
Zapraszamy na III Targi Leśne „LAS i MY” 
 
 

10 - 11 października 2015r. w Szepietowie, godz. 9.00 -16.00, tereny wystawowe: 
 

Prezentacja bezpiecznych technik pozyskania i przetwórstwa surowca 
drzewnego, pokazy pracy maszyn wielooperacyjnych oraz doradztwo przedstawicieli 
branży leśnej i drzewnej – to najważniejsze atuty III Targów leśnych LAS i MY. 

 Przygotowaliśmy również dodatkowe atrakcje, takie jak: występy sygnalistów 
myśliwskich, pokazy szkoły surviwalu i sokolnictwa, warsztaty kaletnictwa oraz pokaz 
rzeźbienia pilarką spalinową i udzielania pierwszej pomocy powypadkowej. 
Nadleśnictwa LKP:Puszcza Knyszyńska, Lasy Mazurskie i Puszcza Białowieska 
zapraszają zwiedzajacych do udziału w grach i zabawach edukacyjnych z wiedzy o 
lesie i pracy leśników. Ofertę nowoczesnych,leśnych szkółek hodowlanych 
zaprezentują Nadleśnictwa: Bielsk, Łomża i Suwałki.  
 
10 października 2015, godz. 11.00-13.00 , ośrodek szkoleniowy: 
 

    Targom towarzyszy konferencja pn."Las miejscem wypoczynku"  
skierowana do organizatorów turystyki i rekreacji na terenach leśnych. Zostaną 
zaprezentowane takie tematy  jak:  

„ Możliwości uprawiania survivalu na terenie Lasów Państwowych” – 
Przemysław Płoskonka, Stowarzyszenie Polskiej Szkoły Survivalu 

„Geocaching – jako nowoczesna forma turystyki” - Stowarzyszenie 
Geocaching Polska, Jan Raczyński.  

„Pożytki z lasu” - Mirosław Angielczyk „Dary Natury” 
„Biegi na orientację na przykładzie Zielonego Punktu Kontrolnego”  - 

Włodzimierz Protasiewicz RDLP Białystok, 
„Innowacyjność w ofercie wypoczynku w gospodarstwie 

agroturystycznym”- Joanna Czarkowska PODR w Szepietowie 
 
 Targi są częścią działań realizowanych w ramach tegorocznej kampanii 

promocyjnej LP pn."Lasy Państwowe. Zapraszamy" i zostały objęte honorowym 
patronatem: Ministra Środowiska, Dyrektora Generalnego LP, Wojewody Podlaskiego, 
Marszałka Województwa Podlaskiego i Dyrektora Centrum Informacyjnego LP.  

 Targi Leśne odbywają się równocześnie z Jesiennymi Targami Ogrodnictwa.  
W jednym miejscu i czasie możemy się przygotować na jesień w lesie, sadzie i 

ogrodzie.  
 
 

Dodatkowe informacje można uzyskać u Organizatorów wydarzenia:  

1. Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Szepietowie   www.odr.pl 

tel. 86 275 89 44, fax. 86 275 89 20  

e-mail: wpodr@zetobi.com.pl  

2. Nadleśnictwo Rudka  www.rudka.bialystok.lasy.gov.pl  

Błażej Safaryn, tel. 85 730 58 00 

e-mail: rudka@bialystok.lasy.gov.pl  

3. Regionalna Dyrekcja Lasów Państowych wBiałymstoku  

www.bialystok.lasy.gov.pl  

 Ewa Majewska  tel. 85 748 18 17, 606 912 621  

e-mail: ewa.majewska@bialystok.lasy.gov.pl 
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