ZAPROŚCIE RÓŻE
DO SWOJEGO MIASTA
I GMINY
RÓŻANKA DLA GMINY

PA RT NERZY PT R

AfloPark
http://www.aflopark.pl/
Partyzancka 195, Pabianice
aflopark@aflopa.pl
Aflopark to dwa prywatne ogrody, udostępnione przez właścicieli
szerokiej publiczności. Pierwszy z nich, otwarty w czerwcu 2020 r.,
mający 0,8 ha powierzchni, znajduje się po stronie Ksawerowa, zaś
drugi o powierzchni ponad 4 hektary, jest po stronie Pabianic. Oprócz
bogatych nasadzeń roślinnych znajdują się tu: staw, skrzynie z ziołami, altana koncertowa oraz … wąwóz.

Felco Poland
https://felco.com/pl_pl/
ul. Raszkowska 36
63-400 Ostrów Wielkopolski
+48 735 488 792
Polska@felco.com
Celem firmy FELCO jest oferowanie innowacyjnych i trwałych rozwiązań dla komercyjnego rynku narzędzi do przycinania i cięcia. FELCO
od zawsze poszukuje sposobów, by wytwarzać narzędzia najwyższej
jakości zgodnie ze szczegółowo określonymi procedurami, mając
przy tym jeden cel: doskonałość. Różne świadectwa wydane przez
instytucje zewnętrzne w takich dziedzinach, jak Jakość, Środowisko
oraz Bezpieczeństwo są tego potwierdzeniem.

CZ ŁON KOWIE WS PIERAJĄCY PT R
ROSARIUM Szkółka Róż
ROSAĆWIK
https://rosacwik.pl/
62-001 Chludowo,
ul. Dworcowa 37A
+48 516 194 880
+48 602 606 451
biuro@rosacwik.pl
Rodzinna firma, od ponad 35 lat obecna na rynku ogrodniczym,
oferuje wysokiej jakości sadzonki róż, głównie licencjonowanych,
zdrowych odmian z własnej szkółki położonej w Chludowie koło
Poznania. Przedstawiciel W.Kordesʼ Söhne w Polsce, odpowiada za
udzielanie licencji na rozmnażanie oraz wprowadzanie do obrotu
chronionych odmian tego hodowcy. Propaguje przez liczne publikacje, programy TV, konferencje, szkolenia i drzwi otwarte zdrowe nowości różane, obalając mit, że są to wymagające rośliny ozdobne.
Dostawca róż gruntowych dla zarządów zieleni miejskiej i gminnej,
centrów ogrodniczych, hurtowni oraz odbiorców indywidualnych.

https://rosarium.com.pl/
Radliniec 6,
63-040 Nowe Miasto/n Wartą
+48 61 287 39 50
+48 509 465 891
sklep@rosarium.com.pl
Szkółka ROSARIUM założona przez Adama i Janinę Chodunów, zajmuje się produkcją krzewów róż od 1980 roku. Uprawa róż to nie tylko
profesja właścicieli, to także ich wielka pasja i miłość, a wiedza i wieloletnie doświadczenie przekładają się na wysoką jakość sprzedawanych krzewów. W ofercie Rosarium znaleźć można odmiany licencjonowane firm i hodowców takich jak W.Kordes’ Söhne, Rosen Tantau,
David Austin, Lens, Meilland, Weeks i Vissers. Szkółka oferuje także
największą w Polsce kolekcję róż historycznych, wytrzymałe i pełne
wigoru odmiany naturalne, odmiany kanadyjskie oraz poszukiwane
przez klientów róże o płatkach i owocach nadających się na przetwory.
W ofercie Rosarium pojawiły się również odmiany polskiego hodowcy
Łukasza Rojewskiego, odnoszącego coraz większe sukcesy na międzynarodowych wystawach.

