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PAMIÊTAJMY O OGRODACH...

Majowe 
przyspieszenie
Szkó³ka Krzewów Ozdobnych KONIOR 
zaprasza
na d³ugi weekend majowy! 
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Wiosna ju¿ w pe³ni, dni staj¹ siê coraz d³u¿sze i cieplejsze, co zachêca do spêdzania czasu 
na œwie¿ym powietrzu. Nadarza siê ku temu okazja. Zbli¿aj¹cy siê „d³ugi weekend” roz-
pocznie najpiêkniejszy miesi¹c w roku, urzekaj¹cy bogactwem kwitn¹cych i pachn¹cych 
roœlin – MAJ! 
Je¿eli ktoœ nie zadba³ jeszcze o odpowiedni¹ oprawê swojego ogrodu to jest to ostatni mo-
ment na sadzenie drzew i krzewów. Maj jest równie¿ najlepszym czasem m.in. na sadze-
nie piêknych azalii, rododendronów i iglaków oraz na zak³adanie oczek wodnych, traw-
ników, ³¹ki kwietnej czy ogródka zio³owego. 
W drugiej po³owie miesi¹ca, kiedy ust¹pi¹ och³odzenia zwane „zimnymi ogrodnikami”  
(12-14 maja) i po „zimnej Zoœce” (15 maja) mo¿na ju¿ sadziæ wra¿liwe na ch³ód sadzonki 
kwiatów jednorocznych i popularnych kwiatów balkonowych, tarasowych, rabatowych. 
Pocz¹tkiem maja ka¿dego roku sprzeda¿ takich kwiatów rozpoczyna Szkó³ka Krzewów 
Ozdobnych Konior. 

PUNKT SPRZEDA¯Y: 
Bielsko-Bia³a Ha³cnów, ul. Krzemionki 7 
tel.: +48 604 52 54 26
doradztwo fachowe: +48 606 24 27 08
www.konior-ogrodnictwo.pl
 

ZAWSZE
ATRAKCYJNE CENY 

Szkó³ka Krzewów Ozdobnych KONIOR powsta³a w roku 1994. Tej wiosny osi¹gnê³a wiêc 
swoj¹ „pe³noletnoœæ”. Przy ul. Suchy Potok 57 w Bielsku-Bia³ej, na obszarze o powierzchni 
4 hektarów, prowadzona jest produkcja krzewów ozdobnych. 
Szczêœciem szkó³karzy i ogrodników jest praca z roœlinami, czêsto po³¹czona z pasj¹, dziêki 
której mog¹ oni dzieliæ siê z innymi jej efektami. W przydomowym ogródku a nawet na 
miniaturowych rozmiarów balkonie, mo¿na stworzyæ sobie namiastkê wspania³ej przyro-
dy, odnaleŸæ miejsce pozwalaj¹ce odetchn¹æ od codziennego, zabieganego ¿ycia.
Gospodarstwo ogrodnicze Tomasza Koniora proponuje swój udzia³ w zorganizowaniu 
takiej ekologicznej przestrzeni. W punkcie sprzeda¿y, na terenie 1 ha umo¿liwiaj¹cym 
swobodê zwiedzania, mo¿na obejrzeæ przyk³adowe kompozycje obrazuj¹ce mo¿liwoœci 
zagospodarowania terenu i wykorzystania roœlin, uzyskaæ fachow¹ pomoc oraz bezp³atne 
porady z zakresu ogrodnictwa. Oprócz roœlin nabyæ mo¿na równie¿ pod³o¿e ogrodnicze, 
korê, nawozy oraz donice. 
W sprzeda¿y szeroka gama drzew i krzewów ozdobnych: liœciastych, iglastych, wrzoso-
watych, pn¹czy, bylin, traw ozdobnych oraz zió³. W ofercie tak¿e: azalie i ró¿anecz-
niki, formy szczepione: modrzew, jarzêbina, akacja, olcha, brzoza, katalpa, wi¹z, 
sosna, œwierk, jod³a, wierzba, klon, ró¿e, irga, trzmielina, karagana, buk, lipa i inne. 
Szczególn¹ uwagê wzbudzaj¹, modne ostatnimi czasy, klony japoñskie. Gospodarstwo 
Konior oferuje bardzo du¿y ich wybór, w bogatej kolorystyce. Drzewa te najczêœciej 
umiejscawiane s¹ w centralnym miejscu ogrodu, stwarzaj¹c niepowtarzaln¹, oryginal-     
n¹ atmosferê. 
Jeszcze jednej, niezwyk³ej roœlinie nale¿y siê chwila uwagi: 
„W naszej szkó³ce mamy spory wybór ró¿nych form bonsai (cis, sosna, modrzew, hor-
tensja, ja³owiec, cyprysik i klon japoñski).  Hodowla tych drzewek, wywodz¹cych siê z Azji, 
dla wielu ludzi na œwiecie sta³a siê pasjonuj¹cym hobby, a odpowiednie metody ich kszta³-
towania i pielêgnacji s¹ uznawane za sztukê, która jednak dostêpna jest dla ka¿dego!”       
– zapewnia w³aœciciel gospodarstwa, pan Tomasz Konior.

