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Szanowni Państwo!

Po raz kolejny oddajemy w Państwa ręce Katalog Szkółek, pre-
zentujący listę członków Związku Szkółkarzy Polskich. Rok 2023 
rozpoczynamy we wzmocnionym składzie – do stowarzyszenia przy-
jęliśmy 9 nowych członków zwyczajnych reprezentujących 5 nowych 
szkółek. W Katalogu znajdziecie Państwo opisy 124 zrzeszonych go-
spodarstw. Katalog zawiera dane kontaktowe i teleadresowe szkółek 
oraz informacje o rodzaju i asortymencie produkowanego materiału.

Związkowe szkółki oferują ponad 10 tys. gatunków i odmian roślin 
ozdobnych i owocowych – drzew, krzewów, pnączy i bylin – najwyższej jakości materiału szkółkar-
skiego. Zapraszam do bezpośredniego kontaktu z producentami, a także z korzystania z pośred-
nictwa Związku – przesyłania zapytań ofertowych na adres: oferty@zszp.pl. Otrzymane zapyta-
nia są rozsyłane przez biuro do wszystkich zrzeszonych szkółek z prośbą o przesyłanie ofert na 
wskazany adres. Dla klientów jest to sprawdzony, skuteczny i szybki sposób uzyskania informacji 
o dostępności i cenie określonego materiału, zaś dla członków stowarzyszenia ważna korzyść  
z przynależności do Związku Szkółkarzy Polskich. Biuro stowarzyszenia niemal codziennie rozsyła 
do członków zapytania ofertowe spływające z kraju i zagranicy.

Osoby spoza Związku, zainteresowane wzmocnieniem pozycji swojej firmy i dołączeniem do 
Związku Szkółkarzy Polskich, zapraszam serdecznie do kontaktu oraz złożenia deklaracji człon-
kowskiej.

Po więcej informacji dotyczących działalności stowarzyszenia, produkowanych roślin oraz za-
sad przyjmowania nowych członków zapraszamy na stronę internetową www.zszp.pl. Zachęcam 
też do korzystania ze zmodernizowanej w 2022 roku internetowej encyklopedii roślin i producentów 
www.e-katalgroslin.pl, gdzie prezentujemy opisy i zdjęcia ponad 10 tys. gatunków i odmian roślin 
produkowanych w zrzeszonych szkółkach.

Życzę Państwu przyjemnej „podróży” po Katalogu Szkółek w poszukiwaniu wymarzonych ro-
ślin i ich producentów! 

Prezes Związku Szkółkarzy Polskich

dr inż. Wiesław Szydło
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Ladies and Gentlemen!

Once again, we are giving you the Catalog of Nurseries, presenting the list of members of the Polish 
Nurserymen Association. We are starting the year 2023 with stronger team - we accepted 9 new ordinary 
members in the association, representing 5 new nurseries. In the Catalog you will find descriptions of  
124 associated nurseries. The Catalog contains contact details and addresses of nurseries as well as 
information on the type and range of produced nursery stock.

Associated nurseries offer over 10,000 species and varieties of ornamental and fruit plants - trees, 
shrubs, climbers and perennials - the highest quality nursery stock. I invite you to contact the producers 
directly, as well as Association - send inquiries to the address: oferty@zszp.pl . All Inquiries received in-
quiries are sent by the office to all affiliated nurseries with a request to send offers to the address indicated. 
For customers, it is a proven, effective and quick way to obtain information about availability and price 
of a specific nursery stock, and for members of the association it is important benefit of belonging to the 
Polish Nurserymen Association. The office of the association forwards almost every day inquiries from the 
country and abroad to members.

People from outside the Association, interested in strengthening the position of their company and 
joining the Polish Nurserymen Association, are cordially invited to contact and submit a membership dec-
laration.

For more information on the activities of the association, produced plants and the rules of accepting 
new members, please visit the website www.zszp.pl. I also encourage you to use the online encyclopedia 
of plants and producers, rebuilt in 2022, www.e-katalogroslin.pl , where we present descriptions and pho-
tos of over 10,000 species and varieties of plants produced in associated nurseries.

I wish you a pleasant “journey” through the Catalog of Nurseries in searching of your dream plants 
and their producers!

President of the Polish Nurserymen Association

Dr. Ing. Wiesław Szydło
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Уважаемые господа!

Уже в очередной раз передаем на Ваши руки Каталог питомников, в котором содержится 
список членов Союза польских питомников. 2023 год начинаем в усиленном составе – наше со-
общество пополнилось 9-ти новыми членами, которые являются представителями 5-ти новых 
питомников. В Каталоге Вы найдете описания 124 хозяйств членов нашего Союз, контактные 
данные питомников а также сведения о видах и ассортименте производимого материала.

В предложении питомников объединенных в Союзе находится свыше 10 тыс. видов и со-
ртов декоративных и плодовых растений – деревьев, кустарников, вьющихся растений и мно-
голетников. Это растительный материал самого высокого качества. Приглашаем к прямому 
контакту с селекционерами. Союз тоже оказывает услуги посредничества - можете отправ-
лять запросы по адресу: oferty@zszp.pl. Ваши вопросы будут отправлены всем питомникам 
объединенным в Союзе и они отправят обратным путем свое предложение. Для клиентов 
это проверенный, надежный и быстрый способ получения информации о доступности и цене 
определенного материала, а для членов сообщества польза от принадлежности к Союзу поль-
ских питомников. Наше бюро каждый день отправляет членам запросы как отечественных так  
и зарубежных клиентов.

Тех, кто до сих пор не принадлежит к Союз, сердечно приглашаем, станьте нашими членами. 
Больше информации на счет деятельности нашего сообщества и растений и возможно-

сти вступления в нашу организацию сможете узнать на нашем сайте в Интернете : www.zszp.
pl. Рекомендую тоже воспользоваться нашей новой энциклопедией растений и селекционеров  
в которой помещены описания и снимки свыше 10 тыс. видов и сортов растений возделывае-
мых в питомниках, которые являются членами нашего Союза.

Желаю Вам приятного путешествия по Каталогу питомников в поисках растений Вашей 
мечты и их производителей.

Президент Союза польских питомников

Д-р инж. Веслав Шидло

SŁ
O

W
O

 W
ST

ĘP
NE

 P
RE

ZE
SA

 Z
W

IĄ
ZK

U 
SZ

KÓ
ŁK

AR
ZY

 P
O

LS
KI

CH



Z
A
R
Z
Ą
D

, 
PR

Z
ED

S
TA

W
IC

IE
LE

 R
EG

IO
N

A
LN

I,
 

B
IU

R
O

 Z
W

IĄ
Z
K
U

 S
Z
K
Ó

ŁK
A
R
Z
Y 

PO
LS

K
IC

H
B
oa

rd
, 

re
gi

on
al

 r
ep

re
se

nt
at

iv
es

, 
offi

ce
 o

f 
th

e 
Po

lis
h 

N
ur

se
ry

m
en

 A
ss

oc
ia

tio
n 

П
ра

вл
ен

ие
, 

ре
ги

он
ал

ьн
ы

е 
пр

ед
ст

ав
ит

ел
и,

 о
ф

ис
 С

ою
за

 п
ол

ьс
ки

х 
пи

то
м
ни

ко
в 



ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH

www.zszp.pl                www.e-katalogrosl in.pl10

Misja Związku Szkółkarzy Polskich
Związek Szkółkarzy Polskich jest organizacją zrzeszającą producentów najwyższej jakości drzew, krze-

wów, pnączy oraz bylin. Jego celem jest integracja środowiska szkółkarskiego w Polsce, upowszechnianie 
nowoczesnych metod produkcji oraz wiedzy potrzebnej do prowadzenia przedsiębiorstwa szkółkarskiego, pro-
mowanie norm jakościowych i zasad etyki zawodowej. Związek organizuje międzynarodową wystawę „Zieleń 
to Życie“, liczne prezentacje, seminaria i konferencje, wydaje publikacje przeznaczone zarówno dla amatorów 
jak i osób profesjonalnie zajmujących się zielenią. We wszystkich swoich działaniach stara się głosić społecz-
nie odpowiedzialną ideę otaczania się roślinami. Nie są one jedynie ozdobą, która dostarcza nam doznań 
estetycznych i sprawia, że żyjemy piękniej. Przede wszystkim rośliny kształtują środowisko życia człowieka. 
Poprzez swoje naturalne własności, jak chociażby wytwarzanie tlenu i pary wodnej, zdolność oczyszczania 
powietrza i gleby z rakotwórczych substancji czy działanie bakteriobójcze sprawiają, że sadząc je żyjemy 
zdrowiej, a środowisko naszego życia jest czystsze.

Związek Szkółkarzy Polskich stara się przypominać, że rozwojowi miast, budowie infrastruktury publicznej 
czy industrializacji powinna towarzyszyć dbałość o stan środowiska życia człowieka i zrównoważony rozwój 
naszego kraju. Logo Związku jest wyraźnym pokazaniem celu jaki obrał - jest to dłoń sugestywnie podająca 
liść, czyli przekazująca ideę: żyjmy wśród zieleni, otaczajmy się nią, bo to rośliny właśnie dają nam tlen do 
życia, czyste środowisko, piękne krajobrazy, zielone komnaty a w nich wyciszenie i odpoczynek.

Mission of Polish Nurserymen Association
Polish Nurserymen Association is organization which gathers producers of the highest quality of trees, 

shrubs and perennials. Its aim is to integration of nursery environment in Poland, spreading modern methods 
of production and knowledge necessary to run nursery business, promoting of quality standards and profes-
sional ethics. The Association organizes International Exhibition „Green is life”, numerous lectures, seminars 
and conferences, produces publications both for amateurs and for professionals involved in green sector. In 
each activities tries to preach socially responsible idea of surrounding with plants. They are not only decora-
tion, which provide aesthetic experience and make our lives more beautiful. First of all plants shape the envi-
ronment of man. By their inherent nature, at least producing oxygen and steam, ability to clean the air and soil 
from carcinogens or by bactericidal effect, they make our lives healthier and environment of our life is cleaner. 

Polish Nurserymen Association tries to remind that development of cities, building of public infrastructure 
and industrialisation should be accompanied by care about condition of man environment and balanced devel-
opment of our country. Logo of Association clearly shows the designated aim – this is hand suggestively giving 
the leaf, that is transferring idea: let’s live among the greenery, surround with plants, because those plants give 
us oxygen essential for life, clear environment, beautiful landscapes, green rooms and inside that - silence 
and rest.  

Миссия Союза польских питомников 
Союз польских питомников является организацией, объединяющей производителей 

высококaчественных деревьев, кустарников, лиан и многолетников. Его цель – интеграция питомни-
ководческой среды, распространение современных методов производства и популяризация знаний, 
необходимых для ведения питомника, пропагирование качественных норм, а также принципов профес-
сиональной этики. 

Союз польских питомников организует международную выставку „Zieleń to Życie”, многочисленные 
доклады, семинары и конференции, издает публикации, предназначенные как для любителей, так и для 
лиц,  профессиональная деятельность которых тесно связана с зеленью. Во всех своих действиях СПП 
старается пропагировать существенную для общества идею проживания человека в окружении расте-
ний. Ведь растения являются не только украшением, доставляющим нам эстетическое удовольствие и 
делающим нашу жизнь более красивой. Растения прежде всего формируют среду обитания человека. 
Благодаря своим природным свойствам, таким, как хотя бы производство кислорода и водяного пара, 
способность очищать воздух и почву от канцерогенных веществ, бактерицидное действие, растения спо-
собствуют улучшению качества нашей жизни, делая ее более здоровой, а нашу среду обитания – чище.

Союз польских питомников старается напоминать, что развитие городов, строительство публичной 
инфраструктуры или же индустриализация должны сопровождаться заботой о состоянии окружающей 
нас среды и  уравновешенном развитии нашей страны. Логотип Союза польских питомников (ладонь, 
протягивающая зеленый лист) отчетливо выражает намеченную им цель, то есть идею: давайте жить 
среди зелени, окружаться ею, так как именно растения дают нам необходимый для жизни кислород, 
чистую среду, прекрасные ландшафты, зеленые уголки, в которых обретаем умиротворение и отдых.
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Związek Szkółkarzy Polskich 
Polish Nurserymen Association, Союз польских питомников
Al. Jana Pawła II 80 lok. 71, 00-175 Warszawa; 
tel. (+48 22) 435 47 22, e-mail: zszp@zszp.pl; www.zszp.pl, www.e-katalogroslin.pl

SKŁAD ZARZĄDU ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH
Board Members of the Polish Nurserymen Association
Правление Союза польских питомников

Region Lubelski 
województwo: lubelskie 

Artur Maj
tel. (+48) 604 07 06 47 

Region Łódzki 
województwo: łódzkie 

Anna Ciepłucha-Kowalska 
tel. (+48) 505 97 51 80

Region Mazowiecki
województwo: mazowieckie, 
podlaskie, pomorskie, 
warmińsko-mazurskie

Łukasz Pełka
tel. (+48) 660 06 05 05

Wiesław Szydło
Prezes
Chairman
Президент

Andrzej Kujawa
Wiceprezes
Vice-chairman
Вице-президент

Łukasz Pełka
Skarbnik 
Treasurer
Казначей

Tomasz Dębski
Członek Zarządu 
Member
Член

Mateusz Milczyński
Członek Zarządu 
Member
Член

PRZEDSTAWICIELE ZARZĄDU W REGIONACH
Regional officers, Региональные представители правления

Region Południowy
województwo: dolnośląskie, opolskie, 
śląskie, małopolskie, podkarpackie, 
świętokrzyskie

Wojciech Wróblewski
tel. (+48) 509 07 44 00 

Region Wielkopolski 
województwo: lubuskie,
wielkopolskie, kujawsko-pomorskie, 
zachodniopomorskie

Krzysztof Nowacki
tel. (+48) 603 88 11 85 
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Związek Szkółkarzy Polskich to jedyna w swoim rodzaju organizacja zrzeszającą ludzi, których pasją  
i zawodowym wyzwaniem jest produkcja najwyższej jakości materiału szkółkarskiego: drzew, krzewów, 
pnączy i bylin. Pomysł powołania do życia Związku Szkółkarzy Polskich zrodził się trzydzieści lat temu 
wobec potrzeby zbudowania wspólnoty i solidarności zawodowej pomiędzy rozrzuconymi po całym kraju 
szkółkarzami. Dziś Związek jest nie tylko platformą transferu wiedzy i informacji dla branży szkółkarskiej 
w obszarze produkcji, handlu i ogólnie rozumianego biznesu szkółkarskiego, lecz dzięki wieloletniemu do-
świadczeniu w uprawie roślin przede wszystkim stanowi źródło rzetelnej wiedzy o roślinach oraz korzyściach 
wynikających z otaczania się zielenią: zdrowotnych, ekonomicznych, estetycznych i środowiskowych. Inicjo-
wane przez Związek działania edukacyjne i upowszechnieniowe są skierowane do całego społeczeństwa  
i realizowane za pomocą bogatej palety narzędzi:

• internetowej encyklopedii roślin www.e-katalogroslin.pl w której można znaleźć opisy i zdjęcia ponad  
10 tysięcy gatunków i odmian roślin wraz z informacją, gdzie można je kupić

• stron www.zszp.pl stanowiących ogromny zbiór wiedzy o roślinach, szkółkach, prowadzonych projek-
tach, inspiracjach i pomysłach

• książek i katalogów, wytycznych oraz zaleceń skierowanych do hobbystów oraz osób zawodowo związa-
nych z tworzeniem i pielęgnacją terenów zieleni

• szkoleń, konferencji i seminariów organizowanych samodzielnie lub współorganizowanych ze wszystki-
mi instytucjami i organizacjami, dla których estetyczna i funkcjonalna zieleń ma priorytetowe znaczenie

• współpracy z mediami – dzięki niej artykuły sygnowane logo Związku docierają co miesiąc do 0,5 mln 
czytelników prasy ogrodniczej

• w ramach stowarzyszenia polscy szkółkarze stworzyli jedne z największych w Europie Środkowo-Wschod-
niej branżowych targów – Międzynarodową Wystawę ZIELEŃ TO ŻYCIE. W dniach 31 sierpnia - 2 września 
2023 roku w Warszawie odbędzie się jej jubileuszowa 30  edycja, na którą już dziś serdecznie zapraszamy. 

KTO MOŻE ZOSTAĆ CZŁONKIEM ZWIĄZKU?
Aby zostać członkiem Związku Szkółkarzy Polskich trzeba spełnić określone kryteria: prowadzić produk-

cję szkółkarską i mieć minimum 5-letni staż w prowadzeniu szkółki, produkować wysokiej jakość materiał 
zgodny z rekomendowanymi przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi „Zaleceniami jakościowymi dla 
ozdobnego materiału szkółkarskiego” oraz wykazać się niebudząca zastrzeżeń etyką zawodową. 

Decyzje działającego społecznie zarządu Związku Szkółkarzy Polskich realizuje biuro ZSzP w składzie:

Grzegorz Falkowski
Dyrektor wykonawczy
e-mail: g.falkowski@zszp.pl

Urszula Pilaszek
Kierownik biura
e-mail: u.pilaszek@zszp.pl

BIURO ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH
Office of the Polish Nurserymen Association, Oфис Союза польских питомников
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CZŁONKOWIE HONOROWI

Jan Grąbczewski

Lucjan Kurowski
Szkółki KUROWSCY

(strona 86)

Emil Homa 
Szkółka Roślin Ozdobnych Kry-
styna HOMA-KOSAKOWSKA, 
Emil Homa, Krystian Kosakowski

(strona 65)

NOWI CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI ZWIĄZKU SZKÓŁKARZY POLSKICH 

Szymon Marcinków
Gospodarstwo Szkółkarskie 
Izabela i Paweł MARCINKÓW

(strona 92)

Ryszard Nowakowski
Gospodarstwo Szkółkarskie 
ARNO

(strona 32)

Łukasz Nowakowski
Gospodarstwo Szkółkarskie 
ARNO

(strona 32)

Jan Piekiełko
Szkółka Krzewów Ozdobnych 
Justyna & Jan PIEKIEŁKO

(strona 111)

Izabela Marcinków
Gospodarstwo Szkółkarskie 
Izabela i Paweł MARCINKÓW

(strona 92)

Paweł Marcinków
Gospodarstwo Szkółkarskie 
Izabela i Paweł MARCINKÓW

(strona 92)
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1.  Abram Krystyna Szkółka Krzewów i Drzew Ozdobnych Krystyna i 
Stanisław ABRAM 30

2.  Bajerowska Danuta Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie Danuta i Jerzy 
BAJEROWSCY 33

3.  Bajerowski Jerzy Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie Danuta i Jerzy 
BAJEROWSCY 33

4.  Barcikowska Elżbieta Elżbieta i Włodzisław BARCIKOWSCY Szkółka Bylin, 
Traw, Paproci, Ziół i Krzewów 34

5.  Barcikowski 
Włodzisław

Elżbieta i Włodzisław BARCIKOWSCY Szkółka Bylin, 
Traw, Paproci, Ziół i Krzewów 34

6.  Bereziński Włodzimierz Gospodarstwo Ogrodnicze W.U. BEREZIŃSCY 35

7.  Bielicki Hubert Szkółka Krzewów Ozdobnych Krzysztof BIELICKI 36

8.  Bielicki Krzysztof Szkółka Krzewów Ozdobnych Krzysztof BIELICKI 36

9.  Bigoński Piotr Gospodarstwo Rolne Szkółka Roślin Ozdobnych 
HORTULUS Piotr Bigoński 66

10.  Bilska Anna KOSOWSCY SGRO 77

11.  Bilski Adam KOSOWSCY SGRO 77

12.  Blabuś Andrzej Szkółka Krzewów Ozdobnych Andrzej BLABUŚ 37

13.  Bojanowski Michał Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych i 
Zalesieniowych Michał BOJANOWSKI 38

14.  Buła Piotr FRUCTOPLANT Sp. z o.o. 56

Ewa Rogozińska
Szkółka Roślin Ozdobnych  
– SKALNIAK  
Ewa i Bartosz Rogozińscy

(strona 121)

Waldemar Tepper
Gospodarstwo Ogrodnicze 
Elżbieta i Janusz TEPPER

(strona 136)

Bartosz Rogoziński
Szkółka Roślin Ozdobnych  
– SKALNIAK  
Ewa i Bartosz Rogozińscy

(strona 121)
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15.  Byczkowski Krzysztof Szkółka BYCZKOWSCY Krzysztof Byczkowski 40

16.  Cegłowski Dariusz Gospodarstwo Szkółkarskie ŁAZUCCY 89

17.  Chełstowski Maciej Szkółka Wielbark - Chełstowski Maciej 
CHEŁSTOWSKI 41

18.  Ciepłucha Jan Gospodarstwo Szkółkarskie CIEPŁUCHA 42

19.  Ciepłucha-Kowalska 
Anna Gospodarstwo Szkółkarskie CIEPŁUCHA 42

20.  Ciesielski Stefan CIESIELSKI Stefan Gospodarstwo Szkółkarskie 43

21.  Cur Janina CUR J.Z.W Hurtownia Szkółkarska 45

22.  Cyrzan Jarosław CYRZAN - Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych 46

23.  Dąbrowska Olga DĄBROWSCY Olga i Marcin Szkółka Bylin 49

24.  Dąbrówka Przemysław Szkółki Roślin Ozdobnych DĄBRÓWKA 50

25.  Dębska Agnieszka Gospodarstwo Ogrodniczo-Rolne  
Agnieszka i Piotr DĘBSCY 51

26.  Dębska Jolanta Gospodarstwo Szkółkarskie  
Jolanta DĘBSKA, Tomasz DĘBSKI 52

27.  Dębski Krzysztof Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie  
Krzysztof DĘBSKI 53

28.  Dębski Piotr Gospodarstwo Ogrodniczo-Rolne  
Agnieszka i Piotr DĘBSCY 51

29.  Dębski Tomasz Gospodarstwo Szkółkarskie  
Jolanta DĘBSKA, Tomasz DĘBSKI 52

30.  Dudek Kamil POL-PLANTS Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych 
Kamil Dudek 114

31.  Dziak Janusz Szkółka Drzewek i Krzewów Ozdobnych  
Renata i Janusz DZIAK 55

32.  Flejszer Włodzimierz GREEN MARKET Sp. z o.o.  
Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych 61

33.  Fryszkowska-Madej 
Renata Szkółka Drzew i Krzewów FRYSZKOWSCY 57

34.  Fryszkowski Roman Szkółka Drzew i Krzewów FRYSZKOWSCY 57

35.  Godlewski Przemysław OGRODY O ZIELONYCH PROGACH PRZEMYSŁAW 
GODLEWSKI - Szkółka Bylin 102
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36.  Grąbczewski Jacek Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Jacek 
GRĄBCZEWSKI 59

37.  Grąbczewski Wojciech Wojciech GRĄBCZEWSKI - Szkółka Runów 60

38.  Grudziński Szymon Szkółkarstwo Ozdobne –”Metalex” Józef 
GRUDZIŃSKI 62

39.  Gruszczyński Andrzej CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o.  
Spółka komandytowa 44

40.  Gurgul Marek MARKFLOR Szkółka Drzew i Krzewów 93

41.  Gursztyn Lucjan Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych GURSZTYN 
Sp. z o. o. sp. k. 63

42.  Gursztyn Marek Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych GURSZTYN 
Sp. z o. o. sp. k. 63

43.  Gursztyn Tomasz Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych GURSZTYN 
Sp. z o. o. sp. k. 63

44.  Hajdrowski Bogdan Szkółka Krzewów Ozdobnych i Róż Bogdan 
HAJDROWSKI 64

45.  Hoft Dariusz Gospodarstwo Ogrodnicze W.U. BEREZIŃSCY 35

46.  Holisz-Kajzer Gabriela Janusz KAJZER Szkółka Roślin Ozdobnych 69

47.  Homa-Kosakowska 
Krystyna

Szkółka Roślin Ozdobnych Krystyna HOMA-
KOSAKOWSKA, Emil Homa, Krystian Kosakowski 65

48.  Hudaszek Łukasz Gospodarstwo Szkółkarskie  
E. i M. ORSZULAK, K. i Ł. Hudaszek 103

49.  Jaskulski Piotr Szkółka Roślin Ozdobnych WYSOKA Piotr Jaskulski 147

50.  Jaworska Ewa ZIELONA DOLINA Szkółka Roślin Ozdobnych 
Zbigniew Jaworski 149

51.  Jaworski Zbigniew ZIELONA DOLINA Szkółka Roślin Ozdobnych 
Zbigniew Jaworski 149

52.  Jąkalska Wanda Szkółka Roślin Ozdobnych DAMMERA  
Wanda Jąkalska 48

53.  Jurgielewicz Jacek Gospodarstwo Szkółkarskie JURGIELEWICZ 68

54.  Jurgielewicz Zygmunt Gospodarstwo Szkółkarskie JURGIELEWICZ 68

55.  Jurgielewicz-Wilkiel 
Anna Gospodarstwo Szkółkarskie Jurgielewicz-WILKIEL 144

56.  Kajzer Janusz Janusz KAJZER Szkółka Roślin Ozdobnych 69
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57.  Kałuzińska Wiesława Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych „Dendrofarma” 
Wiesława KAŁUZIŃSKA 70

58.  Kapias Łukasz Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie Wojciech KAPIAS 71

59.  Kapias Wojciech Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie Wojciech KAPIAS 71

60.  Karniewski Marek Gospodarstwo Szkółkarsko - Ogrodnicze SEQUOIA 
Marek Karniewski 120

61.  Kimel Wojciech Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych „Betula” 
Wojciech KIMEL 72

62.  Komsta Monika Gospodarstwo Szkółkarskie KOMSTA  
Zofia Komsta i Monika Komsta 73

63.  Konopka Witalis DUET s.j., Konopka, Pełka 54

64.  Koput Wojciech Gospodarstwo Ogrodnicze Szkółka Drzew i Krzewów 
Ozdobnych Wojciech KOPUT 75

65.  Kordus Andrzej KORDUS Szkółkarstwo Ozdobne 76

66.  Kordus Daniel KORDUS Szkółkarstwo Ozdobne 76

67.  Kosakowski Krystian Szkółka Roślin Ozdobnych Krystyna HOMA-
KOSAKOWSKA, Emil Homa, Krystian Kosakowski 65

68.  Kostka Karol Szkółka KOSTKA Karol Kostka 78

69.  Kowalski Krzysztof Gospodarstwo Szkółkarskie CIEPŁUCHA 42

70.  Kozłowski Jerzy Gospodarstwo Szkółkarskie J. i W. KOZŁOWSCY 79

71.  Kryt Marcin M.M. KRYT Młody Materiał Szkółkarski Marcin KRYT 80

72.  Krzysiak Andrzej Gospodarstwo Szkółkarskie Andrzej KRZYSIAK 81

73.  Krzysiak Cezary Gospodarstwo Szkółkarskie Andrzej KRZYSIAK 81

74.  Krzyżowski Piotr Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych i Ozdobnych 
„Conica” Joanna KONIK-KRZYŻOWSKA 74

75.  Kubiczek Krzysztof Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych  
KUBICZEK Krzysztof 82

76.  Kubik Krzysztof Szkółka Krzewów Ozdobnych KUBIK 83

77.  Kujawa Andrzej Szkółka „Bąblin” Andrzej KUJAWA 84
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78.  Kurowski Grzegorz Szkółki KUROWSCY 85

79.  Kurowski Jakub Szkółki KUROWSCY 85

80.  Kusibab Tadeusz GOSPODARSTWO OGRODNICZE Tadeusz Kusibab 58

81.  Kusibab-Mruk Justyna PLANTIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 112

82.  Kusibab-Wyka 
Aleksandra

Gospodarstwo Ogrodnicze Aleksandra KUSIBAB-
WYKA 87

83.  Łapiński Marek Szkółka Drzewa i Krzewy Ozdobne ŁAPIŃSKI  
Marta Olęcka 88

84.  Łazucka-Cegłowska 
Katarzyna Gospodarstwo Szkółkarskie ŁAZUCCY 89

85.  Maciszewski Dariusz Szkółkarstwo Ozdobne PONDEROSA Dariusz 
Maciszewski 115

86.  Maj Artur DAGLEZJA Artur Maj Szkółka Roślin Ozdobnych 47

87.  Majewska Magdalena Szkółka Roślin Wrzosowatych Magdalena i Marek 
MAJEWSCY 90

88.  Majewski Marek Szkółka Roślin Wrzosowatych Magdalena i Marek 
MAJEWSCY 90

89.  Malik Anna

90.  Marcinkowska-
Chojnacka Natalia Byliny w Pojemnikach J.J. MARCINKOWSCY 91

91.  Marcinków Izabela Gospodarstwo Szkółkarskie Izabela i Paweł 
MARCINKÓW                                  NOWY CZŁONEK ZSZP

92

92.  Marcinków Paweł Gospodarstwo Szkółkarskie Izabela i Paweł 
MARCINKÓW                                  NOWY CZŁONEK ZSZP

92

93.  Marcinków Szymon Gospodarstwo Szkółkarskie Izabela i Paweł 
MARCINKÓW                                  NOWY CZŁONEK ZSZP

92

94.  Marczyński Paweł CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka 
komandytowa 44

95.  Marczyński Szczepan CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka 
komandytowa 44

96.  Matusiak Anna Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Anna 
MATUSIAK 94

97.  Michalik Tomasz VITROFLORA Grupa Producentów Sp. z o.o. 140

98.  Milczyński Mateusz Szkółka Krzewów Ozdobnych Maciej i Mateusz 
MILCZYŃSKI 95
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99.  Mizak Adam Szkółki Drzew Alejowych i Krzewów Ozdobnych 
MIZAK 96

100.  Mizak Leszek Szkółki Drzew Alejowych i Krzewów Ozdobnych 
MIZAK 96

101.  Mizak Przemysław Szkółki Drzew Alejowych i Krzewów Ozdobnych 
MIZAK 96

102.  Mróz Helena PARK-M Produkcja Roślin Krzysztof Mróz 105

103.  Mróz Krzysztof PARK-M Produkcja Roślin Krzysztof Mróz 105

104.  Mykita Wiesław Szkółka Roślin Ozdobnych MYKITA i SZYMAŃSKI 97

105.  Niedźwiedź Jacek Szkółkarstwo Owocowo-Ozdobne Jacek NIEDŹWIEDŹ 98

106.  Nowacki Krzysztof Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych NOWACKI 
Krzysztof 99

107.  Nowaczyk Jan Szkółka NOWACZYK 100

108.  Nowaczyk Nikodem Szkółka NOWACZYK 100

109.  Nowakowski Łukasz Gospodarstwo Szkółkarskie ARNO NOWY CZŁONEK ZSZP 32

110.  Nowakowski Ryszard Gospodarstwo Szkółkarskie ARNO NOWY CZŁONEK ZSZP 32

111.  Nowicka Elżbieta Szkółka Roślin Ozdobnych mgr inż. Elżbieta 
NOWICKA 101

112.  Nowicki Romuald Szkółka Roślin Ozdobnych mgr inż. Elżbieta 
NOWICKA 101

113.  Orszulak Mieczysław Gospodarstwo Szkółkarskie E. i M. ORSZULAK, K. i 
Ł. Hudaszek 103

114.  Panek Anna Gospodarstwo Specjalistyczne PANEK Dariusz Panek 104

115.  Panek Dariusz Gospodarstwo Specjalistyczne PANEK Dariusz Panek 104

116.  Panek Przemysław Gospodarstwo Specjalistyczne PANEK Dariusz Panek 104

117.  Pawica Jerzy Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Anna i Jerzy 
PAWICA 106

118.  Pawlak Mariusz Szkółka Krzewów Ozdobnych PAWLAK 107

119.  Pelc Krzysztof
Szkółka Roślin Owocowych i Ozdobnych w 
Pojemnikach „Józefina” WAWRUCH Ryszard, Pelc 
Krzysztof

142
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120.  Pełka Leszek DUET s.j., Konopka, Pełka 54

121.  Pełka Łukasz DUET s.j., Konopka, Pełka 54

122.  Piaseczna Karolina Gospodarstwo Szkółkarskie Karolina PIASECZNA 108

123.  Piątkowska-Krzewicka 
Anita Szkółka Drzew i Krzewów - Karol PIĄTKOWSKI 109

124.  Piątkowski Artur Szkółka Drzew i Krzewów - Karol PIĄTKOWSKI 109

125.  Piątkowski Karol Szkółka Drzew i Krzewów - Karol PIĄTKOWSKI 109

126.  Piech Bogdan Szkółka PIECH 110

127.  Piech Joanna Szkółka PIECH 110

128.  Piekiełko Jan Szkółka Krzewów Ozdobnych  
Justyna & Jan PIEKIEŁKO              NOWY CZŁONEK ZSZP

111

129.  Piotrowski Władysław CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka 
komandytowa 44

130.  Popowicz Mirosław Gospodarstwo Ogrodnicze „Waganowice” Paulina 
KUSIBAB-POPOWICZ i Mirosław POPOWICZ S.C. 86

131.  Potrzebowski Łukasz Gospodarstwo Szkółkarskie Andrzej 
POTRZEBOWSKI 116

132.  Pudełek Eugeniusz Szkółka Krzewów Ozdobnych PUDEŁEK 117

133.  Pudełko Adam Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Danuta 
PUDEŁKO 119

134.  Pudełko Antoni Szkółka Krzewów Ozdobnych Antoni PUDEŁKO 118

135.  Pudełko Danuta Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Danuta 
PUDEŁKO 119

136.  Rafaląt Andrzej CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o. Spółka 
komandytowa 44

137.  Rogozińska Ewa Szkółka Roślin Ozdobnych – SKALNIAK  
Ewa i Bartosz Rogozińscy                NOWY CZŁONEK ZSZP

121

138.  Rogoziński Bartosz Szkółka Roślin Ozdobnych – SKALNIAK  
Ewa i Bartosz Rogozińscy                NOWY CZŁONEK ZSZP

121

139.  Rytel Karolina Gospodarstwo Specjalistyczne PANEK Dariusz Panek 104

140.  Skibicka Danuta Gospodarstwo Sadowniczo Szkółkarskie SKIBICCY 122
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141.  Skibicki Mirosław Gospodarstwo Sadowniczo Szkółkarskie SKIBICCY 122

142.  Skibicki Rafał Gospodarstwo Sadowniczo Szkółkarskie SKIBICCY 122

143.  Słota Józef Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych SŁOTA 123

144.  Słowiński Krzysztof Szkółka SŁOWIŃSCY Krzysztof Słowiński 124

145.  Smolin Jerzy Gospodarstwo Rolniczo-Ogrodnicze  
Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Jerzy SMOLIN 125

146.  Sójka Krzysztof Szkółki SÓJKA Gospodarstwo Szkółkarskie 126

147.  Starzyński Jerzy PLANTPOL Sp. z o.o. Produkcja i Hodowla Roślin 
Ozdobnych 113

148.  Sułek Adam Adam SUŁEK Szkółka Drzew Owocowych 127

149.  Sutkowska Karolina Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych SUTKOWSCY 128

150.  Sutkowski Michał Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych SUTKOWSCY 128

151.  Szaniawska Joanna ACROCONA Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych 
Joanna Szaniawska 31

152.  Szczepaniak Elżbieta ACROCONA Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych 
Joanna Szaniawska 31

153.  Szewczyk Janusz Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Maria i Janusz 
SZEWCZYK 129

154.  Szklarzewska Marzena Gospodarstwo Ogrodnicze M. i J. SZKLARZEWSCY 130

155.  Szklarzewski Józef Gospodarstwo Ogrodnicze M. i J. SZKLARZEWSCY 130

156.  Szmit Bronisław Szkółka SZMIT 131

157.  Szmit Bronisław Jan Szkółka SZMIT 131

158.  Szmit Joanna Szkółka SZMIT 131

159.  Szmit-Siewruk 
Magdalena Szkółka SZMIT 131

160.  Szmit-Wodzyńska Julia Szkółka SZMIT 131

161.  Szpakowski Tadeusz Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych SZPAKOWSCY 132
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162.  Szydło Wiesław Szkółka Roślin Ozdobnych Wiesław SZYDŁO 133

163.  Szymanowski 
Bartłomiej

Szkółka Krzewów Ozdobnych „Szymanowski” mgr inż. 
Bartłomiej SZYMANOWSKI 134

164.  Szymański Piotr Szkółka Roślin Ozdobnych MYKITA i SZYMAŃSKI 97

165.  Teodorkiewicz Kamil TEODORKIEWICZ Gospodarstwo Szkółkarskie 135

166.  Tepper Elżbieta Gospodarstwo Ogrodnicze Elżbieta i Janusz TEPPER 136

167.  Tepper Karol Gospodarstwo Ogrodnicze Elżbieta i Janusz TEPPER 136

168.  Tepper Waldemar Gospodarstwo Ogrodnicze  
Elżbieta i Janusz TEPPER               NOWY CZŁONEK ZSZP

136

169.  Tomszak Dorota Szkółka Krzewów Ozdobnych  
TOMSZAK Sylwester i Dorota 137

170.  Tomszak Sylwester Szkółka Krzewów Ozdobnych  
TOMSZAK Sylwester i Dorota 137

171.  Tomżyńska Magdalena TOMŻYŃSKI Szkółka Roślin 138

172.  Tomżyński Gabriel TOMŻYŃSKI Szkółka Roślin 138

173.  Tomżyński Łukasz TOMŻYŃSKI Szkółka Roślin 138

174.  Tuczyński Edward ŻYWOTNIK Zakład Szkółkarski Edward Tuczyński 153

175.  Uliński Grzegorz Szkółkarstwo Ozdobne ULIŃSCY 139

176.  Walaszczyk Aleksander Szkółka Krzewów Ozdobnych mgr inż. Aleksander 
WALASZCZYK, mgr inż. Marcin Walaszczyk 141

177.  Wangryn-Dudek Ewa POL-PLANTS Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych 
Kamil Dudek 114

178.  Wawruch Ryszard
Szkółka Roślin Owocowych i Ozdobnych w 
Pojemnikach „Józefina” WAWRUCH Ryszard, Pelc 
Krzysztof

142

179.  Ważyński Adam Szkółki Roślin Ozdobnych WAŻYŃSCY 143

180.  Ważyński Bartłomiej Szkółki Roślin Ozdobnych WAŻYŃSCY 143

181.  Ważyński Marcel Szkółki Roślin Ozdobnych WAŻYŃSCY 143



L.p.
nazwisko i imię
name
фамилия, имя

nazwa szkółki
nursery name
название питомника st

ro
na

pa
ge

 n
um

be
r

ст
ра

ни
цa

CZŁONKOWIE ZWYCZAJNI

AL
FA

BE
TY

CZ
NY

 S
PI

S 
CZ

ŁO
NK

Ó
W

 Z
W

IĄ
ZK

U 
SZ

KÓ
Ł K

A R
ZY

 P
O

LS
KI

CH
ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH

24 www.zszp.pl                www.e-katalogrosl in.pl

182.  Widaj Krystyna ACROCONA Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych 
Joanna Szaniawska 31

183.  Wilkiel Rafał Gospodarstwo Szkółkarskie Jurgielewicz-WILKIEL 144

184.  Wolska-Barańska 
Aleksandra WOLSKI - Kwalifikowane Szkółki Owocowe i Ozdobne 145

185.  Wolski Jacek WOLSKI - Kwalifikowane Szkółki Owocowe i Ozdobne 145

186.  Wójcik Patryk Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych IGLAK 67

187.  Wójcik Robert Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych IGLAK 67

188.  Wójcik-Kager Anna ZIELONE WZGÓRZE Szkółka Roślin Ozdobnych 
Anna Wójcik-Kager 150

189.  Wrona Bartosz BÓR Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych 39

190.  Wrona Bożena BÓR Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych 39

191.  Wrona Katarzyna BÓR Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych 39

192.  Wróblewska Anna Gospodarstwo Szkółkarskie WRÓBLEWSCY 146

193.  Wróblewska Zenona Gospodarstwo Szkółkarskie WRÓBLEWSCY 146

194.  Wróblewski Wojciech Gospodarstwo Szkółkarskie WRÓBLEWSCY 146

195.  Wyka Marcin Gospodarstwo Ogrodnicze Aleksandra KUSIBAB-
WYKA 87

196.  Zajda Tomasz Szkółka Krzewów Ozdobnych Włodzimierz ZAJDA 148

197.  Zajda Włodzimierz Szkółka Krzewów Ozdobnych Włodzimierz ZAJDA 148

198.  Zymon Stanisław ZYMON Szkółka Krzewów Ozdobnych 151

199. Żurek Antoni Gospodarstwo Szkółkarskie Antoni ŻUREK 152
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1.  Bigoszyńska-Łazucka 
Maria Gospodarstwo Szkółkarskie ŁAZUCCY 89

2.  Bigoszyński-Łazucki 
Jan Gospodarstwo Szkółkarskie ŁAZUCCY 89

3.  Byczkowski Zbigniew Szkółka BYCZKOWSCY Krzysztof Byczkowski 40

4.  Ciesielski Marceli CIESIELSKI Stefan Gospodarstwo Szkółkarskie 43

5.  Grudziński Józef Szkółkarstwo Ozdobne –"Metalex" Józef 
GRUDZIŃSKI 62

6.  Kapias Bronisław   

7.  Konik Bernadeta Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych i Ozdobnych 
"Conica" Joanna KONIK-KRZYŻOWSKA 74

8.  Kulas Kazimiera   

9. Milczyński Maciej Szkółka Krzewów Ozdobnych Maciej i Mateusz 
MILCZYŃSKI 95

10. Rudaś-Marcinkowska 
Jolanta Byliny w Pojemnikach J.J. MARCINKOWSCY 91

11. Szczerba Maria   

12. Uliński Adam Szkółkarstwo Ozdobne ULIŃSCY 139
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Szkółka Krzewów i Drzew Ozdobnych   
Krystyna i Stanisław ABRAM

ul. Szeroka 43 
PL 43-450 Ustroń
województwo śląskie
tel. kom. (+48) 662 55 66 81
e-mail: poczta@abram-szkolka.com.pl
www.abram-szkolka.com.pl
członkiem ZSzP jest Krystyna Abram
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

Szkółka rodzinna z ponad 40 letnią tradycją. Polecamy szeroki wybór drzew liściastych i iglastych,  
w tym form alejowych i parkowych. Oferujemy materiał z gruntu i w pojemnikach.