RÓŻE PAŁKA
Szkółka Roślin Ozdobnych
Tadeusz Pałka
http://roze-palka.com/
24-130 Końskowola, Stok 105
+48 608 365 170
palka.tad@gmail.com

ROZARIUM, Ewa Jarmulak
https://rozarium.eu/
Biała 34E
58-123 Biała
+48 883 841 378
ejarmulak@gmail.com
Rodzinna szkółka róż, która narodziła się z wieloletniej pasji i praktyki
ogrodniczej.
W ofercie: ponad 300 odmian róż oraz środki ekologiczne Astvit
i Himal. Ofertę uzupełniają naturalne konfitury z róży damasceńskiej,
kosmetyki różane i rękawice do róż.
Naszą specjalnością są mrozoodporne odmiany pnące i historyczne,
odpowiednie do polskiej strefy klimatycznej. Poza tradycyjnymi odmianami okrywowymi, rabatowymi i parkowymi oferujemy również
rzadkie róże kolekcjonerskie, odmiany hodowli węgierskiej i kanadyjskiej oraz róże konfiturowe i owocowe.

SŁARO – Najpiękniejsze Róże

Od 1997 r. specjalizujemy się w uprawie róż, a naszą zasadniczą działalnością jest ich produkcja w pojemnikach. W naszej ofercie znajdują
się wyjątkowe pod względem urody i zdrowotności odmiany niemieckich producentów W. Kordes’ Söhne oraz Rosen Tantau.
Oferujemy:
• róże w pojemnikach: wielkokwiatowe, rabatowe, parkowe, pnące,
• okrywowe i miniatury
• trawy ozdobne
• thuja ’Szmaragd’
• oraz sezonowo inne krzewy ozdobne i byliny
Zapraszamy do współpracy odbiorców hurtowych, centra ogrodnicze,
architektów krajobrazu.

SZKÓŁKA RÓŻA

www.roze-slaro.pl
95-054 Ksawerów, ul. Wschodnia 30
+48 502 676 751,
+48 501 581 397
biuro@roze-slaro.pl
Rodzinna szkółka róż z tradycjami. Róże produkujemy od lat 80.
Doświadczenie przekazywane z pokolenia na pokolenie gwarantuje wysoką jakość naszych krzewów. Dodatkowo współpracujemy
z najlepszymi szkółkami róż na świecie, takimi jak Kordes Rosen,
Rosen Tantau, David Austin Roses, Poulsen Roser A/S oraz Meilland Rosarie. Specjalizujemy się w produkcji różnych rodzajów tych
krzewów: pnących, rabatowych, wielkokwiatowych, miniaturowych,
okrywowych, parkowych, historycznych, piennych, oraz podkładek
róż. Głównym profilem naszej sprzedaży są krzewy róż w pojemnikach. Zajmujemy się również nasadzeniami. Zapraszamy do współpracy wszystkich klientów detalicznych oraz hurtowych.

Szkółka Róż i Krzewów Ozdobnych
Bożena Zięba
http://www.szkolkaroza.pl
Stok 108 A, 24-130 Końskowola
+ 48 660 428 414
biuro@szkolkaroza.pl
SZKÓŁKA RÓŻA od blisko 20 lat zajmuje się produkcją róż. W 2002
roku podpisaliśmy umowy licencyjne z renomowanymi producentami
niemieckimi: ROSEN TANTAU oraz W. KORDES SOHNE. Również
dzięki współpracy z naszymi kolegami z branży z zachodniej Europy,
możemy zaoferować najnowsze odmiany róż hodowców włoskich,
francuskich, belgijskich oraz wielu innych. Na rynek wprowadzamy
odmiany sprawdzone pod względem przystosowania do warunków
klimatycznych oraz tolerancji na choroby grzybowe.

Gospodarstwo
Ogrodniczo-Szkółkarskie
Katarzyna i Artur Krawczyk
982-00 Sieradz, 1 Maja 74
+48 606 303 927

więcej w naszym serwisie

Gospodarstwo oferuje szeroki wybór róż i słynie z uprawy róż licencyjnych o wysokiej jakości. Specjalizuje się w hodowli róż wielkokwiatowych i parkowych zwłaszcza firm Rosen Tantau i Poulsen.

