
Białystok, 17-07-2010 
 
 

INFORMACJA  O  WYNIKACH  KONKURSU 

na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej śródmiejskiego bulwaru nad 
rzeką Białą położonego pomiędzy ulicami: Radzymińską i Cz. Miłosza w Białymstoku 
 
Stowarzyszenie Architektów Polskich SARP oddział w Białymstoku informuje: 
 

Sąd Konkursowy powołany zarządzeniem Nr 3164/10 Prezydenta Miasta Białegostoku 

z dnia 27 kwietnia 2010 r. do przeprowadzenia konkursu na opracowanie koncepcji 

programowo-przestrzennej śródmiejskiego bulwaru nad rzeką Białą położonego pomiędzy 

ulicami: Radzymińską i Cz. Miłosza w Białymstoku, w składzie: 

1)     dr hab. inż. arch. Jerzy Uścinowicz (SARP o. Białystok) – Przewodniczący Sądu 
Konkursowego, 

2)     dr inż. arch. Jerzy Grochulski (SARP o. Warszawa) – Zastępca Przewodniczącego 
Sądu, 

3)     mgr inż. arch. Włodzimierz Mucha (SARP o. Warszawa) – Sędzia Referent, 
4)     mgr inż. arch. kraj. Rafał Mroczkowski (SARP o. Warszawa) – Sędzia, 
5)     mgr Mikołaj Patejuk (TUP o. Białystok) – Sędzia, 
6)     mgr inż. arch. Piotr Firsowicz (Urząd Miejski w Białymstoku) – Sędzia, 
7)     mgr inż. arch. kraj. Olga Lewandowska-Szelągowska (Urząd Miejski w Białymstoku) – 

Sędzia, 

w wyniku obrad przeprowadzonych w dniach 16 i 17 lipca 2010 r. postanowił rozstrzygnąć 
konkurs w sposób następujący: 

1.przyznać I nagrodę w wysokości 45.000 zł oraz zaproszenie do udziału w 
postępowaniu prowadzonym w trybie z wolnej reki pracy konkursowej oznaczonej 
sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą 101001, która została zgłoszona do konkursu 
przez uczestnika konkursu o nazwie „BIURO 87A” S.C. Małgorzata Adamowicz-
Nowacka, Marek Nowacki, z siedzibą w Opolu przy ul. Oleskiej 87A; 

2.przyznać II nagrodę w wysokości 20.000 zł pracy konkursowej oznaczonej 
sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą 050385, która została zgłoszona do konkursu 
przez uczestnika konkursu o nazwie „PLENERIA” Sp. z o.o., z siedzibą w Wołominie 
przy ul. Głowackiego 45; 

3.przyznać wyróżnienie I-go stopnia w wysokości 10.000 zł pracy konkursowej 
oznaczonej sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą 070480, która została zgłoszona do 
konkursu przez uczestnika konkursu o nazwie „AIM” Ireneusz Maksymiuk, z siedzibą 
w Białymstoku przy ul. Turystycznej 3/2; 

4.przyznać wyróżnienie II-go stopnia w wysokości 5.000 zł pracy konkursowej 
oznaczonej sześciocyfrową liczbą rozpoznawczą 513311, która została zgłoszona do 
konkursu przez uczestnika konkursu o nazwie „PALMETT – Markowe Ogrody” S.C. 
Marek Stefański, Bartłomiej Gacparski, z siedzibą w Warszawie  przy ul. Arbuzowej 
14/26; 

5.więcej nagród i wyróżnień nie przyznawać. 

W imieniu Zamawiającego dziękuję wszystkim uczestnikom konkursu za udział w 

konkursie oraz składam serdeczne gratulacje autorom tych prac, które otrzymały nagrody i 

wyróżnienia. 

 

Z poważaniem: 
arch. Mirosław Siemionow 
Prezes Stowarzyszenia Architektów Polskich SARP oddział w Białymstoku 