 A family nursery with over 40 years of tradition. We recommend a wide range of deciduous and coniferous trees,  
including avenue and park trees. We offer field and container grown nursery stock. 

 Ceмейный питомник с более чем 40-летнией традицией. Предлагаем большой выбор лиственных 
и хвойных деревьев, в том числе аллейных и парковых. В нашей оферте имеется материал из грун-
та и в контейнерах.

powierzchnia brutto 4,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 3,5 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 0,5 ha
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Szkółka z wieloletnią tradycją, położona na południu Warszawy. Od roku 2004 funkcjonuje pod 
nazwą „ACROCONA”. Oferujemy rośliny iglaste, liściaste oraz formy szczepione w pojemnikach. 
Ofertę kierujemy do odbiorców hurtowych i detalicznych. 

 A nursery with many years of tradition, situated south of Warsaw. It was named “ACROCONA” in 2004. We 
offer coniferous, deciduous and grafted plants in containers. We dedicate our offer to wholesalers and retail 
recipients.  

 Питомник с многолетними традициями, расположенный на юге Варшавы. С 2004 года действует 
под названием „ACROCONA”. Предлагаем хвойные и лиственные растения, а также привитые фор- 
мы в контейнерах. Наше предложение направлено оптовым и индивидуальным потребителям. 

ACROCONA 
Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych

ul. Wilanowska 1 
PL 05-509 Józefosław
województwo mazowieckie
tel./fax (+48 22) 750 75 45
e-mail: biuro@acrocona.pl
www.acrocona.pl
członkami ZSzP są: Joanna Szaniawska,
Elżbieta Szczepaniak, Krystyna Widaj
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

powierzchnia brutto 7,5 ha • powierzchnia upraw gruntowych 2,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 3,5 ha

Warszawa

Piaseczno

Energetyczna

Ogro
do

wa

Geodetów
TOYOTA

AUCHAN

Wilanowska
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ARNO Gospodarstwo Szkółkarskie

Lewiczyn 77A
PL 05-622 Belsk Duży
województwo mazowieckie
tel. (+48 48) 661 17 79
tel. kom. (+48) 722 09 97 60
szkolka@arno.agro.pl
www.arno.agro.pl
Członkami ZSzP są: Ryszard Nowakowski, 
Łukasz Nowakowski (nowi członkowie ZSzP)
Firma prowadzi sprzedaż hurtową

Rok założenia szkółki: 1987. Oferujemy do sprzedaży hurtowej kwalifikowany materiał
- Drzewa owocowe: jabłoni, grusz, wiśni, śliw i czereśni. 
- Krzewy borówki wysokiej. 
- Podkładki wegetatywne dla jabłoni, gruszy i czereśni. 
- Podkładki generatywne: Wangenheima S, Antypka. 
- Podkładki szczepione
- Produkcja sadzonek malin.

 Date of establishment of nursery: 1987. We offer for wholesale qualified nursery stock
- Fruit trees: apple, pear, cherry, plum, sweet cherry.
- Shrubs of highbush blueberry.
- Wegetative rootstocks for apple, pear, sweet cherry.
- Generative rootstocks:  Wangenheim S, Mahaleb cherry. 
- Grafted rootstocks. 

 Питомник был основан в 1987 году. В нашем предложении имеется квалифицированный материал 
для оптовой продажи.
- Плодовые деревья: яблоня, груша, вишня, слива и черешня.
- кусты черники высокорослой
- вегетативные подвои для яблони, груши и черешни 
- подвои генеративные: Wangenheima S, Antypka.
- привитые подвои 
powierzchnia brutto 660,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 60,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 2,0 ha

Długowola

Lewiczyn

Oczesały

Strzyże

Budy-StrzyżeKatowice

Grójec
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Żyrardów
autostrada A2
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Józefów

Skurów

Mszczonów
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Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie  
Danuta i Jerzy BAJEROWSCY

Jarosty, ul. Miła 64 
PL 97-310 Moszczenica
województwo łódzkie
tel./fax (+48 44) 646 22 03
tel. kom. (+48) 604 37 21 99
e-mail: bajerowski@poczta.fm
członkami ZSzP są: 
Danuta Bajerowska, Jerzy Bajerowski
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

Szkółka założona w 1987 roku. Oferujemy drzewa, krzewy iglaste a także liściaste; materiał szkół-
karski do zalesień i zadrzewień.

 The nursery was established in 1987. We offer coniferous and deciduous trees and shrubs; nursery stock for 
forestry and plantings.  

 Питомник был основан в 1987 году. Предлагаем лиственные и хвойные деревья и кустарники; по-
садочный материал для лесоразведения и озеленения.

powierzchnia brutto 20,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 3,5 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 1,0 ha
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Elżbieta i Włodzisław BARCIKOWSCY 
Szkółka Bylin, Traw, Paproci, Ziół i Krzewów

powierzchnia brutto 25,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 9,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 15,0 ha

ul. Mogileńska 14
PL 88-170 Pakość
GPS: 52°47’43.179” N
 18°4’14.343” E
województwo kujawsko-pomorskie
tel. kom. (+48) 509 12 66 36, (+48) 509 12 66 37,
(+48) 603 39 27 80
e-mail: biuro@barcikowscy.eu
marketing@barcikowscy.eu
www.barcikowscy.eu
www.sklep.barcikowscy.eu
członkami ZSzP są: Włodzisław Barcikowski, Elżbieta Barcikowska 
Firma prowadzi sprzedaż hurtową, detaliczną i wysyłkową

Nasza Szkółka od ponad 30 lat specjalizuje się w produkcji roślin ozdobnych: bylin, traw, paproci i ziół. Mamy 
w swojej ofercie ponad 3000 odmian i gatunków, w tym wiele nowości. Ponadto, posiadamy jedne z naj-
większych w Polsce dostępnych w regularnej sprzedaży kolekcje liliowców i funkii. Od 5 lat poszerzyliśmy 
swój asortyment także o krzewy i drzewa iglaste i liściaste. Materiał szkółkarski oferujemy przez cały rok  
w pojemnikach od P9 do C30. Bierzemy udział w wystawach krajowych i zagranicznych, na których nasze 
rośliny i stoiska są doceniane i nagradzane. Jesteśmy członkiem Polskiego Stowarzyszenia Dachy Zielone  
i rzeczoznawcą NOT w tym zakresie. Oferujemy bezpłatne, fachowe doradztwo i towar wysokiej jakości.

 Our Nursery for over 30 years has been specializing in prodution of ornamental plants: perennials, grasses, herns and 
herbs. We have in our offer over 3000 varieties and species, including many novelties. Above that we have one of the biggest 
in Poland, available in sale, collection of daylilies and hostas. Since 5 years we have spread our assortment with coniferous 
and deciduous shrubs and trees. The nursery stock is offered all year long in containers from P9 up to C30. We are participa-
ting in domestic and foreign exhibitions, where our plants and stands are appreciated and awarded. 
We are member of Polskie Stowarzyszenie Dachy Zielone (Polish Association of Green Roof) and NOT expert in this field. We 
offer free of charge, professional advice and high quality plants.

 Наш питомник уже более 30 лет специализируется на производстве декоративных растений: многолетников, папо-
ротников, декоративных и лекарственных трав, а также трав, применяемых в кулинарии. В нашем предложении имеет-
ся свыше 3000 сортов и видов, в том числе и много новинок. Кроме этого, имеем одни из крупнейших в Польше коллекций 
лилейников и функий. Пять лет тому назад мы расширили наш ассортимент, включив в него также хвойные и листвен-
ные деревья и кустарники. Посадочный материал предлагается в течение всего года в контейнерах размером от Р9 до 
С30. Наш питомник принимает участие в выставках, как в Польше, так и за рубежом, где наши растения получают высо-
кую оценку и награждаются. Мы являемся членом Польской ассоциации зеленых крыш и экспертом Главной технической 
организации в этой области. Предлагаем бесплатную профессиональную консультацию и высококачаственный товар. 
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Gospodarstwo Ogrodnicze 
W.U. BEREZIŃSCY

Tuszynek Majoracki, ul. Starościańska 19A
PL 95-080 Tuszyn
GPS: 51°35’33.09”N
 19°32’31.542”E 
województwo łódzkie
tel. kom. (+48) 605 04 36 84, (+48) 609 10 13 46
e-mail: berez1@agro-plant.com.pl, darekhoft@wp.pl
www.berezinski.pl
członkami ZSzP są: Włodzimierz Bereziński, Dariusz Hoft
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

Specjalizujemy się w produkcji żywotników, ale nasza oferta obejmuje również szeroki asortyment 
roślin iglastych i liściastych jako młodzież oraz rośliny dorosłe. Produkujemy również sadzonki 
aronii i jagody kamczackiej. Prowadzimy uprawy gruntowe, kontenerowe i pod osłonami.

 We specialize in production of Thuja, but our offer covers as well wide assortment of coniferous and decidu-
ous plants as the nursery stock and adult material. We produce also cuttings of chokeberry and blue honey-
suckle. We have plants from the field, container and from under the covers. 

 Мы специализируемся на производстве туи, но наше предложение охватывает также широкий ассор-
тимент хвойных и лиственных растений, как молодых, так и взрослых. Производим тоже саженцы аронии 
и жимолости камчатской. Растения выращиваются как в открытом грунте и контейнерах, так и в за-
крытом грунте.

powierzchnia brutto 110,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 25,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 2,0 ha
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Nowe Olszyny 8 
PL 09-142 Załuski
województwo mazowieckie
tel. (+48 23) 664 12 93
fax (+48 23) 661 95 67
tel. kom. (+48) 601 30 10 64, (+48) 604 97 89 41
e-mail: bielicki@bielicki.com.pl
www.bielicki.com.pl
członkami ZSzP są: 
Krzysztof Bielicki, Hubert Bielicki 
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną 

Szkółka Krzewów Ozdobnych Krzysztof BIELICKI

powierzchnia brutto 18,5 ha • powierzchnia upraw gruntowych 4,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 2,0 ha

Początkiem szkółki była założona 30 lat temu kolekcja różaneczników i azalii. Posłużyła jako podsta-
wowa do produkcji sprawdzonych w naszym klimacie roślin. Obecnie specjalnością szkółki są ma-
gnolie (w tym najnowsze licencjonowane odmiany) oraz różaneczniki i azalie (duże egzemplarze).

 The nursery was established 30 years ago with the collection of rhododendrons and azaleas. That was the 
base for production of plants suitable for our climate. Nowadays the nursery specializes in magnolias (including 
the latest licensed varieties), rhododendrons and azaleas (large specimen).

 Начало питомнику положила основанная 30 лет тому назад коллекция рододендронов и азалий. Она 
стала основой для производства растений, оправдавших свою пригодность в наших климатических 
условиях. В настоящее время наш питомник специализируется на магнолиях (в том числе новейших 
лицензионных сортах), а также рододендронах и азалиях (крупные экземпляры).
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Oferujemy krzewy liściaste, iglaste, wrzosowate, pnącza, formy szczepione iglaste i liścia-
ste. Krzewy owocowe: borówka wysoka w multiplatach, P10, C2, jagoda kamczacka, malina,  
jeżyna, kiwi, winorośl, pigwowiec, żurawina, aronia, jagoda goji.

 We offer deciduous and coniferous shrubs, Ericaceae plants, climbers, grafted forms of coniferous and 
deciduous plants. Fruit shrubs: highbush blueberry in multiplats, P10,C2, Lonicera kamtschatica, raspberry, 
blackberry, kiwi, grapes, Japanese quince, cranberry, aronia, Chinese wolfberries (goji berries).

 В предложении имеются лиственные и хвойные кустарники, вересковые, лианы, привитые хвойные и 
лиственные формы, а также плодовые кустарники: голубика высокорослая в мультиплатах Р10, С2, жи-
молость камчатская, малина, ежевика, актинидия (киви),  виноград, хеномелес (айва),  клюква, арония, 
ягода гойи.

Szkółka Krzewów Ozdobnych Andrzej BLABUŚ

Biała - Kopiec 85a
PL 98-350 Biała
sprzedaż hurtowa - Radomina 9a
województwo łódzkie
tel. (+48 43) 841 91 88, (+48 43) 841 81 60
tel. kom. (+48) 601 30 86 08
e-mail: blabus@blabus.pl
www.blabus.pl
członkiem ZSzP jest Andrzej Blabuś
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną 

powierzchnia brutto 55,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 15,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 25,0 ha

Hydrangea pan. Magical Mont Blanc ®

Hydrangea arb. Ruby Annabelle ®

Magnolia soul. Black Tulip ®

Magnolia soul. Cameo ®



ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH

www.zszp.pl                www.e-katalogrosl in.pl

AL
FA

BE
TY

CZ
NY

 S
PI

S 
SZ

KÓ
ŁE

K

38

Prymusowa Wola 60c
PL 26-332 Sławno
województwo łódzkie
tel./fax (+48 44) 757 36 32
tel. (+48) 726 77 24 55 – sprzedaż wysyłkowa
tel. kom. (+48) 601 36 79 59
e-mail: bojanowskiszkolka@gmail.com
www.bojanowskiszkolka.pl
członkiem ZSzP jest Michał Bojanowski
Firma prowadzi sprzedaż hurtową, detaliczną i wysyłkową

powierzchnia brutto 50,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 30,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 3,0 ha

Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych 
i Zalesieniowych Michał BOJANOWSKI
Oferujemy młody materiał iglasty i liściasty: siewki, ukorzenione sadzonki, podkładki drzew ozdob-
nych, sadzonki na plantacje choinkowe, choinki, drzewa i krzewy do dalszej produkcji oraz do na-
sadzeń przydrożnych. Rośliny uprawiane są w multiplatach, pojemnikach P9, C2, C3 i w gruncie.

 We offer young coniferous and deciduous nursery stock: seedlings, rooted cuttings, rootstocks of ornamental 
trees, cuttings for Christmas’ tree plantations, Christmas trees, trees and shrubs for further production and for 
roadside plantings. Plants are grown in multiplats, P9, C2 and C3 containers and bareroot. 

 Предлагаем молодой хвойный и лиственный материал: сеянцы, укоренившиеся черенки, подвои декора-
тивных растений, саженцы для елочных плантаций, елки, деревья и кустарники для последующей селек-
ции и посадки вдоль дорог. Растения выращиваются в мультиплатах, контейнерах Р9, С2, С3 и в грунте.
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BÓR Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych 

Boleścice 58
28-340 Boleścice 
GPS: 50°35’24.7”N, 20°08’17.6”E
województwo świętokrzyskie
tel. (+48 41) 381 20 04
fax (+48 41) 381 24 80
tel. kom. (+48) 661 213 113
e-mail: bor@szkolkabor.pl
www.szkolkabor.pl
członkami ZSzP są: 
Bożena Wrona, Katarzyna Wrona, Bartosz Wrona
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną 

Produkujemy duże partie jednolitego materiału z przeznaczeniem na rynek krajowy i eksport. 
Specjalnością szkółki są pienne formy szczepionych roślin liściastych, rośliny rzadko spotykane  
i nowości. Oferujemy: drzewa, krzewy iglaste i liściaste w pojemnikach, drzewa alejowe, pnącza  
i młody materiał do dalszej produkcji. Nasze rośliny to jest to, czego potrzebujesz.

 We produce big amounts of homogenous nursery stock destined for the domestic market and export. We 
specialize in standard forms of grafted deciduous trees and shrubs, new varieties and rare plants. We offer: 
container grown coniferous and deciduous trees and shrubs, street trees, climbers, young nursery stock desti-
ned for further production. Our plants are what you need.

 Производим большие партии однородного материала для внутреннего рынка и на экспорт. Наша 
специальность это штамбовые формы привитых лиственных растений, редкие растения и новинки. 
Предлагаем: деревья, хвойные и лиственные кустарники в контейнерах, аллейные растения, лианы  
и молодой материал для дальнейшего производства. Наши растения это то, в чем вы нуждаетесь.

powierzchnia brutto 55,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 11,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 25,0 ha
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SZKÓŁKA BYCZKOWSCY
Krzysztof Byczkowski

powierzchnia brutto 40,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 30,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 4,5 ha

Glinka Duchowna, ul. Słowackiego 15 
PL 62-025 Kostrzyn Wielkopolski
województwo wielkopolskie
tel. kom. (+48) 506 99 33 93, (+48) 797 74 82 12
e-mail: info@byczkowscy.pl
www.byczkowscy.pl
członkami ZSzP są: 
Krzysztof Byczkowski 
i Zbigniew Byczkowski (członek senior ZSzP)
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną 

Szkółka Byczkowscy jest firmą z 60-letnią tradycją. Oferujemy bogaty asortyment roślin ozdob-
nych: drzew alejowych, krzewów liściastych i iglastych oraz trawy i byliny.

 The nursery BYCZKOWSCY is the company with 60 years of tradition. We offer wide assortment of orna-
mental plants: avenue trees, deciduous and coniferous shrubs and grasses and perennials.

 Питомник Byczkowscy это фирма с 60-летней историей и сложившейся за этот период традици-
ей. Предлагаем богатый ассортимент декоративных растений: аллейные деревья, лиственные и 
хвойные кустарники, а также травянистые растения и многолетники.
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Szkółka Wielbark - Chełstowski
Maciej CHEŁSTOWSKI 

ul. Czarnieckiego 5
PL 12-160 Wielbark
województwo warmińsko-mazurskie
fax (+48 89) 621 80 86
tel. kom. (+48) 604 18 52 42, (+48) 606 10 62 42
e-mail: biuro@szkolka-wielbark.pl
www.szkolka-wielbark.pl
członkiem ZSzP jest Maciej Chełstowski
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

Profil produkcji: Produkujemy krzewy iglaste i liściaste w pojemnikach C2, C3, C5.
Młody materiał iglasty i liściasty: siewki, podkładki oraz sadzonki na plantacje choinkowe. Rośliny 
uprawiane są w multiplatach, pojemnikach P7, P9, P11.

 Range of production: We produce coniferous and deciduous shrubs in containers C2,C3 and C5. Young 
coniferous and deciduous nursery stock: seedlings, rootstocks and cuttings for X-mass tree plantation. Plants 
cultivated in multiplats, containers P7, P9, P11.

 Профиль производства: Выращиваем хвойные и лиственные кустарники в контейнерах С2, С3, 
С5. Молодой хвойный и лиственный посадочный материал: сеянцы, подвои, а также саженцы для 
елочных плантаций. Растения выращиваются в мультиплатах, контейнерах Р7, Р9, Р11.

powierzchnia brutto 8,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 3,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 2,0 ha
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Gospodarstwo Szkółkarskie CIEPŁUCHA  

powierzchnia brutto 95,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 10,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 35,0 ha

ul. Górna 50
PL 95-050 Konstantynów Łódzki
województwo łódzkie
tel. (+48 42) 211 18 00
Rzesznikowo 42, PL 78-125 Rymań 
woj. zachodniopomorskie
tel. (+48 94) 358 32 47
tel. kom. (+48) 608 62 89 70
e-mail: info@cieplucha.com.pl
www.cieplucha.com.pl
członkami ZSzP są: Jan Ciepłucha, Anna Ciepłucha-Kowalska,
Krzysztof Kowalski
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną, wysyłkową detaliczną

Szkółka specjalizuje się w produkcji:
- roślin wrzosowatych: różaneczników, azalii
- borówki amerykańskiej i innych roślin owocowych
- magnolii
- drzew i krzewów szczepionych
- krzewów róż.

 The nursery specializes in the production of:
- rhododendrons, azaleas
- highbush blueberry and other fruit plants
- magnolias
- trees and shrubs - grafted
- roses.

 Питомник специализируется на производстве:
- вересковых растений: рододендронов, азалий
- голубики высокой и других плодовых растений
- магнолий
- деревьев и кустарников привитых
- розовых кустов.

Konstantynów
dzki

d

Kalisz
Piotrków Tryb.

Lutomiersk

Porszewice

Warszawa
Pozna

71

71

710
710

SZK KA

Ner

Centrum
Ogrodnicze



ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICHZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH

www.zszp.pl                www.e-katalogrosl in.pl

ALFABETYCZNY SPIS SZKÓ
ŁEK

43

CIESIELSKI Stefan 
Gospodarstwo Szkółkarskie

powierzchnia brutto 20,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 8,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 2,0 ha

Jesteśmy firmą z ponad 50-letnią tradycją. Oferujemy krzewy róż z gruntu i w pojemnikach, odmia-
ny amatorskie (w tym pienne i okrywowe) i do uprawy szklarniowej, szczepione wierzby pienne, 
lilaki. 

 We have more than 50 years of nursery tradition. We offer container and field grown rose bushes, amateur 
varieties (including standard forms and groundcovers), roses for greenhouse growing; standard and grafted 
willows and lilacs.

 Мы имеем свыше 50-летнюю традицию. Предлагаем кусты роз из грунта и в контейнерах, люби-
тельские (в том числе штамбовые и почвопокровные) и тепличные сорта, привитые штамбовые 
ивы и сирень.

Batkowo 8
PL 88-100 Inowrocław 
GPS: 52°46’17.4947’’N, 18°12’39.7937’’E
województwo kujawsko-pomorskie
tel./fax (+48 52) 353 84 10
tel. kom. (+48) 692 363 916, (+48) 606 412 512
e-mail: stefan@ciesielski.agro.pl
www.ciesielski.agro.pl
członkami ZSzP są: 
Stefan Ciesielski, Marceli Ciesielski (członek senior ZSzP)
Firma prowadzi sprzedaż wyłącznie hurtową
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CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o.
Spółka komandytowa

ul. Duchnicka 27
PL 05-800 Pruszków
GPS: 52°19’2449”N, 20°79’2094”E
województwo mazowieckie
tel. (+48 22) 722 26 64
fax (+48 22) 722 26 63
e-mail: clematis1@clematis.com.pl
www.clematis.com.pl
członkami ZSzP są: 
Szczepan Marczyński, Władysław Piotrowski, 
Andrzej Gruszczyński, Andrzej Rafaląt, 
Paweł Marczyński
Firma prowadzi sprzedaż wyłącznie hurtową

powierzchnia brutto 9,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 0,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 6,0 ha

Wysoka jakość - szeroki asortyment i własne odmiany - konkurencyjne ceny
Oferujemy:
- powojniki i inne pnącza w barwnych pojemnikach C2 i większych,
- aktinidie (mini kiwi) i inne pnącza oraz krzewy owocowe w barwnych pojemnikach C2,
- krzewy ozdobne, byliny i trawy w barwnych pojemnikach C2,
- niskie rośliny okrywowe w pojemnikach P9 i C2.

 High quality – wide assortment and own varieties – competitive prices
We offer: 
- clematises and other climbers in colorful containers C2 and bigger,
- actinidias (mini kiwi), other climbers and fruit plants in colorful containers C2 
- low groundcovering plants in C2 and P9 containers. 

 Высокое качество – широкий ассортимент и собственные сорта – конкурентные цены.
Предлагаем:
- Клематисы и другие вьющиеся в контейнерах С2 и больше.
- актинидии (мини киви и другие вьющиеся а также плодовые кустарники в разноцветных контейнерах С2
- декоративные кустарники, многолетники и травы в разноцветных контейнерах С2
- низкорослые почвопокровные растения в контейнерах Р9 и С2.
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CUR J.Z.W. Hurtownia Szkółkarska

Jesteśmy firmą z 30 - letnim doświadczeniem. Naszą wizytówką są stare odmiany drzew owocowych, w szcze-
gólności jabłoni. Towar pochodzi z naszej produkcji i jest dostępny z odkrytym systemem korzeniowym oraz 
w donicach, przez cały sezon wegetacyjny. Poza materiałem roślinnym proponujemy naszym klientom arty-
kuły i narzędzia ogrodnicze oraz szkółkarskie, duży wybór środków ochrony roślin i nawozów. Jako nieliczni 
posiadamy w ofercie rośliny i sprzęt do wyrobu nalewek, win, produkcji przetworów i soków. Od niedawna 
posiadamy nowy dział z artykułami pszczelarskimi.

 We are the company with 30 years of experience. Our business card is the old varieties of fruit trees, in particular apple trees. 
Plants come from our production and are available with bareroots and in containers, all along the growing season. Beside nursery 
stock we offer our customers gardening and nursery articles and tools, wide range of plants protection remedies and fertilizers. 
As few we have in our offer interesting plants and appliances necessary for homemade fruit liquor, fruit leathers and juices. A new 
section of apiculture goods is available recently. 

  Мы являемся фирмой с 30-летним опытом. Нашу визитную карточку составляют старые сорта плодовых деревьев, в особенности  
яблоней. Предлагаемый товар это наша продукция и он доступен как с открытой корневой системой, так и  в горшках, в течение 
всего вегетационного периода. Кроме растительного материала предлагаем нашим клиентам товары и инструменты для садовых и 
питомниководческих хозяйств, большой выбор средств защиты растений и удобрений. Мы принадлежим к немногим хозяйствам, в пред-
ложении которых имеются растения и оборудование для изготовления наливок, вина, соков, джемов и т.п. С недавнего времени имеем 
новый отдел с товарами для пчеловодов. 

ul. Pożowska 2
PL 24-130 Końskowola
województwo lubelskie
tel. (+48 81) 881 61 11
fax (+48 81) 881 61 11
tel. kom. (+48) 697 07 94 51
e-mail: jzwcur@wp.pl
www.cur.pl
członkiem ZSzP jest Janina Cur 
Firma prowadzi sprzedaż hurtową, detaliczną i wysyłkową

powierzchnia brutto 3,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 2,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 1,0 ha
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CYRZAN Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych

Garcz, ul. Sianowska 36A
PL 83-333 Chmielno
województwo pomorskie
tel. kom. (+48) 607 218 325, (+48) 601 159 986, 
(+48) 665 228 860
e-mail: cyrzandrzewka@wp.pl
www.cyrzan.com
członkiem ZSzP jest Jarosław Cyrzan
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

Szkółka jest firmą rodzinną. W swojej ofercie mamy krzewy liściaste i iglaste, drzewa alejowe  
w pojemnikach o obwodach od 6-30 cm oraz kilkaset odmian bylin i traw. Serdecznie zapraszamy.

 The nursery is a family company. In our offer we have deciduous and coniferous shrubs, avenue trees in con-
tainers with circuits from 6 to 30 cm and some hundreds varieties of perennials and grasses. We are inviting 
you sincerely.

 Наш питомник явяется семейной фирмой. В нашем предложении имеются лиственные и хвойные 
кустарники, аллейные деревья периметром 6-30 см в контейнерах, а также несколько сот сортов 
многолетников и травянистых растений. Добро пожаловать в наш питомник!

powierzchnia brutto 30,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 14,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 7,0 ha
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DAGLEZJA Artur Maj
Szkółka Roślin Ozdobnych

ul. Okopowa 60
PL 08-500 Ryki
województwo lubelskie
tel. kom. (+48) 604 07 06 47
e-mail: daglezja2@poczta.onet.pl
www.daglezjaryki.pl
członkiem ZSzP jest Artur Maj
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną oraz wysyłkową hurtową i detaliczną

Szeroki wybór roślin iglastych szczepionych z gruntu i w pojemnikach. Najnowsze odmiany na 
rynku ogrodniczym. Bogaty asortyment traw ozdobnych, specjalizacja: miskant chiński. Ogród 
pokazowy z iglakami karłowymi i Narodową Kolekcją Miskantów.

 Wide assortment of grafted coniferous plants grown in the field and in containers. The latest varieties on gar-
dening market. Rich assortment of ornamental grasses, we specialize in Chinese miscanthus. Show garden 
with dwarf conifers and national collection of miscanthus. 
 

 Широкий выбор привитых хвойных растений из грунта и в контейнерах. Новейшие сорта на садовод-
ческом рынке. Богатый ассортимент декоративных трав. Фирма специализируется на мискантусе ки-
тайском. Образцово-показательный сад с карликовыми хвойными растениями и национальной коллекцией 
мискантусов. 

powierzchnia brutto 6,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 4,5 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 0,5 ha
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Szkółka Roślin Ozdobnych DAMMERA 
Wanda Jąkalska

powierzchnia brutto 4,5 ha • powierzchnia upraw gruntowych 2,65 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 1,85 ha

Ogrodnictwo jest rodzinną pasją od 1957 r. Szkółka specjalizuje się od wielu lat w produkcji gatun-
ków Hydrangea: H.paniculata, H.arborescens, H.aspera, H.quercifolia, H.serrata w poj. C3 - C25 
oraz berberysów, róż i bylin w poj. 2 - 7,5l. Oferujemy także szeroki asortyment gatunków liścia-
stych i iglastych w pojemnikach i z gruntu. Szkółka prowadzi również sprzedaż detaliczną.

 Horticulture has been our family’s passion since 1957. The nursery is specialized in production of H.panicu-
lata, H.arborescens, H.aspera, H.quercifolia, H.serrata offered in containers C3 - C25 as well as barberries, 
roses and perennials produced in 2 – 2,7 liters pots. We offer as well wide assortment of deciduous and coni-
ferous species, both field grown and from the containers. We also provide retail sale.

 Садоводство это наше семейное увлечение с 1957 года. Питомник уже много лет специализиру-
ется на производстве видов Hydrangea: H. paniculata, H. arborescens, H. aspera, H. quercifolia, H. serrata 
в контейнерах С3 - С25, а также барбарисов, роз и многолетников в контейнерах 2 - 7,5 л. Предлага-
ем тоже широкий ассортимент лиственных и хвойных пород в контейнерах и из грунта. Питомник 
занимается тоже розничной продажей.

ul. Jeziorna 2a
PL 83-041 Mierzeszyn
województwo pomorskie
tel./fax (+48 58) 683 33 13
tel. kom. (+48) 500 04 55 85
e-mail: dammera@dammera.pl
www.dammera.pl
członkiem ZSzP jest Wanda Jąkalska
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną
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Wipsowo 15
PL 11-010 Barczewo
województwo warmińsko-mazurskie
tel. (+48 89) 514 50 67
fax (+48 89) 514 50 67
tel. kom. (+48) 604 66 52 81, (+48) 604 25 10 79
e-mail: byliny@onet.eu
www.bylinyolsztyn.pl
członkiem ZSzP jest Olga Dąbrowska
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

DĄBROWSCY Olga i Marcin 
Szkółka Bylin
Specjalizujemy się w uprawie bylin, traw ozdobnych i ziół w pojemnikach. W uprawie ponad 1000 
taksonów – sprawdzone, trwałe gatunki i odmiany oraz nowości. Służymy informacją i doradz-
twem w doborze roślin. Oferujemy własny transport roślin.

 We specialize in perennials, ornamental grasses and herbs in containers. In cultivation over 1000 taxa – 
checked and hardy species, varieties and novelties. We offer information and advice in choosing proper plants. 
Delivery by own transport. 

 Мы специализируемся на производстве многолетников, декоративных травянистых растений, 
а также лекарственных трав в контейнерах. Нами выращивается свыше 1000 таксонов – прове-
ренные и стойкие виды и сорта, но также новинки. Предоставляем информацию и консультацию 
относительно подбора растений. Перевозка растений собстенными транспортными средствами.
powierzchnia brutto 26,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 1,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 2,0 ha
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Szkółki Roślin Ozdobnych DĄBRÓWKA

powierzchnia brutto 26,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 10,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 10,0 ha

Szkółka rodzinna istnieje od 1993 roku. Produkujemy rośliny iglaste C2 - C10, liściaste, szczepio-
ne, wrzosowate, rośliny z gruntu, pnącza. Nasze produkty sprzedajemy do centrów ogrodniczych, 
firm wykonujących ogrody oraz eksportujemy do Rosji, Litwy, Łotwy, Ukrainy, Rumunii, Estonii, 
Niemiec.

 The family nursery has been existing since 1993. We produce coniferous plants in C2 - C10 containers, 
deciduous, grafted, Ericaceae plants, field grown plants, climbers. Our products are sold to garden centres, 
companies that arrange gardens and we export to Russia, Lithuania, Latvia, Ukraine, Romania, Estonia, Ger-
many. 

  Семейный питомник, существующий с 1993 г. Производим хвойные растения в контейнерах С2 
– С10, лиственные растения, привитые формы, вересковые, растения открытого грунта, вьющие-
ся. Нашу продукцию поставляем в садовые центры, продаем фирмам, занимающимся устройством 
садов, а также экспортируем в Россию, Литву, Латвию, Украину, Румынию, Эстонию и Германию.

Brudzice, ul. Podgórna 9
PL 97-565 Lgota Wielka
województwo łódzkie
tel./fax (+48 44) 680 11 71, 
tel. kom. (+48) 509 48 16 96, (+48) 503 15 18 49
e-mail: dabrowka@dabrowka.pl
www.dabrowka.pl
członkiem ZSzP jest 
Przemysław Dąbrówka
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną
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Gospodarstwo Ogrodniczo-Rolne 
Agnieszka i Piotr DĘBSCY

powierzchnia brutto 22,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 5,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 10,0 ha

Młynki 120a
PL 24-130 Końskowola 
województwo lubelskie
tel./fax (+48 81) 881 73 21
tel. (+48 81) 881 79 05
e-mail: piotrdebski@braciadebscy.pl
www.braciadebscy.com.pl
członkami ZSzP są: 
Agnieszka Dębska, Piotr Dębski
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

Nasza szkółka istnieje od 45 lat. Założona została przez seniorów rodu Teresę i Mieczysława Dębskich. 
Obecnie istnieją cztery szkółki pod nazwą „Bracia Dębscy”, prowadzone przez Andrzeja, Leszka, Krzysz-
tofa i Piotra Dębskich na obszarze 160 ha. Przy szkółce działa punkt sprzedaży hurtowej i detalicznej. 
Produkujemy drzewa i krzewy liściaste i iglaste z gruntu i w pojemnikach, pnącza, drzewa oraz byliny  
w pojemnikach, młodzież w pojemnikach.

 Our nursery dates back 45 years. It was founded by the seniors in the family – Teresa and Mieczysław Dębscy.  
Currently, there are four nurseries named Bracia Dębscy”, - run by Andrzej, Leszek, Krzysztof and Piotr Dębski on 
an area of 160 ha.  The nursery has a wholesale and retail store. We produce container  and field grown deciduous 
and coniferous trees and shrubs, climbers, trees and perennials in containers, young nursery stock in containers.  

 Нашему питомнику уже 45 лет. Он был основан Тересой и Мечиславом Дембскими. В настоящее 
время существуют четыре питомника под общим названием «Братья Дембские». Они занимают 
площадь 160 га. При питомнике работает пункт оптовой и розничной продажи. Мы выращиваем ли-
ственные и хвойные деревья и кустарники в грунте и в контейнерах, вьющиеся растения, деревья 
и многолетники в контейнерах, молодые растения в контейнерах.
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DĘBSKA Jolanta, DĘBSKI Tomasz
Gospodarstwo Szkółkarskie

powierzchnia brutto 105,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 55,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 50,0 ha

Polecamy krzewy liściaste i iglaste oraz drzewa. W naszym asortymencie znajduje się także szeroki 
wybór traw ozdobnych. Rośliny dostępne są w pojemnikach i z gruntu.

 We recommend deciduous and coniferous shrubs and trees. We have got in our assortment wide choice of 
ornamental grasses as well. Plants are available in containers and field grown.

 Предлагаем лиственные и хвойные кустарники, а также деревья. В нашем ассортименте имеется 
тоже широкий выбор декоративных трав. Растения доступны в контейнерах и из грунта.  

punkt sprzedaży: 
Młynki 130a
PL 24-130 Końskowola
województwo lubelskie
tel./fax (+48 81) 881 72 51
tel. kom. (+48) 605 11 91 10, (+48) 601 93 78 01
e-mail: punkt@braciadebscy.pl
www.braciadebscy.pl
członkami ZSzP są: 
Jolanta Dębska, Tomasz Dębski
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną 
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Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie 
Krzysztof DĘBSKI

powierzchnia brutto 15,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 5,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 5,0 ha

Produkujemy byliny, drzewa i krzewy liściaste.

 We produce perennials, deciduous trees and shrubs.

 Выращиваем многолетники, лиственные деревья и кустарники.