www.ptrosa.pl

WS PI E RA JĄ N A S

Szanowni Państwo,
W imieniu Polskiego Towarzystwa Różanego mam przyjemność zaprosić Państwa do Partnerskiej współpracy
z PTR.
Nasze Stowarzyszenie powstało w 2016 roku kontynuując tradycje Polskiego Towarzystwa Miłośników Róż.
Skupia ludzi połączonych wspólną pasją, pragnących współtworzyć kulturę różaną i krzewić miłość do piękna, które
odkryli w różach. Jako członek Światowej Federacji Towarzystw Różanych (WFRS) zrzeszającej 39 podobnych
organizacji z całego świata staramy się, w ramach naszych możliwości, bez dotacji i dofinansowań, propagować
w Polsce ten najwspanialszy z wszystkich kwiatów.
Od kilku lat wydajemy Rocznik „Róże”, aktywnie działamy w internecie (serwis www.ptrosa.pl; FB https://www.
facebook.com/PolskieTowarzystwoRozane/page), jesteśmy współorganizatorem, wraz z Kutnem - miastem róż,
największego w Polsce wydarzenia różanego Święta Róży, które jest odwiedzane co roku przez tysiące miłośników
róż z całej Polski.
Aktywne działania członków PTR sprawiły, że pozyskaliśmy jako Partnerów i nawiązaliśmy współpracę z Zamkiem
Królewskim w Warszawie, Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Wilanowie, Muzeum w Nieborowie i Arkadii,
Arboretum w Wojsławicach, a także z prestiżowym Parkiem Bagatelle w Paryżu, gdzie w czerwcu 2023 r. zostanie
uroczyście otwarta Kolekcja Róż Polskiej Hodowli.
Równie ważna dla nas jest idea zakładania różanek, czy tworzenia różanych rabat w małych miastach i wsiach
w Polsce tak, aby róże przynosiły radość wszystkim ludziom, którzy na co dzień mogliby cieszyć oczy pięknem ich
kwiatów. Chcielibyśmy w ten sposób kontynuować misję naszego poprzednika Polskiego Towarzystwa Miłośników
Róż - propagowania kultury różanej, ale też promować nowoczesne, zdrowe i cały czas kwitnące odmiany, powoływane
do życia każdego roku przez hodowców, którzy wyznaczają sobie cele hodowlane dopasowane do współczesnych
potrzeb i ciągle zmieniających się warunków klimatycznych.
Chcąc zachęcić Państwa do współpracy z PTR, korzystania z porad naszych różanych ekspertów, uczestnictwa w
naszej akcji RÓŻANKA DLA GMINY oraz podejmowania różanych inicjatyw we własnej społeczności opracowaliśmy
dla Państwa, mini folder promujący zakładanie ogrodów różanych (tzw. różanek) we własnym mieście, wsi, osiedlu
– szczegóły na stronie www.ptrosa.pl.
Wiemy, że czasy są trudne i nie sprzyjają podejmowaniu nowych inicjatyw, ale jesteśmy przekonani, że pomysł na
wykonanie „Różanki w Gminie” spotka się z bardzo przychylną reakcją zarówno mieszkańców jak i ewentualnych
sponsorów takich działań (np. firmy działające na Państwa terenie).
Przykładem, że można to zrobić jest Gmina Sławno woj. zachodniopomorskie, której Wójt p. Ryszard Stachowiak,
zdecydował się na taki krok. Ogród Różany Mieszkańców Gminy Sławno Różanka „Pałacyk”, która została założona
w ramach inicjatywy mieszkańców, na zawsze pozostanie świadectwem współpracy mieszkańców, determinacji,
uporu Wójta, który poświęcił wiele wysiłku i własnego czasu, aby zgłębić temat doboru odmian róż, sposobów jej
sadzenia. PTR, korzystając z doświadczenia swoich członków proponuje szereg projektów gotowych rabat różanych,
aby ułatwić podjęcie decyzji o ich założeniu przez osoby odpowiedzialne za zieleń w mieście czy gminie. Projekt
gotowy zawiera zarówno plan nasadzeń, jak i kosztorys wstępny ich wykonania, z określeniem odmian róż wraz z
zapotrzebowaniem ilościowym, co pozwoli na oszacowanie wstępnych kosztów. Każdorazowo gotowy projekt będzie
wymagał dostosowania do warunków miejscowych i zaktualizowania oferty cenowej. Jako Polskie Towarzystwo
Różane deklarujemy wsparcie takich działań w postaci porad dotyczących pielęgnacji rabat, doboru roślin, ochrony
zdrowia krzewów różanych, zaś Członkowie PTR, specjalistyczne szkółki różane, chętnie przygotują ofertę roślin i
dokonają korekt dot. ilości potrzebnych krzewów. PTR będzie promowało w mediach społecznościowych, jak i na
łamach Rocznika „Róże” miasto i gminy, które zdecydują się na zaproszenie do siebie tysięcy róż.
Prezes Polskiego Towarzystwa Różanego
Bożena Matysiak
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RÓŻANE RONDO 1
Róże rabatowe i okrywowe, z odpornością
potwierdzoną certyfikatem ADR
OPIS
Róże, które tworzą zwarte kobierce dzięki szybkiemu przyrastaniu
krzewów, wigorowi, wyjątkowej odporności i prawie nieustannemu
kwitnieniu. Charakteryzują się najlepszymi cechami,
ograniczającymi zabiegi pielęgnacyjne.
KOSZTY WYKONANIA
Powierzchnia całości 32 m2
Średnica – 6 m
Materiał roślinny – 2.070,00 zł
Obrzeże – 1001,00 zł
Kora sosnowa – 220,00 zł
Kora kamienna – 360,00 zł
Ziemia licencjonowana – 418,00 zł
Koszt razem: 4.069,00 zł

