzy:

Udział w konferencji jest bezpłatny, liczba miejsc ograniczona. Liczy się kolejność zgłoszeń.

Zgłoszenia do 2 kwietnia u koordynatora konferencji:
Jarosław Harhura:
e-mail: jarek.harhura@gazetalesna.pl
tel.: 609 764 779

Przy zgłoszeniu prosimy podać: nazwę jednostki LP, listę osób, które wezmą udział w
konferencji, numer telefonu, mail.

Nocleg dla zainteresowanych we własnym zakresie.
Rezerwacja: Hotel Dobieszków, Dobieszków 70, 95-010 Stryków, Tel. 042 710 90 90,
dobieszkow@hoteldobieszkow.com.pl

Organizatorem konferencji jest GAZETA LEŚNA, patronat internetowy portal FIRMYLESNE.pl.
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