Sielce 16a
PL 24-130 Końskowola 
województwo lubelskie
tel. (+48 81) 881 79 00
fax (+48 81) 881 79 02
tel. kom. (+48) 509 31 82 08
e-mail: krzysztofdebski@braciadebscy.pl
www.braciadebscy.pl
członkiem ZSzP jest Krzysztof Dębski
Firma prowadzi sprzedaż hurtową
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Produkujemy szeroki asortyment roślin iglastych i liściastych w wielkościach standardowych oraz 
wybrane odmiany w pojemnikach do 20 litrów. Polecamy duży materiał szkółkarski z gruntu, drze-
wa liściaste oraz gatunki iglaste z przeznaczeniem na choinki w pojemnikach. Zapraszamy do 
odwiedzenia naszej szkółki!

 We produce a wide choice of coniferous and deciduous plants in standard sizes and selected varieties in 
containers up to 20 liters. We recommend big field grown nursery stock, deciduous trees and coniferous spe-
cies destined for Christmas trees in containers. We invite you to visit our nursery!

 Производим широкий ассортимент хвойных и лиственных растений в горшках от 2 до 20 литров. 
Так же предлагаем крупный посадочный материал из грунта, аллейные деревья, крупные кустарни-
ки, большой ассортимент средних и больших хвойных растений, ель колючая, ель сербская, сосны 
в ассортименте, привитые формы хвойных растений. Приглашаем всех заинтересованных посе-
тить наш питомник!

DUET s.j., Konopka, Pełka

powierzchnia brutto 40,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 30,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 8,0 ha

Emilianów 31 
PL 05-250 Radzymin
województwo mazowieckie
tel./fax (+48 22) 786 68 31
tel. kom. (+48) 602 31 71 62, (+48) 602 25 52 52, 
(+48) 660 06 05 05
e-mail: duet@duetsj.com.pl
www.duetsj.com.pl
członkami ZSzP są:
Leszek Pełka, Witalis Konopka, Łukasz Pełka
Firma prowadzi sprzedaż hurtową, detaliczną i wysyłkową
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Szkółka Drzewek i Krzewów Ozdobnych 
Renata i Janusz DZIAK

ul. Kościuszki 24 
PL 36-020 Tyczyn
GPS: 49.96756, 22.02896
województwo podkarpackie 
tel. (+48 17) 229 37 70 
tel. kom. (+48) 730 54 19 75, (+48) 604 54 19 75, 
(+48) 696 44 00 47 
e-mail: januszdziak@wp.pl 
zamowienia-iglaki-dziak@hotmail.com
www.iglaki-dziak.pl 
członkiem ZSzP jest Janusz Dziak
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

W produkcji oferujemy: 
• drzewa i krzewy iglaste w pojemnikach oraz w gruncie,
• drzewa i krzewy liściaste w pojemnikach oraz w gruncie, 
• krzewy wrzosowate,
• byliny i trawy ozdobne,
• rośliny formowane.

 In production we offer: container and field grown coniferous  trees and shrubs, container and field grown 
deciduous  trees and shrubs, Ericaceae shrubs, ornamental perennials and grasses, shaped plants.

 Предоставляем следующую продукцию: хвойные деревья и кустарники в контейнерах и из  
грунта, лиственные деревья и кустарники в контейнерасх и из грунта, вересковые кустарники, 
многолетники и декоративные травянистые растения, формованные растения.

powierzchnia brutto 18,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 9,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 3,0 ha
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FRUCTOPLANT Sp. z o.o.

powierzchnia brutto 21,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 17,3 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 2,74 ha

Fructoplant Sp z o.o. to firma szkółkarska założona w 2007r. Prowadzi w nowoczesny sposób 
produkcję roślinną opierając się o wiedzę i wieloletnie doświadczenie kilku pokoleń. Specjalizacja 
firmy to produkcja drzew i krzewów owocowych, drzew i krzewów ozdobnych, róż oraz podkładek 
owocowych.

 Fructoplant Ltd. is a nursery company established in 2007. It runs in modern way plants production using 
knowledge and many years of experience of few generations. The company specializes in production of fruit 
trees and shrubs, ornamental trees and shrubs, roses and fruit rootstocks. 

 Фирма Fructoplant Sp z o.o. это питомник, основынный в 2007 году. Опираясь на многолетний 
опыт нескольских поколений  и используя современные методы, питомник специализируется на 
производстве плодовых и декоративных деревьев и кустарников, роз, а также плодовых подвоев.

ul. Kielniki 2e
PL 09-530 Gąbin
GPS: 52°22’31.1904”N
 19°43’43.2956”E
województwo mazowieckie
tel. (+48 24) 277 00 06
fax (+48 24) 268 10 07
e-mail: fructoplant@fructoplant.pl
www.fructoplant.pl
członkiem ZSzP jest Piotr Buła
Firma prowadzi sprzedaż wyłącznie hurtową
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Szkółka Drzew i Krzewów 
FRYSZKOWSCY

powierzchnia brutto 100,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 32,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 6,5 ha

Kościelec 94 
PL 88-170 Pakość 
GPS: 52°48’18.61”N
 18°10’10.89”E
województwo kujawsko-pomorskie
tel. (+48 52) 351 14 81
tel. kom. (+48) 662 19 86 41 (WhatsApp, Viber)
e-mail: fryszkowscy@fryszkowscy.pl; 
www.fryszkowscy.pl
członkami ZSzP są: 
Renata Fryszkowska-Madej, Roman Fryszkowski
Firma prowadzi sprzedaż hurtową, detaliczną i wysyłkową

Szkółka powstała w 1977r. Produkujemy pełen asortyment drzew, krzewów iglastych i liściastych 
w pojemnikach oraz z gruntu, drzewa alejowe naturalne i szczepione, byliny, róże oraz krzewy 
owocowe. Oprócz sieci sprzedaży krajowej od wielu lat eksportujemy nasze rośliny na rynki 
wschodnie i zachodnie.
Mocni z NATURY

 The nursery was founded in 1977. We produce entire assortment of trees, coniferous and deciduous, shrubs 
in containers and field grown, avenue trees and grafted, perennials, roses and fruit trees. Beside domestic sale 
since many years we export our plants to Eastern and Western markets.
Strong by NATURE

 Питомник был основан в 1977 г. Производим полный ассортитмент хвойных и лиственных де-
ревьев и кустарников в контейнерах и в грунте, аллейные деревья (естественные и привитые), 
многолетники, розы и плодовые кустарники. Продаем наши растения в отечественных торговых 
сетях, а также уже много лет экспортируем их на восточные и западные рынки.
Сильные по НАТУРЕ
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GOSPODARSTWO OGRODNICZE 
Tadeusz Kusibab
Od 40 lat rozmnażamy rośliny metodą in vitro. Oferujemy rośliny owocowe: (borówka amerykań-
ska, jagoda kamczacka, malina, jeżyna, porzeczka, agrest, świdośliwa, aronia) oraz ozdobne (ró-
żanecznik, azalia, kalmia, brzoza, lilak). Sprzedajemy wyłącznie materiał laboratoryjny w plastiko-
wych pojemnikach.

 We have been propagating plants using the in vitro method for 40 years. We offer fruit plants: (blueberry, blue 
honeysuckles, raspberry, blackberry, currant, gooseberry, saskatoon) and ornamental (rhododendron, azalea, 
kalmia, birch tree, lilac). We offer only laboratory material in plastic vessels. 

 Уже 40 лет мы размножаем растения методом in-vitro. Наша компания предлагает фруктовые расте-
ния: (голубика, жимолость, малина, ежевика, смородина, крыжовник, ирга, арония) и декоративные (родо-
дендрон, азалия, кальмия, береза, сирень). Мы продаем только лабораторный материал в пластиковых 
контейнерах.

ul. Zbyszka z Bogdańca 16
PL 31-979 Kraków
GPS: 50°58’98”N
20°48’63”E
województwo małopolskie
tel. kom. (+48) 533 33 39 26
e-mail: biuro@gotk.pl
www.gotk.pl
członkiem ZSzP jest Tadeusz Kusibab
Firma prowadzi sprzedaż wyłącznie hurtową
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Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych 
Jacek GRĄBCZEWSKI

powierzchnia brutto 10,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 4,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 6,0 ha

Pełen asortyment roślin dostępny przez cały rok: byliny, krzewy iglaste i liściaste, drzewa alejowe, 
z gruntu i w pojemnikach. Firma istnieje od 1936 roku. 
MAMY ZIELONE POJĘCIE.

 Wide choice of decorative plants: perennials, conifers, deciduous shrubs and trees, both field, and container 
grown. Wholesale export to landscape companies and garden centers in Poland and over 15 countries. Nursery 
established in 1936. 

 Питомник GRABCZEWSCY был основан в 1936 г. Широкий ассортимент зимостойких растений: 
крупномерные деревья, декоративные хвойные и лиственные кустарники, многолетники, плодовые 
растения, розы. Благодаря двадцатилетнему опыту работы с международным рынком решаем все 
вопросы, связанные с экспортом растений. 

Runów, ul. Kwitnąca 10
PL 05-504 Złotokłos
województwo mazowieckie
tel. (+48 22) 726 90 58, 
fax (+48 22) 726 90 57
e-mail: jacek@grabczewscy.com.pl
www.grabczewscy.com
członkiem ZSzP jest Jacek Grąbczewski
Firma prowadzi sprzedaż hurtową
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Wojciech GRĄBCZEWSKI 
- Szkółka Runów

powierzchnia brutto 20,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 10,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 9,0 ha

Pełen asortyment roślin dostępny przez cały rok: byliny, krzewy iglaste i liściaste, drzewa alejowe, 
z gruntu i w pojemnikach. Firma istnieje od 1936 roku. 
MAMY ZIELONE POJĘCIE.

 Wide choice of decorative plants: perennials, conifers, deciduous shrubs and trees, both field, and container 
grown. Wholesale export to landscape companies and garden centers in Poland and over 15 countries. Nursery 
established in 1936. 

 Питомник GRABCZEWSCY был основан в 1936 г. Широкий ассортимент зимостойких растений: 
крупномерные деревья, декоративные хвойные и лиственные кустарники, многолетники, плодовые 
растения, розы. Благодаря двадцатилетнему опыту работы с международным рынком решаем все 
вопросы, связанные с экспортом растений.

Runów, ul. Kwitnąca 10
PL 05-504 Złotokłos
województwo mazowieckie
tel. (+48 22) 726 90 58
fax (+48 22) 726 90 57
tel. kom. (+48) 601 33 30 77
e-mail: wojtek@grabczewscy.com.pl
www.grabczewscy.com
członkiem ZSzP jest Wojciech Grąbczewski
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną
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GREEN MARKET Sp. z o.o. 
Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych

powierzchnia brutto 41,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 38,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 3,0 ha

ul. Miedniewicka 14
PL 96-100 Skierniewice 
województwo łódzkie
tel./fax (+48 46) 833 18 02
tel. kom. (+48) 601 34 53 29
e-mail: biuro@green-market.eu
www.green-market.eu
członkiem ZSzP jest Włodzimierz Flejszer
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

Produkcja drzew i krzewów ozdobnych w pojemnikach i w gruncie. Specjalizacja w produkcji mło-
dzieży iglastej w pojemnikach P9 oraz szczepionej iglastej w P9.

 Production of ornamental trees and shrubs, container and field grown. Specialization in production of young 
nursery stock in P9 containers and grafted conifers in P9. 

 Производство декоративных деревьев и кустарников в контейнерах и в грунте. Мы пециализируемся на 
производстве молодого хвойного посадочного материала в контейнерах Р9, а также хвойных привитых 
форм в Р9. 
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Szkółkarstwo Ozdobne – „Metalex”  
Józef GRUDZIŃSKI 

powierzchnia brutto 200,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 10,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 6,0 ha

Firma zajmuje się produkcją materiału szkółkarskiego od 1975 roku. Naszym klientom oferujemy 
rośliny w bogatym asortymencie i najwyższej jakości. Specjalizujemy się w produkcji krzewów, 
bylin i pnączy w pojemnikach oraz dużych form iglastych i drzew alejowych w gruncie. Współ-
pracujemy z licznymi firmami w kraju i zagranicą. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

 The firm has produced nursery stock since 1975. We offer the highest quality plants in a wide assortment. 
We specialise in the production of shrubs, perennials and climbers in containers and large specimens of field 
grown coniferous and avenue trees. We work with numerous companies in Poland and abroad.  Please take a 
look at our offer! 

 Фирма занимается производстом молодого посадочного материала с 1975 года. Нашим клиентам 
предлагаем широкий ассортимент растений высшего качества. Специализируемся на производ-
стве кустарников, многолетников и вьющихся растений в контейнерах, а также крупных хвойных 
форм и аллейных деревьев в грунте.Сотрудничаем со многими фирмами как в стране, так и за 
рубежом. Предлагаем ознакомиться с нашим предложением.Приглашаем!

Sycewo 18
PL 62-610 Sompolno 
województwo wielkopolskie
tel. (+48 63) 271 42 10 
fax (+48 63) 261 44 04
tel. kom. (+48) 502 34 84 33, 
(+48) 509 26 91 81
e-mail: info@grudzinski.pl
www.grudzinski.pl
członkiem ZSzP są 
Szymon Grudziński,
Józef Grudziński (członek senior ZSzP)
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną 
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Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych
GURSZTYN Sp. z o.o. sp.k.

powierzchnia brutto 400,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 30,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 7,0 ha

Prętki 5
PL 14-500 Braniewo 
GPS: 54°22’17.8”N, 19°47’04.9”E
województwo warmińsko-mazurskie
tel. (+48 55) 243 47 78
tel. kom. (+48) 501 51 33 37
e-mail: info@gursztyn.pl
gursztyn@gursztyn.pl
www.gursztyn.pl
członkami ZSzP są:
Lucjan Gursztyn, Tomasz Gursztyn, Marek Gursztyn
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną 

Oferujemy drzewa, krzewy liściaste i iglaste, róże w pojemnikach, szczepione drzewa alejowe  
w pojemnikach i z gruntu do nasadzeń miejskich oraz dalszej produkcji.
Produkcją szkółkarską zajmujemy się od 1935 roku. 

 We offer trees, deciduous shrubs and conifers, roses in containers, grafted avenue trees and field grown for 
amenity green and for further production. 
We have nursery production since 1935.

 Предлагаем лиственные и хвойные деревья и кустарники, а также розы в контейнерах, привитые 
аллейные деревья в контейнерах и из грунта для городских насаждений, а также для дальнейшего 
производствa. 
Производством растительного посадочного материалa занимаемся с 1935 года.

504
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Kaliningrad
Gronowo
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SZKÓŁKA

Gursztyn
SZKÓŁKA DRZEW I KRZEWÓW OZDOBNYCH
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Szkółka Krzewów Ozdobnych i Róż
Bogdan HAJDROWSKI

powierzchnia brutto 9,3 ha • powierzchnia upraw gruntowych 3,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 4,0 ha

W naszej szkółce zajmujemy się produkcją drzew oraz krzewów iglastych, liściastych o różno-
barwnym ulistnieniu. Asortyment obejmuje rośliny w pojemnikach od 1,5 do 30 litrów oraz materiał 
kopany z gruntu. Oferujemy również róże rabatowe, parkowe, historyczne, naturalne i okrywowe, 
nadające się do nasadzeń miejskich, jak i przydomowych ogrodów.

 We produce coniferous trees and shrubs, deciduous shrubs with variegated foliage. Our assortment inclu-
des plants in containers from 1.5 up 30 litres and field grown bare root material. Above that we offer border 
roses, park roses, historical, natural and groundcovering – suitable for amenity green and for home garden 
allotments. 

 В нашем питомнике занимаемся производством хвойных и лиственных деревьев и кустарников с раз-
ноцветной окраской листьев. В ассортименте имеются растения в контейнерах от 1,5 до 30 литров, а 
также материал из грунта. Предлагаем также рабатковые и парковые розы, исторические сорта, почво-
покровные и  дикие, пригодные как для городских насаждений, так для палисадников и приусадебных садов. 

Mników 290 
PL 32-084 Morawica 
województwo małopolskie
tel./fax (+48 12) 280 52 14
tel. kom. (+48) 607 60 12 24
e-mail: info@hajdrowscy.pl
www.hajdrowscy.pl
członkiem ZSzP jest Bogdan Hajdrowski
Firma prowadzi sprzedaż hurtową, detaliczną i wysyłkową
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Szkółka Roślin Ozdobnych Krystyna HOMA-KOSAKOWSKA,
Emil Homa, Krystian Kosakowski

Żabieniec, ul. Asfaltowa 12a 
PL 05-500 Piaseczno 
GPS: 52°3’19.9859”N, 21°3’14.2829”E
województwo mazowieckie
tel./fax (+48 22) 757 23 76
tel. (+48 22) 737 06 19
e-mail: krzewyozdobne@krzewyozdobne.pl;
krystyna.homakosakowska@gmail.com
www.krzewyozdobne.pl
członkami ZSzP są: Emil Homa (Członek Honorowy ZSzP), 
Krystyna Homa-Kosakowska, Krystian Kosakowski
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną 

Szkółka jest firmą rodzinną z wieloletnią tradycją i doświadczeniem w produkcji krzewów i drzew 
ozdobnych liściastych i iglastych. Oferujemy szeroki asortyment roślin żywopłotowych i okrywo-
wych, formy szczepione, trawy, wiele nowości. Produkujemy rośliny w pojemnikach różnej wielko-
ści: od P9 do C60. 

 The nursery is family business with many years of tradition and experience in production of shrubs and 
deciduous and coniferous ornamental trees. We offer wide assortment of hedging and groundcovering plants, 
grafted forms, grasses, many novelties. We produce plants in containers of different sizes: from P9 up to C60.

 Наш питомник это семейное предприятие с многолетней традицией, обладающее богатым опы-
том в области производства лиственных и хвойных деревьев и кустарников. Предлагаем широкий 
ассортимент растений для живых изгородей и почвопокровных, привитые формы, травы, много 
новинок. Растения производятся в контейнерах разной величины – от Р9 до С60.

powierzchnia brutto 35,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 0,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 26,0 ha
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Gospodarstwo Rolne Szkółka Roślin Ozdobnych
HORTULUS Piotr Bigoński

powierzchnia brutto 75,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 10,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 6,0 ha

Dobrzyca 76
PL 76-038 Dobrzyca 
GPS: 54°10’53.9”N
 15°55’54.4”E
województwo zachodniopomorskie
tel. (+48 94) 716 21 47
tel. kom. (+48) 604 45 09 00
e-mail: biuro@hortulus.com.pl
www.hortulus.com.pl
członkiem ZSzP jest Piotr Bigoński
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

Łagodny, nadmorski klimat (7b) pozwala na produkcję rzadkich roślin. Produkujemy zimozielone 
rośliny liściaste, iglaste, pnącza, wrzosowate, bukszpan – również z gruntu, zioła i byliny w tym  
w dużych pojemnikach do angielskich ogrodów, solitery iglaste, formy cięte - bonsai. Zapraszamy 
do centrum ogrodniczego oraz do zwiedzania dwóch kompleksów Ogrodów Hortulus w Dobrzycy.

 The mild, seaside climate (7b) allows for production of rare plants. We produce evergreen deciduous, co-
niferous plants, climbers, Ericaceae, boxwood – also from the field, herbs and perennials including those in 
big containers for English gardens, coniferous soliters, shaped forms – bonsai. We are inviting you to garden 
center and to visit two garden complexes of Ogrody Hortulus in Dobrzyca.

 Мягкий приморский климат (7b) позволяет производить редкие растения. Нами производятся
зимозеленые лиственные и хвойные растения, вьющиеся, вересковые, самшит – тоже из
грунта, травы и многолетники, также в больших контейнерах для английских садов, хвойные со-
литеры. Растения, формованные в форме бонсай. Приглашаем в наш садоводческий центр. Пред-
лагаем также посетить два комплекса Садов Hortulus в городе Добжица.
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Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych IGLAK

powierzchnia brutto 49,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 35,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 2,0 ha

Szkółka założona została przez Waldemara Wójcika w 1994 r. Obecnie prowadzona przez synów, 
Patryka i Roberta. Oferujemy klientom krajowym oraz zagranicznym wysokiej jakości rośliny igla-
ste i liściaste kopane z gruntu oraz w pojemnikach. Naszą specjalizacją są duże rośliny iglaste,  
w tym wiele odmian szczepionych i formowanych.

 The nursery was established by Waldemar Wójcik in 1994. Currently run by sons, Patryk and Robert. We 
offer our domestic and foreign customers high quality of coniferous and deciduous plants grown in the field and 
from containers. Our specialty is large coniferous plants, including many grafted and shaped forms.  

 Питомник бы основан Вальдемаром Вуйциком в 1994 году, а  в настоящее время руководят фир-
мой его сыновья – Патрык и Роберт. Хозяйство предлагает отечественным и зарубежным клиен-
там высококачественные хвойные и лиственные растения как из грунта,так и в контейнерах. Наш 
питомник специализируется на крупномерных хвойных растениях, в том числе многих привитых 
штамбовых  и формованных сортах.

ul. Szkolna 8 
PL 96-323 Osuchów 
GPS: 51°53’44.2”N, 20°36’19.0”E
województwo mazowieckie 
tel./fax (+48 46) 857 45 98 
tel. kom. (+48) 602 36 15 97 
e-mail: poczta@iglak.net.pl
www.iglak.net.pl
członkami ZSzP są: Patryk Wójcik, Robert Wójcik
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną
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Gospodarstwo Szkółkarskie JURGIELEWICZ

powierzchnia brutto 150,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 40,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 5,0 ha

Prętki 3
PL 14-500 Braniewo
GPS: 54°22’18.7”N, 
 19°47’24.1”E
województwo warmińsko-mazurskie
tel. kom. (+48) 602 65 80 37, (+48) 605 58 13 14
e-mail: jurgielewicz@jurgielewicz.com.pl
www.jurgielewicz.com.pl
członkami ZSzP są: Zygmunt Jurgielewicz, 
Jacek Jurgielewicz
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

Działamy korzystnie dla zielonej branży, tworzymy materiał szkółkarski i owocowy w regionie Warmii.
- realizujemy zmówienia firm 
- przygotowujemy wyceny dla profesjonalistów
 - przyjmujemy zlecenia na produkcję dużych partii materiału roślinnego.
Dobrze trafiłeś, jesteśmy gotowi do współpracy!

 We do the good job for green branch, producing ornamental and fruit nursery stock in Warmia region. 
• We implement company orders
• We prepare estimations for professionals
• We accept  orders for the production of large batches of nursery stock
You are in good place, we are ready to cooperate!

 Мы действуем с пользой для зеленой отрасли, производим посадочный , в том числе и плодовый, 
растительный материал в регионе Вармия.
- Реализуем заказы, поступающие от фирм;
- Подготавливаем расценки для профессионалов;
- Принимаем заказы на производство крупных партий растительного материала.
Вы попали по адресу! Мы готовы к сотрудничеству!
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Janusz KAJZER 
Szkółka Roślin Ozdobnych

powierzchnia brutto 6,5 ha • powierzchnia upraw gruntowych 0,8 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 2,7 ha

ul. Zagrody 138
PL 43-344 Bielsko-Biała
województwo śląskie
tel./fax (+48 33) 822 27 12
tel. kom. (+48) 601 44 99 38, 
(+48) 605 10 71 62
e-mail: j.kajzer@op.pl
www.kajzer.pl
członkami ZSzP są:
Janusz Kajzer, Gabriela Holisz-Kajzer
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

Gospodarstwo istnieje od 1983 r. Obecnie specjalizujemy się w produkcji średnich i dużych roślin  
w donicach metodą pot-in-pot. Dzięki tej metodzie uprawy dysponujemy roślinami o bardzo dobrej 
jakości, dla wymagających klientów, dostępnymi w sprzedaży od III do XII. 

 Nursery in operation since 1983. We now specialise in the production of mid-sized and large plants using the 
pot-in-pot method. This method produces very high quality plants for demanding customers, available for sale 
from March to December. 

 Хозяйство существует с 1983 года. В настоящее время специализируемся на производстве сред-
них и высоких растений методом pot-in-pot. Благодаря применению этого метода мы располагаем 
растениями самого высокого качества, для требоватенльных клиентов. Продажа производится с 
марта по декабрь.
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Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych „Dendrofarma”
Wiesława KAŁUZIŃSKA

powierzchnia brutto 9,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 0,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 4,0 ha

ul. Królewska 2
PL 95-080 Tuszynek Majoracki
województwo łódzkie
tel./fax (+48 42) 614 43 60
tel. kom. (+48) 607 17 06 48
e-mail: dendrofarma63@wp.pl; 
wieslawa.kaluzinska@dendrofarma.com
www.dendrofarma.com
członkiem ZSzP jest Wiesława Kałuzińska
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

Zapraszam Państwa do odwiedzenia szkółki, w asortymencie której znajdują się krzewy liściaste 
(magnolie, hibiskusy, berberysy, pierisy, azalie japońskie i wielkokwiatowe) w P14 i C5, jak również 
drzewa i krzewy iglaste w P14, P16, C5, C10 i C30.

 We invite you to visit our nursery. You can find here deciduous shrubs (magnolias, hibiscus, barberry, fet-
terbush, Japanese azalea and grandiflorum azalea) in P14 and C5, as well as coniferous trees and shrubs in 
P14, P16, C5, C10 and C30. 

 Уважаемые господа! Приглашаем вас посетить наш питомник, в ассортименте которого име-
ются лиственные кустарники (магнолии, барбарис, перисы, азалии японские и крупноцветковые) в 
контейнерах Р14 и С5, а также хвойные деревья и кустарники в контейнерах Р14, P16, С5, С10 и 
С30.
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Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie 
Wojciech KAPIAS

powierzchnia brutto 22,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 5,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 10,0 ha

ul. Główna 124 
PL 43-230 Goczałkowice-Zdrój
GPS: 49°56’49.5”N, 18°56’12.0”E
województwo śląskie
tel. (+48 32) 210 73 23
tel. kom. (+48) 601 09 18 36
e-mail: kapias@kapias.com.pl
www.kapias.com.pl
członkami ZSzP są: Wojciech Kapias, 
Łukasz Kapias
Firma prowadzi sprzedaż wyłącznie hurtową

Tradycja i doświadczenie. Od 5-ciu pokoleń w branży. Produkujemy: krzewy iglaste i liściaste-
-standard, duży materiał, młodzież; byliny, trawy, pnącza, drzewa alejowe, duże partie jednolitego 
materiału, wiele nowości. Eksport do licznych krajów UE oraz Europy Wschodniej. Wyróżnia nas: 
wysoka jakość i bogaty asortyment oferowanych produktów, etykietowanie roślin (wraz z kodem 
EAN), duży punkt sprzedaży hurtowej w szkółce (możliwość samodzielnego wybrania roślin na 
miejscu), korzystne ceny, fachowe doradztwo, wysokie standardy obsługi klienta (kolektory da-
nych, platforma B2B: www.hurt.kapias.com.pl, free wi-fi, płatność kartą).

 Tradition and experience. This is already fifth generation in branch. We produce: coniferous and deciduous shrubs 
– standard, big nursery stock, young nursery stock; perennials, grasses, climbers, avenue trees, large amount of 
uniform nursery stock, many novelties. We export to many EU countries and East Europe countries. What distingu-
ishes us is: high quality and rich assortment of offered plants, good prices, labelling plants (including EAN code), big 
wholesale point in nursery (the ability to independently select plants on site), good prices, professional advice, high 
standards of customer service (data collectors, B2B platform: www.hurt.kapias.com.pl, free Wi-Fi, card payment). 

 Традиция и опыт. Уже 5 поколений в отрасли. Производим хвойные и лиственные кустарники-стандарт, большой материал, молодые растения; 
многолетники, травы, вьющееся растения, аллейные деревья, крупные партии однородного материала, новинки. Экспортируем во многочисленные 
страны ЕС и Восточной Европы. Нас отличает высокое качество и богатый ассортимент предлагаемых продуктов, маркировка растений (с кодом 
EAN), большой пункт оптовой продажи в питомнике (есть возможность отбора растений на месте), выгодные цены, профессиональные советы, 
высокие стандарты обслуживания клиентов (сборщики данных, платформа В2В: www.hurt.kapias.com.pl, free wi-fi, оплата картой).
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Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych 
„Betula” Wojciech KIMEL

ul. Pisarska 26 
PL 43-300 Bielsko-Biała 
GPS: 49°52N, 19°06E
województwo śląskie
tel. kom. (+48) 601 50 84 15
www.betula.com.pl
członkiem ZSzP jest Wojciech Kimel
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

Szkółka powstała w 1984 roku. Specjalizuje się w produkcji materiału szczepionego na pniu  
i różnych roślin formowanych i strzyżonych. Polecamy drzewa i krzewy iglaste z gruntu i w kon-
tenerach, drzewa i krzewy liściaste, materiał szczepiony i formowany, azalie, magnolie, młody 
materiał do dalszej produkcji.

 Operating since 1984. We specialise in the production of grafted nursery stock and various shaped plants 
and topiaries. We offer field and container grown deciduous trees and shrubs, grafted and shaped nursery 
stock, azaleas, magnolias, and young nursery stock destined for further production. 

 Питомник был создан в 1984 году. Специализируемся на производстве материала, привитого на 
стволе, а также различных растений, подвергаемых укорачиванию. Предлагаем хвойные деревья 
и кустарники в контейнерах и из грунта, лиственные деревья и кустарники, привитый материал, 
азалии, магнолии, молодой материал для дальнейшего выращивания.

powierzchnia brutto 2,5 ha • powierzchnia upraw gruntowych 2,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 0,5 ha



ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICHZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH

www.zszp.pl                www.e-katalogrosl in.pl

ALFABETYCZNY SPIS SZKÓ
ŁEK

73

Gospodarstwo Szkółkarskie KOMSTA 
Zofia Komsta i Monika Komsta

powierzchnia brutto 12,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 10,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 2,0 ha

Szkółka powstała w 1974 roku, a jej założycielami byli Kazimierz i Zofia Komsta. Specjalizujemy 
się w produkcji alejowych drzew liściastych, które oferujemy w pojemnikach i z gruntu (balot i goły 
korzeń). Nasze drzewa zdobią niejedno miasto, park, przydomowy ogród, tak w kraju, jak i za 
granicą. ZAPRASZAMY.

 The nursery was founded in 1974, by Kazimierz and Zofia Komsta. We specialize in production of avenue 
deciduous trees, which we offer in containers and field grown (ballot and bareroot). Our trees decorate many 
cities, parks, garden allotments, both in Poland and abroad. We invite you.

 Питомник был создан в 1974 году, а его основателями были Казимеж и Зофья Комста. Фирма спе-
циализируется на производстве аллейных лиственных деревьев, предлагаемых в контейнерах или 
из грунта (оголенный корень или в защитных тюках). Наши деревья украшают не один город, парк, 
приусадебный участок как в стране, так и за границей. Приглашаем в наш питомник.

Klementowice 176 
PL 24-170 Kurów 
województwo lubelskie
tel. (+48 81) 882 30 45
tel. kom. (+48) 602 64 64 75, 
(+48) 664 26 50 08
e-mail: komsta@komsta.biz
www.komsta.biz
członkiem ZSzP jest Monika Komsta
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną
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Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych i Ozdobnych 
 „Conica” Joanna KONIK-KRZYŻOWSKA

powierzchnia brutto 8,4 ha • powierzchnia upraw gruntowych 2,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 4,0 ha

ul. Drwali 47
PL 44-240 Żory–Rogoźna
województwo śląskie
tel./fax (+48 32) 435 80 85
tel. kom. (+48) 503 82 73 11
e-mail: conica-szkolka@wp.pl
www.conica.pl
członkami ZSzP są: 
Piotr Krzyżowski, 
Bernadeta Konik (członek senior ZSzP)
Firma prowadzi sprzedaż 
hurtową i detaliczną

Głównym kierunkiem produkcji w naszej szkółce są szczepione rośliny liściaste a wśród nich wio-
dącą rolę odgrywają formy pienne takich krzewów jak trzmielina, irga, krzewuszka, karagana, 
forsycja, jaśminowiec, kalina, morwa, pęcherznica a także szczepione magnolie. Ważną pozycją 
w ofercie są szczepione drzewa alejowe w pojemnikach C7,5-C12. Uzupełnienie asortymentu 
stanowią podstawowe krzewy iglaste i liściaste w tym rośliny żywopłotowe oraz krzewy owocowe.

 The main direction of production in our nursery is grafted deciduous plants, among them the main role play 
standard forms of shrubs such as Euonymus, Weigela, Caragana, Forsythia, Philadephus, Viburnum, Morus, 
Physocarpus and grafted Magnolia. The important item in our offer is grafted avenue trees in containers  
C7,5 – C 12. Our offer is complemented with basic coniferous and deciduous shrubs including hedging plants 
and fruit trees. 

 Главным напрвлением деятельности нашего питомника является производство привитых ли-
ственных растений, среди которых ведущую роль играют штамбовые формы таких лиственных 
кустарников, как бересклет, кизильник, вейгела, карагана, форзиция, чубушник, калина, шелковица, 
пузыреплодник, а также магнолии на штамбе. Важную статью предложения составляют аллейные 
деревья на штамбе в контейнерах С7, 5-С12. Дополнением ассортимента являются основные хвой-
ные и лиственные кустарники, в том числе плодовые и для живых изгородей.
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Kijany 5b 
PL 21-077 Spiczyn
województwo lubelskie
tel./fax (+48 81) 757 75 13
tel. kom. (+48) 601 91 98 03
e-mail: wkoput@wp.pl
www.koput.pl
www.koput.com
członkiem ZSzP jest Wojciech Koput
Firma prowadzi sprzedaż hurtową

Gospodarstwo Ogrodnicze 
Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Wojciech KOPUT
Gospodarstwo szkółkarskie zostało założone na początku lat 70 przez Alinę i Andrzeja Koput. Szkół-
ka nasza zajmuje się produkcją szczepionego materiału ozdobnego liściastego w pojemnikach  
i w gruncie. Specjalizujemy się w produkcji lilaków.

 The nursery was established in the beginning of seventies by Alina and Andrzej Koput. Our nursery produces 
deciduous grafted ornamental nursery stock in containers and field grown. We specialise in the production of 
lilacs. 

 Питомник был основан в начале 70-х годов Алиной и Анджеем Копут. Занимаемся производством 
привитого декоративного лиственного материала в контейнерах и в грунте. Специализируемся на 
производстве сирени.

powierzchnia brutto 66,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 22,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 0,5 ha
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KORDUS Szkółkarstwo Ozdobne

powierzchnia brutto 20,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 6,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 2,0 ha

Jesteśmy firmą rodzinną założoną w 1905 roku. Produkujemy drzewa i krzewy iglaste, liściaste  
w gruncie i pojemnikach, byliny oraz trawy ozdobne, drzewa alejowe i soliterowe.

 We are family company established in 1905. We produce coniferous trees and shrubs, deciduous field grown 
and in containers, perennials and ornamental grasses, avenue trees and soliters.

 Мы являемся семейным предприятием, основанным в 1905 году.  Производим хвойные и листвен-
ные деревья и кустарники в грунте и в контейнерах, многолетники и декоративные травы, а также 
аллейные деревья и солитеры.

Wola Mrokowska, Al. Krakowska 11 
PL 05-552 Wólka Kosowska
województwo mazowieckie
tel./fax (+48 22) 756 15 84
fax (+48 22) 756 17 56
tel. kom. (+48) 601 37 14 99, (+48) 502 51 09 23, 
(+48) 601 25 20 86
e-mail: info@kordus.pl
www.kordus.pl
członkami ZSzP są: 
Andrzej Kordus, Daniel Kordus
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną
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KOSOWSCY SGRO

powierzchnia brutto 16,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 6,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 1,5 ha

Kosowscy to rodzinne gospodarstwo działające nieprzerwanie od 1948 r. Specjalizujemy się w pro-
dukcji cisa pośredniego odm. 'Hicksii' (materiał kopany, w pojemnikach, młodzież). Posiadamy la-
boratorium in vitro, gdzie obecnie namnażamy storczyki z rodzaju Phalaenopsis (własne odmiany).

 The Kosowscy family farm has been operating continuously since 1948. We specialize in production of Ta-
xus media ‘Hicksii’ (field grown nursery stock, in containers, young nursery stock).  We have got laboratory in 
vitro. We use it for propagating Phalaenopsis orchids (own varieties).

 Питомник Kosowscy является семейным предприятием, действующим непрерывно с 1948 года. 
Мы специализируемся  на производстве тисса среднего сорта 'Hicksii' (материал из грунта, в кон-
тейнерах, молодняк). У нас имеется лаборатория in vitro, в которой в настоящее время размножаем 
орхидеи  вида фаленопсис (собственные сорта).

ul. Jeziorna 42
PL 91-358 Łódź
GPS: 51.814512 N, 19.425559 E 
województwo łódzkie 
tel. kom. (+48) 606 44 82 91,
(+48) 509 27 32 08 
e-mail: biuro@kosowscy.pl
www.kosowscy.pl
członkami ZSzP są: 
Anna Bilska, Adam Bilski
Firma prowadzi sprzedaż hurtową, detaliczną i wysyłkową
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Szkółka KOSTKA 
Karol Kostka

ul. Topolowa 12
PL 44-177 Chudów 
GPS: 50.216727N, 18.780213E
województwo śląskie 
tel./fax (+48 32) 235 78 47
tel. kom. (+48) 691 957 318, (+48) 605 100 893, 
(+48) 792 662 775
e-mail: biuro@szkolka-kostka.pl
www.szkolka-kostka.pl
członkiem ZSzP jest Karol Kostka
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

Szkółkę prowadzimy od 4 pokoleń. Produkujemy drzewa liściaste (młodzież szczepiona - z gołym 
korzeniem i duży materiał z bryłą korzeniową), drzewka owocowe z gołym korzeniem, drzewa 
iglaste z gruntu oraz licencjonowane róże pienne firmy Kordes (z gołym korzeniem i w pojemniku).

 We are family run nursery since 4 generations. We produce deciduous trees (grafted young nursery stock 
– bareroot and large nursery stock with rootball), bareroot fruit nursery stock, field grown coniferous trees and 
licensed standard form of roses from Kordes (bareroot and in containers). 

 В настоящее время питомник находится в руках четвертого поколения владельцев. Мы произво-
дим лиственные деревья (привитой молодой посадочный материал – с оголенными корнями и круп-
ный материал с комом), фруктовые деревья с оголенными корнями, хвойные деревья из грунта, а 
также лицензионные штамбовые розы фирмы Kordes (с оголенными корнями и в контейнере). .

powierzchnia brutto 24,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 10,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 2,0 ha

Chudów

Paniówki

Katowice

Gliwice

Zabrze

A4

44
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Gospodarstwo Szkółkarskie J. i W. KOZŁOWSCY

powierzchnia brutto 8,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 6,3 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 1,1 ha

Podstawowym asortymentem są: żywotniki i świerki, sosny (naturalne i formowane na bonsai), 
jałowce, brzozy (pospolite i Youngii), buki, dęby szypułkowe i czerwone (obwód: 8-16 cm), graby 
(naturalne i formowane na żywopłoty, szpalery), jarzębiny i jarzęby szwedzkie (wysokość: 2-3,5 
m), lipy (obwód: 6-14 cm) oraz klony pospolite (obwód: 6-18 cm).

 The main assortment are: thuja and spruces, pinus (natural and shaped for bonsai), junipers, birches (com-
mon and Youngii), beeches, English oaks and red oaks (circumference: 8-16 cm), hornbeams (natural and 
shaped for hedges, rows), rowans, Swedish rowans (height: 2-3,5 cm), linden (circumference: 6-14 cm) and 
common maples (circumference: 6-18 cm).