WYKAZ ODMIAN RÓŻ:
1. Schneeflocke® - ADR, 7 sztuk
2. Hotline® – ADR, 7 sztuk
3. Heidetraum® - ADR, 7 sztuk
4. Sedana® - ADR, 8 sztuk
5. Loredo® - ADR, 10 sztuk
6. Westzeit® - ADR, 12 sztuk
7. Sorrento® - ADR, 10 sztuk
8. Amica® - ADR, 12 sztuk
9. Solero® – ADR, 10 sztuk
10. Cubana® - 12 sztuk
11. Salsa® - ADR, 10 sztuk
12. Neon® – ADR, 10 sztuk
Razem 115 sztuk

UWAGA! Projekt wymaga dostosowania do warunków miejscowych; koszty wykonania nie zawierają ceny robocizny i prac przygotowawczych, które mogą być różne
w zleżności od potrzeb; materiał roślinny należy wycenić w specjalistycznej szkółce, gdyż na potrzeby orientacyjnej kalkulacji uśredniono cenę róż.
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RÓŻANE RONDO 2
Róże w kontrastującym zestawieniu, z mocnym
akcentem kolorystycznym w centrum założenia
OPIS
Róże, które tworzą ciekawe i odmienne formy architektoniczne
dzięki urozmaiconemu pokrojowi krzewów oraz kontrastującemu
zestawieniu barw kwiatów. Zwarte, kompaktowe krzewy,
wyjątkowo odporne na wszelkie niekorzystne czynniki pogodowe,
wymagające minimalnych zabiegów pielęgnacyjnych.
KOSZTY WYKONANIA
Powierzchnia całości 32 m2
Średnica – 6 m
Materiał roślinny – 2.160,00 zł
Obrzeże – 1.001,00 zł
Kora sosnowa – 220,00 zł
Kora kamienna – 360,00 zł
Ziemia licencjonowana – 418,00 zł
Koszt razem: 4.159,00 zł

WYKAZ ODMIAN RÓŻ
1. Bordeaux® - 14 sztuk
2. Cherry Girl® - ADR, 16 sztuki
3. Schneeflocke® - ADR, 10 sztuk
4. Hansestadt Rostock® - 12 sztuk
5. Lions-Rose® - ADR, 12 sztuk
6. Sedana® - ADR, 10 sztuk
7. Diamant® - ADR, 10 sztuk
8. Aprikola® - ADR, 12 sztuk
9. Kosmos® - ADR, 12 sztuk
10. Cubana® - 12 sztuk
Razem 120 sztuk

UWAGA! Projekt wymaga dostosowania do warunków miejscowych; koszty wykonania nie zawierają ceny robocizny i prac przygotowawczych, które mogą być różne
w zleżności od potrzeb; materiał roślinny należy wycenić w specjalistycznej szkółce, gdyż na potrzeby orientacyjnej kalkulacji uśredniono cenę róż.
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RÓŻANKA 1

