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Towarzystwo Miłośników Miasta Bydgoszczy zaprasza do udziału w konkursie „Bydgoszcz w
kwiatach i zieleni”, który korzeniami sięga 1835roku. 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 4 maja do 12 czerwca 2018 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 2018 roku.
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