 Основной ассортимент: туя и ель, сосны (натуральные и сформированные для бонсай), можжевельник, 
березы (обыкновенный и янгский), буки, плодоножки и красные дубы (окружность: 8-16 см), грабы (нату-
ральные и сформированные для живых изгородей, рядов), рябина и шведская рябина (высота: 2-3,5 м), липа 
(окружность: 6-14 см) и общие клены (окружность: 6-18 см).

ul. Nowowiejska 8
PL 19-300 Ełk, Nowa Wieś Ełcka
województwo warmińsko-mazurskie
tel. (+48 87) 619 73 95 
tel. kom. (+48) 691 66 38 00
e-mail: kozlowscy@elk.com.pl
www.kozlowscy.elk.com.pl
członkiem ZSzP jest Jerzy Kozłowski 
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną
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M.M. KRYT Młody Materiał Szkółkarski Marcin KRYT

powierzchnia brutto 12,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 4,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 3,0 ha

ul. Działkowa 14, Wola Prażmowska
PL 05-505 Prażmów
GPS: 51°56’48.934”N
 20°58’57.813”E
województwo mazowieckie
tel. (+48 22) 736 20 79
tel. kom. (+48) 601 37 46 02
e-mail: mmkryt@kryt.pl
www.kryt.pl
członkiem ZSzP jest Marcin Kryt
Firma prowadzi sprzedaż hurtową, detaliczną i wysyłkową

Specjalizujemy się w produkcji młodzieży iglastej (w doniczkach P9) oraz drzew i krzewów do 
nasadzeń miejskich (w pojemnikach i z gruntu). Nasze mateczniki dobieramy pod względem zdro-
wotności, walorów ozdobnych i produkcyjnych. Klientom udzielamy fachowych porad i zajmujemy 
się całościowym zaopatrzeniem w rośliny. Mamy doświadczenie w eksporcie na rynki wschodnie.

 We specialize in the production of coniferous, young nursery stock (in P9) and trees and shrubs for amenity 
plantings (using container and field grown plants). We choose maternal plants by taking into consideration 
health characteristics, ornamental and production values.  We provide professional advice to our customers 
and ensure all aspects of supplying plants. We have experience in exporting plants to eastern markets. 

 Специализируемся на производстве молодых хвойных растений (в контейнерах Р9), а также дере-
вьев и кустарников для озеленения городов (в контейнерах и из грунта). Наши маточники подбира-
ем с учётом состояния их здоровья, декоративных и производительных свойств. Нашим клиентам 
служим профессиональным советом и обеспечиваем полное снабжение растениями. Имеем опыт в 
области экспорта на восточные рынки.
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Gospodarstwo Szkółkarskie Andrzej KRZYSIAK

powierzchnia brutto 13,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 10,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 3,0 ha

Rok założenia 1987. Profil produkcji obejmuje ozdobne drzewa i krzewy iglaste, drzewa i krzewy 
liściaste oraz pnącza i hosty. Oferujemy również duże okazy iglastych z gruntu. Obecnie gospo-
darstwo zajmuje 10 ha upraw gruntowych, 3 ha kontenerów od P9 do C60. Serdecznie zaprasza-
my do kontaktu i odwiedzenia naszej szkółki.

 The year of establish 1987. The production profile covers ornamental coniferous trees and shrubs, deci-
duous trees and shrubs, climbers and hostas. We offer big specimen of field grown conifers. Nowadays the 
Nursery covers over 10 ha of field areas, 3 ha of containers from P9 up to C60. We are sincerely inviting you 
to contact us and to visit our Nursery.

 Наше хозяйство было основано в 1987 году. Мы специализируемся на производстве декоративных хвой-
ных деревьев и кустарников, лиственных деревьев и кустарников, а также лиан и разных видов и сортов 
хосты. Предлагаем тоже крупные хвойные экземпляры из грунта. В настоящее время в нашем хозяйстве 
грунтовые растения выращиваются на площади в 10 га, а растения в контейнерах (от Р9 до С60) зани-
мают площадь 3 га. Сердечно приглашаем посетить наш Питомник.

Kijany Kościelne 27A
PL 21-077 Spiczyn
województwo lubelskie
tel. (+48 81) 757 75 93
tel. kom. (+48) 511 84 56 78, (+48) 515 89 37 82
e-mail: biuro@iglaki.agro.pl
www.iglaki.agro.pl
członkami ZSzP są: 
Andrzej Krzysiak, Cezary Krzysiak
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną oraz wysyłkową detaliczną

SZKÓŁKA

SZKÓŁKA

Lublin

Łuszczów

Stawek

Kijany

Jawidz

Niemce

Ciecierzyn

Długie

Łęczna

S12

19

82
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828

829
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Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych  
KUBICZEK Krzysztof

powierzchnia brutto 12,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 8,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 2,0 ha

Produkujemy materiał liściasty (rośliny okrywowe: irgi, bluszcze), iglasty w pojemnikach i z gruntu, 
formy szczepione, żywopłotowe, drzewa alejowe, byliny (głównie liliowce). Stałą ofertę uzupełnia-
my o nowości pojawiające się na rynku.

 We produce deciduous nursery stock (groundcovering plants: cotoneasters, ivies), coniferous in container 
and field grown, grafted forms, hedging, avenue trees, perennials (mainly hemerocalis). We enlarge perma-
nent offer with novelties that appear on the market.

 Мы производим лиственный материал (почвопокровные растения – кизильник, плющ), хвойные расте-
ния в контейнерах и из грунта, привитые формы, материал для живых изгородей, аллейные деревья, 
многолетники (главным образом лилиецветные). Постоянное предложение пополняем новинками, появля-
ющимися на рынке.

ul. Pańska 50 
PL 43-332 Pisarzowice
województwo śląskie
tel. kom. (+48) 601 49 72 75
e-mail: kubiczekszkolka@gmail.com
www.szkolkakubiczek.pl
członkiem ZSzP jest Krzysztof Kubiczek
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną
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Szkółka Krzewów Ozdobnych KUBIK

ul. Miodowa 15 
PL 43-512 Janowice
województwo śląskie 
tel./fax (+48 32) 215 74 78
tel. kom. (+48) 601 42 16 87, (+48) 602 15 12 79
e-mail: krzewy.kubik@poczta.fm
www.krzewykubik.pl
członkiem ZSzP jest Krzysztof Kubik
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

powierzchnia brutto 10,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 3,5 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 4,0 ha

Oferujemy pełen asortyment materiału szkółkarskiego, począwszy od jednorocznych sadzonek  
z gołym korzeniem lub w multiplatach, młodzież w P9 oraz materiał handlowy w pojemnikach C3, 
C5, C7, C10, z gruntu. Szczególnie polecamy wyselekcjonowane w naszej szkółce odmiany: 
- Thuja occidentalis ‘Golden Smaragd’® ’Janed Gold’(S), nagradzaną medalami na międzynarodo-
wych wystawach: Zieleń to Życie 2008 i Plantarium 2011.
- Thuja occidentalis RONIN® - NOWOŚĆ 2012.

 We offer entire assortment of nursery stock, starting from one-year-old bare root cuttings or in multiplats, young nursery 
stock in P9 and trade nursery stock in container C3, C5, C7, C10, field grown.
We recommend varieties especially selected in our nursery:
- Thuja occidentalis ‘Golden Smaragd® ’Janed Gold’(S), awarded with many medals on International exhibitions: Green is life 
2008 and Plantarium 2011. 
- Thuja occidentalis RONIN ® - 2012 NOVELTY. 

 Предлагаем полный ассортимент молодого посадочного материала, в том числе одногодичные саженцы с го-
лым корнем или в мультиплатах, молодой посадочный материал в контейнерах Р9, а также материал для про-
дажи в контейнерах C3, C5, C7, C10 и из грунта. Особо рекомендуем сорта селекции нашего питомника: 
- Thuja occidentalis ‘Golden Smaragd’® ’Janed Gold’(S), награжденный медалями на международных выставках Zieleń to 
Życie (Зелень это жизнь) 2008 и Plantarium 2011.
- Thuja occidentalis RONIN® - НОВИНКА 2012.
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Szkółka „Bąblin” Andrzej KUJAWA

adres korespondencyjny: 
ul. Graniczna 6, PL 64-600 Oborniki
adres szkółki: 
Bąblin 16B, PL 64-607 Kiszewo
GPS: 52°41’26.01”N
 16°42’58.43”E
województwo wielkopolskie
tel./fax (+48 61) 296 30 28, tel. (+48 61) 840 79 85
tel. kom. (+48) 602 51 40 51
e-mail: szkolka@bablin.pl, www.szkolka.bablin.pl
członkiem ZSzP jest Andrzej Kujawa
Firma prowadzi sprzedaż hurtową, detaliczną i wysyłkową

Szkółka istnieje od 1994 roku. Prowadzimy produkcję drzew i krzewów iglastych i liściastych wy-
łącznie w pojemnikach. Szkółka specjalizuje się szczególnie w rzadkich odmianach i gatunkach 
liściastych krzewów, które stanowią swego rodzaju galanterię ogrodową. Corocznie oferujemy 
nowe i niespotykane w produkcji masowej krzewy i drzewa.
SZKÓŁKA BĄBLIN – NIESPOTYKANE ROŚLINY.

 Our nursery is in existence since 1994. We produce coniferous and deciduous trees and shrubs exclusively 
in containers. The nursery specializes in extremely rare varieties and species of deciduous shrubs, which 
stands for garden haberdashery. Each year we offer new and unusual in mass production shrubs and trees.
SZKÓŁKA BĄBLIN – UNUSUAL PLANTS.

 Питомник существует с 1994 года. Фирма занимается производством лиственных и хвойных 
деревьев и кустарников исключительно в контейнерах. Наше хозяйство специализируется прежде 
всего на редких сортах и видах лиственных кустов, являюющихся своего рода садовой галантереей. 
Каждый год предлагаем новые, не встречающиеся в массовом производстве, деревья и кусты.
ПИТОМНИК БОМБЛИН – РАРИТЕТНЫЕ РАСТЕНИЯ.
powierzchnia brutto 5,16 ha • powierzchnia upraw gruntowych 0,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 2,0 ha
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Szkółki KUROWSCY

powierzchnia brutto 38,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 10,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 19,0 ha

Szkółki Kurowscy to 50 lat tradycji i pasji. Firma wielokrotnie nagradzana za jakość produkcji, 
organizację i bezpieczeństwo pracy. Oferta Szkółki obejmuje drzewa i krzewy liściaste i iglaste,  
w pojemnikach i z gruntu, formy szczepione, formy pienne oraz pnącza. Łącznie ponad 500 ga-
tunków i odmian, w tym nowe odmiany własnej hodowli oraz odmiany licencjonowane. Eksporter 
do krajów Europy Wschodniej i Zachodniej oraz Azji. Na terenie Polski oferowany jest transport 
na wózkach CC.

 Kurowscy Nurseries have 50 years of tradition and passion. The company has received many awards for 
production quality, organisa- tion and safety of work. The nursery’s offer includes container and field-grown 
deciduous and coniferous trees and shrubs, grafted forms, tree forms and climbers. In total more than 500 
species and varieties, including new varieties developed in-house and licensed varieties. We export to Eastern 
and Western European countries as well as Asia. CC cart transport available within Poland.

 Питомник Kurowscy это 50 лет традиции и увлечения. Фирма многократно награждалась за каче-
ство продукции, организацию и охрану труда. Предложение питомника это хвойные и лиственные 
деревья и кустарники, в контейнерах и из грунта, привитые формы, штамбовые формы и лианы. 
Всего свыше 500 видов и сортов, в том числе новые сорта собственного производства и лицензион-
ные сорта. Экспортируем в страны Восточной и Западной Европы и Азии. На территории Польши 
обеспечиваем транспорт на тележках СС.

ul. Kurowska 105
PL 24-130 Końskowola
województwo lubelskie
tel. (+48 81) 881 62 13 
fax (+48 81) 881 69 40
e-mail: info@kurowski.pl
www.kurowski.pl
członkami ZSzP są: 
Lucjan Kurowski (Członek Honorowy ZSzP), 
Grzegorz Kurowski, Jakub Kurowski
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną
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powierzchnia brutto 6,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 0,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 1,5 ha

Specjalizujemy się w produkcji roślin w doniczkach P9. Wybrany materiał oferujemy również  
w multiplatach i doniczkach (C1.5, C2, C3). W sprzedaży posiadamy głównie rośliny owocowe: 
aronię, borówkę amerykańską, jagodę kamczacką, jeżynę wielkoowocową, malinę, malinojeżynę, 
malinotruskawkę, śliwę, świdośliwę, żurawinę. Oferujemy także rośliny ozdobne: brzozy, lilaki, 
lawendy oraz wiśnie ozdobne. Jesteśmy częścią grupy in-vitro Kusibab.

 We specialize in producing plants in the P9 pots but some of our nursery stock is also sold in seedling trays 
and C1.5, C2, C3 containers. The following fruit plants: aronia, highbush blueberry, honeysuckle (Haskap ber-
ry), large fruit blackberry, raspberry, tayberry, strawberry raspberry, plum, amelanchier and cranberry can be 
found on our offer. We also recommend ornamental plants such as: birches, lilacs, lavenders and ornamental 
cherries. We’re part of a group in-vitro Kusibab.

 Мы специализируемся на производстве растений в контейнерах P9. Некоторые сорта предлагаем 
даже в мультиплатах и контейнерах (C1.5, C2, C3). В продаже имеем главным образом плодовые рас-
тения: аро- нию (черноплодную рябину), голубику высокорослую, жимолость камчатскую, ежевику круп-
ноплодную, малину, малиноежевику, малиноклубнику, слива, иргу (амеланхер), клюкву. Предлагаем даже 
декоративные растения: березы, сирень, лаванду и декоративные вишни. Мы являемся частью группы 
in vitro Кусибаб.

Gospodarstwo Ogrodnicze Waganowice
P. KUSIBAB-POPOWICZ i M. POPOWICZ S.C.

Prandocin

Waganowice

Kielce

Nowe Brzesko
Kraków

7

7

ORLEN

775

Waganowice 44A
PL 32-090 Słomniki
GPS: 50°14’14.8”N,
 20°08’43.0”E
województwo małopolskie
tel. (+48 12) 442 60 50
tel. kom. (+48) 535 60 01 53, (+48) 607 17 83 04
e-mail: biuro@gowsc.pl
www.gowsc.pl 
www.in-vitro.pl
członkiem ZSzP jest Mirosław Popowicz
Firma prowadzi sprzedaż hurtową, detaliczną i wysyłkową
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powierzchnia brutto 10,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 0,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 8,0 ha

Nasza szkółka specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości sadzonek roślin jagodowych (borówki 
amerykańskiej, jagody kamczackiej, maliny, jeżyny, żurawiny, brusznicy, aronii) oraz ozdobnych 
(lilaka, różanecznika, azalii, kalmii). Oferujemy zarówno rośliny do dalszej produkcji, jak i gotowy 
materiał na plantacje i do centrów ogrodniczych. Sadzonki dostępne są w doniczkach o pojemno-
ści od P9 do C3. Jesteśmy częścią grupy in-vitro Kusibab.

 Our nursery specializes in production of high quality cuttings of berry plants (highbush blueberry, sweetberry 
honeysuckle, blackberry, raspberry, lingonberry, cranberry, aronias) and ornamental plants (lilacs, rhododen-
drons, kalmias). We offer both plants for further production, and adult nursery stock for plantation and for gar-
den centres. The cuttings are avaiable in containers from P9 up to C3. We’re part of a group in-vitro Kusibab.

 Наш питомник специализируется на производстве высококачественных саженцев ягодных культур 
(голубики высокорослой, жимолости камчатской, малины, ежевики, клюквы, брусники, аронии (черно-
плодной рябины), а также декоративных растений (сирени, рододендронов, азалий, кальмий). Предла-
гаем растения как для дальнейшего производства, так и готовый материал для плантаций и садовых 
центров. Саженцы доступны в контейнерах Р9 – С3. Мы являемся частью группы in vitro Кусибаб. 

Gospodarstwo Ogrodnicze 
Aleksandra KUSIBAB-WYKA

Prandocin Iły 88a
PL 32-090 Słomniki
GPS: 50°17’40”N
 20°05’07”E
województwo małopolskie
tel. (+48 12) 385 79 44
tel. kom. (+48) 509 93 74 82
e-mail: info@kusibab-wyka.pl 
www.in-vitro.pl
www.kusibab-wyka.pl 
członkami ZSzP są: 
Marcin Wyka, Aleksandra Kusibab-Wyka
Firma prowadzi sprzedaż wyłącznie hurtową
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Szkółka Drzewa i Krzewy Ozdobne ŁAPIŃSKI 
Marta Olęcka 

powierzchnia brutto 10,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 3,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 5,0 ha

Kolonia Stanisławów 53 
PL 05-304 Stanisławów
województwo mazowieckie 
tel./fax (+48 25) 757 55 20
tel. kom. (+48) 500 02 10 66
e-mail: szkolka@szkolka-lapinski.pl 
www.szkolka-lapinski.pl
członkiem ZSzP jest Marek Łapiński
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

Szkółka została założona w 1999 roku. Na powierzchni 10 ha, w gruncie i w pojemnikach, upra-
wiany jest materiał młody i dorosły, kilkudziesięciu gatunków krzewów i drzew ozdobnych w bo-
gatym asortymencie odmian (w tym szczepionych). Dodatkiem uzupełniającym do tej oferty jest 
produkcja pnączy i bylin. Od chwili powstania naszej szkółki staramy się, aby oferta szkółki była 
pełna i wszechstronna, a produkowane rośliny wysokiej jakości. Każdego roku wprowadzamy do 
produkcji nowe odmiany roślin, łącznie oferujemy dla klientów hurtowych i detalicznych ponad 
1000 gatunków i odmian roślin.

 The nursery was established in 1999. On the area of 10 ha, in field and containers the young and adult nursery stock is 
cultivated- several dozen species of ornamental shrubs and trees in rich assortment of varieties (including grafted). Sup-
plementary supplement to that offer is production of climbers and perennials. Since the beginning of our nursery we try to 
make the offer of our nursery full and versatile, and we produce plants of high quality. Each year we introduce new varieties 
of plants to production, offering to wholesale and retail customers over 1000 species and varieties of plants in total.

 Питомник был основан в 1999 году. На площади в 10 га выращивается в открытом грунте и в контей-
нерах молодой и взрослый посадочный материал, состоящий из нескольких десятков видов декоративных 
кустарников и деревьев в богатом ассортименте сортов (в том числе привитых). Настоящее предложе-
ние дополняется производимыми нами лианами и многолетниками. С момента основания питомника мы 
заботимся о том, чтобы наше предложение было полным и всесторонним, а производимые нами растения 
высококачественными. Ежегодно вводятся нами в производство новые сорта растений, а в настоящее 
время предлагаем оптовым и розничным клиентам более 1000 видов и сортов растений. 
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Gospodarstwo Szkółkarskie 
ŁAZUCCY 

powierzchnia brutto 35,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 18,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 9,5 ha

ul. Warecka 110
PL 05-604 Jasieniec 
GPS: 51°49,262”N
 20°57,798”E
województwo mazowieckie
tel. (+48 48) 661 35 63, (+48 48) 661 37 50
fax (+48 48) 661 67 10
e-mail: info@lazuccy.pl
www.lazuccy.pl
członkami ZSzP są: Dariusz Cegłowski, Katarzyna Łazucka-Cegłowska, 
Maria Bigoszyńska-Łazucka (członek senior ZSzP), 
Jan Bigoszyński-Łazucki (członek senior ZSzP)
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

Obecnie posiadamy w sprzedaży: 
- drzewa i krzewy liściaste z gruntu i w pojemnikach, 
- drzewa i krzewy iglaste z gruntu i w pojemnikach, 
- drzewa i krzewy owocowe, 
- trawy, pnącza,
- róże.

 At present we sale: deciduous trees and shrubs container and field grown; coniferous trees and shrubs 
container and field grown; fruit trees and shrubs; grasses, climbers; roses. 

 В настоящее время в продаже имеются: лиственные деревья и кустарники из грунта  
и в контейнерах; хвойные деревья и кустарники из грунта и в контейнерах; плодовые деревья  
и кустарники; травы, лианы;  розы.
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Szkółka Roślin Wrzosowatych 
Magdalena i Marek MAJEWSCY

powierzchnia brutto 8,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 0,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 6,0 ha

Szkółka od 1992 roku specjalizuje się w produkcji roślin wrzosowatych. W naszej ofercie znajdują 
się wrzosy, wrzośce, azalie wielkokwiatowe, azalie japońskie, różaneczniki, modrzewnica, baży-
na, golteria, żurawina, borówka amerykańska, pierisy, kiścienie i inne wrzosowate. Nie ma to jak 
w rodzinie… wrzosowatych.

 The nursery since 1992 specializes in production of ericaceous plants. We offer heathers, ericas, azaleas 
with large flowers, Japanese azaleas, rhododendrons, andromeda, crowberries, gaultheria, cranberry, high-
bush blueberry, pieris, doghobbles and other ericaceous plants. There is nothing like a family… of Ericaceae.

 Наш питомник с 1992 года специализируется на производстве вересковых. В нашем предложении име-
ются верески, эрики, азалии крупноцветковые, азалии японские, рододендроны, андромеда, вереника, гол-
терия, клюква, голубика высокорослая, перисы, леукотэ и другие вересковые. С семейством вересковых 
жить лучше всего!

Witowice 92
PL 24-130 Końskowola 
województwo lubelskie
biuro/eksport: (+48 81) 881 20 79, (+48) 728 366 771
sprzedaż hurtowa: (+48) 728 388 219
sprzedaż wysyłkowa: (+48) 728 386 075
e-mail: poczta@majewscy.com.pl
www.majewscy.com.pl
członkami ZSzP są: 
Magdalena Majewska, Marek Majewski 
Firma prowadzi sprzedaż hurtową, detaliczną i wysyłkową
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ul. Szeligowska 29
PL 01-320 Warszawa
województwo mazowieckie
tel./fax (+48 22) 665 33 26
tel. kom. (+48) 606 64 06 45
e-mail: j.m@marcinkowscy.pl
www.marcinkowscy.pl
członkami ZSzP są:
Natalia Marcinkowska-Chojnacka,
Jolanta Rudaś-Marcinkowska (członek senior ZSzP)
Firma prowadzi sprzedaż wyłącznie hurtową 

powierzchnia brutto 8,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 1,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 1,0 ha

Szkółka położona jest na obrzeżach Warszawy, niedaleko od szosy do Poznania. Prowadzi 
sprzedaż hurtową dla odbiorców profesjonalnych. Polecamy: byliny w pojemnikach (P9 i większe)  
– skalne, rabatowe, zadarniające, do naturalizacji oraz bluszcz i trzmielinę w odmianach.

 The nursery is located on the outskirts of Warsaw, not far from the Poznań road. We conduct wholesale sales 
to industry professionals. Our offer includes: perennials in containers (P9 and larger) – rock garden, bedding, 
ground cover, for natural plantings, as well as ivy and varieties of spindle trees. 

 Питомник расположен на окраинах Варшавы, недалеко от шоссе на Познань. Ведём оптовую 
продажу для профессиональных потребителей. Рекомендуем многолетники в контейнерах (Р9 и 
бoльшие) – для альпийской горки, рабатные, для дернования и натурализации, а также плющ и бере-
склет.

Byliny w Pojemnikach J.J. MARCINKOWSCY
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Gospodarstwo Szkółkarskie 
Izabela i Paweł MARCINKÓW

powierzchnia brutto 31,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 6,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 1,0 ha

Nasza rodzinna szkółka od 25 lat zajmuje się produkcją oraz hurtową sprzedażą młodzieży  
w multipaletach i doniczkach P9. Produkujemy wiele gatunków roślin iglastych oraz liściastych. 
Każdego roku poszerzamy nasz asortyment o nowe odmiany, w tym licencyjne. Prowadzimy 
sprzedaż krajową i zagraniczną.

 Our family nursery has been dealing for 25 year with production and wholesale of young nursery stock in 
multiplats and P9 containers. We produce many species of coniferous and deciduous plants. Each year we 
increase our assortment with new varieties, including licensed varieties. We sale in Poland and abroad.

 Наш семейный питомник уже 25 лет занимается выращиванием и оптовой продажей молодого ма-
териала в мультиплатах и горшочках Р9. Производим многочисленные сорта хвойных и лиственных 
растений. Каждый год пополняем  наш ассортимент новыми сортами, в том числе запатентован-
ными. Реализуем  отечественную и зарубежную продажу.

Mnichowice 28H
PL 63-640 Bralin
województwo wielkopolskie
tel. kom. (+48) 537 207 627
e-mail: szkolka@marcinkow.pl
www.marcinkow.pl
Członkami ZSzP są: Izabela i Paweł Marcinków, 
Szymon Marcinków (nowi członkowie ZSzP)
Firma prowadzi sprzedaż hurtową
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MARKFLOR Szkółka Drzew i Krzewów

powierzchnia brutto 50,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 25,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 25,0 ha

ul. Cechowa 127a
PL 30-685 Kraków
województwo małopolskie
tel. (+48 12) 264 80 80
tel. kom. (+48) 696 44 20 46
e-mail: szkolka@markflor.pl 
info@markflor.pl
www.markflor.pl 
członkiem ZSzP jest Marek Gurgul
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

Szkółka drzew i krzewów specjalizuje się w produkcji dużych drzew liściastych i iglastych, w tym 
wielu odmian szczepionych, produkowanych w pojemnikach co zapewnia możliwość sadzenia 
drzew również w okresie letnim i daje gwarancję przyjęcia się roślin w trudnych warunkach miej-
skich. Wykonujemy również prace z zakresu zagospodarowania terenów zielonych. Zajmujemy 
się także urządzaniem ogrodów, nasadzeniami drzew alejowych i krzewów w pasach publicznych 
oraz rozkładaniem trawników.

 The nursery of trees and shrubs specializes in production of large deciduous and coniferous trees, including 
many grafted varieties, which makes available planting them in summer time as well and guarantee establish-
ment of plants in tough urban conditions. We also offer the service in development of green areas. We arrange 
the gardens, plants the avenue trees and shrubs in public space and spreading lawns. 

 Питомник деревьев и кустарников специализируется на производстве крупных лиственных и хвойных 
деревьев, в том числе многих привитых форм, производимых в контейнерах, что делает возможной вы-
садку деревьев также в летний период и дает гарантию, что растение приживется и приспособится 
к трудным городским условиям. Нами выполняются работы по благоустройству зеленых территорий. 
Занимаемся тоже устройством садов, посадкой аллейных деревьев  и зеленых   изгородей из кустарников, 
а также укладкой рулонных травяных газонов.
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Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Anna MATUSIAK

Koiszków 23 
PL 59-241 Legnickie Pole
województwo dolnośląskie
fax (+48 76) 854 50 42
tel. kom. (+48) 602 71 35 40, (+48) 600 21 57 72
e-mail: matusiakanna@vp.pl
członkiem ZSzP jest Anna Matusiak
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

Szkółka oferuje szeroki asortyment krzewów iglastych i liściastych (materiał dorosły, młodzież  
w multiplatach i P9). Polecamy duży wybór azalii japońskich (60 odmian) oraz magnolii w pojem-
nikach (2–45 l).

 The nursery offers a wide assortment of coniferous and deciduous shrubs (mature stock, young nursery 
stock in multipalets and P9). We recommend a wide assortment of Japanese azaleas (60 varieties) and ma-
gnolias in containers (2–45 l). 

 Питомник предлагает большой ассортимент хвойных и лиственных кустарников (зре-
лый материал и молодой в мультиплатах и Р9). Рекомендуем большой выбор японских азалий  
(60 сортов) и магнолий в контейнерах (2–45 л.)

powierzchnia brutto 15,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 3,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 3,0 ha
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Szkółka Krzewów Ozdobnych
Maciej i Mateusz MILCZYŃSKI

powierzchnia brutto 10,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 5,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 3,5 ha

ul. Góra 23
PL 43-331 Dankowice 
województwo śląskie
tel. (+48 33) 845 73 34
tel. kom. (+48) 509 35 97 92
e-mail: info@milczynski.com.pl
http://b2b.sunnyplants.pl/
www.milczynski.com.pl
członkami ZSzP są: Mateusz Milczyński 
i Maciej Milczyński (członek senior ZSzP)
Firma prowadzi sprzedaż wyłącznie hurtową

Specyficzne warunki szkółki i fachowość załogi pozwalają na produkcję zdrowych i poszukiwa-
nych roślin w pojemnikach oraz w gruncie. Oferujemy krzewy iglaste, liściaste, byliny kwitnące 
latem w tym liliowce, funkie i trawy w pojemnikach C1,5 – C5. Mamy doświadczenie i możliwości 
w dostarczaniu dużych partii roślin (wózki CC). Oferta hurtowa dostępna jest na platformie zamó-
wieniowej pod adresem: http://b2b.sunnyplants.pl/

 The specific conditions of the nursery and the professionalism of the staff enable us to produce healthy 
and wanted plants in containers and in field. We offer coniferous and deciduous shrubs, perennials flowering 
in summer including daylilies, hostas, and grasses in containers from C1,5 to C5. We have experience and 
capabilities in delivering big amounts of plants (CC trolleys). Wholesale offer accessible on ordering platform 
under http://b2b.sunnyplants.pl/

 Специфические условия питомника и профессионализм коллектива позволяют производить здо-
ровый и востребованный материал в контейнерах и в открытом грунте. Предлагаем хвойные  
и лиственные кустарники, многолетники, цветущие летом, в том числе лилейники, хосты и травы 
в контейнерах С1,5 – С5. Мы имеем опыт и располагаем возможностями поставок крупных пар-
тий растений (тележки СС). Оптовое предложение доступно на платформе заказов http://b2b.
sunnyplants.pl/
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Szkółki Drzew Alejowych i Krzewów Ozdobnych 
MIZAK

powierzchnia brutto 35,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 25,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 4,0 ha

Nasza szkółka istnieje od 1985 roku. Specjalizujemy się w produkcji drzew alejowych w pojem-
nikach. W ofercie posiadamy również drzewa z gruntu (balot i goły korzeń), oraz krzewy iglaste 
i liściaste w pojemnikach. Wszystkie rośliny są wyłącznie naszej własnej produkcji. Serdecznie 
zapraszamy.

 Our nursery has been existing since 1985. We specialize in production of avenue trees in containers. In offer 
we also have field grown trees (ballots and bareroot), and coniferous and deciduous shrubs in containers. All 
plants come exclusively from our production. We are inviting you sincerely. 

 Наш питомник существует с 1985 года. Мы специализируемся на производстве аллейных деревьев в 
контейнерах. В нашем предложении имеются тоже деревья из грунта (в защитных тюках или с оголен-
ными корнями), а также хвойные и лиственные кустарники в контейнерах. Все предлагаемые растения 
исключительно нашего производства. Приглашаем в наш питомник!

Dobrosławów 66
PL 24-100 Puławy
GPS: 51°25’07’’N 
 21°52’23’’E
województwo lubelskie
tel./fax (+48 81) 880 62 96
tel. kom. (+48) 602 72 81 25,
(+48) 606 21 79 01, (+48) 602 77 56 46 
e-mail: szkolki@mizak.pl
www.mizak.pl
członkami ZSzP są: 
Adam Mizak, Leszek Mizak, Przemysław Mizak
Firma prowadzi sprzedaż hurtową
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Szkółka Roślin Ozdobnych MYKITA i SZYMAŃSKI 

powierzchnia brutto 80,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 28,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 15,0 ha

Szkółka jest gospodarstwem rodzinnym. Istnieje od 1972 roku. Oferujemy: krzewy iglaste i liścia-
ste w pojemnikach i z gruntu, materiał szczepiony i formowany, krzewy borówki wysokiej. Zapra-
szamy do odwiedzenia naszej szkółki.

 The nursery is a family farm. It has been existing since 1972. We offer container and field grown coniferous and 
deciduous shrubs, grafted and shaped nursery stock, highbush blueberry. We invite you to visit our nursery. 

 Наш питомник является семейной фирмой, существующей с 1972 года. Мы предлагаем: хвойные 
и лиственные кустарники в контейнерах и из грунта, привитой и формованный материал, кусты 
голубики высокорослой. Приглашаем посетить наш питомник. 

Dobrzyń 4A 
PL 49-312 Dobrzyń
GPS: 50°56’19.7’’N
 17°28’31.5’’E
województwo opolskie
tel. (+48 77) 412 04 10
e-mail: biuro@mykita.pl
www.mykita.pl
członkami ZSzP są:
Piotr Szymański, Wiesław Mykita
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną
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Szkółkarstwo Owocowo-Ozdobne 
Jacek NIEDŹWIEDŹ 

powierzchnia brutto 130,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 80,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 16,0 ha

Stary Dwór 84
PL 86-010 Koronowo
województwo kujawsko-pomorskie
tel./fax (+48 52) 382 15 36, (+48 52) 382 37 84
tel. kom. (+48) 602 38 86 92, (+48) 509 47 77 41
e-mail: jacek.niedzwiedz.szkolka@wp.pl
www.niedzwiedz.com.pl
członkiem ZSzP jest Jacek Niedźwiedź
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

Szkółka produkuje duże soliterowe rośliny. Formy bonsai, materiał iglasty i liściasty w pojemnikach 
oraz z gruntu. Produkujemy również kwalifikowane drzewa i krzewy owocowe, podkładki, róże, 
rośliny wrzosowate oraz materiał szczepiony. Posiadamy szeroki asortyment drzew alejowych  
w pojemnikach oraz z gołym korzeniem. Serdecznie zapraszamy do odwiedzenia naszej szkółki.

 The nursery produces big soliter plants. Bonsai forms, coniferous and deciduous nursery stock in containers 
and field grown. We also produce qualified fruit trees and shrubs, rootstocks, roses, Ericaceae plants and gra-
fted nursery stock. We have a wide assortment of avenue trees in containers and bareroot. We look forward to 
your visit. 

 В питомнике выращиваются большие растения- одиночки. Формы бонзай, хвойный и лиственный ма-
териал в контейнерах и из грунта. Производим тоже отборные плодовые деревья и кустарники, подвои, 
розы, вересковые растения и привитой материал. У нас имеется широкий ассортимент аллеевых дере-
вьев в контейнерах и с открытым корнем. Приглашаем вас посетить наш питомник. Добро пожаловать!
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Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych 
NOWACKI Krzysztof

powierzchnia brutto 32,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 24,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 8,0 ha

ul. Strażacka 13 
PL 88-230 Piotrków Kujawski
GPS: 52°32’34”N
 18°29’39”E
województwo kujawsko-pomorskie
tel. (+48 54) 265 41 09
tel. kom. (+48) 603 88 11 85 - właściciel, 
(+48) 609 79 88 85 - biuro
e-mail: nowacki@nowacki.pl 
www.nowacki.pl
członkiem ZSzP jest Krzysztof Nowacki
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

Jesteśmy szkółką zlokalizowaną w centralnej części Polski z 31–letnią tradycją oraz doświadcze-
niem w produkcji materiału szkółkarskiego. Oferujemy: drzewa alejowe, drzewa szpalerowe, krze-
wy liściaste, materiał iglasty w pojemnikach i z gruntu, w tym formy szczepione, trawy ozdobne, 
byliny, róże okrywowe, jałowce, formowane bonsai, młodzież w P9, trawy ozdobne w multiplatach.

 Our nursery is located in the central part of Poland and we have 31 years of tradition and experience in the 
production of nursery stock. We offer: avenue trees, line trees, deciduous shrubs, coniferous nursery stock 
container and field grown, including grafted forms, ornamental grasses, perennials, groundcovering roses, 
junipers, formed bonsai, young nursery stock in P9, ornamental grasses in multiplats

 Мы являемся питомником с 31-летней традицией, имеющим опыт в области производства по-
садочного растительного материала, расположенным в центральной части Польши. Предлагаем: 
аллейные и шпалерные деревья, лиственные кустарники, хвойныные растения в контейнерах и из 
грунта, в том числе привитые формы, декоративные травы, многолетники, почвопокровные розы, 
можжевельники, формованные бонсаи, молодой посадочный материал в Р9, декоративные травы  
в мультиплатах.
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Szkółka NOWACZYK 

powierzchnia brutto 25,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 2,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 4,5 ha

Wyganów 1
PL 63-740 Kobylin
województwo wielkopolskie
tel. kom. (+48) 606 25 96 39
e-mail: info@nowaczyk.pl
www.nowaczyk.pl
członkami ZSzP są: 
Jan Nowaczyk, Nikodem Nowaczyk
Firma prowadzi sprzedaż wyłącznie hurtową

Specjalizujemy się w produkcji szczepionych roślin iglastych. W naszej ofercie znajdują się odmia-
ny sosen, jodeł, jałowców i cyprysików. 
Dużą częścią naszej produkcji są sośnice japońskie (w tym odmianowe), a także Thuja plicata 
‘Whipcord’ szczepiona na pniu. 
Każdego roku do oferty wprowadzamy handlowe – w tym licencjonowane oraz kolekcjonerskie 
szczepione rośliny iglaste.

 We specialise in production of grafted coniferous plants. In our offer there are varieties of pines, spruces, ju-
nipers, cypresses. Large part of our production is Sciadopitys verticillata (including varieties), and Thuja plicata 
‘Whipcord’ grafted standard form. Each year we introduce to offer trade – including licenced and collectible 
grafted coniferous plants. 

 Специализируемся на производстве привитых хвойных растений. В нашем предложении имеются 
сорта сосны, пихты, можжевельника и ложного кипариса. Большую часть нашего производства со-
ставляют сциадопитис мутовчатый а также Thuja plicata ‘Whipcord’ привитая. Каждый год наше 
предложение пополняется привитыми хвойными растениями – в том числе лицензированными и 
любительскими.

Jarocin

Ostrów Wlkp.
Milicz

Krotoszyn

Kobylin

Wyganów Łódź

Poznań

Wrocław

Legnica
36 36

15

15
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Szkółka Roślin Ozdobnych 
mgr inż. Elżbieta NOWICKA 

Kraśnica Kolonia 28A
PL 62-590 Golina pow. koniński
województwo wielkopolskie 
tel./fax (+48 63) 245 01 39 
e-mail: firma@mojogrod.com.pl
www.mojogrod.com.pl
członkami ZSzP są Romuald Nowicki, Elżbieta Nowicka
Firma prowadzi sprzedaż hurtową, detaliczną i wysyłkową

Podstawową gałęzią produkcji jest młody materiał iglasty szczepiony w P9 w szerokim asorty-
mencie odmian z rodzaju: Abies, Larix, Picea, Pinus - razem ponad 100 odmian. Ponadto szkółka 
produkuje krzewy iglaste, liściaste oraz byliny w dużym asortymencie - materiał dorosły. Materiał 
rozmnożeniowy – zrazy roślin iglastych.

 Our primary production involves young grafted coniferous nursery stock in P9 in a wide assortment of va-
rieties: Abies, Larix, Picea, Pinus - together over 100 varieties. Additionally, the nursery produces coniferous 
shrubs, deciduous and perennials in wide assortment - mature nursery stock. Nursery stock for propagation 
– scions of coniferous plants. 