RÓŻANKA 2

Efektowne róże parkowe w typie nostalgicznych

Róże rabatowe (wielokwiatowe) w eleganckim
zestawieniu i modnych barwach

OPIS
Róże dobrze krzewiące się i budujące zgrabne krzewy, z bardzo
dobrą odpornością na choroby, powtarzające kwitnienie średnio
co cztery tygodnie, w okresie od połowy czerwca nawet do końca
października (w sprzyjających warunkach pogodowych). Róże
z efektownymi kwiatami i niejednokrotnie z pięknym zapachem.
KOSZTY WYKONANIA
Powierzchnia całości 60 m2
Wymiary – 6 m x 10 m
Materiał roślinny – 2.682,00 zł
Obrzeże – 1.456,00 zł
Kora sosnowa – 484,00 zł
Kora kamienna – 360,00 zł
Ziemia licencjonowana – 1.000,00 zł
razem koszt: 5.982,00 zł
WYKAZ ODMIAN RÓŻ
1. Caramella® – 15 sztuk
2. Zaide® – 15 sztuk
3. Artemis® – 18 sztuk
4. Chippendale® – 18 sztuk
5. Ascot® – 25 sztuk
6. Aphrodite® – 25 sztuk
7. Bremer Stadtmusikanten® – 15 sztuk
8. La Villa Cotta® – 18 sztuk
Razem 149 sztuk

OPIS
Róże kwitnące od czerwca aż do końca października.
Wyjątkowo odporne i zdrowe, ładnie krzewiące się, dające
niezwykle ciekawe i wyraziste zestawienie faktur i kolorów.
KOSZTY WYKONANIA
Powierzchnia całości 60 m2
Wymiary – 6 m x 10 m
Materiał roślinny – 3.096,00 zł
Obrzeże: 1.456,00 zł
Kora sosnowa – 484,00 zł
Kora kamienna – 360,00 zł
Ziemia licencjonowana – 1.000,00 zł
Koszt razem: 6.396,00 zł
WYKAZ ODMIAN RÓŻ
1. Kosmos® – ADR, 50 sztuk
2. Kaffe Fassett Rose® – 50 sztuk
3. Nautica® – ADR, 36 sztuk
4. Bordeaux® – 36 sztuk
Razem 172 sztuki

UWAGA! Projekt wymaga dostosowania do warunków miejscowych; koszty wykonania nie zawierają ceny robocizny i prac przygotowawczych, które mogą być różne
w zleżności od potrzeb; materiał roślinny należy wycenić w specjalistycznej szkółce, gdyż na potrzeby orientacyjnej kalkulacji uśredniono cenę róż.
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RÓŻANKA 3

RÓŻANKA 4

Róże rabatowe (wielokwiatowe) o ciepłych
barwach.

Zestawienie róż rabatowych (wielokwiatowych),
które charakteryzują delikatne i eleganckie barwy

OPIS
Róże o świetnej odporności, powtarzające kwitnienie szybko
lub bez zauważalnych przerw, charakteryzujące się wyjątkowo
trwałymi kwiatami, dobrze zachowującymi się zarówno
w palącym słońcu, jak i podczas opadów deszczu.

OPIS
Odmiany róż o kompaktowym, wzniesionym pokroju, pełne
wigoru, wyjątkowo dobrze zagęszczające się, pięknie ulistnione
o niezwykłej odporności na niekorzystne czynniki atmosferyczne.
Charakteryzujące się wyjątkowa trwałością kwiatów i zdrowym
wyglądem.

KOSZTY WYKONANIA
Powierzchnia całości 60 m2
Wymiary – 6 m x 10 m
Materiał roślinny – 3.240,00 zł
Obrzeże – 1.456,00 zł
Kora sosnowa – 484,00 zł
Kora kamienna – 360,00 zł
Ziemia licencjonowana – 1.000,00 zł
Koszt razem: 6.540,00 zł
WYKAZ ODMIAN RÓŻ
1. Schöne Koblenzerin® – 50 sztuk
3. Inka® – 25 sztuk
4. Cherry Girl®– ADR, 20 sztuk
5. Midsummer® – 20 sztuk
6. Anisade® – 25 sztuk
Razem 180 sztuk

KOSZTY WYKONANIA
Powierzchnia całości 60 m2
Wymiary – 6 m x 10 m
Materiał roślinny – 2.844,00 zł
Obrzeże – 1.456,00 zł
Kora sosnowa – 484,00 zł
Kora kamienna – 360,00 zł
Ziemia licencjonowana – 1.000,00 zł
Koszt razem: 6.144,00 zł
WYKAZ ODMIAN RÓŻ
1. Pastella® – ADR, 36 sztuk
2. Bad Birnbach® – 36 sztuk
3. Märchenzauber® – 36 sztuk
4. Lions-Rose® – 25 sztuk
5. Bengali® – 25 sztuk
Razem 158 sztuk

