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Ogloszenie o nierozstrzygnigciu
konkursu na opracowanie koncepcji projektowej - obiektdw malej architektury: 15 form
rzeibiarskich -figurek Misifw-Niediwiadktiw, zlokalizowanych w przestrzeni publicznej,
zwiqzanych z historiq Bialegostoku oruz wytyczajqcych nowy szlak turystyczny, zwany jako
,, B ialy sto k WidziMis ie "

Prezydent Miasta Bialegostoku
z siedzlbq
l5-950 Bialystok, ul. Slonimska 1

informuje, 2e jednoetapowy, otwarty konkurs rze1biarski na opracowanie koncepcji
projektowej - obiekt6w malej architektury: 15 form rze1biarskich - figurek Misi6wNied2wiadk6w, zlokalizowanych w przestrzeni publicznej, zwi4zanych z histori4
Bialegostoku oraz wytyczajqcych nowy szlak turystyczny, zwany jako ,,Bialystok
WidziMisie" nie zostal rozstrzygnigty.
w wysokoSci 3 000,00 zl uczestnikom konkursu:
mgr Radoslawa Daleki-Kucaba i mgr Damian Kucaba, absolwenci Akademii Sztuk
Pigknych im. Jana Matejki w Krakowie (Wydzial Rze2by),
za prac7 konkursow 4 oznaczon4 szeSciocyfrow4 liczb4 rozpoznawcz4: 04lll7 .

S4d Konkursowy przyznal wyr62nienie

l)

Nagrody
szes cio

i wyr62nienia nie prz1qznano pracy zgloszonej do udziatu w konkursie i

cyfro w q liczb q r ozpoznaw alnE

- 268 | 07

oznaczonej

.

Oceny prac dokonal S4d Konkursowy, powolany Zarzqdzeniem nr 728119 Prezydenta Miasta
Bialegostoku z dn. 29 sierpnia 2019 r. zmieniaj4cym ZarzEdzenie nr 506/19 z dn. 8 lipca
2019 r. w sprawie ogloszenia konkursu rzeLbiarskiego na opracowania koncepcji projektowej
obiekt6w malej architektury: 15 form rzelbiarskich - figurek Misi6w-NiedZwiadk6w,

zlokahzowanych w przestrzeni publicznej, zwiqzanych z histori4 Bialegostoku
orazwylyczajqcychnowy szlak turystyczny, zwany jako,,Bialystok WidziMisie", w skladzie:

l)
2)
3)
4)

Prof. dr hab. Jaroslaw Perszko (artysta rzeflbiarz) - Politechnika Bialostocka - Sgdzia.
MaLgorzata Niedzielko - Pafstwowe Liceum Sztuk Plastycznych im. Artura Grottgera
w SupraSlu - Przewodnicz4cy S4du;
Stanislaw Ostaszewski - Zesp6l Estetyki Przestrzeni Publicznej Departamentu
Urbanistyki UM w Bialymstoku - Sgdzia.
Agnieszka Bruliriska-Skar2yriska Zastgpca Dyrektora Departamentu Kultury,
Promocji i Sportu UM w Bialymstoku - Sgdzia.

Wyniki konkursu zostalzatwierdzony przezOrganizatora w dniu .9.tO.ZOtg
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