 Klematis Nelly Mosser  Klon palmowy Trompenburg  Sosna Bonsai 

SZKÓ£KA KRZEWÓW OZDOBNYCH

czynny w sezonie: 
pon.-pt.: 7.00-20.00, soboty: 7.00-17.00 , w maju równie¿ w niedziele: 9.00-15.00

z centrum Bielska-Bia³ej ulic¹ Wyzwolenia w kierunku Oœwiêcimia 
lub autobusem linii nr 31.

 
£ATWY DOJAZD: 

Szkó³ka Krzewów Ozdobnych Tomasz Konior zaprasza w dniach 27-29 kwietnia 
do swoich stoisk: 

w ramach VI Targów Ogrodniczych „Twój Ogród 2012” w Bielsku-Bia³ej  
na terenie Zespo³u Szkó³ Ogrodniczych przy ul. Akademii Umiejêtnoœci 1 

w ramach XXXV Wiosennej Wystawy Ogrodniczej w Krakowie 
w Centrum Targowym - Chemobudowa  Kraków przy ul. Klimeckiego 14 

Kto by³ – ten wie… Chorwacja to przede wszystkim: pejza¿, klimat i przyroda. Przebywaj¹c 
w tym kraju, choæby na krótkim urlopie, napotykamy co krok na mnóstwo kwiatów pn¹-
cych, kwitn¹cych, osza³amiaj¹cych intensywnoœci¹ barw. Zw³aszcza w Dalmacji jest to wi-
doczne w domowych ogródkach, przed kafejkami, przy dzikich pla¿ach, prawie wszêdzie… 
A ca³e to zachwycaj¹ce bogactwo na tle surowego, kamienistego masywu górskiego 
Biokovo. Bajka !

Do tej uroczej krainy od kilkunastu lat zaprasza Centrum Turystyki CONTRACT, oferuj¹c 
apartamenty trzygwiazdkowe, równie¿ z klimatyzacj¹, w popularnych wœród Polaków 
miejscowoœciach Makarskiej Riviery: Gradac, Brist, Igrane oraz Trogir, miasteczku – zabyt-
ku samym w sobie, po³o¿onym 20 km od Splitu.
Centrum Turystyki CONTRACT proponuje wypoczynek tak¿e z wy¿ywieniem m.in. w Pan-
sion „Mihaljeviæ” i we w³asnym zakresie, z dojazdem autokarem i innymi œrodkami tran-
sportu. Uwagê zwraca ca³y system zni¿ek dla dzieci, z ich pobytem gratis ! – w³¹cznie, 
który pozwala, za przyzwoit¹ cenê skorzystaæ z wczasów ca³ej rodzinie.

Kwiaty, owoce, krystalicznie czyste i ciep³e morze… Czego wiêcej trzeba pragn¹ce-
mu odpocz¹æ Polakowi ? Kto by³ – ten wie…

„Bardzo dziêkujê za apartament w Villi „NEDA” w Gradacu. Trafi³ pan w „10”-tkê! Niczego 
nam nie brakowa³o. Pani Neda czêstowa³a nas figami i winem. By³o bardzo mi³o. Ale naj-
lepsze by³o to, ¿e dosta³am od niej kilka szczepek kwiatów i teraz rosn¹ mi w mieszkaniu! 
Co spojrzê na nie to znów jestem w Chorwacji! M¹¿ te¿ zadowolony.”
Zofia Miku³a, Warszawa (list)

 „Ju¿ dawno nie wypocz¹³em tak jak w Igrane. Ta Dalmacja uroki ma przednie! Dubrovnik 
zaliczyliœmy. Natomiast wycieczka stateczkiem na wyspê Hvar utkwi³a mi w pamiêci. Ja je-

Pod urokiem
Chorwacji...

Centrum Turystyki CONTRACT
Plac Œwiêtego Miko³aja 5,  43-300 Bielsko-Bia³a
turist@contract.pl  , +48 693 14 14 53
Biuro czynne: 10.00-16.00
(wysy³ka katalogu mailem)

stem pszczelarz i na tej wyspie widzia³em pszczo³y trochê innej budowy. Rezydent powie-
dzia³ mi, ¿e na wyspie jest niedobór wody i ¿e inne owady te¿ z tego powodu ró¿ni¹ siê od 
tych, które ¿yj¹ gdzie indziej. Ciekawostka. No, piêkny ten Hvar, lawend¹ pachnia³o ca³y 
czas. U „Mihaljevicia” by³o o.k. Jedzenie te¿ dobre, nie nudzi³o siê. 
Pozdrawiam serdecznie.” 
W³adys³aw P., Jêdrzejów (list)

„Szanowni Pañstwo! Z racji wieku na pla¿ê nie chodziliœmy za czêsto. Ale spacerowaliœmy 
ile siê da³o! Brist jest pod tym wzglêdem fantastyczny. I wszêdzie kolorowo, zielono choæ 
czerwiec i raczej upa³ doko³a. Na pewno tam wrócimy. Jak Bóg pozwoli…”
Robert Wojtal, Radomsko (mail)

 Villa Neda – Gradac

Plac Swietego Mikolaja 5
43 - 300 Bielsko - Biala
tel./fax: +48 33 816 54 48
mail: reklama@contract.pl
mobile: +48 791 14 68 54
www.contract.pl

 Brist