 Основной отраслью производства является молодой привитой хвойный материал в Р9 в большом ас-
сортименте видов и сортов: Abies, Larix, Picea, Pinus - всего свыше 100 сортов. Кроме того питомник про-
изводит хвойные и лиственные кустарники, а также многолетники в большом ассортименте - взрослый 
материал. Размножительный материал – черенки хвойных растений.

powierzchnia brutto 7,5 ha • powierzchnia upraw gruntowych 1,5 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 3,5 ha
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OGRODY O ZIELONYCH PROGACH 
PRZEMYSŁAW GODLEWSKI - Szkółka Bylin

powierzchnia brutto 1,5 ha • powierzchnia upraw gruntowych 0,2 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 1,0 ha

ul. Zegrzyńska 82 
PL 05-140 Skubianka 
województwo mazowieckie
tel. kom. (+48) 509 45 44 01 
e-mail: przemek@zieloneprogi.pl 
www.zieloneprogi.pl
członkiem ZSzP jest 
Przemysław Godlewski 
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

Produkujemy szeroki asortyment bylin rabatowych (m. in. jeżówek, bodziszków, piwonii, rdestów, 
liliowców, funkii, żurawek, tawułek i szałwii), bylin runa leśnego, traw i paproci ogrodowych. Oferu-
jemy byliny najwyższej jakości w poj. od P11 do C5. Co roku wprowadzamy największą w Polsce 
ilość bylinowych NOWOŚCI.

 We produce wide assortment of border perennials (among the others Echinacea, Geranium, Paeonia, Water 
pepper, Hemerocalis, Hosta, Heuchera, Astilbe, Salvia), perennials of forest undergrowth, garden grasses and 
ferns. We offer the highest quality of perennials in containers from P11 up to C5. We introduce each year the 
biggest number of NEW perennials in Poland.

 Мы производим широкий ассортимент многолетников для рабаток (в т. ч. эхинацею, герань, пио-
ны, многие виды горца, лилейники, функии, гейхеры, астильбы и шалфей), многолетников лесного по-
крова, трав и садовых папоротников. Предлагаем многолетники высшего качества в контейнерах от 
Р11 до С5. Ежегодно вводим самое большое в Польше количество новинок в группе многолетников.

SZKÓŁKA

Ostrołęka

Nasielsk

Warszawa

Serock

Jez. Zegrzyńskie

62
61
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Zegrzyńska

Zegrze
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Wyszków
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Gospodarstwo Szkółkarskie 
E. i M. ORSZULAK, K. i Ł. HUDASZEK
Szkółka ORSZULAK HUDASZEK jest gospodarstwem rodzinnym z 25-letnią tradycją. Oferuje-
my klientom młode sadzonki drzew iglastych oraz drzew i krzewów liściastych, siewki, podkładki 
drzew ozdobnych. Sadzonki na plantacje choinkowe oraz materiał rekultywacyjny.

 The Nursery ORSZULAK HUDASZEK is family nursery with over 25 years of tradition. We offer our customer 
the young cuttings of coniferous trees and deciduous trees and shrubs, seedlings, rootstocks of ornamental 
trees. The cuttings for X-mass plantations and nursery stock for recultivation.

 Питомник ORSZULAK HUDASZEK  является семейным хозяйством с 25-летней традицией. Мы 
предлагаем клиентам молодые саженцы хвойных деревьев, а также лиственных деревьев и кустар-
ников, сеянцы, подвои декоративных деревьев. Кроме того саженцы для плантаций новогодних елок 
и рекультивационный материал.

powierzchnia brutto 8,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 4,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 0,0 ha

ul. Bolesława Chrobrego 3
PL 42-120 Miedźno
GPS: 50°59’56.9504”N
 18°59’5.083”E
województwo śląskie
tel. kom. (+48) 692 92 41 34, (+48) 698 53 48 39
e-mail: mieczyslaw.orszulak@o2.pl
www.szkolka-orszulak.pl
członkami ZSzP są Mieczysław Orszulak, 
Łukasz Hudaszek
Firma prowadzi sprzedaż hurtową, detaliczną i wysyłkową

SZKÓŁKA
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Krzepice Miedźno
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Kluczbork

Piotrków
Trybunalski

491

43

42

46



ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH

www.zszp.pl                www.e-katalogrosl in.pl

AL
FA

BE
TY

CZ
NY

 S
PI

S 
SZ

KÓ
ŁE

K

104

Gospodarstwo Specjalistyczne PANEK 
Dariusz Panek

ul. Marii Dąbrowskiej 12
PL 05-800 Pruszków
Kościelna Góra 54B
PL 96-513 Nowa Sucha
województwo mazowieckie
tel./fax (+48 22) 728 80 44
e-mail: biuro@e-panek.pl
www.e-panek.pl 
członkami ZSzP są: Anna Panek, Dariusz Panek, 
Przemysław Panek, Karolina Rytel
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną 

Gospodarstwo produkuje byliny, trawy ozdobne, zioła oraz rozsady warzyw i owoców dla ama-
torów. Posiada w ofercie gotowe konspekty sprzedażowe, np. Niezłe ziółko, Twoja Plantacja, 
Kwitnące ogrody, Kolorowe trawki czy Leśne opowieści. Jest otwarte na współpracę z centrami 
ogrodniczymi, sieciami oraz projektantami ogrodów i zieleni miejskiej. 

 The nursery produces perennials, ornamental grasses, herbs, vegetable and fruit seedlings for amateurs. 
We offer ready to sale conspects: for example Niezłe ziółko, Twoja Plantacja, Kwitnące ogrody, Kolorowe traw-
ki or Leśne opowieści. We are open for cooperation with garden centers, networks and designers of gardens 
and amenity green.

 Хозяйство производит многолетники, декоративные и лекарственные травы, а также рассаду 
овощей и ягод для дальнейшего любительского выращивания. В нашем предложении имеются гото-
вые наборы посадочного материала, напр.: Niezłe ziółko (Пряные травы в кулинарии), Twoja plantacja 
(Твоя плантация), Kwitnące ogrody (Цветущие сады), Kolorowe trawki (Цветные травы) или же Leśne 
opowieści (Лесные сказки). Мы открыты для сотрудничества с садовыми центрами, торговыми се-
тями, а также специалистами по ландшафтному проектированию (сады, городское озеленение).

powierzchnia brutto 6,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 0,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 3,0 ha
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PARK-M Produkcja Roślin 
Krzysztof Mróz

powierzchnia brutto 47,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 40,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 7,0 ha

ul. Trakt św. Kingi 9
PL 33-340 Stary Sącz
GPS: 49°33’43”N
 20°39’12”E
województwo małopolskie
tel. (+48 18) 449 00 02
e-mail: plants@park-m.pl
www.park-m.pl
członkami ZSzP są: Helena Mróz i Krzysztof Mróz 
Firma prowadzi sprzedaż wyłącznie hurtową

Oferta Park M to kilkaset odmian roślin ozdobnych do nasadzeń oraz sprzedaży masowej, a także 
duże rośliny produkowane w gruncie i pojemnikach. Dzięki najwyższej jakości naszych roślin, 
koncentracji na utrzymaniu wysokiego standardu obsługi klienta oraz bogatej ofercie jesteśmy 
zaufanym partnerem wielu krajowych oraz zagranicznych firm. 

 Offer of Park M includes hundreds varieties of ornamental plants for planting and wholesale, and large plants 
produced in field and in containers. Thanks to highest quality of our plants, being focused on maintaining the 
high standard of customer service and rich offer we are trusted partner of many domestic and foreign compa-
nies. 

 Предложение Парк М - это несколько сотен сортов декоративных растений как для посадки, так и 
для оптовой продажи, а также крупномеры в грунте и в контейнерах. Благодаря высокому качеству 
наших растений, высочайшему стандарту обслуживания клиента, а также богатому предложению, 
мы являемся надежным партнером отечественных и иностранных компаний.



ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH

www.zszp.pl                www.e-katalogrosl in.pl

AL
FA

BE
TY

CZ
NY

 S
PI

S 
SZ

KÓ
ŁE

K

106

Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych 
Anna i Jerzy PAWICA

powierzchnia brutto 3,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 1,5 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 1,0 ha

Polecamy: drzewa i krzewy iglaste, w pojemnikach i z gruntu (także formy szczepione), azalie, 
różaneczniki, wrzosy, magnolie.

 We recommend: coniferous trees and shrubs, container and field grown (including grafted forms), azaleas, 
rhododendrons, heathers, magnolias.

 Предлагаем: хвойные деревья и кустарники, в контейнерах и из грунта (тоже привитые формы), 
азалии, рододендроны, верески и магнолии.

ul. Bukowska 20
PL 43-354 Czaniec
województwo śląskie
tel./fax (+48 33) 810 92 67
tel. kom. (+48) 604 46 34 19
e-mail: jpawica@o2.pl
członkiem ZSzP jest Jerzy Pawica
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną
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Szkółka Krzewów Ozdobnych PAWLAK

Klapka 29c 
PL 98-350 Biała
województwo łódzkie
tel. kom. (+48) 502 72 95 25, 
(+48) 509 02 22 04
e-mail: szkolka@mmpawlak.pl
www.mmpawlak.pl
członkiem ZSzP jest Mariusz Pawlak
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

Oferujemy rośliny liściaste i iglaste w pojemnikach, rośliny w P9 do dalszej produkcji oraz materiał 
kopany z gruntu. Posiadamy również szeroki wybór krzewów kwitnących m.in. różaneczniki, aza-
lie, magnolie, hortensje, trawy oraz rośliny szczepione na pniu. Zapraszamy do zapoznania się  
z naszą ofertą i warunkami sprzedaży. Postaw na dobrą jakość roślin.

 We offer deciduous and coniferous plants in containers, plants in P9 for further production and field grown 
nursery stock. We offer wide assortment of flowering shrubs, among the others rhododendrons, azaleas, ma-
gnolias, hydrangea, grasses and standard grafted plants. We invite you to get to know with our offer and terms 
of sales. Bet on good quality.  

 Предлагаем лиственные и хвойные растения в контейнерах, растения в Р9 и посадочный материал 
из грунта. У нас имеется тоже большой выбор цветущих кустарников таких как рододендроны, азалии, 
магнолии, гортензии, травы и привитые растения. Ознакомьтесь пожалуйста с нашим предложением  
и условиями продажи. Убедитесь в хорошем качестве растений.

powierzchnia brutto 21,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 15,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 5,0 ha
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Gospodarstwo Szkółkarskie 
Karolina PIASECZNA

powierzchnia brutto 7,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 4,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 2,0 ha

W szkółce prowadzimy produkcję młodego materiału w pojemnikach P9 oraz multiplatach. Nasz 
materiał roślinny oferujemy na rynku krajowym i zagranicznym dla profesjonalistów z branży szkół-
karskiej oraz centrów handlowych i firm zajmujących się nasadzeniami.

 In nursery we produce young nursery stock in containers P9 and multiplats, we offer our nursery stock for 
domestic and foreign market, for professionals from nursery branch and garden centres and companies that 
deal with plantings.

 В нашем питомнике занимаемся производством молодого посадочного материала в контейнерах 
Р9 и в мультиплатах. Наш посадочный растительный материал предлагаем на отечественном и 
зарубежных рынках как для профессионалов из питомниководческой отрасли, так и для торговых 
центров и фирм, занимающихся зелеными насаждениями.

Nowy Pożóg 100
PL 24-130 Końskowola
GPS: 51°388087”N,
22°081073”E
województwo lubelskie
tel. kom. (+48) 530 61 56 00
e-mail: biuro@sadzonkiwp9.pl
www.sadzonkiwp9.pl
członkiem ZSzP jest Karolina Piaseczna
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną oraz wysyłkową
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Szkółka Drzew i Krzewów - Karol PIĄTKOWSKI

Dąbrowa 10
PL 62-610 Sompolno 
województwo wielkopolskie
tel. (+48 63) 271 40 59
tel. kom. (+48) 606 30 15 51, 
(+48) 602 69 89 14, (+48) 602 67 72 87
e-mail: plante@plante.pl
www.plante.pl
członkami ZSzP są: 
Karol Piątkowski, Anita Piątkowska-Krzewicka, Artur Piątkowski
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

powierzchnia brutto 15,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 10,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 3,5 ha

Jesteśmy gospodarstwem rodzinnym, od trzech pokoleń związanym z produkcją szkółkarską. Niezmiennie, 
od samego początku istnienia szkółki wyróżnia nas szczególna dbałość o najwyższą jakość oferowanych ro-
ślin i poziom obsługi klienta. Naszą główną specjalizacją są drzewa alejowe dla terenów miejskich i ogrodów 
przydomowych- szkółkowane i formowane, sprawdzone gatunki i wiele nowości, w pojemnikach i z gruntu. 
Poza tym oferujemy bogaty wybór szczepionych roślin iglastych i liściastych-w pojemnikach i z gruntu, buksz-
pan-w tym formy strzyżone oraz szczepiony młody materiał liściasty do dalszej produkcji-w pojemnikach.

 We are a family company involved in the nursery business for three generations. From the outset, we have been 
known for the care we place on the highest plant quality and level of customer service. Our specialise in avenue trees 
for urban areas and private gardens-transplanted and formed, time-tested and new varieties, in containers and bare 
root.  We also offer a wide choice of grafted conifers and deciduous trees – in containers and from field production, 
buxus – both pruned and formed plants. We also specialise in the production of grafted deciduous trees for further 
production in containers. 

 Наш питомник – семейное хозяйство, а мы – третье поколение владельцев, занимающихся производ-
ством посадочного материала. Неизменно, с самого начала существования, наш питомник выделялся 
и продолжает выделяться особой заботой о качестве предлагаемых растений и уровне обслуживания 
клиента. Мы специализируемся прежде всего на производстве аллейных деревьев для озеленения го-
родов и приусадебных садов – пересаживаемых саженцев и формованных, проверенных пород и мно-
гих новинок, в контейнерах и из грунта. Кроме того  мы предлагаем богатый выбор привитых хвой-
ных и лиственных растений - в контейнерах и из грунта, самшит – в том числе стриженые формы  
и привитый молодой лиственный материал для дальнейшего производства – в контейнерах.
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Szkółka PIECH

powierzchnia brutto 40,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 30,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 6,5 ha

Gospodarstwo Szkółkarskie Joanna i Bogdan Piech specjalizuje się w produkcji kontenerowej 
i gruntowej roślin ozdobnych – drzew i krzewów iglastych, liściastych, pnączy oraz bylin. Ta ro-
dzinna firma od ponad 30 lat dba o dostarczenie pięknych i ciekawych roślin na rynek polski 
oraz zagraniczny. Wieloletnie doświadczenie, nieustanne śledzenie trendów w branży ogrodniczej  
i dynamiczny rozwój Szkółki Piech, której powierzchnia upraw zajmuje dziś 40 ha, gwarantują 
najwyższą jakość oferowanych roślin. 

 The nursery Joanna and Bogdan Piech specialises in the container and field grown production of ornamental 
plants – coniferous and deciduous trees and shrubs, climbers and perennials. The family business has been 
taking care of providing beautiful and interesting plants for Polish and foreign markets for more than 30 years. 
Years of experience, staying tuned for new trends in the garden trade and dynamic development of itself,  
40 ha nursery nowadays, is the best guarantee of the highest quality of offered plants. 

 Питомническое хозяйство «Иоанна и Богдан Пех» специализируется в выращивании декоратив-
ных растений в контейнерах и в открытой почве – хвойных и лиственных деревьев и кустарников, 
вьющихся растений и многолетников. Эта семейная фирма вот уже 30 лет заботится о том, что-
бы поставляемые на польский и зарубежный рынок растения были красивыми и интересными. Мно-
голетний опыт, неустанное наблюдение за тенденциями в садовой отрасли и динамичное развитие 
питомника «Пех», площадь которого занимает в настоящее время 40 га, гарантируют наивысшее 
качество предлагаемых растений. 

ul. Polna 1
PL 24-130 Końskowola
GPS: 51°23'36.694”N
 22°9'19.902”E
województwo lubelskie
hurt i detal:
tel. (+48 81) 881 63 40
hurt i eksport:
tel. kom. (+48) 602 55 35 43, (+48) 697 97 63 40
e-mail: piech@piech.pl
www.piech.pl
członkami ZSzP są: Joanna Piech, Bogdan Piech 
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

 sprzedaż hurtowa i detaliczna
Końskowola, ul. Polna 1

 sprzedaż hurtowa i eksport 
Kurów, DW874, 23km/800m
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Szkółka Krzewów Ozdobnych
Justyna & Jan PIEKIEŁKO
Szkółka istnieje od 1990 roku. Produkujemy drzewa, krzewy liściaste i iglaste (również formy 
szczepione) w uprawie pojemnikowej i z gruntu. Mamy do zaoferowania również formy bonsai 
oraz azalie japońskie.

 The nursery is in existence since 1990. We produce trees, deciduous and coniferous shrubs (including gra-
fted forms) in containers and field grown. We order bonsai shaped plants and Japanese azalea.  

 Питомник существует с 1990 года. Производим деревья, лиственные кустарники (тоже при-
витые формы) в контейнерах и из грунта. В нашем предложении имеются тоже формы бонсай  
и азалии японские.

powierzchnia brutto 3,2 ha • powierzchnia upraw gruntowych 2,6 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 0,4 ha

Rzyki

Sułkowice
Brzezinka

Targanice

Bielsko-Biała Wadowice

Andrychów

SZKÓŁKA

52 52

781ul. Środkowa 34
34-125 Sułkowice 
województwo małopolskie
tel. (+48 33) 875 11 35, tel. kom. (+48) 609 53 41 79
e-mail: szkolkapiekielko@o2.pl
www.piekielko.beskidy.pl
członkiem ZSzP jest Jan Piekiełko (nowy członek ZSzP)
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

NOWA

SZKÓŁKA
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PLANTIN spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością sp.k.

powierzchnia brutto 16,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 0,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 4,5 ha

Naszym głównym produktem są rośliny pochodzące z rozmnażania metodą in-vitro. Oferujemy 
młode rośliny rosnące w wielodoniczkach oraz doniczkach P9, do dalszej uprawy w szkółkach 
i na plantacjach. W sprzedaży posiadamy rośliny owocowe, głównie jagodowe oraz ozdobne: 
różaneczniki, azalie, kalmie.

 We sell in-vitro propagation plants. We offer young plants growing in multitrays and P9 pots, for further cul-
tivation in nurseries and plantations. We sell fruit plants, mainly berry and ornamental plants: rhododendrons, 
azaleas, kalmias.

 Наш основной продукт – это растения, полученные в результате размножения методом in-vitro. 
Мы предлагаем молодые саженцы, растущие в контейнерах и горшках п9, для дальнейшего выра-
щивания в питомниках и на плантациях. В продаже у нас есть фруктовые растения, в основном 
ягодные и декоративные: рододендроны, азалии, кальмии.

Muniakowice 100
PL 32-090 Słomniki
adres szkółki: Muniakowice 100
PL 32-090 Słomniki
GPS: 50°17’31”N
 20°06’59”E
województwo małopolskie
tel. (+48 12) 643 15 20
e-mail: biuro@in-vitro.pl
www.plantin.com.pl
członkiem ZSzP jest Justyna Kusibab-Mruk
Firma prowadzi sprzedaż wyłącznie hurtową

SZKÓŁKA

Glinica

Muniakowice

Racławice

Prandocin-Iły

Prandocin

Kraków

Miechów

7
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PLANTPOL Sp. z o.o. 
Produkcja i Hodowla Roślin Ozdobnych

powierzchnia brutto 14,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 6,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 6,0 ha

Produkujemy materiały wyjściowe do dalszej produkcji bylin, traw oraz bardzo szerokiego asor-
tymentu roślin balkonowych. Oferujemy półprodukt hibiskusów bylinowych serii Summerific, sa-
dzonki żurawek oraz wielu innych bylin. Produkujemy byliny finalne w pojemnikach 2l i większych. 
Corocznie do oferty wprowadzamy nowości, z których wiele zdobyło prestiżowe wyróżnienia na 
polskich i europejskich wystawach. Dostarczamy rośliny z oferty Proven Winners.

 We produce nursery stock for further production of perennials, grasses and very wide assortment of balcony 
plants. We offer semiproduct of perennial hibiscus of Summerific products, cuttings of Heuchera and many other 
perennials. We produce final perennial product in 2 liters containers and more. Each year we introduce to the offer 
novelties which many of them won prestigious award in Polish and European exhibitions. We deliver plants from 
Proven Winners offer.

 Мы производим исходный материал для дальнейшего производства многолетников, трав, а также 
очень широкого ассортимента балконных растений. Предлагаем полупродукт гибискуса болотного серии 
Summerific, саженцы разных видов гейхеры, а также многих других многолетников. Производим взрослые 
растения в контейнерах 2l и бoльших. Ежегодно в наше предложение вводим новинки, многие из которых 
получали престижные награды на польских и европейских выставках. Поставляем растения из предложе-
ния Proven Winners.

Zaborze, ul. Jezioro 33-35
PL 32-600 Oświęcim
województwo małopolskie
tel. (+48 33) 842 24 88, (+48 33) 844 13 40, 
(+48 33) 842 50 78
fax (+48 33) 842 38 59
e-mail: plantpol@plantpol.com.pl 
www.plantpol.com.pl
członkiem ZSzP jest Jerzy Starzyński
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną
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POL-PLANTS Szkółka Drzew 
i Krzewów Ozdobnych Kamil Dudek

powierzchnia brutto 20,6 ha • powierzchnia upraw gruntowych 5,2 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 12,8 ha

W sprzedaży oferujemy szeroki asortyment roślin – ponad 800 gatunków i odmian drzew ale-
jowych, krzewów liściastych oraz iglastych, bylin, różaneczników oraz roślin szczepionych  
i formowanych w pojemnikach (od P11 do C750) i gruncie. Prowadzimy wyłącznie sprzedaż hurto-
wą, z możliwością zapewnienia dużych, jednolitych partii roślin wysokiej jakości. Łączna produkcja 
roślin, to powyżej 1 000 000 szt. rocznie.

 In sales, we offer a wide range of plants - more than 800 species and varieties of avenue trees, shrubs and 
conifers, perennials, rhododendrons and plants grafted and shaped in containers (from P11 to C750) and field 
grown. We offer only wholesale, with the ability to provide large, uniform batches of plants of high quality. Total 
production of plants over 1 000 000 items yearly.

 В предложении имеется широкий ассортимент растений – свыше 800 видов и сортов аллейных 
деревьев, лиственных и хвойных кустарников, многолетников, рододендронов, а также привитых 
и формованных растений в контейнерах (от P11 до С750) и из грунта. Наша фирма осуществля-
ет исключительно оптовую продажу с возможностью реализации крупных однородных партий вы-
сококачественных растений. Общее количество производимых  растений ежегодно превышает  
1 000 000 штук.

Wodziczna 46
PL 05-640 Mogielnica
GPS: N 51°43'22.851'' 
 E 20°44'6.692''
województwo mazowieckie
tel./fax (+48 48) 663 52 86
e-mail: polplants@pol-plants.pl
www.pol-plants.pl
członkami ZSzP są:
Kamil Dudek, Ewa Wangryn-Dudek
Firma prowadzi sprzedaż wyłącznie hurtową

7

Radom

Warszawa

Grójec

Rawa Mazowiecka

Mogielnica

728
725
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Szkółkarstwo Ozdobne PONDEROSA 
Dariusz MACISZEWSKI

powierzchnia brutto 4,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 2,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 2,0 ha

Szkółka istnieje od 1980 r. obecnie położona jest 18 km od centrum Warszawy, przy trasie 1 km 
za Pruszkowem. Ofertę naszą kierujemy do wymagającego klienta indywidualnego oraz firm urzą-
dzających ogrody. Posiadamy bardzo szeroki asortyment roślin w pojemnikach oraz duże okazy  
– do 7 m w gruncie.

 The nursery was founded in 1980, it is located 18 km from the center of Warsaw, 1 km from Pruszków. We 
dedicate our offer to the demanding individual customer and companies that arrange gardens. We have a very 
wide assortment of plants in containers and large field – grown plants up to 7 m in height. 

 Наш питомник существует с 1980 года. В настоящее время он расположен в 18 км от центра Вар-
шавы, по шоссе, в 1 км за Прушковом. Наше предложение направлено как требовательным индиви-
дуальным клиентам, так и фирмам, занимающимся созданием садов. В нашем предложении имеется 
широкий ассортимент растений в контейнерах, а также крупномеры - до 7 м из грунта.

ul. Warszawska 20,
PL 05-805 Kanie k/Pruszkowa 
(przedłużenie Al. Jerozolimskich)
województwo mazowieckie
tel./fax (+48 22) 729 76 22
tel. kom. (+48) 602 47 84 95
e-mail: ponderosa@poczta.fm
www.ponderosa.net.pl
członkiem ZSzP jest Dariusz Maciszewski
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną
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Gospodarstwo Szkółkarskie
Andrzej POTRZEBOWSKI 

powierzchnia brutto 12,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 6,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 2,0 ha

Szkółka powstała w 1989 roku, na obszarze 1 ha. Obecnie zajmuje powierzchnię 12 ha. Główny 
profil produkcji to krzewy iglaste i liściaste w pojemnikach oraz krzewy iglaste w gruncie. Produko-
wane są także krzewy iglaste w pojemnikach P9, iglaste szczepione oraz rododendrony. Szkółka 
zlokalizowana jest w Rawie Mazowieckiej, bezpośrednio przy trasie Warszawa-Katowice.

 The nursery was established in 1989 on an area of 1ha. Nowadays it covers 12 ha. The main profile of 
production: coniferous and deciduous shrubs in containers and coniferous shrubs field grown. We produce co-
niferous shrubs in P9 containers, grafted conifers and rhododendrons as well. The nursery is located in Rawa 
Mazowiecka along Warsaw-Katowice highway.

 Питомник был создан в 1989 году на площади 1 га. В настоящее время занимает площадь  
12 га. Основное направление это хвойные и лиственные кустарники в контейнерах, а также хвойные 
кустарники в грунте. Производим тоже хвойные кустарнки в контейнерах Р9, хвойные привитые  
и рододендроны. Питомник расположен в Раве Мазовецкой по шоссе Варшава-Катовице.

ul. Krakowska 24i 
PL 96-200 Rawa Mazowiecka
województwo łódzkie
tel./fax (+48 46) 814 24 65, (+48 46) 815 21 11
tel. kom. (+48) 609 03 41 72, (+48) 603 19 85 13
e-mail: szkolkapotrzebowski@gmail.com
www.potrzebowscy.com
członkiem ZSzP jest Łukasz Potrzebowski
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną
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Szkółka Krzewów Ozdobnych PUDEŁEK

powierzchnia brutto 50,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 10,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 6,0 ha

ul. Pańska 40
PL 43-332 Pisarzowice
GPS: 49°52’22.3”N
 19°08’49.5”E
województwo śląskie
tel./fax (+48 33) 845 74 15
e-mail: pudelek@azalia.pl
www.azalia.pl
członkiem ZSzP jest Eugeniusz Pudełek
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną oraz wysyłkową detaliczną

Nasza szkółka powstała w 1976 r. Specjalizujemy się w uprawie krzewów iglastych, azalii, ró-
żaneczników, magnolii, wrzosów i wrzośców. W tych rodzajach dysponujemy bardzo szerokim 
wyborem gatunków i odmian. Polecamy młodzież oraz materiał dorosły. W naszej filii w Iłowej koło 
Żagania produkujemy duży materiał w gruncie.

 Our nursery was established In 1976. We specialize in cultivation of coniferous shrubs, azaleas, rhododen-
drons, magnolias, Calluna and Erica. Among these types we can offer you a very wide choice of species and 
varieties. We offer young and mature nursery stock. In our nursery in Iłowa close to Żagań we produce big 
nursery stock in field.

 Наш питомник был основан в 1976 году. Мы специализируемся на выращивании хвойных кустар-
ников, азалий, рододендронов, магнолий, вереска и эрики. В названном ассортименте располагаем 
большим выбором видов и сортов. Предлагаем молодые и выросшие растения. В нашем филиале в 
селе Илова под городом Жагань производим крупный материал в грунте.

Filia: ul. Żaków 8a
PL 68-120 Iłowa
województwo lubuskie
tel./fax (+48 68) 360 83 12
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Szkółka Krzewów Ozdobnych 
Antoni PUDEŁKO

powierzchnia brutto 8,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 3,5 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 3,5 ha

Nasza szkółka to firma rodzinna działająca od 1958 roku. Oferujemy:
- różaneczniki
- azalie japońskie i wielkokwiatowe
- klony palmowe
- rośliny formowane – BONSAI
- byliny i trawy
- szczepione iglaste i liściaste w pojemnikach i z gruntu.

 Our nursery is a family business operating since 1958. We offer:
- rhododendrons
- Japanese azaleas and large-flowered
- Japanese maple
- shaped plants - BONSAI
- Perennials and grasses
- Grafted conifer and deciduous trees in containers and field grown.

 Наш питомник это семейная фирма, действующая с 1958 года. Мы предлагаем:
- рододендроны
- азалии японские и крупноцветковые
- клены пальмолистные
- формованные растения – БОНЗАИ
- многолетники и травы
- привитые хвойные и лиственные растения в контейнерах и из грунта.

ul. Ogrodnicza 2
PL 43-332 Pisarzowice 
województwo śląskie
tel. kom. (+48) 570 74 72 38
e-mail: biuro@pudelko.com.pl
www.pudelko.com.pl
członkiem ZSzP jest Antoni Pudełko
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną
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Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych 
Danuta PUDEŁKO

powierzchnia brutto 16,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 12,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 4,0 ha

Firma rodzinna specjalizuje się w uprawie:
- rośliny żywopłotowe, Thuja ('Smaragd'), cisy, cyprysiki
- młodzież iglasta w pojemnikach P9
- rośliny szczepione: sosny, świerki, jodły, jałowce, klony palmowe, tuje, modrzewie
- młody materiał szczepiony w pojemnikach P11 
- byliny i trawy
Oferujemy również duży materiał w kontenerach i w gruncie.

 The family company specializes in cultivation of:
- hedging plants, thuja (Smaragd), yews, cypress
- young nursery stock in containers P9
- grafted plants: pines, spruces, firs, junipers, Japanese maple, thujas, larches
- young grafted nursery stock in P11
- perennials and grasses
We offer as well big material in containers and field grown.

 Семейное предприятие специализируется на выращивании:
- растений для живых изгородей: туи (Smaragd), тиссы, кипарисовик
- хвойная молодежь в контейнерах Р9
- привитых растений: сосны, ели, пихты, можжевельника, клена пальмолистного, кипарисовика, туи, лиственницы
- молодого привитого материала в контейнерах Р11
- многолетники и травы
Предлагаем тоже крупный материал в контейнерах и из грунта.

ul. Graniczna 1
PL 43-332 Pisarzowice
województwo śląskie
tel./fax (+48 33) 845 61 21
tel. kom. (+48) 697 18 08 28, 
(+48) 609 05 78 20
e-mail: biuro@pudelko.eu
www.pudelko.eu 
członkami ZSzP są 
Danuta Pudełko i Adam Pudełko
Firma prowadzi sprzedaż hurtową, detaliczną i wysyłkową
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Gospodarstwo Szkółkarsko – Ogrodnicze 
SEQUOIA Marek Karniewski

powierzchnia brutto 5,9 ha • powierzchnia upraw gruntowych 0,12 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 0,5 ha

Nasze gospodarstwo może pochwalić się dużym doświadczeniem i ponad stuletnią tradycją się-
gającą roku 1874. Gospodarstwo swoją pracę rozpoczęło od sadów i upraw polowych. Od lat 
60. do zakresu usług dołączyły uprawy szklarniowe (w szczególności kwiaty cięte). Rok 1995 to 
kolejny krok rozwoju rozszerzający naszą ofertę o systematycznie wzbogacaną produkcję roślin 
balkonowych, a także o szkółkę drzew i krzewów ozdobnych, przede wszystkim bylin i traw. W 
tym samym roku postawiliśmy również na sprzedaż detaliczną, a w 1999 utworzyliśmy Centrum 
Ogrodnicze.

 Our nursery can boast with big experience and more than 100 years of experience dating back to 1874. The 
nursery started its activity from orchards and field crops. Since sixties of XX century we included greenhouse 
crops (particularly  cutting flowers). 1995 was the next step of development spreading our offer with systemati-
cally enriched production of balcony plants, and the nursery of fruit trees and shrubs, and first of all perennials 
and grasses. On that year we decide to do retail sale, and in 1999 we built the Garden Center.

 Наше хозяйство может похвастаться большим опытом и более чем столетней традицией, так как создание 
фирмы относится к 1874 г. Мы начинали с садов и полевых культур. С 60-х годов ХХ в. в сферу нашей деятельности 
были включены тепличные растения, в частности срезные цветы. 1995 год является очередным шагом в развитии 
хозяйства, так как тогда мы начали расширять наше предложение, систематически включая в него все новые бал-
конные растения, а также создав питомник декоративных деревьев и кустарников, но прежде всего многолетников 
и трав. В том же году мы сделали ставку на розничную продажу, а в 1999 году нами был создан Садовый центр.

ul. J. Rosoła 19
PL 02-796 Warszawa
województwo mazowieckie
tel. kom. (+48) 604 11 55 98
e-mail: kontakt@sequoia.net.pl
www.sequoia.net.pl
członkiem ZSzP jest Marek Karniewski
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną
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Szkółka Roślin Ozdobnych – SKALNIAK 
Ewa i Bartosz Rogozińscy

powierzchnia brutto 2,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 0,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 1,0 ha

Jesteśmy niewielkim gospodarstwem rodzinnym. Specjalizujemy się w produkcji bylin, traw ozdob-
nych, paproci i bluszczu. Rośliny produkujemy w pojemnikach od P9 do C3. Prowadzimy sprze-
daż hurtową i detaliczną. Zawsze pomagamy w doborze roślin i udzielamy informacji związanych  
z hodowlą. Zapraszamy.

 We are small family nursery. We specialize in production of perennials, ornamental grasses, ferns and ivy. 
We produce plants in containers from P9 to C3. We deal with wholesale and retail. We always advise in selec-
tion of plants and give all necessary information related to plant breeding. We invite you to visit us.   

 Небольшое хозяйство. Специализируемся на выращивании многолетников, декоративных трав, папо-
ротников и плюща. Растения выращиваются в контейнерах Р9 по С3.  Реализуем оптовую и розничную 
продажу. Всегда оказываем помощь при подборе растений. Приглашаем, посещайте наше хозяйство.

Dobków 17A
PL 98-105 Wodzierady
GPS: 51°42'23.5"N 19°06'17.9"E
województwo łódzkie
tel. kom. (+48) 723 103 266, (+48) 516 14 00 15
e-mail: biuro@e-skalniak.pl
www.e-skalniak.pl
członkami ZSzP są Ewa i Bartosz Rogozińscy (nowi członkowie ZSzP)
Firma prowadzi sprzedaż hurtową, detaliczną i wysyłkową
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Gospodarstwo Sadowniczo Szkółkarskie 
SKIBICCY

powierzchnia brutto 42,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 6,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 3,0 ha

Jesteśmy gospodarstwem sadowniczo - szkółkarskim od 1985 roku. Gospodarstwo liczy 33 ha 
gruntów. Główną naszą specjalnością jest produkcja materiału szkółkarskiego, owocowego, 
drzew i krzewów iglastych i liściastych oraz formy szczepione. Zajmujemy się także produkcją 
borówki amerykańskiej. Rośliny uprawiane są w multiplatach, pojemnikach P9, C2, C3, C5, C7,5 
i w gruncie.

 We are fruit and nursery farm since 1985. The farm has 33 ha of area. Our main specialty is production of 
ornamental and fruit nursery stock, coniferous and deciduous trees and shrubs and grafted forms. We also 
produce highbush blueberry. Plants are grown in multiplats, containers P9, C2, C3, C5, C7,5 and from the field.

 Мы являемся садово-питомниководческим хозяйством, существующим с 1985 года и работающим на 
площади в 33 га. Нашей главной специальностью является производство растительного посадочного 
материала – плодовых растений, лиственных и хвойных деревьев и кустарников, а также привитых 
форм. Занимаеся тоже производством голубики высокорослой. Растения выращиваем в мультиплатах, 
контейнерах P9, C2, C3, C5, C7,5 и в грунте.

Kuriany 61B
PL 15-588 Białystok
województwo podlaskie
tel. kom. (+48) 606 15 18 78,
(+48) 660 74 45 77
e-mail: skibiccy@skibiccy.pl
www.skibiccy.pl
członkami ZSzP są Danuta Skibicka, 
Mirosław Skibicki i Rafał Skibicki 
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną
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Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych SŁOTA

powierzchnia brutto 10,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 7,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 1,0 ha

Szkółka powstała w 1978 roku. Bogata oferta drzew i krzewów ozdobnych skierowana jest do 
odbiorców hurtowych i detalicznych. Produkujemy rośliny w pojemnikach oraz w gruncie, a naszą 
specjalnością są starsze drzewa i krzewy iglaste uprawiane w gruncie.

 The nursery was established in 1978. Our rich offer of ornamental trees and plants is dedicated to wholesa-
lers and retailers, who can count on professional advice concerning garden arrangement and plant care. We 
produce container and field grown coniferous plants and we specialize in older, field grown coniferous trees 
and shrubs.  

 Питомник был основан в 1978 году. Богатое предложение декоративных деревьев и кустарников на-
правлено оптовым и индивидуальным покупателям. Мы производим растения в контейнерах и в грунте, 
а нашей специальностью являются более взрослые хвойные деревья и кустарники, выращиваемые в грун-
те.

ul. Oleśnicka 20a
PL 28-133 Pacanów 
województwo świętokrzyskie
tel. kom. (+48) 668 47 17 90, 
(+48) 502 32 34 20
e-mail: info@slota.pl
www.slota.pl
członkiem ZSzP jest Józef Słota
Firma prowadzi sprzedaż hurtową 
i detaliczną
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Szkółka SŁOWIŃSCY 
Krzysztof Słowiński

powierzchnia brutto 2,5 ha • powierzchnia upraw gruntowych 1,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 1,0 ha

Specjalizujemy się w produkcji traw ozdobnych, wybieramy najbardziej wartościowe i odporne na 
krajowe warunki gatunki i odmiany. Selekcjonujemy własne odmiany. Zapraszamy do współpracy.

 We specialize in production of ornamental grasses, we select most valuable and most resistant for Polish 
condition species and varieties. We select our own varieties. We invite you for cooperation.

 Мы специализируемся на производстве декоративных трав, выбирая для размножения самые цен-
ные и стойкие к польским усоловиям виды и сорта. Занимаемся селекцией собственных сортов. 
Приглашаем к сотрудничеству. 

Ląd 48
PL 62-406 Lądek
GPS: 52°12’30.3”N
 17°52’59.8”E
województwo wielkopolskie 
tel. kom. (+48) 501 75 09 01
e-mail: slowik.k@wp.pl
www.szkolkaslowinscy.pl
członkiem ZSzP jest Krzysztof Słowiński
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną
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Gospodarstwo Rolniczo-Ogrodnicze 
Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Jerzy SMOLIN 

Ligota Dolna, ul. Wołczyńska 54 
PL 46-200 Kluczbork
województwo opolskie 
tel. (+48 77) 418 49 52
tel. kom. (+48) 608 39 34 89
e-mail: jsmolin@poczta.fm
www.szkolka-smolin.pl
członkiem ZSzP jest Jerzy Smolin
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną 

Produkujemy rośliny w pojemnikach - iglaste, liściaste, wrzosowate (azalie) oraz pnącza. Ofe-
rujemy rośliny kopane z gruntu – iglaste (żywotniki, jałowce, cisy), formowane iglaste i liściaste 
(bukszpan kula i stożek), duże egzemplarze magnolii wys. 2-3 m.