UWAGA! Projekt wymaga dostosowania do warunków miejscowych; koszty wykonania nie zawierają ceny robocizny i prac przygotowawczych, które mogą być różne
w zleżności od potrzeb; materiał roślinny należy wycenić w specjalistycznej szkółce, gdyż na potrzeby orientacyjnej kalkulacji uśredniono cenę róż.
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ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE
•

odporność róż na warunki pogodowe i choroby;

•

łatwość pielęgnacji, skutkujące ograniczeniem zabiegów;

•

szybkie zagęszczanie krzewów, wigor;

•

atrakcyjność kwiatów w zmiennych warunkach atmosferycznych;

•

ciągłość kwitnienia.

•

możliwość modułowego powiększania rabat

KOSZTY WYKONANIA
Ceny aktualne na dzień 5 października 2022 r., pozyskane z informacji
na stronach internetowych oraz od producentów materiału roślinnego.
Mają służyć przybliżonej, orientacyjnej kalkulacji powstania rabaty różanej. Każdorazowo wymagają aktualizacji.
Koszty wykonania rabat nie uwzględniają robocizny oraz prac przygotowawczych, które mogą być bardzo różne w zależności od sposobu realizacji oraz warunków miejscowych.
Ceny przyjęte w orientacyjnych kalkulacjach uwzględniają średni koszt.
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•

1 szt. sadzonki krzewu różanego - 18,00 zł (cena specjalna)

•

50 l ziemi licencjonowanej do zaprawy dołów przy sadzeniu
krzewów róż – 20,00 zł;

•

1 mb obrzeża typu ekobord Uni 45 mm, razem
z kotwami 5 szt. - 13,00 zł

•

1 szt. worka 50 l kory sosnowej drobno mielonej do pierwszego
ściółkowania nasadzeń – 11,00 zł

•

1 m2 kory kamiennej do wysypania ścieżek,
warstwa o głębokości około 3 cm: 30 zł

Partnerem projektu jest

RÓŻANKA 5
Zestawienie róż rabatowych w intensywnych,
energetycznych barwach
OPIS
Róże niskie, mające wyjątkowo długie okresy kwitnienia, których
kwiaty długo utrzymują wyraziste kolory. Energetyczne barwy
odpowiadają w pełni ich wigorowi, ciągłości kwitnienia, bardzo
dobrej odporności na niekorzystne czynniki atmosferyczne
i zdrowemu wyglądowi.
KOSZTY WYKONANIA
Powierzchnia całości 60 m2
Wymiary – 6 m x 10 m
Materiał roślinny – 3.240,00 zł
Obrzeże – 1.456,00 zł
Kora sosnowa – 484,00 zł
Kora kamienna – 360,00 zł
Ziemia licencjonowana – 1.000,00 zł
Koszt razem: 6.540,00 zł
WYKAZ ODMIAN RÓŻ
1. Lemon Fizz® – ADR, 25 sztuk
2. Firebird® – 25 sztuk
3. Alcantara® – 20 sztuk
4. Rotilia® – ADR, 25 sztuk
5. Airbrush® – 20 sztuk
6. Aprikola® – ADR, 20 sztuk
7. Black Forest Rose® – ADR, 20 sztuk
8. Milano® – 25 sztuk
Razem 180 sztuk

Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim
05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Tuwima 1
Wydział Zieleni
Zespół projektowy w składzie:
Justyna Gryz
Małgorzata Zawolska
Kontakt:
+48 25 758 33 00 wewn.106
+48 531 022 580
Konsultacje specjalistyczne

Janina Chodun
Ewa Tretiakow
www.rosarium.com.pl
czytaj więcej na www.ptrosa.pl

UWAGA! Projekt wymaga dostosowania do warunków miejscowych; koszty wykonania nie zawierają ceny robocizny i prac przygotowawczych, które mogą być różne
w zleżności od potrzeb; materiał roślinny należy wycenić w specjalistycznej szkółce, gdyż na potrzeby orientacyjnej kalkulacji uśredniono cenę róż.

