
Lotnisko Borsk, 22 października 2022 r.
godz. 9.00 - 17.00, wstęp wolny

Organizator: Lasmedia



Porozmawiaj z redaktorem. Opowiedz o swoich problemach. Zaproś gazetę do swojej firmy.

Członkowie Zarządu PZPL przekażą m.in. informacje ze spotkań w Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w
Warszawie, opowiedzą o zmianach w przetargach, jakie wchodzą od tego roku. 

Symulatory, szkolenia dla operatorów harwesterów i forwarderów, kursy dla drwali. Co jeszcze oferuje
technikum leśne? Posłuchaj rozmowy z dr. inż. Piotrem Marciniakiem, dyrektorem Technikum Leśnego w Tucholi. 
Masz syna lub córkę? Chcą iść w Twoje ślady? Zabierz je na Forest SHOW, niech posłuchają o nauce w technikum
leśnym.

Zabierz na Forest SHOW dzieci, niech zobaczą, czym zajmują się w pracy rodzice. Będą mogły zajrzeć do kabin
niektórych maszyn, wziąć udział w konkursach i zabawach. Przez cały dzień będzie dostępna specjalna strefa dla
dzieci z animatorem. 
Na scenie Forest SHOW odbędzie się też specjalny występ dla dzieci. Będą piosenki i zabawy. Twoje dziecko nie
może tego przegapić!

09.00 Oficjalne otwarcie (scena)

09.20 Turbo Żuraw - konkurs GAZETY LEŚNEJ, rozpoczęcie (stoisko GAZETY LEŚNEJ)

09:40 - 09:55 Pokaz maszynowy Fortech Serwis (plac testowy firmy)

10.00 - 10.15 Polish Forestry Challenge - prezentacja konkurencji, rozpoczęcie (plac
konkursowy)

10:20 Terenowa redakcja GAZETY LEŚNEJ - rozmowa z redaktorem

10:30 – 11:00 Scena Forest SHOW: "Przygotuj się na przetarg" - Polski Związek
Pracodawców Leśnych - spotkanie informacyjne

11:05 – 11:20 Pokaz maszynowy Kopa-Kamiński (Rottne) (plac testowy firmy)

11:25 – 11:40 Scena Forest SHOW: "Czy warto iść do technikum leśnego?" - rozmowa z dr.
inż. Piotrem Marciniakiem, dyrektorem Technikum Leśnego w Tucholi

11:45 – 12:00 Prelekcja Fundusz Poręczeń Kredytowych Sp. z o.o. w Jeleniej Górze / Oddział
w Działdowie (stoisko firmy)

12:05 – 12:20 Scena Forest SHOW: "Strefa Dzieci ze sceny" - występ z animacjami dla dzieci

12:25 – 12:40 Pokaz maszynowy MDL Witkowski (plac testowy firmy)

12:45 – 13:00 Prelekcja Utech (stoisko firmy)

13:05 – 13:20 Prelekcja Voith (stoisko firmy)

Harmonogram wydarzeń



Czy Lasy dadzą podwyżki? Ile przeznaczą na usługi leśne w przyszłym roku? Jeden przetarg dla kilkunastu
nadleśnictw? Dodatki do wiatrołomów?
O przetargach na usługi leśne wykonywane w roku 2023 opowie ze sceny Forest SHOW Rafał Jajor, redaktor
naczelny GAZETY LEŚNEJ. Przyjdź, posłuchaj, wiedz więcej niż Twoja konkurencja!
Więcej informacji na ten temat znajdziesz też w specjalnym „Dodatku przetargowym” do GAZETY LESNEJ nr
10/2022 oraz w najnowszej GAZECIE LEŚNEJ. 

Czy wiesz, że na złożenie oferty w przetargu na usługi leśne możesz mieć w tym roku tylko dwa tygodnie? Dawniej
od ogłoszenia przetargu przez nadleśnictwo zul miał 30 dni na złożenie oferty. Teraz w wielu nadleśnictwach
termin ten może wynosić tylko 15 dni. Dlaczego? Jakie warunki musi spełnić nadleśnictwo, by zastosować krótszy
termin? Jak sprawdzić, czy w Twoim nadleśnictwie będziesz miał 30 czy 15 dni na złożenie oferty?
Jak rozwiązać umowę z nadleśnictwem? Czy to w ogóle jest możliwe? Ile to kosztuje? 
Co to jest wykonawstwo zastępcze? Ile może cię kosztować? 

Na te i inne pytania odpowie mecenas Łukasz Bąk, autor cyklu tekstów pod tytułem „Okiem adwokata” w
GAZECIE LEŚNEJ i na portalu FIRMYLESNE.pl. Rozmowę poprowadzi Rafał Jajor, redaktor naczelny GAZETY LEŚNEJ.
Więcej na te tematy możesz przeczytać w artykule „Wykonawstwo zastępcze” w GAZECIE LEŚNEJ nr 9/2022 oraz w
artykule „Przetargowe daty” w GAZECIE LEŚNEJ nr 10/2022. 
W czasie Forest SHOW mecenas będzie udzielał indywidualnych porad przedsiębiorcom leśnym obok stoiska
GAZETY LEŚNEJ, w strefie organizatora Forest SHOW.

13:25 – 13:40 Scena Forest SHOW: "Przetargi na usługi leśne - jak będzie?" - Rafał Jajor,
redaktor naczelny GAZETY LEŚNEJ

13:45 – 14:00 Scena Forest SHOW: "Prawnik radzi zulom" - rozmowa z mecenasem
Łukaszem Bąkiem o krótszych terminach w przetargu, rozwiązaniu umowy i
wykonawstwie zastępczym

14:00 Polish Forestry Challenge - zakończenie zawodów (plac konkursowy)

14:25 – 14:40 Scena Forest SHOW: Finał konkursu Turbo Żuraw

15:00 – 15:30 Uroczyste wręczenie nagród w zawodach Polish Forestry Challenge (scena)

15:35 - 16:00 Terenowa redakcja GAZETY LEŚNEJ - rozmowa z redaktorem

17:00 Zakończenie Forest SHOW

Wydarzenia stałe:
Testowanie maszyn - 09:00 – 17:00
Porady prawnika dla przedsiębiorców (dyżur obok stoiska GAZETY LEŚNEJ) - 10:00 – 17:00
Strefa dzieci 10:00 – 17:00
Konkurs Turbo Żuraw dla prenumeratorów GAZETY LEŚNEJ 09:20 – 15:00
Polish Forestry Challenge - rejestracja zawodników - od 08:00
Redakcja terenowa GAZETY LEŚNEJ - 09:00 – 17:00
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