
Za nami niezwykle udana II edycja Zimowej Wystawy w Gospodarstwie 
Szkółkarskim Ciepłucha. Podczas eventu zaprezentowane zostały rośliny 

dostępne do sprzedaży wiosną 2016, a przede wszystkim nowości –  
duże rododendrony drzewiaste, wyhodowane w szkółce rododendrony 
królewskie oraz nowe pozycje krzewów owocowych i drzew liściastych

Właściciele zadowoleni z eventu już dziś są pewni, że 
w przyszłym roku odbędzie się kolejna edycja, ale 
w nowej formule,  we współpracy z dwoma innymi 
gospodarstwami

Podczas eventu, który odbył 
się w dniach 4-5 grudnia 
w Konstantynowie Łódz-

kim, szczególnie promowane 
były azalie, miłorzęby oraz du-
że rododendrony. Właściciele 
centrów i sklepów ogrodniczych 
mogli nie tylko zobaczyć pełen 
asortyment szkółki oraz nowości 
wprowadzane do oferty w sezo-
nie 2016, ale przede wszystkim 
porozmawiać z  właścicielami 

i pracownikami gospodarstwa 
i uzyskać fachowe doradztwo.  
– Po raz pierwszy wzięliśmy udział 
w  wystawie. To bardzo dobry 

pomysł, żeby tego typu spotka-
nia odbywały się w szkółkach. 
Dzięki temu możemy zobaczyć 
pełną ofertę i złożyć zamówienia 
– komentuje Krzysztof Kowalski, 
właściciel Centrum Ogrodniczego 
w Turku oraz Gozdowie.

To była doskonale zorganizo-
wana wystawa. Właściciele zado-
woleni z eventu już dziś są pewni, 
że w przyszłym roku odbędzie się 
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kolejna edycja, ale w nowej formule,  we współ-
pracy z dwoma innymi gospodarstwami. – 
Termin, który wybraliśmy, okazał się idealny, 
ponieważ to moment, w którym właściciele 
centrów ogrodniczych już myślą o wiosennym 
zatowarowaniu.  Chcemy w przyszłym roku 
poszerzyć formułę spotkania, ponieważ wy-
darzenie okazało się ogromnym sukcesem. 

Wraz ze Szkółką Zymon oraz Ważyńscy zro-
bimy wspólną wystawę, najprawdopodobniej 
w pierwszych trzech dniach grudnia 2016 
– mówi Anna Ciepłucha, właścicielka Go-
spodarstwa Ciepłucha. - W przyszłym roku 
planujemy także otwarcie centrum ogrodni-
czego w Konstantynowie Łódzkim, prace już 
trwają – dodaje Anna Ciepłucha.  

Dorota i Krzysztof Kowalscy, właściciele 
Centrum Ogrodniczego Kowalski

Od lewej: Tomasz Sobieraj, właściciel Centrum Ogrodniczego Tomka, Wojciech Wróblewski, 
prezes ZSzP i Anna Ciepłucha


