Zaproszenie na Konferencję drogową w Dobieszkowie
Dodano: 24.09.2018
26 października br. (piątek) w Dobieszkowie pod Strykowem odbędzie się konferencja pt. „Drogi
leśne – technologie i maszyny w praktyce”. To kolejne spotkanie z cyklu „Międzybranżowych Spotkań
Ekspertów” organizowane przez redakcję GAZETY LEŚNEJ.

Konferencja
„Drogi leśne – technologie i maszyny w
praktyce”

Cel Konferencji:

Głównym celem konferencji jest przedstawienie najnowszych technologii budowy i utrzymania dróg
leśnych.

Ideą przyświecającą „Międzybranżowym Spotkaniom Ekspertów” organizowanym od lat przez
redakcję GAZETY LEŚNEJ jest umożliwienie spotkania się trzech stron zainteresowanych tematem
budowy, remontów i utrzymania dróg leśnych – przedstawicieli Lasów Państwowych, dostawców
technologii drogowych oraz wykonawców projektów drogowych.

Pokazy:

Podczas konferencji zostaną zaprezentowane maszyny i technologie oferowane przez Partnerów
konferencji, firmy: EWPA, GRILTEX, LHOIST, LOTOS ASFALT, OTL JAROCIN, PIETRUCHA, UTECH,
VIACON, VITTEX.
Maszyny i technologie zostaną zaprezentowane zarówno w trakcie wystąpień w sali konferencyjnej,
jak i podczas dynamicznego pokazu maszyn na poligonie pokazowym obok sali konferencyjnej.

Program:

W części seminaryjnej, poza prezentacjami przedstawicieli firm oferujących technologie dla dróg
leśnych, wysłuchamy wystąpień m.in. specjalistów w zakresie dróg leśnych z Lasów Państwowych.
Udział zapowiedzieli m.in. specjaliści z DGLP, kilku RDLP i wielu nadleśnictw.

8.30 rejestracja, kawa

9.00 Otwarcie, Rafał Jajor, redaktor naczelny GAZETY LEŚNEJ

9.20 dr hab. inż. Grzegorz Trzciński, Katedra Użytkowania Lasu SGGW: „Drogi leśne na
podbudowie drewnianej”

9.40 Piotr Młynarczyk, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych:
„Kierunki rozwoju infrastruktury drogowej w Lasach Państwowych”

10.00 Arkadiusz Kuliberda, Naczelnik Wydziału Infrastruktury Leśnej Regionalnej Dyrekcji Lasów
Państwowych w Łodzi: „Drogownictwo leśne na terenie RDLP w Łodzi”

10.20 – 11.20 Prezentacje najnowszych technologii i maszyn drogowych w sali konferencyjnej: 10.20
OTL JAROCIN, 10.40 LOTOS ASFALT, 11.00 VIACON

11.20 Przerwa na posiłek, zwiedzanie stoisk

11.40 – 13.40 Prezentacje technologii i maszyn drogowych w sali konferencyjnej: 11.40 UTECH,
12.00 LHOIST, 12.20 GRILTEX, 12.40 PIETRUCHA, 13.00 EWPA, 13.20 VITTEX

13.40 Przerwa na posiłek, zwiedzanie stoisk

14.00 – 15.20 Pokaz pracy maszyn na specjalnym poligonie obok sali konferencyjnej: 14.00 OTL
JAROCIN, 14.20 UTECH, 14.40 EWPA, 15.00 VITTEX

15.20 Zakończenie konferencji
Cały dzień: wystawa maszyn przeznaczonych do drogownictwa leśnego, stoiska firm obok sali
konferencyjnej.

Patronat honorowy nad Konferencją drogową objął Dariusz
Pieniak, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych
w Łodzi.

Miejsce:

Miejscem konferencji jest Hotel Dobieszków, malowniczo położony wśród lasów, w samym centrum
Polski, tuż obok węzła łączącego autostrady A1 i A2.

Dokładny adres:
Hotel Dobieszków, Dobieszków 70, 95-010 Stryków,
współrzędne GPS: 51° 50' 58.1737" N; 19° 35' 12.435" E

Czas:

Konferencja odbędzie się 26 października 2018 roku, w godzinach od 9.00 do
15.30.

Zapisz się na Konferencję do 22 października!
- jak to zrobić?
●
●

mailowo: jarek.harhura@gazetalesna.pl
telefonicznie: 609 764 779

Podaj: imię, nazwisko lub nazwę firmy, adres, numer telefonu, mail, a także liczbę osób, które chcesz
zabrać ze sobą na Konferencję.

Udział w Konferencji jest bezpłatny (liczba miejsc ograniczona).

Dokładna data i adres konferencji:

Konferencja drogowa
„Drogi leśne – technologie i maszyny w praktyce”

26 października 2018 r., godz. 9.00 - 15.30
Hotel Dobieszków, Dobieszków 70, 95-010 Stryków,
współrzędne GPS: 51° 50' 58.1737" N; 19° 35' 12.435" E

Organizatorem Konferencji drogowej jest GAZETA LEŚNA, patronat medialny objął portal
FIRMYLESNE.pl.

Czekamy na Was!

Bieżących informacji szukaj na stronie głównej portalu:

FIRMYLESNE.pl, a także na: gazetalesna.pl

Zaproszenie znajdziesz także na stronie Lasów Państwowych, pod linkiem:
http://www.lasy.gov.pl/pl/pro/informacje/wydarzenia/konferencja-201edrogi-lesne-2013-technologie-i
-maszyny-w-praktyce201d
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