Gdynia w kwiatach - 2003
Gdynia w Kwiatach - nagrody główne w kategoriach:
Domy jednorodzinne

Józef Pranczk z Chwarzna za stworzenie całorocznego
ogrodu, który jest ozdobą ulicy Amona i ... całego
Chwarzna

Instytucje, firmy, wspólnoty mieszkaniowe

Zespół Opiekuńczy ze Śródmieścia , ul. Fredry 3 za
bardzo udany debiut w konkursie oraz stworzenie oazy
zieleni w środku miasta

Domy wielorodzinne

Stanisław Filipiak ze Śródmieścia za elegancję, umiar i
umiejętność stworzenia mini-ogrodu na małym balkonie
w środku miasta

Gdynia w Kwiatach - wyróżnienia w kategoriach:
Domy jednorodzinne
Halina Łyczywek z Witomina za piękną kompozycję krzewów i kwiatów w ogrodzie, które
cieszą oko przechodniów ulicy Słonecznej
Teresa Sznura z Obłuża za "wiszące ogrody Semiramidy"
Maria Stojaczyk z Działek Leśnych za stworzenie śródziemnomorskiego nastroju na
Działkach Leśnych
Instytucje, firmy, wspólnoty mieszkaniowe

Dom Pomocy Społecznej z Oksywia przy ul. Bosmańskiej 32A za niestrudzoną
konsekwencję w braniu udziału w konkursie oraz stworzenie mini-parku przy budynku
Komitet Domowy ze Śródmieścia przy ul. Krasickiego 16 za oryginalną i troskliwą opiekę
nad zielenią przydomową i ... zwierzętami (budki dla kotów)
Żłobek "Niezapominajka" ze Śródmieścia przy ul. W. Radtkego 23 za stworzenie
różanego raju dla najmłodszych wychowanków
Domy wielorodzinne
Barbara Pietraszko z Grabówka za "wielką burzę" kwiatów na mini-balkonie
Eleonora i Ryszard Budnikowie z Witomina za stworzenie ogrodu, który jest źródłem
radości mieszkańców całego budynku oraz za wielokrotny udział w konkursie
Halina Kuśmierek z Dąbrowy za stworzenie rajskiej łąki wewnątrz osiedla na Dąbrowie
Pozostałe osoby wyróżnione w konkursie "Gdynia w Kwiatach"
za niewątpliwą urodę i troskliwą dbałość o kwiaty na
balkonach i w ogrodach, których nie udało się wyróżnić
inaczej, tylko ze względu na ograniczoną liczbę nagród
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Mirosława Kierzkowska z
Witomina
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Mirosława Kierzkowska z Witomina
Roman Wasielewski z Dąbrowy
Euzebia Pakieser z Pogórza
Elżbieta Sarwińska z Dąbrowy
Barbara Wawrowska-Jankiewicz z Karwin
Teresa Kościelska ze Śródmieścia
Jadwiga Szebeko i Jerzy Pasikowski z Działek
Leśnych
Maria Kowalska-Migda i Jerzy Migda z Pustek
Cisowskich
Janina Kacik z Chwarzna
Biuro Nieruchomości i Ubezpieczeń "EMKA" ze
Śródmieścia
Tadeusz Prus ze Wzg. Św. Maksymiliana
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