Konkurs
„Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”
– z nagrodami

2019 rok
Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy zaprasza do udziału w konkursie „Bydgoszcz
w kwiatach i zieleni”, który korzeniami sięga 1835 roku. To dzięki niemu nasze miasto niezmiennie
zaliczane jest do najbardziej ukwieconych w Polsce. Patronem konkursu jest miasto Bydgoszcz,
patronem medialnym – redakcja „Expressu Bydgoskiego”, współorganizatorami m.in.
Stowarzyszenie Naukowo-Techniczne Inżynierów i Techników Ogrodnictwa w Bydgoszczy,
Vitroflora Grupa Producentów Spółka z o.o. w Trzęsaczu, Zieleń Miejska Sp. z o.o. oraz spółdzielnie
mieszkaniowe i rady osiedli w Bydgoszczy.
Zgłoszenia do tegorocznego konkursu przyjmowane będą w dniach od 6 maja do 12 czerwca
2019 roku. Uczestnikiem może być każdy mieszkaniec Bydgoszczy, który urządzi ładny balkon,
ogródek przydomowy, skwer, zieleniec lub kwietnik osiedlowy. Zgłoszenia można składać osobiście
w siedzibie TMMB przy ul. Jezuickiej 4, telefonicznie pod nr 52 345 44 34, listownie: Towarzystwo
Miłośników Miasta Bydgoszczy, 85-169 Bydgoszcz 37, skrytka pocztowa 17 lub e-mailem:
biuro@tmmb.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, dokładny adres, numer telefonu oraz
rodzaj obiektu – jak wyżej. Najładniejsze ukwiecone obiekty mogą zgłaszać także szkoły, instytucje
i zakłady pracy.
Podczas osobistych zapisów wydawane będą talony uprawniające do bezpłatnego odbioru
sadzonek roślin ozdobnych ufundowane przez Miasto Bydgoszcz. Liczba talonów jest ograniczona
a wydawanie – zgodnie z harmonogramem – według kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania
puli.
Specjalne komisje ocenią zgłoszone do konkursu obiekty w czerwcu i lipcu br. w dwóch
kategoriach: 1. Ogólne wrażenie ocenianego obiektu, 2. Układ kompozycyjny uwzględniający
trafność doboru gatunków i odmian. Dla laureatów przygotowano nagrody w postaci krzewów
ozdobnych oraz albumów ufundowanych przez sponsorów konkursu. Będą one wręczone podczas
spotkań osiedlowych oraz finału konkursu we wrześniu i październiku 2019 roku.
Towarzystwo Miłośników
Miasta Bydgoszczy

Główni współorganizatorzy:

Patron medialny:

1. Harmonogram szczegółowy
Konkursu „Bydgoszcz w kwiatach i zieleni”
2019 r.
1. Czas trwania konkursu:
 Konkurs trwa od maja – października 2019 r.
 Podsumowanie konkursu i przyznanie nagród: wrzesień - październik 2019 r.

2. Przyjmowanie zgłoszeń do konkursu:
 Zgłoszenia do konkursu od mieszkańców poszczególnych osiedli będą przyjmowane od 
6 maja do 12 czerwca 2019 r. według następującego harmonogramu:
Piaski

Siedziba Rady Osiedla Piaski

Wtorek 07.05.2019

ul. Drzycimska 7

godz. 18.00-19.00

Siedziba Rady Osiedla Błonie

Poniedziałek 13.05.2019

ul. Broniewskiego 1 (biblioteka)

godz. 16.00-17.00

Szwederowo,

Klub BSM ARKA,

Poniedziałek 06.05.2019

Wzgórze Wolności

ul. M. Konopnickiej 24 A

godz. 16.00-17.00

Tatrzańskie

Szkoła Podstawowa nr 67

Poniedziałek 06.05.2019

ul. Kromera 11

godz. 18.00-19.00

Siedziba Rady Osiedla

Wtorek 07.05.18

Nowy Fordon ul. Rupniewskiego 10
p.122 (Budynek BLM)

godz. 17.00-18.00

Siedziba Rady Osiedla Okole

Wtorek 14.05.2019

ul. Grunwaldzka 35

godz. 17.00-18.00

Siedziba Rady Osiedla Górzyskowo
ul. Gnieżnieńska 21

Środa 08.05.2019

Błonie

Fordon (bez Tatrzańskiego)

Okole, Miedzyń, Wilczak

Górzyskowo

godz. 17.00-18.00
Jachcice, Śródmieście, Stare Miasto,
Jary, Kapuściska, Wyżyny, GlinkiRupienica, Flisy, Łuczniczka, Łęgnowo,
Zawisza, Zimne Wody-Czersko Polskie,
Bocianowo, Prądy, Miedzyń, Bydgoszcz
Wschód, Siernieczek, Brdyujście,
Myślęcinek, Bartodzieje, Osowa Góra,
Janowo i pozostałe osiedla
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Wtorek 21.05.2019
Siedziba Towarzystwa Miłośników Miasta
Bydgoszczy

środa 22.05.2019
- godz. 14.00-16.00

ul. Jezuicka 4





Zgłoszenia przyjmowane będą również pisemnie pod adresem: Towarzystwo Miłośników
Miasta Bydgoszczy, 85-169 Bydgoszcz 37, skrytka pocztowa 17 lub e-mailem: biuro@tmmb.pl
oraz telefonicznie pod numerem tel. 52 345-44-34. Dotyczy to także szkół, instytucji i zakładów
pracy.
3. Bezpłatne talony





Podczas osobistego zgłoszenia do konkursu wydawane będą talony uprawniające do
bezpłatnego odbioru sadzonek roślin ozdobnych sfinansowane ze środków Miasta
Bydgoszczy.
4. Lustracje konkursowe







Komisje dokonają przeglądu i oceny obiektów zgłoszonych do konkursu w okresie od 17
czerwca do 31 lipca 2019 roku.
Sporządzone przez komisje protokoły z lustracji będą składane do 15 sierpnia 2019 r. w Biurze
TMMB.
Do 31 sierpnia 2019 roku redakcja „Expressu Bydgoskiego” dostarczy do Biura TMMB
dokumentację zdjęciową obiektów wytypowanych przez komisje do nagród.
Do 10 września 2019 roku zostanie powołana przez Prezesa TMMB Główna Komisja
Konkursowa.
W oparciu o dostarczone protokoły z opisem obiektów i dokumentację zdjęciową Główna
KomisjaKonkursowa TMMB dokona do 15 września 2019 roku wyboru laureatów konkursu.
5. Wręczanie nagród





W I etapie od 1-30 września 2019 roku nagrody będą wręczane najlepszym uczestnikom
konkursu (z wyłączeniem zwycięzców) na poszczególnych osiedlach.



W II etapie w końcu października 2019 roku odbędzie się finał konkursu „Bydgoszcz w
kwiatach i zieleni”, podczas którego nagrody zostaną wręczone przez Prezydenta Bydgoszczy
i Prezesa TMMB w sali sesyjnej Ratusza.