 We produce plants in containers – conifers, deciduous, Ericaceae (azaleas) and climbers. We offer dug out 
plants from the field – conifers (thujas, junipers, yews), shaped form of coniferous and deciduous plants (sha-
ped boxwood – ball and cone), large specimen of magnolia 2-3 m of height.

 Мы производим растения в контейнерах – хвойные, лиственные, вересковые (азалии), а также лиа-
ны. Предлагаем растения из открытого грунта – хвойные (туи, можжевельники, тиссы), формован-
ные хвойные и лиственные (самшит – шар и конус), крупные экземпляры магнолий высотой в 2-3 м.

powierzchnia brutto 26,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 5,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 2,5 ha
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Szkółki SÓJKA Gospodarstwo Szkółkarskie

ul. Składowa 15
PL 24-100 Puławy
GPS: 51°41’48 821”N,
 22°00’75 686”E
województwo lubelskie
tel. kom. (+48) 603 07 70 71,
(+48) 695 95 75 33
e-mail: biuro@szkolkisojka.pl
www.szkolkisojka.pl
członkiem ZSzP jest Krzysztof Sójka
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

Szkółki Sójka to 15 ha rodzinne gospodarstwo ogrodnicze z tradycjami od lat 30-tych, w Puławach 
od 1989 roku. Produkujemy w pojemnikach oraz w gruncie. Nasz regularny asortyment stanowią 
wyselekcjonowane: drzewa i krzewy iglaste, drzewa i krzewy liściaste, formy szczepione, formy 
pienne, byliny, trawy, solitery. 
Posiadamy poszukiwane duże egzemplarze drzew w donicach i z gruntu. Obsługujemy rynki kra-
jowe i zagraniczne.

 The Sójka nursery is 15 ha of family farm with traditions since 1930s., in Puławy since 1989. We produce 
container and field grown plants. Our regular assortment is selected trees: coniferous  trees and shrubs, deci-
duous trees and shrubs, grafted forms, standard form, perennials, grasses, soliters.
We offer wanted large specimen of trees containers and field grown. We serve domestic and foreign market. 

 Питомники Sójka это 15 га семейного садоводческого хозяйства с богатой традицией, относя-
щейся еще к  30-м годам прошлого века. С 1989 года хозяйство находится в городе Пулавы. Нами 
производится посадочный материал в контейнерах и в грунте. Наш постоянный ассортимент со-
ставляют селекционные растения: хвойные деревья и кустарники, лиственные деревья и кустарни-
ки, привитые формы, штамбовые формы, многолетники, травянистые растения, солитеры.
Имеем пользующиеся большим спросом крупные экземпляры деревьев в кадках и из грунта. Обслуживаем 
как отечественный, так и зарубежные рынки.
powierzchnia brutto 15,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 12,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 2,0 ha
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Adam SUŁEK 
Szkółka Drzew Owocowych

powierzchnia brutto 500,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 40,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 0,5 ha

Adam Sułek Szkółka Drzew Owocowych. Bogata oferta wysokojakościowych, licencjonowanych 
odmian drzewek owocowych. Zajmujemy się głównie produkcją dwuletnich drzewek typu knip 
boom oraz jednorocznych okulantów. Oferujemy: sprzedaż, doradztwo.

 Adam Sułek Nursery of Fruit Trees. Rich offer of high quality, licensed varieties of fruit trees. We produce 
mainly 2 years old trees of knip boom type and one year old maidens. We offer: sale, advice. 

 Адам Сулэк Питомник плодовых деревьев. Богатое предложение высококачественных лицензион-
ных сортов плодовых деревьев. Мы занимаемся главным образом производством двухлетних дере-
вьев типа knip boom, а также однолетних окулянтов. Предлагаем: продажу, консультации. 

Ożarów 122
PL 24-150 Nałęczów
GPS: 51°18’17.51”N
 22°17’21.8864”E
województwo lubelskie
tel. (+48 81) 501 77 80
tel. kom. (+48) 603 87 33 58
e-mail: biuro@sulek.com.pl
www.szkolkasulek.pl
członkiem ZSzP jest Adam Sułek
Firma prowadzi sprzedaż wyłącznie hurtową

Garbów

S17

S17

12

Warszawa

Lublin



ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH

www.zszp.pl                www.e-katalogrosl in.pl

AL
FA

BE
TY

CZ
NY

 S
PI

S 
SZ

KÓ
ŁE

K

128
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Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych 
SUTKOWSCY 

powierzchnia brutto 310,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 160,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 12,5 ha

Specjalizujemy się głównie w produkcji roślin iglastych z gruntu (w szczególności Thuja occ. 
̒Smaragd’, Thuja occ. ̒Brabant’, Picea pungens, Pinus mugo). W ofercie posiadamy również 
szeroki wybór drzew i krzewów liściastych, drzew alejowych, choinek świątecznych oraz form 
szczepionych, zarówno w gruncie jak i w pojemnikach. Szkółka znajduje się 60 km na wschód 
od Warszawy.

 We specialize mainly in production of coniferous plants from the field (especially Thuja occ. ̒Smaragd’, Thuja 
occ. ̒Brabant’ and Picea pungens, Pinus mugo. We have in the offer wide assortment of deciduous trees and 
shrubs, avenue trees, christmas trees and grafted forms, both field grown and from the containers. The nursery 
is located 60 km east from Warsaw. 

 Мы специализируемся главным образом на производстве хвойных растений (в особенности Thuja 
occ. ̒Smaragd’, Thuja occ. ̒Brabant’, Picea pungens, Pinus mugo). В нашей оферте имеется также широ-
кий выбор лиственных деревьев и кустарников, аллейных деревьев, рождественских елок, а также 
привитых форм, как из грунта, так и в контейнерах. Питомник находится в 60 км от Варшавы. 

Sinołęka 45A
PL 05-310 Kałuszyn
GPS: 52°22231”N
 21°90607”E
województwo mazowieckie
tel. (+48 25) 752 66 95
tel. kom. (+48) 606 97 33 85
e-mail: sutkowscy@oid.pl
www.sutkowscy.oid.pl
członkami ZSzP są: Michał Sutkowski, Karolina Sutkowska
Firma prowadzi sprzedaż wyłącznie hurtową
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Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych 
Maria i Janusz SZEWCZYK

powierzchnia brutto 7,4 ha • powierzchnia upraw gruntowych 4,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 1,0 ha

Firma istnieje na rynku polskim od 30 lat. Produkujemy szeroki asortyment drzew  
i krzewów iglastych i liściastych w pojemnikach. Specjalizujemy się w produkcji różnorodnych form 
szczepionych.

 The company has operated in the Polish market for 30 years. We produce a wide choice of container grown 
coniferous and deciduous trees and shrubs. We specializes in the production of various grafted forms. 

 Фирма присутствует на польском рынке уже 30 лет. Производим широкий ассортимент хвойных 
и лиственных деревьев и кустарников в контейнерах. Специализируемся на производстве разноо-
бразных привитых форм.

PL 32-442 Krzywaczka 289
województwo małopolskie
tel./fax (+48 12) 273 12 36 
tel. (+48 12) 273 00 00
tel. kom. (+48) 609 10 00 89
e-mail: biuro@szkolka-szewczyk.pl
www.szkolka-szewczyk.pl
członkiem ZSzP jest Janusz Szewczyk
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną
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Gospodarstwo Ogrodnicze 
M. i J. SZKLARZEWSCY

Stara Iwiczna, ul. Słoneczna 95 
PL 05-500 Piaseczno
województwo mazowieckie
tel./fax (+48 22) 737 03 20
tel. kom. (+48) 601 39 50 26, 
(+48) 601 44 03 26
e-mail: swiatzieleni@swiatzieleni.pl
www.swiatzieleni.pl
członkami ZSzP są: 
Marzena Szklarzewska, Józef Szklarzewski
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

Jesteśmy szkółką z wieloletnim doświadczeniem. Zajmujemy się produkcją i sprzedażą najwyż-
szej jakości materiału roślinnego. Oferujemy szeroki asortyment roślin, drzew i krzewów liścia-
stych, iglastych, bylin, pnączy, róż i drzew owocowych. Dysponujemy zróżnicowanymi rozmiarami 
od małych sadzonek do kilkumetrowych drzew.

 We are nursery with many years of experience. We produce and sale the highest quality of nursery stock. 
There is a wide assortment of plants in our offer: deciduous trees and shrubs, coniferous, perennials, climbers, 
roses and fruit trees. We can offer different sizes of plants from small cuttings to several meters of height trees.

 Мы являемся питомником с многолетним опытом. Занимаемся производством и продажей расти-
тельного материала высшего качества. Предлагаем широкий ассортимент растений: лиственных 
и хвойных деревьев и кустарников, ммноголетников, лиан, роз и фруктовых деревьев. Располагаем 
материалом разной величины – от маленьких саженцев до деревьев высотой до нескольких метров.

powierzchnia brutto 10,5 ha • powierzchnia upraw gruntowych 5,5 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 1,5 ha
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Szkółka SZMIT

powierzchnia brutto 80,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 15,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 30,0 ha

ul. Kwiatowa 18
PL 06-400 Pęchcin k. Ciechanowa
GPS: 52°51’54.45”N
 20°34’15.89”E
województwo mazowieckie
tel./fax (+48 23) 672 36 27
e-mail: szmit@szmit.pl
www.szmit.pl
członkami ZSzP są: 
Joanna Szmit, Bronisław Szmit, Bronisław Jan Szmit, 
Magdalena Szmit-Siewruk, Julia Szmit-Wodzyńska
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

Szkółka istnieje od 1982 roku. Oferujemy bardzo szeroki asortyment roślin ogrodowych w pojem-
nikach: drzew, krzewów, pnączy, bylin, roślin tarasowych i roślin owocowych. Posiadamy ponad 
2000 gatunków i odmian w stałej sprzedaży, wśród nich wiele roślin rzadkich i nietypowych. Co 
roku wprowadzamy ponad 200 nowości. Eksportujemy do 45 państw Europy i Azji. Przy szkółce 
funkcjonuje ogród pokazowy z kolekcją około 7000 gatunków i odmian. Oferujemy transport na 
terenie całej Polski.

 Our nursery was established in 1982.  We offer wide assortment of garden plants in containers:  trees, 
shrubs, climbers and perennials, terrace and fruit plants. We have over 2000 species and varieties on perma-
nent sale, including many rare and unusual plants. Each year we introduce over 200 novelties. We export to 45 
European and Asian countries. The show garden with collection of approximately 7000 species and varieties 
is in nursery. We offer transport throughout the Poland. 

 Питомник был основан  в1982 году. В нашем предложении имеется широкий ассортимент садовых рас-
тений в контейнерах: деревья, кустарники, вьющиеся, многолетники, плодовые растения и для посадки 
на террасах. У нас имеется свыше 2000 видов и сортов в постоянной продаже, среди них имеются ред-
кие растения. Каждый год у нас вводится более 2000 новинок. Экспортируем в 45 стран Европы и Азии. 
Вместе с питомником имеется показательный огород с коллекцией 7000 сортов и видов. Обеспечиваем 
транспорт на территории всей Польши.
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Szkółka Kijany:
Kijany 16c, PL 21-077 Spiczyn
GPS: 51.336957 N, 
 22.766803 E
Szkółka Radzic:
Stary Radzic 29, PL 21-075 Ludwin
GPS: 51.371847 N, 
 22.811178 E
województwo lubelskie
tel. kom. (+48) 501 77 85 67
e-mail: biuro@szpakowscy.pl
www.szpakowscy.pl
członkiem ZSzP jest Tadeusz Szpakowski
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

Szkółka istnieje od 1976 r. Produkujemy rośliny iglaste i liściaste w gruncie i w pojemnikach.  
W naszej ofercie znajdują się: drzewa, krzewy, drzewa alejowe, rośliny żywopłotowe i okrywowe.
Posiadamy szeroką gamę odmian lilaków w pojemnikach.

 Our nursery dates back to 1976. We produce coniferous and deciduous plants field grown and in containers. 
In our offer you can find: trees, shrubs, avenue trees, hedging plants and groundcovering. 
We produce many varieties of Lilacs.

 Питомник существует с 1976 года. Мы производим хвойные и лиственные растения в контейне-
рах и в грунте. В нашем предложении имеются: деревья, кустарники, аллейные деревья, почвопо-
кровные растения и растения для живых изгородей.
Пройзводим мпого сортов сиренги.

powierzchnia brutto 30,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 5,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 7,0 ha

Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych 
SZPAKOWSCY

SZK
ÓŁK

A

Zezulin Pierwszy

Łęczna

Ostrów Lubelski

Stary Radzic 29

Stary Radzic

678

678
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Szkółka Roślin Ozdobnych Wiesław SZYDŁO

Niewierz 27 
PL 87-300 Brodnica
województwo kujawsko-pomorskie
tel. kom. (+48) 604 10 23 42
e-mail: niewierz@interia.pl
www.szkolkaszydlo.pl
członkiem ZSzP jest Wiesław Szydło
Firma prowadzi sprzedaż wyłącznie detaliczną

Szkółka pojemnikowa specjalizuje się w produkcji krzewów iglastych oraz liściastych, w tym roślin zi-
mozielonych (laurowiśnie, ostrokrzewy, bukszpan), róż, hortensji, pnączy. Oferuje szeroki wybór bylin, 
traw, a także gatunków i odmian rzadkich oraz nowości. Przy szkółce znajduje się otwarty dla zwiedza-
jących ogród pokazowy z kolekcją roślin ozdobnych. Szkółka założona w 1988 r. przez dr Wiesława 
Szydło, autora książek i artykułów, eksperta i doradcy z zakresu produkcji szkółkarskiej. 

 Containers nursery that specialises in production of coniferous and deciduous shrubs, including evergreen (laurels, holly, 
boxwood), roses, hydrangea, climbers. We offer wide assortment of perennials, grasses and many species and varieties of 
rare plants and novelties. This is show garden with collection of ornamental plants at nursery open for public. The nursery 
established in 1988 by doctor of science Wiesław Szydło, the author of books and publications, expert and adviser from the 
field of nursery stock.

 Наш питомник, занимаясь контейнерным производством посадочного материала, специализируется на хвойных и ли-
ственных кустарниках, в частности, зимозеленых растениях (лавровишня, падуб, самшит), розах, гортензиях, лианах. 
Предлагаем широкий выбор многолетников, трав, редких видов и сортов растений, а также новинок. При питомнике 
имеется открытый для посетителей образцово-показательный сад с коллекцией декоративных растений. Питомник 
был основан в 1988 г. д-ром Веславом Шидло, автором книг и статей, экспертом и консультантом по производству по-
садочного материала.

powierzchnia upraw w pojemnikach 1,5 ha

SZKÓŁKA SZYDŁO
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92

Duchnice

Sochaczew 701

Szkółka Krzewów Ozdobnych „Szymanowski” 
mgr inż. Bartłomiej SZYMANOWSKI

powierzchnia brutto 7,5 ha • powierzchnia upraw gruntowych 0,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 6,0 ha

Szkółka istnieje od początku lat 70-tych. Założycielem był dr Tadeusz Szymanowski, autor wielu 
publikacji i książek o tematyce dendrologicznej. Produkujemy drzewa i krzewy iglaste oraz liścia-
ste w pojemnikach.

 The nursery was founded in the early 1970s. by dr Tadeusz Szymanowski, the author of numerous publica-
tions and books on dendrology subject. We produce coniferous and deciduous trees and shrubs in containers. 

 Питомник был основан в начале 70-х годов. Основателем был доктор Тадеуш Шимановски, автор много-
численных публикаций и книг в области дендрологии. Производим хвойные и лиственные деревья и кустар-
ники в контейнерах.

Duchnice, ul. Boczna 5 
PL 05-850 Ożarów Mazowiecki
GPS: 52°12’08.52”N
 20°48’27.24”E
województwo mazowieckie
tel./fax (+48 22) 722 26 48
e-mail: szymanowski@szymanowski.pl
www.szymanowski.pl
członkiem ZSzP jest Bartłomiej Szymanowski
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną
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TEODORKIEWICZ 
Gospodarstwo Szkółkarskie

Kożuszki Parcel 55
PL 96-500 Sochaczew
GPS: 52°13’26.76”N
 20°18’17.416”E
województwo mazowieckie
tel. (+48 46) 861 96 13
tel. kom. (+48) 501 09 05 31, (+48) 602 18 41 68
e-mail: biuro@teodorkiewicz.pl, kamil.t@interia.pl
www.teodorkiewicz.pl
członkiem ZSzP jest Kamil Teodorkiewicz
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

Specjalizujemy się w produkcji młodego liściastego i iglastego materiału szkółkarskiego w mul-
tiplatach i pojemnikach P9. Ponadto oferujemy rośliny dorosłe w pojemnikach od C2 do C15. 
Posiadamy również plantację roślin kopanych z gruntu.

 We specialize in production of young deciduous and coniferous nursery stock in multiplats and P9. Beside 
that we offer adult nursery stock in containers from C2 to C15. We have got also plantation of field grown 
plants.

 Мы специализируемся на производстве молодого лиственного и хвойного материала в мульти-
платах и контейнерах Р9. Кроме того предлагаем взрослые растения в контейнерах от С2 до С15. 
Имеем также плантацию растений, выкапываемых непосредственно из грунта.

powierzchnia brutto 11,3 ha • powierzchnia upraw gruntowych 7,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 4,3 ha

SZKÓŁKA

Sochaczew

KożuszkiParcel 55

Warszawa

Łódź

Błonie

Łowicz
92

50

92
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Gospodarstwo Ogrodnicze 
Elżbieta i Janusz TEPPER

powierzchnia brutto 10,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 1,5 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 1,0 ha

Produkujemy rośliny z różnych grup, aby firmy zakładające zieleń miały możliwość komplekso-
wego zaopatrzenia się w jednym miejscu. W naszym regionie znani jesteśmy głównie z bylin i 
traw mimo, że w ofercie mamy również drzewa i krzewy. Regularnie zaopatrujemy wiele punktów 
sprzedaży roślin i centrów ogrodniczych jak i dowozimy materiał na miejsce budowy terenu zieleni. 
Podejmujemy współpracę również przy małych zamówieniach.

 We produce plants from different groups, so the companies that arrange green areas are able to buy every-
thing in one place. In our region we are known mainly from perennials and grasses, beside that we offer trees 
and shrubs. We regularly supply many points of plants sale and garden centres. We also deliver nursery stock 
directly on site of developed green areas. We also cooperate at small orders.  

 Нами производятся растения из разных групп ради того, чтобы фирмы, занимающиеся устройством 
зеленых территорий, имели возможность комплексно обзавестись нужным материалом в одном месте. 
В нашем регионе мы известны главным образом как производитель многолетников и трав, хотя в на-
шем предложении имеются тоже деревья и кустарники. Мы систематически поставляем нашу продук-
цию во многие садовые центры и торговые точки по продаже растений, а также доставляем материал 
на место проведения работ по озеленению. Сотрудничаем тоже в случае небольших заказах.

ul. Konwaliowa 7
PL 86-300 Grudziądz
GPS: 53°30'11.7" N
 18°49'16.2" E
województwo kujawsko-pomorskie
tel. (+48 56) 464 85 94
tel. kom. (+48) 661 19 98 58
e-mail: karol.tepper@gmail.com
www.ogrodytepper.pl
członkami ZSzP są: Karol Tepper, Elżbieta Tepper, 
Waldemar Tepper (nowy członek ZSzP)
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

SZKÓŁKA

Łódź

Bydgoszcz

Gdańsk

Świecie

Gniew

Olsztyn

Malbork

Grudziądz
A1

55

16

5591
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Szkółka Krzewów Ozdobnych 
TOMSZAK Sylwester i Dorota

powierzchnia brutto 5,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 0,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 3,0 ha

ul. Potoczna
PL 43-502 Czechowice-Dziedzice 
województwo śląskie
tel. (+48 33) 810 31 13
tel. kom. (+48) 603 60 42 25
e-mail: poczta@tomszak.pl
www.tomszak.pl
członkami ZSzP są: Sylwester Tomszak, 
Dorota Tomszak
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

Otaczaj się pięknem, ono nie przemija! W ogrodach, które tworzymy dla Ciebie.  
Nasza firma działa od 1985 roku. Zajmuje się uprawą karłowych krzewów liściastych i iglastych,  
w tym wielko- i drobnokwiatowych zimozielonych azalii japońskich oraz roślin z rodziny wrzoso-
watych. Aktualnie rozpoczynamy hodowlę nowych odmian azalii oraz szczepienie znalezionych  
w warunkach naturalnych „czarcich mioteł”.

 Surround yourself with beauty, it doesn’t pass! In gardens which we create for you. Our company started in 
1985. We produce deciduous and coniferous dwarf shrubs, including large and small–flowered evergreen Ja-
panese azaleas and a wide selection of Ericaceae plants. We’ve just started work on new varieties of azaleas 
and grafting ”witches’ brooms” (found in the natural environment).

  «Окружай себя красотой, она не проходит! В садах, которые мы создаём для Тебя». Фирма 
была основана в 1985 году. Занимается разведением карликовых хвойных и лиственных кустарни-
ков. Специализируемся на выращивании крупно- и мелкоцветковых зимозелёных японских азалий.  
В настоящее время начинаем производство новых сортов азалий и прививку найденных  
в натуральных условиях ведьминых мётел.
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TOMŻYŃSKI 
Szkółka Roślin 

powierzchnia brutto 22,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 5,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 4,5 ha

Nasze gospodarstwo specjalizuje się w produkcji roślin iglastych szczepionych, w tym szlachet-
nych odmian Pinus, Picea, Abies, Larix, Metasequoia, Ginkgo. Produkujemy drzewa i krzewy  
w pojemnikach i w gruncie. Oferujemy młody materiał do dalszej produkcji oraz rośliny gotowe do 
sprzedaży dla klienta detalicznego, także w rozmiarze XXL.

 The nursery specializes in the production of coniferous grafted plants, including noble varieties of Pinus, 
Picea, Abies, Larix, Metasequoia, Gingko. We produce container and field grown trees and shrubs. We offer 
young nursery stock for further production and ready to sell plants for retail customer, including plants in XXL 
size. 

 Наш Питомник специализируется на производстве привитых хвойных растений, в том числе 
благородных сортов Picea, Pinus, Abies, Larix, Metasequoia, Ginkgo. Нами производятся деревья и ку-
старники в контейнерах и в грунте. Предлагаем молодой материал для дальнейшего производства,  
а также растения, готовые к продаже розничным клиентам, также в размере XXL.

ul. Leśna 28
PL 42-271 Częstochowa 
GPS: 50°76’29.12’’N, 19°05’20.87’’E
województwo śląskie
tel. (+48 34) 365 99 09
e-mail: szkolka@tomzynski.pl
www.tomzynski.pl
członkami ZSzP są: 
Gabriel Tomżyński, Magdalena Tomżyńska, 
Łukasz Tomżyński
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną
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Szkółkarstwo Ozdobne ULIŃSCY

powierzchnia brutto 38,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 12,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 25,0 ha

województwo mazowieckie
Kozery, ul. Ukośna 5
PL 05-825 Grodzisk Mazowiecki 
(szkółka, sprzedaż hurtowa)
tel. (+48 22) 734 27 11
fax (+48 22) 734 43 14
e-mail: office@ulinscy.pl
ul. Pułaskiego 16
PL 05-510 Konstancin-Jeziorna 
(sprzedaż hurtowa i detaliczna)
tel. (+48 22) 756 37 35
fax (+48 22) 754 71 36
e-mail: konstancin@ulinscy.pl
www.ulinscy.pl
członkami ZSzP są: Grzegorz Uliński i Adam Uliński (członek senior ZSzP)

Szkółka z ponad 30-letnim doświadczeniem i atrakcyjną lokalizacją, zaledwie 40 km od centrum Warszawy autostradą A2. 
Produkujemy duże, wyrównane partie materiału roślinnego w szerokim asortymencie: krzewy liściaste, drzewa i krzewy igla-
ste, drzewa alejowe, byliny, rośliny wrzosowate, rośliny owocowe, pnącza, trawy ozdobne. Materiał szkółkarski w pojemnikach 
oraz z gruntu, dostępny w wielu rozmiarach oraz formach piennych i szczepionych. Eksportujemy do państw Europy Wschod-
niej, Zachodniej, Skandynawii oraz Azji. Naszymi odbiorcami w Polsce są centra ogrodnicze, architekci krajobrazu, instytucje 
publiczne, firmy urządzające ogrody i tereny zieleni, sieci DIY jak również klienci indywidualni. Zapraszamy do współpracy, 
abyśmy mogli razem odnosić sukcesy!

 Nursery with over 30 years of experience and a great localization, just 40 km from the center of Warsaw, by A2 motorway. 
We produce large batches of aligned plant material in a wide range: deciduous shrubs, coniferous trees and shrubs, avenue 
trees, perennials, ericaceous plants, fruit plants, vines, ornamental grasses. Nursery stock in containers and field grown ava-
ilable in many sizes and forms standard and grafted. We export to countries of Eastern Europe, Western Europe, Scandinavia 
and Asia. Our customers in Poland are garden centers, landscape architects, public institutions, companies arranging gardens 
and green spaces, DIY networks and individual customers.We invite you to work together, we can succeed together!

 Наш питомник имеет более, чем тридцатилетний опыт работы и выделяется удобным расположением в 40 
километрах от центра Варшавы, по автостраде А2. Мы производим крупные однородные партии растительного 
материала в широком ассортименте: лиственные кустарники, хвойные деревья и кустарники, аллейные деревья, 
многолетники, вересковые, плодовые растения, лианы, декоративные травы. Посадочный материал в контейне-
рах и из грунта доступен в разных размерах, а также в штамбовых и привитых формах. Мы экспортируем нашу 
продукцию в страны Восточной и Западной Европы, в Скандинавию, а также в Азию. Нашими клиентами в Польше 
являются садовые центры, ландшафтные архитекторы, публичные учреждения, фирмы, специализирующиеся на 
планировании и разбивке садов и озеленении городов, сети Сделай это сам, а также индивидуальные покупатели. 
Приглашаем к сотрудничеству, чтобы вместе добиваться успеха!
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VITROFLORA 
Grupa Producentów Sp. z o.o.

powierzchnia brutto 400,0 ha 

Rodzinna firma założona przez Annę i Karola Pawlaków, działająca na rynku ponad 45 lat. Spe-
cjalizacja: produkcja materiału wyjściowego roślin ozdobnych, ogrodowych i balkonowych, oparta 
o własne laboratorium in vitro oraz mateczniki. Lider wśród producentów sadzonek bylin i traw 
ozdobnych w Europie.

 A family business established by Anna and Karol Pawlak, operating on the market for over 45 years. Spe-
cialization: production of starting material for ornamental, garden and balcony plants based on own in-vitro 
laboratory and motherplants. A leader among producers of perennials and ornamental grasses in Europe.

 Семейная фирма, основанная супругами Анной и Каролем Павляк, работает на садоводческом рын-
ке уже свыше 45 лет. Специализируется на производстве исходного материала для декоративных 
садовых и балконных растений на базе собственной лаборатории in vitro и рассадников. Один из 
крупнейших производителей саженцев многолетников и декоративных трав в Европе.

Trzęsacz 25
PL 86-022 Dobrcz
GPS: 53°14’14”N,
 18°13’9”E
województwo kujawsko-pomorskie
tel. (+48 52) 326 20 10
e-mail: info@vitroflora.com.pl
www.vitroflora.pl
członkiem ZSzP jest Tomasz Michalik 
Firma prowadzi sprzedaż wyłącznie hurtową
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Szkółka Krzewów Ozdobnych 
mgr inż. Aleksander WALASZCZYK, mgr inż. Marcin Walaszczyk

powierzchnia brutto 2,5 ha • powierzchnia upraw gruntowych 0,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 1,0 ha

Początki produkcji szkółkarskiej w naszym gospodarstwie sięgają lat 70. Szkółka specjalizuje się 
w produkcji młodzieży iglastej, głównie z „gołym korzeniem” oraz sadzonek liściastych w multi-
platach. Rozmnażamy również szeroką gamę odmian azalii miniaturowej oraz innych gatunków 
wrzosowatych. Selekcjonujemy i wprowadzamy na rynek nowe odmiany roślin liściastych i igla-
stych.

 We started nursery production in seventies. Our nursery specializes in production of coniferous nursery 
stock, mainly bareroot and deciduous cuttings in multiplats. We propagate wide range of varieties of miniature 
azaleas and other species of Ericaceae plants. We select and introduce new varieties of deciduous and coni-
ferous plants on the market.

 Начало производства посадочного растительного материала в нашем хозяйстве приходится на 
70-е годы ХХ века. Питомник специализируется на производстве молодого хвойного материала, 
главным образом с «голым корнем», а также лиственных саженцев в мультиплатах. Мы размножа-
ем также широкую гамму сортов азалии миниатюрной и других видов вересковых. Селекционируем 
и выводим на рынок новые сорта лиственных и хвойных растений.

ul. Architektów 88
PL 43-346 Bielsko-Biała
województwo śląskie
tel. kom. (+48) 603 91 93 40 – Aleksander,
(+48) 697 07 89 58 – Marcin
e-mail: am@walaszczyk.pl
www.walaszczyk.pl
członkiem ZSzP jest Aleksander Walaszczyk
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i wysyłkową

Bielsko-Biała

SZKÓŁKA

Aleje św. Jana Pawła II
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Szkółka Roślin Owocowych i Ozdobnych w Pojemnikach 
„Józefina” WAWRUCH Ryszard, Pelc Krzysztof

powierzchnia brutto 10,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 0,5 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 3,0 ha

Józefina, ul. Mazowiecka 3a 
PL 96-321 Żabia Wola 
województwo mazowieckie
tel./fax (+48 46) 857 84 48
tel. kom. (+48) 601 07 29 65, 
(+48) 603 87 31 06
e-mail: jozefina_szkolka@poczta.onet.pl
www.jozefinaszkolka.pl
członkami ZSzP są: 
Ryszard Wawruch, Krzysztof Pelc
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

Szkółka istnieje od 1986 r. w centrum Polski przy trasie S8, 30 km od Warszawy. Jesteśmy jedną  
z pierwszych i z niewielu szkółek oferujących bardzo bogaty wybór drzewek i krzewów owocowych 
w pojemnikach, w tym wiele starych odmian. 70 % produkcji to rośliny ozdobne: iglaste, liściaste, 
pnącza, wrzosowate.

 The nursery has been existing since 1986 in the center of Poland on the route S8, 30 km from Warsaw. We 
are one of the first and few nurseries offering a wide selection of trees and shrubs in containers, including many 
old varieties. 70% of our production are ornamental plants: coniferous, deciduous, climbers, heathers.

 Питомник существует с 1986 года; он расположен в центре Польши, в 30 километрах от Варша-
вы, по соседству с шоссе С8. Мы являемся одним из первых и при этом немногих питомников, пре-
дагающих очень богатый выбор плодовых деревьев и кустарников в контейнерах, в том числе много 
старых сортов. 70% нашей продукции это декоративные растения, как лиственные, так и хвойные 
породы, лианы, вересковые.
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Szkółki Roślin Ozdobnych 
WAŻYŃSCY

powierzchnia brutto 103,5 ha • powierzchnia upraw gruntowych 55,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 32,0 ha

Szkółki WAŻYŃSCY to trzy wyspecjalizowane gospodarstwa funkcjonujące od 1986 r.:
• MŁODE rośliny w pojemnikach P9,
• DOROSŁE rośliny w pojemnikach,
• DUŻE rośliny z gruntu.
Oferujemy drzewa i krzewy iglaste, liściaste, owocowe, a także pnącza, byliny i trawy. Szeroki asortyment wysokiej jakości 
umożliwia kompleksowe zaopatrzenie w jednym miejscu. Dzięki sprawnej logistyce zaopatrujemy przedsiębiorstwa krajowe 
oraz zagraniczne. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą i odwiedzenia naszych Szkółek!

 WAŻYŃSCY Nurseries are three specialized nurseries operating since 1986 :
• YOUNG plants in P9 containers,
• ADULT plants in containers,
• LARGE plants field grown.
We offer coniferous trees and shrubs, deciduous, fruit and climbers, perennials and grasses. Wide assortment and high quality of plants enable for 
complex supply in one place. Thanks to good logistic we supply domestic and foreign companies.
We invite you to see our offer and to visit our Nurseries!

 Питомники WAŻYŃSCY - это три специализированные хозяйства, которыми управляют с 1986 года:
• МОЛОДЫЕ растения в контейнерах P9,
• ВЗРОСЛЫЕ растения в контейнерах,
• БОЛЬШИЕ растения из грунта.
Мы предлагаем хвойные, лиственные и фруктовые деревья и кустарники, а также лианы, многолетники и травы. Широкий 
качественный ассортимент создают возможность комплексного снабжения в одном месте.
Мы рекомендуем ознакомиться с предложением и посетить наши Питомники! 

MŁODE rośliny w pojemnikach P9: 
ul. Kasztanowa 40, PL 99-321 Śleszyn 
(+48) 661 46 69 88 
e-mail: info@wazynscy.pl 
DOROSŁE rośliny w pojemnikach: 
Pniewo 37, PL 99-311 Bedlno 
(+48) 603 05 24 44 
e-mail: adam@wazynscy.pl 
DUŻE rośliny z gruntu: 
ul. Kasztanowa 10, PL 99-321 Śleszyn 
(+48) 601 91 03 63
e-mail: marcel@wazynscy.pl 
województwo łódzkie 
www.wazynscy.pl 
członkami ZSzP są: Bartłomiej Ważyński, Adam Ważyński, Marcel Ważyński 
Firma prowadzi sprzedaż hurtową, detaliczną i wysyłkową hurtową
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Gospodarstwo Szkółkarskie 
Jurgielewicz-WILKIEL

powierzchnia brutto 10,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 3,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 3,0 ha

Siedziba: 
Prętki 3
PL 14-500 Braniewo
województwo warmińsko-mazurskie
Adres do korespondencji:
PCK 19
PL 14-500 Braniewo
tel. kom. (+48) 605 58 13 14
e-mail: anna@jurgielewicz.com.pl
członkami ZSzP są Anna Jurgielewicz-Wilkiel i Rafał Wilkiel
Firma prowadzi sprzedaż hurtową

Specjalizujemy się w produkcji traw ozdobnych, bylin, krzewów liściastych, róż i pnączy. Oferuje-
my materiał szkółkarski dla firm działających w „branży zielonej”, w szczególności do nasadzeń 
miejskich, zieleni przydrożnej oraz ogrodów przydomowych. Wyceniamy rośliny do przetargów  
i projektów, produkujemy także pod zamówienia, szczegóły współpracy ustalamy indywidualnie.
Szkółka znajduje się na terenie malowniczej Warmii, prowadzona jest przez Annę i Rafała Wilkiel. 
Poznajmy się!

 We specialize in production of ornamental grass, perennials, deciduous shrubs, roses and climbers. We offer 
nursery stock for the companies operating in "green branch", especially for amenity green, roadside greenery and 
home gardens. We value plants for tenders and projects, we also produce to orders, we can specify details of 
cooperation individually. The nursery is located in the picturesque Warmia and it is run by Anna and Rafał Wilkiel. 
Let's meet!  

 Специализируемся на производстве декоративных трав, многолетников, лиственных кустарни-
ков, роз и вьющихся растений. Предлагаем растительный материал для «зеленой отрасли», осо-
бенно для озеленения городов, посадки вдоль дорог и приусадебных огородов. Расцениваем растения 
для аукционов и проектов, реализуем тоже продукцию по конкретным заказам, детали сотрудниче-
ства определяются индивидуально. Питомник расположен в районе живописной Вармии, владельцы 
Анна и Рафал Викель. Давайте, познакомимся!
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WOLSKI - Kwalifikowane Szkółki Owocowe i Ozdobne

powierzchnia brutto 40,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 20,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 2,0 ha

Szkółka powstała w 1896 roku założona przez Jakuba Wolskiego. Przez lata wiedza przekazywa-
na z pokolenia na pokolenie pozwala nam zaoferować najwyższą jakość roślin. Szkółka specjali-
zuje się w produkcji wrzosów, wrzośców, tak roślin dorosłych jak i sadzonek.

 The nursery was established in 1896 by Jakub Wolski. The knowledge transmitted from generation to gene-
ration allows us to offer the highest quality of plants. The nursery specializes in production of Calluna, Erica, 
both mature plants and cuttings. 

 Питомник был основан в 1896 году Якубом Вольским. Знания, передаваемые от отца к сыну на про-
тяжении многих лет, позволяют нам предлагать растения самого высокого качества. Питомник 
специализируется на производстве вереска, эрики, как саженцев, так и выросших растений.

ul. Srebrna Dąbrowa 18 
PL 95-050 Konstantynów Łódzki
województwo łódzkie
tel./fax (+48 42) 211 14 10
tel. kom. (+48) 502 38 70 34
e-mail: szkolka@wolski.com.pl
www.wolski.com.pl
członkami ZSzP są:
Jacek Wolski, Aleksandra Wolska-Barańska
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną
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Gospodarstwo Szkółkarskie 
WRÓBLEWSCY

powierzchnia brutto 20,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 8,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 2,0 ha

Specjalizujemy się w produkcji krzewów liściastych, bylin i traw ozdobnych. 
Wysoka jakość oraz sprawna realizacja zamówień – to nasze priorytety. 
Każdego roku wprowadzamy do oferty nowe, ciekawe odmiany. 
Przed wysyłką wszystkie rośliny kontrolujemy, starannie sortujemy i etykietujemy.

 We specialize in production of deciduous shrubs, perennials and ornamental grasses. High quality and effi-
cient order fulfilment – these are our priorities. We introduce to our offer new, interesting varieties each year. 
All plants are being controlled before shipment, we sort them carefully and label them. 

 Мы специализируемся на производстве лиственных кустарников, многолетников и декоративных трав. 
Высокое качество, а также  хорошо организованная релизация  заказов являются нашими приоритетами.
Ежегодно вводим в наше предложение новые, интересные сорта. Перед отправкой все растения контро-
лируются, тщательно сортируются и снабжаются этикетками.

Borowno Kolonia, ul. Częstochowska 8
PL 42-233 Mykanów 
województwo śląskie
tel./fax (+48 34) 328 90 24
tel. kom. (+48) 509 07 44 00
e-mail: szkolka@wroblewscy.com
www.wroblewscy.com
członkami ZSzP są:
Zenona Wróblewska, Anna Wróblewska, 
Wojciech Wróblewski 
Firma prowadzi sprzedaż wyłącznie hurtową
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Szkółka Roślin Ozdobnych WYSOKA 
Piotr Jaskulski

Wysoka 10
PL 62-085 Skoki
województwo wielkopolskie
tel. (+48 61) 427 66 68
tel. kom. (+48) 604 20 35 44
e-mail: info@wysoka.agro.pl
www.wysoka.agro.pl
członkiem ZSzP jest Piotr Jaskulski
Firma prowadzi sprzedaż hurtową

Szkółka specjalizuje się w produkcji roślin w doniczkach P9. Oferujemy również materiał roślin-
ny w doniczkach od C1,5 do C10. Współpracujemy z innymi gospodarstwami szkółkarskimi, jak  
i z centrami ogrodniczymi oraz firmami zakładającymi zieleń.

