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PROMOCJA � III edycja konkursu Krajowi Liderzy Innowacji i Rozwoju – 2010

Warto umacniać swój wizerunek w regionie i kraju
Konkurs ma na celu umożliwienie

zaprezentowania rozpoczętych
i zrealizowanych działań innowacyj-
nych i rozwojowych, nie tylko o bar-
dzo zaawansowanym charakterze.

Firmy, samorządy i organizacje czę-
sto nie mają świadomości, że stosu-
ją w swej działalności nowatorskie
rozwiązania w postaci innowacji mar-
ketingowych czy organizacyjnych.

Udział w konkursie dla firm mikro,
MŚP, gmin i organizacji jest bezpłat-
ny na wszystkich jego etapach. Punk-
tem odniesienia, branym pod uwa-
gę przy ocenie realizowanych przed-
sięwzięć, jest porównywanie działań
podejmowanych przez podmioty
o tej samej wielkości i podobnym po-
tencjale (np. firma mała z małą).
Uczestnictwo w konkursie pozwala

na umocnienie wizerunku podmio-
tu w regionie oraz daje możliwość
prezentacji na forum ogólnopolskim.
Laureaci konkursu otrzymają atrak-
cyjne nagrody, m.in. w postaci pa-
kietów oprogramowania.

Ankiety zgłoszeniowe należy wysy-
łać do 30 września.

Szczegóły: tel. 22 621 30 00,
www.liderzyinnowacji.pl OPR. (D)

Od fabryki włókienniczej do squatu
Białostocki Manchester bez tajemnic � Dziś udajemy się w okolice Częstochowskiej i Włókienniczej.

Przed laty istniał tam duży zespół fabryczny. W jednym z budynków jeszcze do niedawna działał squat.

Tomasz Mikulicz
tmikulicz@poranny.pl
tel. 85 748 95 54

C hociaż o budynkach między
Włókienniczą a Częstochow-
ską mówi się jako o zespole

fabrycznym Chany Marejn i Wolfa
Zilberblatta, to fabrykanci ci nigdy
nie prowadzili wspólnego interesu.
Zaczęło się od tego, że pod koniec
XIX wieku przybyły do Białegostoku
Szejna Zilberblatt kupił od tutejszych
chłopów działkę, której część oddał
swemu synowi Wolfowi. I to właśnie
ten ostatni przyczynił się do naj-
większego rozwoju przedsiębiorstwa.

Pierwsze budynki fabryczne pow-
stały tu już w 1892 roku. Natomiast
między 1897 a 1899 rokiem Wolf
Zilberblatt zbudował tkalnię, która
stała się najbardziej charakterystycz-
nym elementem przyszłego zespołu
fabrycznego. W jego skład wchodziła
też m.in. przędzalnia i kotłownia. Fa-
bryka rozwijała się prężnie i zatrud-

niała coraz więcej robotników.
W 1907 roku było ich ponad trzy-
dziestu.

Mniej szczęścia miał Szejna, ojciec
Wolfa, który w 1904 roku został zmu-
szony do sprzedaży swojej części ze-
społu. Niewielką fabryczkę kupili Srul
Izrael i Chana Marejn, żydowskie
małżeństwo. W 1906 roku, po śmier-
ci męża, jedyną właścicielką stała się
Chana, która okazała się być dosko-
nałą fabrykantką. W latach 20. XX
wieku zatrudniała aż 90 pracowni-
ków. Prawdziwą potęgę zbudował
jednak jej syn Chaim, który w latach
30. przejął nawet budynki należące
do Wolfa Zilberblatta.

Po wojnie majątek został upań-
stwowiony i powstały tu Państwowe
Zakłady Przemysłu Wełnianego nr 34.
Fabryka działała do 1986 roku. Póź-
niej budynki zaczęły popadać w ru-
inę. W jednym z nich (przy Często-
chowskiej 14/2) jeszcze kilka lat temu
mieścił się squat. Magistrat wyeksmi-
tował jednak dzikich lokatorów i od tej
pory budynek stoi opuszczony.

W skład zespołu fabrycznego wchodziły nie tylko tkalnie i przędzalnie. Były tam też
budynki administracyjne. Ten na zdjęciu stoi przy Włókienniczej 9.

Wszystkich, którzy znają historię białostockich fabryk, anegdoty czy wyda-
rzenia z nimi związane, zapraszamy do współtworzenia naszego cyklu. In-
formacje prosimy przysyłać na adres: tmikulicz@poranny.pl. Najciekawsze
opowieści zostaną zacytowane w tekstach. Następny odcinek cyklu po-
święcimy fabryce Wieczorka.

� Podziel się z nami wiedzą

ROZRYWKA � Widowisko z udziałem artystów z programu „Mam talent” w Białymstoku

Wygraj zaproszenia do cyrku Juremix
W następnym tygodniu cyrk

Juremix zawita do Białegostoku
z niecodziennym programem. Wy-
stępują w nim laureaci festiwalu sztu-
ki cyrkowej w Paryżu oraz uczestni-
cy programu „Mam talent”. Dla na-
szych Czytelników mamy 30 trzyo-
sobowych zaproszeń na to widowi-
sko. Aby otrzymać jedno z nich,

do niedzieli, do godziny 20, należy
wysłać krótkie 1-2 zdaniowe uzasad-
nienie, dlaczego to właśnie Państwo
powinni wygrać bilet. Odpowiedzi
należy kierować na adres: iwo-
na.tracewicz@mediaregionalne.pl.
W wiadomości należy podać swoje
imię, nazwisko i numer telefonu.
O sposobie odbioru biletów laureaci

zostaną powiadomieni telefonicznie
w poniedziałek. Szczegóły regulami-
nu na: www.poranny.pl/promocja.

Cyrk da w Białymstoku trzy przed-
stawienia. W poniedziałek i wtorek
przy ul. Wrocławskiej, o godz. 17. We
środę o tej samej porze artyści za-
prezentują swój program przy al. Ty-
siąclecia Państwa Polskiego. (AK)

� Weekend
z fabrykami

Zdjęcia dawnych fabryk bę-
dzie można zobaczyć dziś
w Galerii Alfa. O godz. 17 roz-
pocznie się tam wernisaż wy-
stawy pt.: „Manchester Półno-
cy”. Godzinę później w Ratu-
szu zostanie wyświetlony film
„Białystok. Ponad dachami
miasta”. Na jutro w nowym
oddziale Galerii im.
Sleńdzińskich (w dawnej
Telimenie naprzeciwko koś-
cioła farnego) zaplanowano
pokaz slajdów ze zdjęciami
dawnych fabryk i wystawę fo-
tografii „Śmierć fabryki” (o fa-
bryce Nowika). O fabrycznym
Białymstoku będą opowiadać
Barbara Tomecka i Adam Tu-
recki. Początek spotkania
o godz. 17. Wszystkie imprezy
odbędą się w ramach tego-
rocznych Europejskich Dni
Dziedzictwa.

Śledztwo umorzone Nie było nieprawidłowości przy budowie obwodnicy Augustowa w wariancie przez Dolinę Rospudy. Tak
uznała wczoraj Prokuratura Okręgowa w Białymstoku i umorzyła śledztwo w tej sprawie. Od kilku miesięcy śledczy sprawdzali, czy nie
doszło do ewentualnego przekroczenia uprawnień lub niedopełnienia obowiązków przez urzędników zajmujących się tą inwestycją.
Chodziło o podpisanie umowy między GDDKiA a firmą Budimex Dromex SA. Prokuratura oceniła, że przestępstwa nie było.
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