RÓŻANA GMINA SŁAWNO
Rosarium „Pałacyk”, powstało w 2022 r.. Jest usytuowane w Sławnie w województwie zachodniopomorskim, przy siedzibie Urzędu Gminy Sławno, mieszczącej
się w dawnej willi, tzw. „Pałacyku”, zbudowanej w XIX w.
przez właściciela miejscowego browaru Alberta Schulza. Rosarium powstało dzięki staraniom władz gminy
i samych mieszkańców. Obiekt odzyskał swój dawny
blask po gruntownym remoncie, który trwał w latach
2016 r. - 2022 r. Inicjatorem powstania ogrodu różanego
przy Willi Schulza był Ryszard Stachowiak, wójt gminy
Sławno, który postanowił dopełnić urodę odremontowanego budynku kwitnącymi krzewami róż.

nionych bylinami, trawami, pnączami, niskimi krzewami.
Przed budynkiem uwagę zwraca imponujące kwiatowe
rondo, wypełnione różami tworzącymi paletę barw – od
białej, poprzez różowe odcienie.

Wymagało to od niego poświęcenia wielu godzin prywatnego czasu wolnego na zgłębienie tematu, rozmowy,
podróże, a od mieszkańców zaufania i aktywnej współpracy w władzami gminy. Dzisiaj, kiedy róże zakwitły i
pokazują swą urodę w pełnej krasie obie strony z całym
przekonaniem twierdzą, że było warto.

Inicjatywa wójta gminy Sławno i mieszkańców tej
miejscowości oraz okolic przerodziła się w rzeczywiście istniejący ogród, służący wypoczynkowi i edukacji.
Ta gmina, która zaprosiła róże do swojego miasta, niech
stanie się inspiracją dla innych, którzy chcieliby zadbać
o swoje najbliższe otoczenie, wypełniając je kolorami,
zapachami, pięknem i radością…

Członkowie PTR kibicowali temu projektowi i chętnie doradzali, a szkółki różane, zwłaszcza Szkółka Róż
Rosarium Janiny i Adama Chodun z Radlińca, które
dostarczyły krzewy róż, mogą być bardzo zadowolone
z efektów. Jednak najwięcej radości różane nasadzenia
przyniosły mieszkańcom miasta.
W Rosarium znajdują się wyznaczone ścieżki, ławeczki, łuki, które z czasem zapełnią odmiany pnące róż.
W 2022 r. posadzono tutaj ok. 400 taksonów róż, uzupeł-

Rosarium „Pałacyk” to nie tylko ogród. Pełni też funkcje edukacyjne, gdyż różane nasadzenia uzupełnione są
tablicami informacyjnymi dotyczącymi grup róż i tabliczkami z opisem odmian róż posadzonych w Rosarium.
Znajdziemy tu odmiany róż naturalnych, historycznych,
angielskich, współczesnych, ale też kolekcję róż polskiego hodowcy Łukasza Rojewskiego oraz kolekcję róż
o nazwach, których patronami są słynne postaci.

Polskie Towarzystwo Różane oferuje pomoc w tym
przedsięwzięciu poprzez udostępnienie gotowego projektu RÓŻANKI DLA GMINY, do dostosowania do warunków miejscowych. Projekty i inne informacje dotyczące projektów są do pobrania na stronie internetowej
www.ptrosa.pl.
Polskie Towarzystwo Różane

ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z NASZEGO SERWISU

www.ptrosa.pl
ZAWSZE NAJNOWSZE WIADOMOŚCI
DOTYCZĄCE WYDARZEŃ RÓŻANYCH W POLSCE!

WYDARZENIA PTR
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SKLEP ONLINE

Zrzesza miłośników róż, zarówno profesjonalistów, jak i amatorów;
popularyzuje wiedzę o uprawie, historii i dniu dzisiejszym róż;
organizuje wystawy, konkursy różane, konferencje popularnonaukowe, prelekcje, szkolenia;
wydaje „Róże” – rocznik adresowany do miłośników róż i ogrodów,
projektantów zieleni, pracowników szkółek i centrów ogrodniczych

Dołącz do nas, czekamy! Wypełnij deklarację na naszej stronie lub napisz bezpośrednio do:
sekretarz Wiola Maciejewska
biuroptr@gmail.com

Kontakt:
kontakt@ptrosa.pl
FB: @polskietowarzystworozane
www.ptrosa.pl
Adres:
99-302 Kutno,
ul. Żółkiewskiego 4