 The nursery specializes in production of plants in containers P9. We also offer nursery stock in containers 
from C1,5 up to C10. We cooperate with other nurseries, and with garden centres and landscaping companies.

 Питомник специализируется на выращивании растений в горшках Р9. Предлагаем также расти-
тельный материал в горшках от С1,5 до С10. Сотрудничаем как с другими питомниками, так и с 
садоводческими центрами и ландшафтными фирмами.

powierzchnia brutto 15,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 2,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 3,2 ha
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Szkółka Krzewów Ozdobnych 
Włodzimierz ZAJDA

powierzchnia brutto 2,5 ha • powierzchnia upraw gruntowych 1,5 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 1,0 ha

Szkółka istnieje od 1966r. Oferujemy młodzież iglastą (roczną, ukorzenioną sadzonkę), dorosły 
materiał iglasty i liściasty.

 Nursery founded in 1966. We offer: young coniferous nursery stock (one year old, rooted cuttings), mature 
coniferous and deciduous nursery stock.

 Питомник существует с 1966 года. Предлагаем молодые хвойные растения (годовалые, окоренив-
шийся черенок), взрослый хвойный и лиственный материал.

ul. Wierzbowa 20
PL 43-382 Bielsko-Biała
województwo śląskie
tel. (+48 33) 818 45 82
fax (+48 33) 818 40 68
tel. kom. (+48) 602 45 51 68
e-mail: zajda@zajda.pl
www.zajda.pl
członkami ZSzP są: Włodzimierz Zajda, Tomasz Zajda
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną
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ZIELONA DOLINA Szkółka Roślin Ozdobnych 
Zbigniew Jaworski

ul. Warszawska 101
PL 35-230 Rzeszów
GPS: 50°4’9.301”N
 21°59’21.703”E
województwo podkarpackie
tel./fax (+48 17) 855 29 65
tel. kom. (+48) 605 202 628
e-mail: zielonadolina@go2.pl
www.zielonadolina.ipr.pl
członkami ZSzP są: Ewa Jaworska, Zbigniew Jaworski
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

Oferujemy do sprzedaży rośliny w pojemnikach – liściaste, iglaste, magnolie, azalie, byliny, trawy, 
drzewa alejowe oraz rośliny iglaste z gruntu.

 We offer for sale plants in containers - deciduous, confierous, magnolias, azaleas, perennials, grasses, 
avenue trees and coniferous plants from the ground.

 Предлагаем для продажи растения в контейнерах - лиственные, хвойные, магнолии, азалии, мно-
голетники, травы, аллейные деревья, а также хвойные растения из грунта.

powierzchnia brutto 4,3 ha • powierzchnia upraw gruntowych 1,5 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 1,5 ha

SZKÓŁKA
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SZKÓŁKA

Przybysławice

Nałęczów

826

826

Kombatantów

S
ło
ne
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na

ZIELONE WZGÓRZE 
Szkółka Roślin Ozdobnych Anna Wójcik-Kager

powierzchnia brutto 7,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 1,5 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 1,5 ha

Bogata oferta roślin adresowana do architektów krajobrazu, klientów indywidualnych i hurtowni-
ków. Ponad 300 odmian bylin i traw w pojemnikach 3-7l. Krzewy liściaste i iglaste C3 - C20 oraz 
z gruntu. Wiele nowości i ciekawe drzewa alejowe. Fachowe doradztwo, kompleksowa realizacja 
zamówień, transport.

 Rich offer of plants addressed to landscaper contractors, private customers and wholesalers. Over 300 
varieties of perennials and grasses in containers 3-7 l. Deciduous shrubs and conifers C3 – C20 and from the 
ground. Many novelties and interesting avenue trees. Professional advice, complex implementation of orders, 
transport.

 Богатое предложение растений, адресованное ландшафтным архитекторам, индивидуальным 
покупателям и оптовикам. Свыше 300 сортов многолетников и травянистых растений в контей-
нерах 3 – 7 литров. Лиственные и хвойные кустарники в контейнерах С3 – С20 и из грунта. Много 
новинок и интересные аллейные деревья. Профессиональное консультирование, комплексная реали-
зация заказов, транспорт.

ul. Kombatantów 10A
PL 24-150 Nałęczów
województwo lubelskie
tel. kom. (+48) 601 814 608
e-mail:szkolkakager@gmail.com
www.szkolka-kager.pl
członkiem ZSzP jest Anna Wójcik-Kager
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną
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ZYMON Szkółka Krzewów Ozdobnych

powierzchnia brutto 16,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 0,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 9,0 ha

Tłokinia Wielka 34
PL 62-860 Opatówek
województwo wielkopolskie
tel. (+48 62) 761 44 44
fax (+48 62) 761 44 15
tel. kom. (+48) 603 60 16 22 
e-mail: stzymon@zymon.pl
www.zymon.pl
członkiem ZSzP jest Stanisław Zymon
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną

Polecamy magnolie, azalie, krzewy iglaste i byliny w pojemnikach. Prowadzimy sprzedaż wysył-
kową magnolii.
Ogród to radość przez całe życie. 

 We offer: magnolias, azaleas, coniferous shrubs, perennials in containers. We sale magnolia by mail order. 
A garden is a lifetime joy.

 В предложении имеются: магнолии, азалии, хвойные кустарники, многолетники в контейнерах. Предо-
ставляем нашим клиентам посылочную форму продажи магнолий.
Сад это радость в течение всей жизни.
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Gospodarstwo Szkółkarskie 
Antoni ŻUREK

powierzchnia brutto 6,0 ha • powierzchnia upraw gruntowych 1,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 3,0 ha

Oferujemy: pnącza ozdobne, krzewy iglaste, drzewa liściaste szczepione.

 We offer: ornamental climbers, coniferous shrubs, grafted deciduous trees.

 Предлагаем декоративные лианы, хвойные кустарники, привитые лиственные деревья.

ul. Tarnogórska 75 – sprzedaż detaliczna
ul. 3-go Maja 68 – sprzedaż hurtowa
PL 42-622 Świerklaniec
województwo śląskie
tel. (+48 32) 284 43 83
tel. kom. (+48) 605 04 63 58
e-mail: info@ogrodslaski.pl
www.ogrodslaski.pl
członkiem ZSzP jest Antoni Żurek
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną, 
wysyłkową detaliczną
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ŻYWOTNIK Zakład Szkółkarski 
Edward Tuczyński

powierzchnia brutto 4,6 ha • powierzchnia upraw gruntowych 1,0 ha • powierzchnia upraw w pojemnikach 2,0 ha

W naszej ofercie: drzewa i krzewy iglaste i liściaste, byliny, pnącza, wrzosowate, drzewa alejowe 
z gruntu, materiał szczepiony w pojemnikach i z gruntu. Rok założenia 1977.

 In our offer: trees and shrubs conifers and deciduous, perennials, climbers, Ericaceae plants, field grown 
avenue trees, grafted nursery stock in containers and field grown. The year of establishing - 1977

 В нашем предложении имеются: деревья и кустарники лиственные и хвойные, многолетники, вьющиеся 
растения, вересковые, аллейные деревья из грунта, привитый материал в контейнерах и из грунта. Год 
основания фирмы – 1977.

ul. Kasztanowa 11
PL 88-400 Żnin
GPS: 52°847937”N
 17°757787”E
województwo kujawsko-pomorskie
tel./fax (+48 52) 303 02 00
tel. kom. (+48) 605 10 76 45
e-mail: zywotnik@zywotnik.pl
www.zywotnik.pl
członkiem ZSzP jest Edward Tuczyński
Firma prowadzi sprzedaż hurtową i detaliczną
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POLSKIE STOWARZYSZENIE 
CENTRÓW OGRODNICZYCH
PSCO jest organizacją zrzeszającą właścicieli Centrów Ogrodniczych w Polsce, już od 22 lat. Skupia 60 członków, z których 
część tworzy Grupę Zakupową DCO Sp. z o.o. PSCO stara się propagować rozwój zieleni, wszędzie tam, gdzie może ona 
zaistnieć i wspierać szeroko pojętą kulturę ogrodniczą. Czynnie uczestniczy w najważniejszych w kraju targach i wystawach, 
patronuje wielu imprezom branżowym w Polsce; raz do roku podczas Walnego Zgromadzenia swoich członków, organizuje 
duże targi wewnętrzne, które sprzyjają spotkaniu dostawców z odbiorcami, zacieśnianiu kontaktów biznesowych oraz pozyska-
niu przez dostawców satysfakcjonujących zamówień przedsezonowych. Nieprzerwanie umacnia swoją rangę i funkcję instytucji 
opiniotwórczej na rynku ogrodniczym, współpracując z ważnymi organizacjami z branży. Misją PSCO jest krzewienie wiedzy 
ogrodniczej zarówno w swoim gronie, jak i wśród klientów, a nadrzędnym celem są wspólne działania szkoleniowe, edukacyjne 
pod marką Akademii Dobrego Centrum Ogrodniczego. PSCO jest członkiem IGCA - International Garden Centre Association.

 PSCO is the organization associating the owners of garden centers in Poland for over 22 years. It gathers 60 members; some of them create 
Purchasing Group DCO ltd. (Grupę Zakupową DCO Sp.zo.o). PSCO tries to propagate the development of greenery, wherever possible and supports 
widely understood gardening culture. It is active in the most important domestic fairs and exhibitions, it patrons over many branch events in Poland and 
once a year during General Meeting of members, it organizes large internal exhibition, which helps to connect suppliers with customers, to strengthen 
business contacts and obtaining satisfying preseasons orders by suppliers. It incessantly strengthens its rank and the function of opinion – forming in-
stitution on gardening market, cooperating with important organizations from the branch. The mission of PSCO is propagation of gardening knowledge 
both within the organization and among the customers and overriding aim is common training activities, educative under the logo of Academia Dobrego 
Centrum Ogrodniczego (Academy of Good Garden Center). PSCO is the member of IGCA – International Garden Centre Association. 

 Польская ассоциация садовых центров (PSCO) это крупнейшая организация, объединяющая владельцев садовых центров в Польше 
уже 22 год. В рядах организации состоит 60 членов, часть из которых образует Общество с ограниченной ответственностью 
Grupа Zakupowа DCO Sp. z o.o. Ассоциация старается популяризовать развитие зелени везде там, где она может найти применение, 
и поддерживать широко понимаемую культуру садоводства. ПАСЦ принимает активное участие в самых важных отечественных 
ярмарках и выставках, осуществляет патронат над многими отраслевыми мероприятиями, а раз в год, во время Общего собрания 
членов Ассоциации, организует крупную внутреннюю ярмарку, которая способствует встрече поставщиков с клиентами, установ-
лению более тесных деловых контактов и получению поставщиками выгодных предсезонных заказов. ПАСЦ, сотрудничая с важными 
отраслевыми организациями, непрерывно укрепляет свои функции и значение как института, формирующего общественное мнение 
на садовом рынке. Миссией ПАСЦ является распространение знаний из области садоводства так в своей среде, как и среди клиентов. 
Высшей целью Ассоцияции являются совместные образовательные мероприятия под маркой Академии хорошего садового центра 
(Akademia Dobrego Centrum Ogrodniczego). ПАСЦ является членом IGCA - International Garden Centre Association.

biuro: ul. Poznańska 15, 
PL 62-005 Owińska
województwo: wielkopolskie
tel. (+48) 695 37 71 94
e-mail: biuro@psco.org.pl
www.psco.org.pl

PSCO
Poznańska 15
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1. Szkółka Krzewów i Drzew Ozdobnych  
Krystyna i Stanisław ABRAM 30  • • • •        

2. ACROCONA Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych 
Joanna Szaniawska 31 • • • • •  • •   • •

3. Gospodarstwo Szkółkarskie ARNO 32  •   •    •    
4. Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie  

Danuta i Jerzy BAJEROWSCY 33  • • •  •    •   
5. Elżbieta i Włodzisław BARCIKOWSCY Szkółka Bylin, 

Traw, Paproci, Ziół i Krzewów 34 •   •  •  •   •  
6. Gospodarstwo Ogrodnicze W.U. BEREZIŃSCY 35   • • • • •      
7. Szkółka Krzewów Ozdobnych Krzysztof BIELICKI 36    •   •     •
8. Szkółka Krzewów Ozdobnych Andrzej BLABUŚ 37 • • • • •  • •   • •
9. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych i 

Zalesieniowych Michał BOJANOWSKI 38  • • • • • • • • • •  
10. BÓR Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych 39  • • •  •  •   •  
11. Szkółka BYCZKOWSCY Krzysztof Byczkowski 40 • • • •         
12. Szkółka Wielbark - Chełstowski Maciej 

CHEŁSTOWSKI 41  • • •  •  •  •   
13. Gospodarstwo Szkółkarskie CIEPŁUCHA 42   • • • • •    • •
14. CIESIELSKI Stefan Gospodarstwo Szkółkarskie 43    •       •  
15. CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o.  

Spółka komandytowa 44    •   • •   •  
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1. Szkółka Krzewów i Drzew Ozdobnych  
Krystyna i Stanisław ABRAM 30  • • • •        

2. ACROCONA Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych 
Joanna Szaniawska 31 • • • • •  • •   • •

3. Gospodarstwo Szkółkarskie ARNO 32  •   •    •    
4. Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie  

Danuta i Jerzy BAJEROWSCY 33  • • •  •    •   
5. Elżbieta i Włodzisław BARCIKOWSCY Szkółka Bylin, 

Traw, Paproci, Ziół i Krzewów 34 •   •  •  •   •  
6. Gospodarstwo Ogrodnicze W.U. BEREZIŃSCY 35   • • • • •      
7. Szkółka Krzewów Ozdobnych Krzysztof BIELICKI 36    •   •     •
8. Szkółka Krzewów Ozdobnych Andrzej BLABUŚ 37 • • • • •  • •   • •
9. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych i 

Zalesieniowych Michał BOJANOWSKI 38  • • • • • • • • • •  
10. BÓR Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych 39  • • •  •  •   •  
11. Szkółka BYCZKOWSCY Krzysztof Byczkowski 40 • • • •         
12. Szkółka Wielbark - Chełstowski Maciej 

CHEŁSTOWSKI 41  • • •  •  •  •   
13. Gospodarstwo Szkółkarskie CIEPŁUCHA 42   • • • • •    • •
14. CIESIELSKI Stefan Gospodarstwo Szkółkarskie 43    •       •  
15. CLEMATIS Źródło Dobrych Pnączy Sp. z o.o.  

Spółka komandytowa 44    •   • •   •  
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16. CUR J.Z.W Hurtownia Szkółkarska 45    •   •      
17. CYRZAN - Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych 46 • • • • •  • •   • •
18. DAGLEZJA Artur Maj Szkółka Roślin Ozdobnych 47 •  •  •        
19. Szkółka Roślin Ozdobnych DAMMERA  

Wanda Jąkalska 48 •  • • •      •  
20. DĄBROWSCY Olga i Marcin Szkółka Bylin 49 •            
21. Szkółki Roślin Ozdobnych DĄBRÓWKA 50  • • • •   •    •
22. Gospodarstwo Ogrodniczo-Rolne  

Agnieszka i Piotr DĘBSCY 51 • • • • •   •     
23. DĘBSKA Jolanta, DĘBSKI  

Tomasz Gospodarstwo Szkółkarskie 52 •  • • •  • •    •
24. Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie  

Krzysztof DĘBSKI 53 • • • •         
25. DUET s.j., Konopka, Pełka 54 • • • • • • • •   • •
26. Szkółka Drzewek i Krzewów Ozdobnych  

Renata i Janusz DZIAK 55 • • • •  • •   • •
27. FRUCTOPLANT Sp. z o.o. 56    • •  • • •  •  
28. Szkółka Drzew i Krzewów FRYSZKOWSCY 57 • • • • •  • •   •  
29. GOSPODARSTWO OGRODNICZE Tadeusz Kusibab 58       •     •
30. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych  

Jacek GRĄBCZEWSKI 59 • •  • •   •   •  
31. Wojciech GRĄBCZEWSKI - Szkółka Runów 60 • • • • •   •     
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16. CUR J.Z.W Hurtownia Szkółkarska 45    •   •      
17. CYRZAN - Szkółki Drzew i Krzewów Ozdobnych 46 • • • • •  • •   • •
18. DAGLEZJA Artur Maj Szkółka Roślin Ozdobnych 47 •  •  •        
19. Szkółka Roślin Ozdobnych DAMMERA  

Wanda Jąkalska 48 •  • • •      •  
20. DĄBROWSCY Olga i Marcin Szkółka Bylin 49 •            
21. Szkółki Roślin Ozdobnych DĄBRÓWKA 50  • • • •   •    •
22. Gospodarstwo Ogrodniczo-Rolne  

Agnieszka i Piotr DĘBSCY 51 • • • • •   •     
23. DĘBSKA Jolanta, DĘBSKI  

Tomasz Gospodarstwo Szkółkarskie 52 •  • • •  • •    •
24. Gospodarstwo Ogrodniczo-Szkółkarskie  

Krzysztof DĘBSKI 53 • • • •         
25. DUET s.j., Konopka, Pełka 54 • • • • • • • •   • •
26. Szkółka Drzewek i Krzewów Ozdobnych  

Renata i Janusz DZIAK 55 • • • •  • •   • •
27. FRUCTOPLANT Sp. z o.o. 56    • •  • • •  •  
28. Szkółka Drzew i Krzewów FRYSZKOWSCY 57 • • • • •  • •   •  
29. GOSPODARSTWO OGRODNICZE Tadeusz Kusibab 58       •     •
30. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych  

Jacek GRĄBCZEWSKI 59 • •  • •   •   •  
31. Wojciech GRĄBCZEWSKI - Szkółka Runów 60 • • • • •   •     
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32. GREEN MARKET Sp. z o.o.  
Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych 61  • • • • •  •     

33. Szkółkarstwo Ozdobne – „Metalex”  
Józef GRUDZIŃSKI 62 • • • • •   •    •

34. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych  
GURSZTYN Sp. z o. o. sp. k. 63  • • • •   •   •  

35. Szkółka Krzewów Ozdobnych i Róż  
Bogdan HAJDROWSKI 64   • •       •  

36. Szkółka Roślin Ozdobnych Krystyna HOMA-
KOSAKOWSKA, Emil Homa, Krystian Kosakowski 65   • • • •       

37. Gospodarstwo Rolne Szkółka Roślin Ozdobnych 
HORTULUS Piotr Bigoński 66 • • • •    •   • •

38. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych IGLAK 67  • • • •        
39. Gospodarstwo Szkółkarskie JURGIELEWICZ 68 • • • • • • • • • • • •
40. Janusz KAJZER Szkółka Roślin Ozdobnych 69   •          
41. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych „Dendrofarma” 

Wiesława KAŁUZIŃSKA 70 •  • • •   •     
42. Gospodarstwo Rolno-Szkółkarskie Wojciech KAPIAS 71 • • • • • •  •   • •
43. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych „Betula” 

Wojciech KIMEL 72  • • • • •       
44. Gospodarstwo Szkółkarskie KOMSTA  

Zofia Komsta i Monika Komsta 73  •  • •        
45. Szkółka Drzew i Krzewów Owocowych i Ozdobnych 

„Conica” Joanna KONIK-KRZYŻOWSKA 74  • • • •  • •     
46. Gospodarstwo Ogrodnicze Szkółka Drzew i Krzewów 

Ozdobnych Wojciech KOPUT 75    • •        
47. KORDUS Szkółkarstwo Ozdobne 76 • • • • •  • •    •
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48. KOSOWSCY SGRO 77   •   •       
49. Szkółka KOSTKA Karol Kostka 78  • • • • • •  •  •  
50. Gospodarstwo Szkółkarskie J. i W. KOZŁOWSCY 79  • • • • •       
51. M.M. KRYT Młody Materiał Szkółkarski Marcin KRYT 80 • • • •  •  •     
52. Gospodarstwo Szkółkarskie Andrzej KRZYSIAK 81 • • • • • •  •     
53. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych  

KUBICZEK Krzysztof 82 • • • • • • • •   •  
54. Szkółka Krzewów Ozdobnych KUBIK 83   • •  •       
55. Szkółka „Bąblin” Andrzej KUJAWA 84   • •         
56. Szkółki KUROWSCY 85   • • •   •     
57. Gospodarstwo Ogrodnicze „Waganowice” Paulina 

KUSIBAB-POPOWICZ i Mirosław Popowicz S.C. 86    •  • •      
58. Gospodarstwo Ogrodnicze  

Aleksandra KUSIBAB-WYKA 87    •  • •      
59. Szkółka Drzewa i Krzewy Ozdobne ŁAPIŃSKI  

Marta Olęcka 88 • • • • •   •   •  
60. Gospodarstwo Szkółkarskie ŁAZUCCY 89 •  • • • •     •  
61. Szkółka Roślin Wrzosowatych  

Magdalena i Marek MAJEWSCY 90            •
62. Byliny w Pojemnikach J.J. MARCINKOWSCY 91 •            
63. Gospodarstwo Szkółkarskie  

Izabela i Paweł MARCINKÓW 92   • •  •       
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64. MARKFLOR Szkółka Drzew i Krzewów 93  • • • •  • •   •  
65. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych  

Anna MATUSIAK 94 •  • •  • • •    •
66. Szkółka Krzewów Ozdobnych  

Maciej i Mateusz MILCZYŃSKI 95 •  • • •  •      
67. Szkółki Drzew Alejowych i Krzewów Ozdobnych 

MIZAK 96  • • • •        
68. Szkółka Roślin Ozdobnych MYKITA i SZYMAŃSKI 97 •  • • •  • •    •
69. Szkółkarstwo Owocowo-Ozdobne  

Jacek NIEDŹWIEDŹ 98  • • • •  • • • • • •
70. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych  

NOWACKI Krzysztof 99 • • • • • • • •   •  
71. Szkółka Krzewów Ozdobnych NOWACZYK 100   •  •        
72. Szkółka Roślin Ozdobnych  

mgr inż. Elżbieta NOWICKA 101 •  • • •        
73. OGRODY O ZIELONYCH PROGACH 

PRZEMYSŁAW GODLEWSKI - Szkółka Bylin 102 •            
74. Gospodarstwo Szkółkarskie  

E. i M. ORSZULAK, K. i Ł. Hudaszek 103   • •  •   • •   
75. Gospodarstwo Specjalistyczne PANEK  

Dariusz Panek 104 •            
76. PARK-M Produkcja Roślin Krzysztof Mróz 105   • •         
77. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych  

Anna i Jerzy PAWICA 106   • • •   •    •
78. Szkółka Krzewów Ozdobnych PAWLAK Mariusz 107   • • • •  •     
79. Gospodarstwo Szkółkarskie Karolina PIASECZNA 108 •  • •  • • •   •  
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80. Szkółka Drzew i Krzewów - Karol PIĄTKOWSKI 109  • • • • •       
81. Szkółka PIECH 110 • • • • •   •     
82. Szkółka Krzewów Ozdobnych  

Justyna & Jan PIEKIEŁKO      111  • • • •  • •   • •
83. PLANTIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 112       •     •
84. PLANTPOL Sp. z o.o.  

Produkcja i Hodowla Roślin Ozdobnych 113 •  • •       • •
85. POL-PLANTS Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych 

Kamil Dudek 114 • • • • • •  •   •  
86. Szkółkarstwo Ozdobne PONDEROSA  

Dariusz Maciszewski 115 • • • • •   •   • •
87. Gospodarstwo Szkółkarskie  

Andrzej POTRZEBOWSKI 116   • • • •      •
88. Szkółka Krzewów Ozdobnych PUDEŁEK 117   • • • •      •
89. Szkółka Krzewów Ozdobnych Antoni PUDEŁKO 118 •  • • •       •
90. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych  

Danuta PUDEŁKO 119 •  • • • •       
91. Gospodarstwo Szkółkarsko - Ogrodnicze SEQUOIA 

Marek Karniewski 120 •  • •    •     
92. Szkółka Roślin Ozdobnych – SKALNIAK  

Ewa i Bartosz Rogozińscy      121 •            
93. Gospodarstwo Sadowniczo Szkółkarskie SKIBICCY 122   • • • • • •     
94. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych SŁOTA 123 • • • • •   •    •
95. Szkółka SŁOWIŃSCY Krzysztof Słowiński 124 •   •         
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80. Szkółka Drzew i Krzewów - Karol PIĄTKOWSKI 109  • • • • •       
81. Szkółka PIECH 110 • • • • •   •     
82. Szkółka Krzewów Ozdobnych  

Justyna & Jan PIEKIEŁKO      111  • • • •  • •   • •
83. PLANTIN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. 112       •     •
84. PLANTPOL Sp. z o.o.  

Produkcja i Hodowla Roślin Ozdobnych 113 •  • •       • •
85. POL-PLANTS Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych 

Kamil Dudek 114 • • • • • •  •   •  
86. Szkółkarstwo Ozdobne PONDEROSA  

Dariusz Maciszewski 115 • • • • •   •   • •
87. Gospodarstwo Szkółkarskie  

Andrzej POTRZEBOWSKI 116   • • • •      •
88. Szkółka Krzewów Ozdobnych PUDEŁEK 117   • • • •      •
89. Szkółka Krzewów Ozdobnych Antoni PUDEŁKO 118 •  • • •       •
90. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych  

Danuta PUDEŁKO 119 •  • • • •       
91. Gospodarstwo Szkółkarsko - Ogrodnicze SEQUOIA 

Marek Karniewski 120 •  • •    •     
92. Szkółka Roślin Ozdobnych – SKALNIAK  

Ewa i Bartosz Rogozińscy      121 •            
93. Gospodarstwo Sadowniczo Szkółkarskie SKIBICCY 122   • • • • • •     
94. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych SŁOTA 123 • • • • •   •    •
95. Szkółka SŁOWIŃSCY Krzysztof Słowiński 124 •   •         
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96. Gospodarstwo Rolniczo-Ogrodnicze  
Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych Jerzy SMOLIN 125   • •    •    •

97. Szkółki SÓJKA Gospodarstwo Szkółkarskie 126 • • • • •   •   •  
98. Adam SUŁEK Szkółka Drzew Owocowych 127       •      
99. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych SUTKOWSCY 128  • • • •   •     
100. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych  

Maria i Janusz SZEWCZYK 129 • • • • •   •    •
101. Gospodarstwo Ogrodnicze M. i J. SZKLARZEWSCY 130 • • • • •  • •   • •
102. Szkółka SZMIT 131 •  • • •  • •   •  
103. Szkółka Drzew i Krzewów Ozdobnych 

SZPAKOWSCY 132 • • • • •   •    •
104. Szkółka Roślin Ozdobnych Wiesław SZYDŁO 133 • • • • •   •   • •
105. Szkółka Krzewów Ozdobnych „Szymanowski”  

mgr inż. Bartłomiej SZYMANOWSKI 134   • •         
106. TEODORKIEWICZ Gospodarstwo Szkółkarskie 135 •  • •  •  •     
107. Gospodarstwo Ogrodnicze Elżbieta i Janusz TEPPER 136 •  • • •        
108. Szkółka Krzewów Ozdobnych  

TOMSZAK Sylwester i Dorota 137   • • • •  •    •
109. TOMŻYŃSKI Szkółka Roślin 138   •  • •       
110. Szkółkarstwo Ozdobne ULIŃSCY 139 • • • • •  • •   • •
111. VITROFLORA Grupa Producentów Sp. z o.o. 140 •            
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112. Szkółka Krzewów Ozdobnych mgr inż. Aleksander 
WALASZCZYK, mgr inż. Marcin Walaszczyk 141   • • • •      •

113.
Szkółka Roślin Owocowych i Ozdobnych  
w Pojemnikach „Józefina” WAWRUCH Ryszard,  
Pelc Krzysztof

142 •  • • •  • •   • •
114. Szkółki Roślin Ozdobnych WAŻYŃSCY 143 • • • • • • • •   • •
115. Gospodarstwo Szkółkarskie 

Jurgielewicz-WILKIEL 144 •  • •    •   •  
116. WOLSKI - Kwalifikowane  

Szkółki Owocowe i Ozdobne 145   • •  •      •
117. Gospodarstwo Szkółkarskie WRÓBLEWSCY 146 •  • •         
118. Szkółka Roślin Ozdobnych WYSOKA Piotr Jaskulski 147   • •  •       
119. Szkółka Krzewów Ozdobnych Włodzimierz ZAJDA 148   • •  •       
120. ZIELONA DOLINA Szkółka Roślin Ozdobnych 

Zbigniew Jaworski 149 • • • •        •
121. ZIELONE WZGÓRZE Szkółka Roślin Ozdobnych 

Anna Wójcik-Kager 150 •  • •    •   •  
122. ZYMON Szkółka Krzewów Ozdobnych 151 •  • •        •
123. Gospodarstwo Szkółkarskie Antoni ŻUREK 152   • •    •     
124. ŻYWOTNIK Zakład Szkółkarski Edward Tuczyński 153 • • • • •   •    •
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acena Acaena 
agastache Agastache 
agrest Ribes 
akebia Akebia 
aktinidia Actinidia 
ałycza Prunus 
ambrowiec Liquidambar 
amorfa Amorpha 
anafalis Anaphalis 
antypka Prunus 
aralia Aralia 
aronia Aronia 
aster Aster 
awena Helictotrichon 
azalia Rhododendron 
azorella Azorella 
babka Plantago 
bagno Ledum 
baranek Vitex 
barbula Caryopteris 
barwinek Vinca 
bażyna Empetrum 
berberys Berberis 
bergenia Bergenia 
bertram Anacyclus 
bez Sambucus 
bluszcz Hedera 
bluszczyk Glechoma 
bodziszek Geranium 
borówka Vaccinium 
bożodrzew Ailanthus 
bożykwiat Dodecatheon 
brukentalia Bruckenthalia 
brzoskwinia Prunus 
brzostownica Zelkova 
brzoza Betula 
budleja Buddleja 
buk Fagus 
bukan Nothofagus 
bukszpan Buxus 
bylica Artemisia 
cedr Cedrus 
chaber Centaurea 
chiastofil Chiastophyllum 
chmiel Humulus 
chmielograb Ostrya 
choina Tsuga 
cibora Cyperus 
cis Taxus 
cymbalaria Cymbalaria 
cyprysik Chamaecyparis 
cyprysowiec Cupressocyparis 
cypryśnik Taxodium 
cytryniec Schisandra 
cząber Satureja 
czeremcha Prunus 
czereśnia Prunus 
czystek Cistus 
czyścica Acinos 
czyściec Stachys 
dabecja Daboecia 

daglezja Pseudotsuga 
dąb Quercus 
dąbrówka Ajuga 
delosperma Delosperma 
dereń Cornus 
dębik Dryas 
dierwilla Diervilla 
dławisz Celastrus 
driakiew Scabiosa 
dyptam Dictamnus 
dzielżan Helenium 
dziewięćsił Carlina 
dzięgiel Angelica 
dziurawiec Hypericum 
dzwonek Campanula 
enkiant Enkianthus 
fiołek Viola 
firletka Lychnis 
forsycja Forsythia 
fotergilla Fothergilla 
funkia Hosta 
gailardia Gaillardia 
gajowiec Lamiastrum 
gęsiówka Arabis 
glediczja Gleditsia 
glicynia Wisteria 
głodek Draba 
głogownik Photinia 
głowienka Prunella 
głóg Crataegus 
golteria Gaultheria 
goryczka Gentiana 
goździk Dianthus 
grab Carpinus 
groszek Lathyrus 
grubosz Crassula 
grujecznik Cercidiphyllum 
grusza Pyrus 
hebe Hebe 
horminum Horminum 
hortensja Hydrangea 
houstonia Houstonia 
hutujnia Houttuynia 
hyzop Hyssopus 
irga Cotoneaster 
izotoma Isotoma 
jabłoń Malus 
jagoda Lonicera 
jałowiec Juniperus 
janowiec Genista 
jarząb Sorbus 
jasieniec Jasione 
jaskier Ranunculus 
jasnota Lamium 
jastrzębiec Hieracium 
jaśmin Jasminum 
jaśminowiec Philadelphus 
jesion Fraxinus 
jeżówka Echinacea 
jeżyna Rubus 
języczka Ligularia 
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jodła Abies 
judaszowiec Cercis 
jukka Yucca 
kaczeniec Caltha 
kalina Viburnum 
kalmia Kalmia 
karagana Caragana 
karmik Sagina 
kasjopeja Cassiope 
kasztan Castanea 
kasztanowiec Aesculus 
ketmia Hibiscus 
kielichowiec Calycanthus 
kiścień Leucothoe 
klon Acer 
kłokoczka Staphylea 
kłosówka Holcus 
kocimiętka Nepeta 
kokornak Aristolochia 
kokorycz Corydalis 
kokoryczka Polygonatum 
kolcosił Eleutherococcus 
kolcowój Lycium 
kolkwicja Kolkwitzia 
koniczyna Trifolium 
konwalia Convallaria 
kopytnik Asarum 
kortaderia Cortaderia 
kosaciec Iris 
kosmatka Luzula 
kostrzewa Festuca 
kotula Leptinella 
kruszyna Rhamnus 
krwawnik Achillea 
krwiściąg Sanguisorba 
krzewuszka Weigela 
kuklik Geum 
kupidynek Catananche 
kupkówka Dactylis 
laurowiśnia Prunus 
lawenda Lavandula 
lebiodka Origanum 
len Linum 
lepnica Silene 
leszczyna Corylus 
lewizja Lewisia 
liatra Liatris 
liguster Ligustrum 
lilak Syringa 
liliowiec Hemerocallis 
lipa Tilia 
lnica Linaria 
łubin Lupinus 
łyszczec Gypsophila 
macierzanka Thymus 
magnolia Magnolia 
mahonia Mahonia 
mak Papaver 
malina Rubus 
malino-jeżyna Rubus 
malwa Alcea 

mamutowiec Sequoiadendron 
manna Glyceria 
mącznica Arctostaphylos 
melisa Melissa 
metasekwoja Metasequoia 
miecznica Sisyrinchium 
mięta Mentha 
migdałek Prunus 
migdałowiec Prunus 
mikołajek Eryngium 
mikrobiota Microbiota 
milin Campsis 
miłorząb Ginkgo 
miodunka Pulmonaria 
miskant Miscanthus 
modrzew Larix 
modrzewnica Andromeda 
modrzewnik Pseudolarix 
mokrzyca Minuartia 
morela Prunus 
morwa Morus 
mozga Phalaris 
mydlnica Saponaria 
nachyłek Coreopsis 
naparstnica Digitalis 
naradka Androsace 
nawłoć Solidago 
nektaryna Prunus 
niezapominajka Myosotis 
obiela Exochorda 
oczar Hamamelis 
odętka Physostegia 
ognik Pyracantha 
oliwnik Elaeagnus 
olsza Alnus 
omieg Doronicum 
orlik Aquilegia 
orzech Juglans 
ostrokrzew Ilex 
ostróżka Delphinium 
ośnieżka Halesia 
ożanka Teucrium 
palecznik Decaisnea 
parczelina Ptelea 
parrocja Parrotia 
parzydło Aruncus 
paulownia Paulownia 
pełnik Trollius 
penstemon Penstemon 
perowskia Perovskia 
perukowiec Cotinus 
pęcherznica Physocarpus 
pieris Pieris 
pierwiosnek Primula 
pięciornik Potentilla 
pięknotka Callicarpa 
pigwa Cydonia 
pigwowiec Chaenomeles 
piwonia Paeonia 
platan Platanus 
płomyk Phlox 
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podagrycznik Aegopodium 
porzeczka Ribes 
porzeczko-agrest Ribes 
posłonek Helianthemum 
powojnik Clematis 
poziomka Fragaria 
poziomkówka Duchesnea 
pragnia Waldsteinia 
pratia Pratia 
przegorzan Echinops 
przetacznik Veronica 
przylaszczka Hepatica 
przymiotno Erigeron 
przywarka Schizophragma 
przywrotnik Alchemilla 
pysznogłówka Monarda 
rajgras Arrhenatherum 
raulia Raoulia 
rdest Fallopia 
robinia Robinia 
rodgersja Rodgersia 
rogownica Cerastium 
rojniczek Jovibarba 
rojnik Sempervivum 
rokitnik Hippophae 
rozchodnik Sedum 
rozmaryn Rosmarinus 
rozplenica Pennisetum 
roztrzeplin Koelreuteria 
rozularia Rosularia 
rozwar Platycodon 
róża Rosa 
różanecznik Rhododendron 
rudbekia Rudbeckia 
rumian Anthemis 
runianka Pachysandra 
rutewka Thalictrum 
sadziec Eupatorium 
santolina Santolina 
sasanka Pulsatilla 
serduszka Dicentra 
sesleria Sesleria 
skalnica Saxifraga 
skimia Skimmia 
skrzydłorzech Pterocarya 
słoneczniczek Heliopsis 
słonecznik Helianthus 
słonisz Halimodendron 
smagliczka Alyssum 
sofora Sophora 
sosna Pinus 
spartyna Spartina 
stokrotka Bellis 
strzęplica Koeleria 
suchodrzew Lonicera 
sumak Rhus 
surmia Catalpa 
szałwia Salvia 
szarotka Leontopodium 
szczodrzeniec Chamaecytisus 
szczodrzeniec Cytisus 

szczypiorek Allium 
szydlica Cryptomeria 
śliwa Prunus 
śmiałek Deschampsia 
śniegowiec Chionanthus 
śnieguliczka Symphoricarpos 
świdośliwa Amelanchier 
świerk Picea 
tamaryszek Tamarix 
tawlina Sorbaria 
tawulec Stephanandra 
tawuła Spiraea 
tawułka Astilbe 
tiarella Tiarella 
tojeść Lysimachia 
topola Populus 
trojeść Asclepias 
truskawka Fragaria 
trytoma Kniphofia 
trzcinnik Calamagrostis 
trzęślica Molinia 
trzmielina Euonymus 
trzykrotka Tradescantia 
tulipanowiec Liriodendron 
turzyca Carex 
ubiorek Iberis 
ukwap Antennaria 
ułudka Omphalodes 
wawrzynek Daphne 
wiąz Ulmus 
wiązowiec Celtis 
wiązówka Filipendula 
wiciokrzew Lonicera 
wielosił Polemonium 
wierzba Salix 
wiesiołek Oenothera 
wilczomlecz Euphorbia 
winnik Ampelopsis 
winobluszcz Parthenocissus 
winorośl Vitis 
wiśnia Prunus 
wrzos Calluna 
wrzosiec Erica 
wydmuchrzyca Leymus 
zawciąg Armeria 
zawilec Anemone 
złocień Tanacetum 
złocień Dendranthema 
złotlin Kerria 
złotokap Laburnum 
żagwin Aubrirta 
żarnowiec Cytisus 
żurawina Vaccinium 
żurawka Heuchera 
żylistek Deutzia 
żywotnik Thuja 
żywotnikowiec Thu jop sis 
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Abies jodła 
Acaena acena 
Acer klon 
Achillea krwawnik 
Acinos czyścica 
Actinidia aktinidia 
Aegopodium podagrycznik 
Aesculus kasztanowiec 
Ailanthus bożodrzew 
Ajuga dąbrówka 
Akebia akebia 
Alcea malwa 
Alchemilla przywrotnik 
Allium szczypiorek 
Alnus olsza 
Alyssum smagliczka 
Amelanchier świdośliwa 
Amorpha amorfa 
Ampelopsis winnik 
Anacyclus bertram 
Anaphalis anafalis 
Andromeda modrzewnica 
Androsace naradka 
Anemone zawilec 
Angelica dzięgiel 
Antennaria ukwap 
Anthemis rumian 
Aquilegia orlik 
Arabis gęsiówka 
Aralia aralia 
Arctostaphylos mącznica 
Aristolochia kokornak 
Armeria zawciąg 
Aronia aronia 
Arrhenatherum rajgras 
Artemisia bylica 
Aruncus parzydło 
Asarum kopytnik 
Asclepias trojeść 
Aster aster 
Astilbe tawułka 
Aubrieta żagwin 
Azorella azorella 
Bellis stokrotka 
Berberis berberys 
Bergenia bergenia 
Betula brzoza 
Bruckenthalia brukentalia 
Buddleja budleja 
Buxus bukszpan 
Calamagrostis trzcinnik 
Callicarpa pięknotka 
Calluna wrzos 
Caltha kaczeniec 
Calycanthus kielichowiec 
Campanula dzwonek 
Campsis milin 
Caragana karagana 
Carex turzyca 
Carlina dziewięćsił 
Carpinus grab 

Caryopteris barbula 
Cassiope kasjopeja 
Castanea kasztan 
Catalpa surmia 
Catananche kupidynek 
Cedrus cedr 
Celastrus dławisz 
Celtis wiązowiec 
Centaurea chaber 
Cerastium rogownica 
Cercidiphyllum grujecznik 
Cercis judaszowiec 
Chaenomeles pigwowiec 
Chamaecyparis cyprysik 
Chamaecytisus szczodrzeniec 
Chiastophyllum chiastofil 
Chionanthus śniegowiec 
Cistus czystek 
Clematis powojnik 
Convallaria konwalia 
Coreopsis nachyłek 
Cornus dereń 
Cortaderia kortaderia 
Corydalis kokorycz 
Corylus leszczyna 
Cotinus perukowiec 
Cotoneaster irga 
Crassula grubosz 
Crataegus głóg 
Cryptomeria szydlica 
Cupressocyparis cyprysowiec 
Cydonia pigwa 
Cymbalaria cymbalaria 
Cyperus cibora 
Cytisus szczodrzeniec 
Cytisus żarnowiec 
Daboecia dabecja 
Dactylis kupkówka 
Daphne wawrzynek 
Decaisnea palecznik 
Delosperma delosperma 
Delphinium ostróżka 
Dendranthema złocień 
Deschampsia śmiałek 
Deutzia żylistek 
Dianthus goździk 
Dicentra serduszka 
Dictamnus dyptam 
Diervilla dierwilla 
Digitalis naparstnica 
Dodecatheon bożykwiat 
Doronicum omieg 
Draba głodek 
Dryas dębik 
Duchesnea poziomkówka 
Echinacea jeżówka 
Echinops przegorzan 
Elaeagnus oliwnik 
Eleutherococcus kolcosił 
Empetrum bażyna 
Enkianthus enkiant 
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Erica wrzosiec 
Erigeron przymiotno 
Eryngium mikołajek 
Euonymus trzmielina 
Eupatorium sadziec 
Euphorbia wilczomlecz 
Exochorda obiela 
Fagus buk 
Fallopia rdest 
Festuca kostrzewa 
Filipendula wiązówka 
Forsythia forsycja 
Fothergilla fotergilla 
Fragaria poziomka 
Fragaria truskawka 
Fraxinus jesion 
Gaillardia gailardia 
Gaultheria golteria 
Genista janowiec 
Gentiana goryczka 
Geranium bodziszek 
Geum kuklik 
Ginkgo miłorząb 
Glechoma bluszczyk 
Gleditsia glediczja 
Glyceria manna 
Gypsophila łyszczec 
Halesia ośnieża 
Halimodendron słonisz 
Hamamelis oczar 
Hebe hebe 
Hedera bluszcz 
Helenium dzielżan 
Helianthemum posłonek 
Helianthus słonecznik 
Helictotrichon awena 
Heliopsis słoneczniczek 
Hemerocallis liliowiec 
Hepatica przylaszczka 
Heuchera żurawka 
Hibiscus ketmia 
Hieracium jastrzębiec 
Hippophae rokitnik 
Holcus kłosówka 
Horminum horminum 
Hosta funkia 
Houstonia houstonia 
Houttuynia hutujnia 
Humulus chmiel 
Hydrangea hortensja 
Hypericum dziurawiec 
Hyssopus hyzop 
Iberis ubiorek 
Ilex ostrokrzew 
Iris kosaciec 
Isotoma izotoma 
Jasione jasieniec 
Jasminum jaśmin 
Jovibarba rojniczek 
Juglans orzech 
Juniperus jałowiec 

Kalmia kalmia 
Kerria złotlin 
Kniphofia trytoma 
Koeleria strzęplica 
Koelreuteria roztrzeplin 
Kolkwitzia kolkwicja 
Laburnum złotokap 
Lamiastrum gajowiec 
Lamium jasnota 
Larix modrzew 
Lathyrus groszek 
Lavandula lawenda 
Ledum bagno 
Leontopodium szarotka 
Leptinella kotula 
Leucothoe kiścień 
Lewisia lewizja 
Leymus wydmuchrzyca 
Liatris liatra 
Ligularia języczka 
Ligustrum liguster 
Linaria lnica 
Linum len 
Liquidambar ambrowiec 
Liriodendron tulipanowiec 
Lonicera jagoda 
Lonicera suchodrzew 
Lonicera wiciokrzew 
Lupinus łubin 
Luzula kosmatka 
Lychnis firletka 
Lycium kolcowój 
Lysimachia tojeść 
Magnolia magnolia 
Mahonia mahonia 
Malus jabłoń 
Melissa melisa 
Mentha mięta 
Metasequoia metasekwoja 
Microbiota mikrobiota 
Minuartia mokrzyca 
Miscanthus miskant 
Molinia trzęślica 
Monarda pysznogłówka 
Morus morwa 
Myosotis niezapominajka 
Nepeta kocimiętka 
Nothofagus bukan 
Oenothera wiesiołek 
Omphalodes ułudka 
Origanum lebiodka 
Ostrya chmielograb 
Pachysandra runianka 
Paeonia piwonia 
Papaver mak 
Parrotia parrocja 
Parthenocissus winobluszcz 
Paulownia paulownia 
Pennisetum rozplenica 
Penstemon penstemon 
Perovskia perowskia 
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Phalaris mozga 
Philadelphus jaśminowiec 
Phlox płomyk 
Photinia głogownik 
Physocarpus pęcherznica 
Physostegia odętka 
Picea świerk 
Pieris pieris 
Pinus sosna 
Plantago babka 
Platanus platan 
Platycodon rozwar 
Polemonium wielosił 
Polygonatum kokoryczka 
Populus topola 
Potentilla pięciornik 
Pratia pratia 
Primula pierwiosnek 
Prunella głowienka 
Prunus migdałowiec 
Prunus wiśnia 
Prunus śliwa 
Prunus nektaryna 
Prunus migdałek 
Prunus morela 
Prunus czereśnia 
Prunus czeremcha 
Prunus brzoskwinia 
Prunus antypka 
Prunus ałycza 
Prunus laurowiśnia 
Pseudolarix modrzewnik 
Pseudotsuga daglezja 
Ptelea parczelina 
Pterocarya skrzydłorzech 
Pulmonaria miodunka 
Pulsatilla sasanka 
Pyracantha ognik 
Pyrus grusza 
Quercus dąb 
Ranunculus jaskier 
Raoulia raulia 
Rhamnus kruszyna 
Rhododendron azalia 
Rhododendron różanecznik 
Rhus sumak 
Ribes porzeczko-agrest 
Ribes porzeczka 
Ribes agrest 
Robinia robinia 
Rodgersia rodgersja 
Rosa róża 
Rosmarinus rozmaryn 
Rosularia rozularia 
Rubus jeżyna 
Rubus malina 
Rubus malino-jeżyna 
Rudbeckia rudbekia 
Sagina karmik 
Salix wierzba 
Salvia szałwia 

Sambucus bez 
Sanguisorba krwiściąg 
Santolina santolina 
Saponaria mydlnica 
Satureja cząber 
Saxifraga skalnica 
Scabiosa driakiew 
Schisandra cytryniec 
Schizophragma przywarka 
Sedum rozchodnik 
Sempervivum rojnik 
Sequoiadendron mamutowiec 
Sesleria sesleria 
Silene lepnica 
Sisyrinchium miecznica 
Skimmia skimia 
Solidago nawłoć 
Sophora sofora 
Sorbaria tawlina 
Sorbus jarząb 
Spartina spartyna 
Spiraea tawuła 
Stachys czyściec 
Staphylea kłokoczka 
Stephanandra tawulec 
Symphoricarpos śnieguliczka 
Syringa lilak 
Tamarix tamaryszek 
Tanacetum złocień 
Taxodium cypryśnik 
Taxus cis 
Teucrium ożanka 
Thalictrum rutewka 
Thuja żywotnik 
Thujopsis żywotnikowiec 
Thymus macierzanka 
Tiarella tiarella 
Tilia lipa 
Tradescantia trzykrotka 
Trifolium koniczyna 
Trollius pełnik 
Tsuga choina 
Ulmus wiąz 
Vaccinium borówka 
Vaccinium żurawina 
Veronica przetacznik 
Viburnum kalina 
Vinca barwinek 
Viola fiołek 
Vitex baranek 
Vitis winorośl 
Waldsteinia pragnia 
Weigela krzewuszka 
Wisteria glicynia 
Yucca jukka 
Zelkova brzostownica 
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Złoty
medal

золотая медаль
gold medal

 Cultivar denomination: ‘NC2016-2’ PBR

A shrub or small tree with decorative leaves in intense warm 
colors that change as it grows. Initially, the leaves are red, 
over time intensely orange, and the older ones are yellow 
and green-yellow. During the vegetation period, the plant has 
leaves of several colors at the same time. Pink flowers, typi-
cal of the species, developing directly on trunks and branches 
in spring, are an additional decorative value of the Judas tree. 
The plant is recommended for home gardens of various sizes, 
where it can be planted individually or in color compositions 
with other shrubs and perennials.
Hardiness zone: 6a -23/-21 °C

Breeder: Dr. Dennis Werner, North Carolina State University, USA
Year of market introduction: 2019

 Кустарник или небольшое дерево с  декоративными 
листьями с выразительной. теплой окраской, которая ме-
няется в течение роста. С начала они красные, потом при-
обретают ярко-оранжевую окраску, затем желтую а потом 
становятся зелено-желтыми. В течение вегетационного пе-
риода растение покрывают одновременно листья разной 
окраски. Дополнительно, багрянник покрывают розовые 
цветы, типичные для этого вида. Они распускаются весной 
непосредственно на стволах и ветвях. Растение хорошо 
растет на плодородных, умеренно влажных, легко кислых 
и щелочных почвах на солнечных местах и в полутени.  
Растение рекомендуемое для высадки на придомовых 
участках отдельно или в композиции с другими кустарни-
ками и многолетниками7
Зона морозостойкост: 6а-23/21 °C

Селекционер: Dr. Dennis Werner, 
North Carolina State University, USA
Введение на рынок: 2019 г

Zgłaszający/Applicant/Заявка: 
Szkółka Szmit, 
ul. Kwiatowa 18, 06-400 Pęchcin k. Ciechanowa, Polska 

Cercis canadensis  
Eternal Flame
judaszowiec kanadyjski  
Eternal Flame

Nazwa hodowlana: ‘NC2016-2‘ PBR

Krzew lub niewielkie drzewo o ozdobnych liściach  
w intensywnych, ciepłych barwach, zmieniających 
się w trakcie wzrostu. Początkowo liście są czerwone,  
z czasem intensywnie pomarańczowe, a starsze żółte  
i zielonożółte. Na roślinie w trakcie wegetacji występują 
jednocześnie liście w kilku kolorach. Dodatkowym wa-
lorem ozdobnym judaszowca są różowe kwiaty, typowe 
dla gatunku, rozwijające się wiosną bezpośrednio na 
pniach i gałęziach. Preferuje gleby żyzne, umiarkowanie 
wilgotne, od lekko kwaśnych do zasadowych, stano-
wiska słoneczne do półcienistych. Roślina polecana do 
ogrodów przydomowych różnej wielkości, gdzie może 
być sadzona pojedynczo lub w kompozycjach kolory-
stycznych z innymi krzewami oraz bylinami.
Strefa mrozoodporności: 6a -23/-21 °C

Hodowca: Dr. Dennis Werner, 
North Carolina State University, USA
Wprowadzenie na rynek: 2019 r.
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Zgłaszający/Applicant/Заявка: 
Vitroflora Grupa Producentów Sp. z o.o., 
Trzęsacz 25, 86-022 Dobrcz, Polska 

 Cultivar denomination: ‘BotEx 006’ PBR

Profusely flowering variety with unique, exceptionally in-
tense ruby-magenta flowers. The flowers have a light, sweet 
fragrance and are very attractive to butterflies and bees. This 
makes this variety (and the entire Butterfly Candy® series) per-
fect for increasing biodiversity in gardens and green areas. The 
plant spreads nicely and maintains a compact, rounded habit. 
Thanks to its compact size,  growing up to 0.8 m in height, it 
is perfect for containers and smaller gardens. The plant pre-
fers fertile, well-drained soils and sunny positions. The variety 
is frost-resistant.  Suitable for growing in pots with a capacity 
of 2-5 liters.
Hardiness zone: 6b -20/-18 °C

Breeder: Botanic Experience BV, The Netherlands
Year of market introduction: 2021

 Обильно цветущий сорт с чудесной, очень вырази-
тельной рубиновой окраской цветов с оттенком маджен-
ты. Цветы обладают сладким ароматом и поэтому очень 
привлекательны для бабочек и пчел. По этой причине этот 
сорт  как и вся серия   является интересным элементом как 
огорода так и городской зелени. Кустарник хорошо рас-
тет. У него сомкнутый, шаровидный габитус и благодаря 
компактным размерам – достигает 0,8 м высоты – можно 
его выращивать в контейнерах и небольших огородах. Рас-
тение предпочитает плодородные, проницаемые почвы  
и солнечные места. Растение морозостойкое. Можно вы-
ращивать в горшочках 2 – 5 литровых.
Зона морозостойкости: 6b -20/-18 °C

Селекционер: Botanic Experience BV, Голландия
Введение на рынок: 2021 г

Buddleja davidii Butterfly 
Candy® Little Ruby
budleja Davida Butterfly Candy® 
Little Ruby 

Nazwa hodowlana: ‘BotEx 006‘ PBR

Obficie kwitnąca odmiana o niespotykanym, wyjąt-
kowo intensywnym, rubinowomagentowym kolorze 
kwiatów. Kwiaty mają lekki, słodki zapach i są bardzo 
atrakcyjne dla motyli i pszczół. To sprawia, że odmiana 
ta, oraz cała seria Butterfly Candy®, doskonale nadaje się 
do zwiększenia bioróżnorodności w ogrodach oraz tere-
nach zieleni miejskiej. Roślina bardzo dobrze się krzewi 
i zachowuje zwarty, zaokrąglony pokrój, a dzięki swoim 
kompaktowym rozmiarom – dorasta do 0,8 m wysoko-
ści - idealnie nadaje się do pojemników i mniejszych 
ogrodów. Roślina preferuje gleby żyzne, przepuszczal-
ne, stanowiska słoneczne. Odmiana jest mrozoodpor-
na. Nadaje się do uprawy w donicach o pojemności  
2-5 litrów.
Strefa mrozoodporności: 6b -20/-18 °C

Hodowca: Botanic Experience BV, Holandia
Wprowadzenie na rynek: 2021 r.

Srebrny
medal

серебряная медаль
silver medal

Wyróżnienie dziennikarzy
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Zgłaszający/Applicant/Заявка: 
Szkółka Piech, ul. Polna 1, 24-130 Końskowola, Polska

 Cultivar denomination: ‘PIIHQ-I’
A compact variety that differs from the species by stiffer 
shoots, crowned with numerous flowers gathered in conical 
inflorescences. The flowers in the first phase of flowering are 
lime green, when fully developed they become snow-white, 
taking on pink shades when they fade.  Characteristic, heav-
ily indented leaves are dark green, turning orange-scarlet in 
autumn. The shrub grows up to 1.5 m in height and 2 m in 
width. The variety is resistant to leaf spot diseases. It grows 
well in moist, slightly acidic soils, in locations sheltered from 
the wind, slightly shaded. It does not require an annual cut, 
only a cosmetic cut should be applied in spring. Moderate 
frost resistance, young plants should be covered for the win-
ter. The variety is recommended for home gardens, parks and 
urban greenery. It looks impressive when planted in groups.
Hardiness zone: 6a -23/-21 °C

Breeder: Joshua Kardos, Michael Dirr, Plant Introductions Inc., USA
Year of market introduction: 2014

 Компактный сорт. От растений своего вида отличается 
более жесткими побегами, которые порастает обилие цве-
тов собранных в соцветия конической формы. Цветы на 
первом этапе цветения имеют  лаймовую окраску, потом 
становятся совсем белыми, а на последнем этапе приоб-
ретают розовую окраску. Своеобразные, зубчатые листья 
имеют темно-зеленую окраску, осенью становятся оранже-
во-алыми. Кустарник дорастает до 1,5 м высоты и  2 м шири-
ны. Сорт устойчивый к пятнистости листьев. Хорошо растет 
на  влажных почвах с умеренно кислой реакцией,  в местах 
легко затененных, укрытых от  ветра. Не нуждается в еже-
годной подрезке, весной можно провести только космети-
ческую резку. Устойчивость к морозу умеренная, молодые 
растения надо прикрывать на зиму. Сорт рекомендуется вы-
саживать в придомовых огородах, парках и для озеленения 
городов. Хорошо смотрится когда растет в группе растений.
Зона морозостойкости: 6a -23/-21 °C

Селекционер: Joshua Kardos, Michael Dirr, Plant Introductions Inc., USA
Введение на рынок: 2014 г.

Hydrangea quercifolia  
First Editions® Jetstream™
hortensja dębolistna  
First Editions® Jetstream™ 

Nazwa hodowlana: ‘PIIHQ-I‘
Kompaktowa odmiana różniąca się od gatunku sztyw-
niejszymi pędami, zwieńczonymi licznymi kwiatami 
zebranymi w stożkowe kwiatostany. Kwiaty w pierwszej 
fazie kwitnienia są limonkowe, w pełni rozwinięte sta-
ją się śnieżnobiałe, a przekwitając nabierają różowych 
odcieni. Charakterystyczne, mocno powcinane liście są 
ciemnozielone, jesienią zmieniają barwę na pomarań-
czowo-szkarłatną. Krzew dorasta do 1,5 m wysokości  
i 2 m szerokości. Odmiana odporna na choroby plami-
stości liści. Dobrze rośnie na glebach wilgotnych, o lek-
ko kwaśnym odczynie, w miejscach osłoniętych od wia-
tru, lekko zacienionych. Nie wymaga corocznego cięcia, 
wiosną można przeprowadzić jedynie cięcie kosmetycz-
ne. Mrozoodporność umiarkowana, młode rośliny na-
leży okrywać na zimę. Odmiana polecana do ogrodów 
przydomowych, parków i zieleni miejskiej. Efektownie 
prezentuje się sadzona w grupach.
Strefa mrozoodporności: 6a -23/-21 °C

Hodowca: Joshua Kardos, Michael Dirr, Plant Introduc-
tions Inc., USA
Wprowadzenie na rynek: 2014 r.

Srebrny
medal

серебряная медаль
silver medal



KO
NKURS RO

ŚLIN NO
W

O
ŚCI 2022

ZWIĄZEK SZKÓŁKARZY POLSKICH

187www.zszp.pl                www.e-katalogrosl in.pl

Zgłaszający/Applicant/Заявка: 
Szkółka Krzewów Ozdobnych PUDEŁEK, 
ul. Pańska 40, 43-332 Pisarzowice, Polska

 A Polish variety of large-flowered azalea with pink, full 
flowers, gathered in large, spherical inflorescences at the tops 
of the shoots. Strongly curled petals are a characteristic fea-
ture of the plant.  Blooms in May. Shrub of medium growth 
strength and a loose habit. Grows from 1 to 2 m in height.  Va-
riety with satisfactory resistance to mildew. Winter-hardiness 
and soil requirements similar to those of other large-flowered 
azaleas grown in Poland. Recommended for planting in home 
gardens, estate greenery, on moors, in naturalistic composi-
tions.
Hardiness zone: 6a -23/-21 °C

Breeder: Szkółka Krzewów Ozdobnych PUDEŁEK, Poland
Year of market introduction: 2022

 Польский сорт азалии крупноцветковой. Цветы имеют 
розовую окраску, махровые, собранные в большие шаро-
видные соцветия. Растение отличается гофрированными 
лепестками. Цветет в мае. Кустарник не очень сильно ра-
стущий, с дорастает до 1или 2 метров высоты. Листья се-
зонные. Сорт довольно устойчив к мучнистой росе. По мо-
розостойкости и  почвенным требованиям не отличается 
от других крупноцветковых азалий которые выращивают-
ся в Польше. Рекомендуемые места высадки – придомовые 
огороды, городские районы, верещатники, натуралистиче-
ские композиции.

Зона морозостойкости: 6a -23/-21 °C
Селекционер: Szkółka Krzewów Ozdobnych PUDEŁEK, Поль-
ша
Введение на рынок: 2022 г.

Rhododendron ‘Anna
azalia ‘Anna’

Polska odmiana azalii wielkokwiatowej o różowych, peł-
nych kwiatach, zebranych na szczytach pędów w duże, 
kuliste kwiatostany. Cechą charakterystyczną rośliny są 
silnie fryzowane płatki. Kwitnie w maju. Krzew o śred-
niej sile wzrostu i luźnym pokroju, dorasta od 1 do 2 m 
wysokości. Liście sezonowe. Odmiana o zadowalającej 
odporności na mączniaka. Odporność na mróz oraz 
wymagania glebowe podobne, jak innych azalii wiel-
kokwiatowych uprawianych w Polsce. Polecana do sa-
dzenia w ogrodach przydomowych, zieleni osiedlowej, 
na wrzosowiskach, w kompozycjach naturalistycznych.
Strefa mrozoodporności: 6a -23/-21 °C

Hodowca: 
Szkółka Krzewów Ozdobnych PUDEŁEK, Polska
Wprowadzenie na rynek: 2022 r.

Srebrny
medal

серебряная медаль
silver medal
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Zgłaszający/Applicant/Заявка: 
Szkółka Roślin Ozdobnych Daglezja Artur Maj, 
ul. Okopowa 60, 08-500 Ryki, Polska

Brązowy
бронзобая медаль
bronze medal

medal
 A Polish variety distinguished by an attractive color 

of leaves already in the initial stage of growth, which take 
shades of blue and intensely purple-burgundy. This millet has 
a compact, upright habit. It does not lie down. In July, open, 
purple inflorescences appear above the clump of leaves, 
which turn brown-cream after they fade. They add lightness 
to the clump. This millet reaches about 70-80 cm in height. 
Prefers average garden soils, moderately moist, sunny posi-
tions, resistant to frost. Perfect for planting in prairie beds, in 
naturalistic compositions with perennials.
Hardiness zone: 4 -34/-29 °C

Breeder: Tomasz Grochowski, Poland
Year of market introduction: 2022

 Польский сорт, который отличается привлекательной 
окраской листвы уже на начальном этапе роста. Это оттен-
ки голубого цвета и сильно фиолетово-бордовые. У этого 
сорта сомкнутый, прямой габитус, он устойчив к полега-
нию. В июле выше пучков листьев появляются ажурные, 
багряные соцветия, которые потом, после процветания 
становятся коричнево-кремовыми. Они придают расте-
нию легкости. Просо это достигает 70-80 см роста. Лучше 
всего растет на садовой почве средней влажности, на сол-
нечных местах, оно устойчиво к морозу. Отлично смотрит-
ся на естественных рабатках и в цветочных композициях 
с многолетниками.
Зона морозостойкости: 4 -34/-29 °C

Селекционер: Tomasz Grochowski, Польша
Введение на рынок: 2022 г.

Panicum virgatum ‘Nosferatu’ PBR

proso rózgowate ‘Nosferatu’ PBR

Polska odmiana wyróżniająca się atrakcyjnym wybar-
wieniem liści już w początkowej fazie wzrostu, które 
przyjmują odcienie niebieskie oraz intensywnie fiole-
towo-bordowe. Proso to ma zwarty, wyprostowany po-
krój, nie pokłada się. W lipcu ponad kępą liści pojawiają 
się ażurowe, purpurowe kwiatostany, które po przekwit-
nięciu robią się brązowo-kremowe. Dodają one lekkości 
kępie. Proso to osiąga około 70-80 cm wysokości. Pre-
feruje przeciętne gleby ogrodowe, umiarkowanie wil-
gotne, stanowiska słoneczne, jest odporne na mróz. Do-
skonale nadaje się do sadzenia na rabatach preriowych,  
w kompozycjach naturalistycznych z bylinami.
Strefa mrozoodporności: 4 -34/-29 °C

Hodowca: Tomasz Grochowski, Polska
Wprowadzenie na rynek: 2022 r.
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Zgłaszający/Applicant/Заявка: 
A&M Kałuzińscy Szkółka Polskie Korzenie, 
Boczki-Parcela 14, 98-240 Szadek, Polska

Brązowy
бронзобая медаль
bronze medal

medal
 A Polish variety of coastal juniper with moderate growth 

and a flattened, regular habit.  Compared to other varieties, 
its characteristic and distinguishing feature is yellow-cream 
spring growths, turning green over time.  After 10 years of 
cultivation, the plant grows to 0.3 m in height and about  
1.2 m in diameter. Prefers sunny positions, fertile and permea-
ble substrates. A ground cover plant, recommended for plant-
ing in flower beds, slopes and in rock gardens. It looks great 
when grafted onto a trunk, in the form of a miniature tree.
Hardiness zone: 6a -23/-21 °C

Breeder: Michał Kałuziński, Poland
Year of market introduction: 2018

 Польский сорт прибрежного можжевельника с раз-
ноцветными приростами. Рост умеренный, габитус регу-
лярный. От других сортов отличается кремово-желтыми 
весенними приростами, которые со временем меняют 
окраску на зеленую. 10-летнее растение имеет размер  
0,3 м высоты и 1,2 по диаметру. Лучше всего растет на 
солнечных местах, плодородных и проницаемых почвах. 
Покровное растение, рекомендуемое для посадки на ра-
батках с хвойными растениями, рокариях и альпинариях. 
Отлично смотрится привитое на стволе, в виде миниатюр-
ного деревца.
Зона морозостойкости: 6a -23/-21 °C

Селекционер: Michał Kałuziński, Польша
Введение на рынок: 2018 г.

Juniperus conferta ‘Sunflower’ PBR 
jałowiec nadbrzeżny ‘Sunflower’ PBR

Polska odmiana jałowca nadbrzeżnego o barwnych 
przyrostach, umiarkowanym wzroście i spłaszczonym, 
regularnym pokroju. Jej cechą charakterystyczną i wy-
różniającą spośród innych odmian są kremowożółte 
wiosenne przyrosty, z czasem zmieniające barwę na 
zieloną. Po 10 latach uprawy roślina dorasta do 0,3 m 
wysokości i około 1,2 m średnicy. Preferuje stanowiska 
słoneczne, podłoża żyzne i przepuszczalne. Roślina 
okrywowa, polecana do sadzenia na rabatach z roślina-
mi iglastymi, skarpach, w ogrodach skalnych. Doskonale 
prezentuje się zaszczepiona na pniu, w formie miniatu-
rowego drzewka.
Strefa mrozoodporności: 6a -23/-21 °C

Hodowca: Michał Kałuziński, Polska
Wprowadzenie na rynek: 2018 r.
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Zgłaszający/Applicant/Заявка: 
Szkółki Kurowscy, 
ul. Kurowska 105, 24-130 Końskowola, Polska

Brązowy
бронзобая медаль
bronze medal

medal
 Cultivar denomination: ‘LP1’ PBR

An interesting variety of the Physocarpus due to the constant 
change in the color of its foliage during the growing season. 
A shrub with a naturally compact, spherical habit, easy to 
branch out, reaching 1 m in diameter. Young leaves are in-
tensely orange. In summer they brighten to a golden color, 
and in autumn they turn dark red. Pink flowers, contrasting 
with the foliage, develop in June with sparse fruit. The plant is 
easy to grow, with no special requirements.  Interesting orna-
mental value, hence its great potential for use in private and 
public greenery.
Hardiness zone: 4 -34/-29 °C

Breeder: Leena Plant Boomkwekerijen BV, The Netherlands
Year of market introduction: 2021

 Интересный сорт Physocarpus. Постоянно меняет 
окраску листвы в течение вегетационного периода. Га-
битус сомкнутый, шаровидный, легко кустится, достигает 
1м диаметра. Молодые листья имеют яркую оранжевую 
окраску, летом становятся светлее и приобретают золо-
тую окраску, а затем осенью темно-красную. Цветы розо-
вые, контрастные по отношению к листьям, развиваются в 
июне, плоды немногочисленные. Растение нетребователь-
ное к условиям выращивания, обладает декоративными 
качествами и поэтому охотно применяется для озелене-
ния как частных так и городских участков.
Зона морозостойкости: : 4 -34/-29 °C

Селекционер: Leena Plant Boomkwekerijen BV, Голландия
Введение на рынок: 2021 г. 

Physocarpus opulifolius  
Magic Ball
pęcherznica kalinolistna  
Magic Ball

Nazwa hodowlana: ‘LP1‘ PBR

Ciekawa odmiana pęcherznicy ze względu na nieustan-
ną zmianę barwy ulistnienia w trakcie sezonu wegeta-
cyjnego. Krzew o naturalnie zwartym, kulistym pokroju, 
łatwo się rozkrzewia, osiąga 1 m średnicy. Młode liście 
są intensywnie pomarańczowe, latem jaśnieją do bar-
wy złotej, by jesienią przybrać kolory ciemnoczerwone. 
Kwiaty różowe, kontrastujące z ulistnieniem, rozwijają 
się w czerwcu, owoce nieliczne. Roślina łatwa w upra-
wie, bez specjalnych wymagań, o ciekawych walorach 
ozdobnych, stąd duży potencjał zastosowań w zieleni 
prywatnej i publicznej.
Strefa mrozoodporności: 4 -34/-29 °C

Hodowca: Leena Plant Boomkwekerijen BV, Holandia
Wprowadzenie na rynek: 2021 r.
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Anemone  
‘Summer Breeze Snow‘ PBR

zawilec ‘Summer Breeze Snow‘ PBR

Jedna z najbardziej kompaktowych odmian zawilca 
o białych kwiatach, zaliczana do grupy Autumn Sin-
gle Group. Jest to bylina o ciemnozielonych, głęboko 
podzielonych liściach. Kwiaty tworzą się na szczytach 
rozgałęzionych łodyg w luźnych baldachach, rozwijają 
się z kulistych pąków od sierpnia do października, są 
zbudowane z 5 nieregularnych, białych płatków ota-
czających żółte pręciki. Odmiana ta idealnie nadaje się 
do produkcji w pojemnikach ale również jest doskonałą 
rośliną do terenów zieleni. Zaletą odmiany jest wczesne 
kwitnienie, ponieważ roślina zakwita około 3 tygodnie 
wcześniej niż klasyczne odmiany zawilców jesiennych. 
Roślina preferuje gleby żyzne, przepuszczalne, stanowi-
ska półcieniste i słoneczne, jest w pełni zimotrwała.
Strefa mrozoodporności: 6a -23/-21 °C
Hodowca: AB Cultivars, Holandia
Wprowadzenie na rynek: 2022 r.

 One of the most compact varieties of anemone with 
white flowers, belongs to the Autumn Single Group. It is  
a perennial with dark green, deeply divided leaves. Flowers 
are formed at the tops of branched stems in loose umbels, 
develop from spherical buds from August to October, and 
are composed of five irregular, white petals surrounding yel-
low stamens. This variety is ideal for production in containers, 
but is also an excellent plant for green areas. The advantage of 
the variety is early flowering, because the plant blooms about  
3 weeks earlier than the classic varieties of autumn anemones. 
The plant prefers fertile, well-drained soils, semi-shaded and 
sunny positions, and is fully winter-hardy.
Hardiness zone: 6a -23/-21 °C

Breeder: AB Cultivars, The Netherlands
Year of market introduction: 2022

 Один из наиболее компактных видов анемоны с белы-
ми цветками. Принадлежит к группе Autumn  Single Group. 
Это многолетник с темно-зелеными листьями, рассечен-
ными до основания.  Цветы вырастают в виде соцветий 
на разветвленных стеблях, расцветают из шаровидных  
пучков с августа до октября, состоят из 5 белых лепестков 
собранных вокруг желтых тычинок. Этот сорт отлично го-
дится для выращивания в контейнерах а также для высад-
ки на зеленые участки. Несомненным достоинством этого 
сорта является раннее цветение, так как он расцветает на 
3 недели раньше чем классические сорта осенних анемон. 
Растение лучше всего растет на плодородных, проницае-
мых почвах, в полутени и на солнечных местах, растение 
полностью зимостойкое.
Зона морозостойкости: 6a -23/-21 °C

Селекционер: AB Cultivars, Голландия 
Введение на рынок: 2022 г.        

Zgłaszający/Applicant/Заявка: 
Vitroflora Grupa Producentów Sp. z o.o., 
Trzęsacz 25, 86-022 Dobrcz, Polska

Wyróżnienie
награда
distinction
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Liriodendron tulipifera ‘Snowbird
tulipanowiec amerykański ‘Snowbird’ 

Mało znana w Polsce odmiana tulipanowca, przyciągają-
ca uwagę szerokim, kremowym obrzeżeniem liści. Kolor 
obrzeżenia jest początkowo żółty, z czasem staje się biało-
kremowy. W przeciwieństwie do starej odmiany ‘Aureomar-
ginatum’ przebarwienie liści utrzymuje się niemal do koń-
ca sezonu wegetacyjnego i jest znacznie lepiej widoczne. 
Wzrost rośliny jest silny, jedynie trochę słabszy niż gatun-
ku. Drzewo polecane do dużych ogrodów przydomowych  
i parków, gdzie może być użyte jako mocny akcent kolory-
styczny w kompozycjach z innymi drzewami i krzewami lub 
jako soliter.
Strefa mrozoodporności: 5b -26/-23 °C

Hodowca: James Palmer Rumbal, Nowa Zelandia
Wprowadzenie na rynek: początek XXI w.

 Little known variety in Poland of the tulip tree, attracting 
attention with a wide, creamy leaf margin. The color of the 
edging is initially yellow, becoming creamy white with time. 
Contrary to the old ‘Aureomarginatum’ variety, the leaf discol-
oration persists almost until the end of the growing season 
and is much more visible. The growth of the plant is strong, 
only slightly weaker than that of the species. The tree is recom-
mended for large home gardens and parks, where it can be 
used as a strong color accent in compositions with other trees 
and shrubs or as a solitaire.
Hardiness zone: 5b -26/-23 °C

Breeder: James Palmer Rumbal, New Zealand
Year of market introduction: beginning of XXI century

 Мало известный в Польше сорт тюльпанного дере-
ва. Привлекает внимание широким, кремовым окайм-
лением листьев. Оно с начала желтое, а со временем 
становится бело-кремовым. В отличие от старого сорта  
‘Aureomarginatum’ окраска листьев держится почти до кон-
ца вегетационного периода и более выразительна. Рост 
растения сильный и только немного отстает от всего вида. 
Дерево рекомендуется высаживать в придомовых садах  
и парках, где будет выделяться своей окраской в компо-
зициях с другими деревьями и кустарниками или как со-
литер.
Зона морозостойкости: 5b -26/-23 °C

Селекционер: James Palmer Rumbal, Новая Зеландия
Введение на рынок: начало XXI века.

Zgłaszający/Applicant/Заявка: 
Szkółka Szmit, ul. Kwiatowa 18, 
06-400 Pęchcin k. Ciechanowa, Polska

Wyróżnienie
награда
distinction
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Победитель интернет-плебисцита
Winner of the internet plebiscite

 A compact, Polish variety distinguished by a compact, 
dense habit. Clumps reaching about 1.5 m in height. Narrow, 
dark green leaves, arched. Blooms in September. Inflorescenc-
es of purple-burgundy color. The panicles are numerous, set 
low above the leaves. In late autumn, they become fluffy, be-
coming a bit curly and taking on a caramel shade. Hence, this 
miscanthus looks extremely effective even in winter. Prefers 
average garden soils, moderately moist and sunny positions. 
The variety is recommended for planting singly or in groups, 
in home gardens, or for urban greenery and housing estates.
Hardiness zone: 5a -29/-27 °C

Breeder: Marek Synowiec, Poland
Year of market introduction: 2022

 Польский сорт который отличается сомкнутым, гу-
стым габитусом. Растет в группах, дорастает до !,5 м вы-
соты. Листья узкие, темно-зеленые, изогнутые. Цветет в 
сентябре. Соцветия имеют багряно-бордовую окраску. Ме-
телки многочисленные, возвышаются низко над листвой. 
Поздней осенью становятся ворсистыми, крутыми и при-
обретают карамельный оттенок. Благодаря тому растение 
хорошо смотрится даже зимой. Хорошо растет на средних 
садовых почвах, умеренно влажных, солнечных местах. Ре-
комендуется высаживать отдельно или группами, в придо-
мовых огородах, жилых районах и вообще для озеленения 
городов.
Зона морозостойкости: 5a -29/-27 °C

Селекционер: Marek Synowiec, Польша
Введение на рынок: 2022г.

Zgłaszający/Applicant/Заявка: 
Szkółka Roślin Ozdobnych Daglezja Artur Maj, 
ul. Okopowa 60, 08-500 Ryki, Polska

Miscanthus sinensis ‘Polonus’ PBR

miskant chiński ‘Polonus’ PBR 

Polska odmiana wyróżniająca się zwartym, gęstym po-
krojem. Tworzy kompaktowe kępy dorastające do około 
1,5 m wysokości. Liście wąskie, ciemnozielone, łukowa-
to wygięte. Kwitnie we wrześniu. Kwiatostany w kolo-
rze purpurowo-bordowym. Wiechy są liczne, osadzone 
nisko nad liśćmi. Późną jesienią stają się puszyste, przy 
czym robią się nieco poskręcane i przybierają karme-
lowy odcień. Dzięki temu miskant ten prezentuje się 
niezwykle efektownie nawet zimą. Preferuje przeciętne 
gleby ogrodowe, umiarkowanie wilgotne, stanowiska 
słoneczne. Odmiana polecana do sadzenia pojedynczo 
lub w grupach, w ogrodach przydomowych, zieleni 
miejskiej i osiedlowej.
Strefa mrozoodporności: 5a -29/-27 °C

Hodowca: Marek Synowiec, Polska
Wprowadzenie na rynek: 2022 r

Laureat internetowego plebiscytu
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Firma zapewnia serwis pogwarancyjny. Maszyny można otrzymać w leasing lub na kredyt.
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