
Izba Tradycji ZWiK

Z początkiem lat 20-tych ubiegłego wieku Łódź liczyła prawie 450 tys. mieszkańców, była jednym z większych miast w Europie, ale nie miała
wodociągów i kanalizacji. „Atrakcją” miasta były płynące ulicami ścieki i tysiące studni, dających w większości wodę niezdatną do picia. Wizję
genialnego angielskiego inżyniera W.H. Lindleya, który w latach 1901-1909r opracował projekt skanalizowania miasta i zaopatrzenia go w wodę,
urzeczywistnił jego najbliższy współpracownik – inżynier Stefan Skrzywan. To właśnie Skrzywan objął w 1925 roku funkcję naczelnego inżyniera
Wydziału Kanalizacji i Wodociągów miasta Łodzi – obecnego ZWiK Sp. z o.o.
Od tego czasu zarówno miasto jak wodociągi bardzo się zmieniły. Te niebywałe przeobrażenia za sprawą m.in. kolejnych pokoleń
wodociągowców, są uwiecznione poprzez liczne rysunki, mapy i zdjęcia, które gromadzone latami znalazły swe miejsce w Izbie Tradycji ZWiK.
 

 
Pomysłodawcą na utworzenie tego osobliwego miejsca na terenie firmy był Albin Iżykowski – Dyrektor ZWiK w latach 1998-2002. Kolejni
włodarze ZWiK kontynuowali rozpoczęte przez niego dzieło poprzez wzbogacanie zbiorów Izby. Obecnie znajduje się tu około 1000
archiwalnych zdjęć (z różnych okresów budowy wodociągów i kanalizacji). Można tu też znaleźć m.in. karty pracy, dyplomy dla zasłużonych
pracowników, księgę rachunkową (bilans z roku 1938), księgę płatników, część starego wyposażenia wodociągowców (np. lampa Davego,
niwelator), a także medale jubileuszowe i trofea sportowe ze spartakiad wodociągowych.
W 2011 roku zbiory Izby wzbogacone zostały o wiele archiwalnych map / projektów wodociągowo-kanalizacyjnych, nawet takich z
własnoręcznymi podpisami Lindleya i Skrzywana (ZWiK posiada większość projektów podłączeń nieruchomości do miejskiej sieci od samego
początku jej istnienia).
 

 
Natomiast w 2012 roku otworzyliśmy Izbę dla zwiedzających, aby upamiętnić dzieło naszych przodków, którzy przyczynili się do rozwoju tego
miasta i w znaczący sposób polepszenia warunków życia jego mieszkańców.
W planach jest także utworzenie stałej zewnętrznej ekspozycji na patio firmy, gdzie zobaczyć będzie można min zabytkowe włazy kanalizacyjne
oraz inne elementy dawnej armatury, a także eksponaty, które miały istotne znaczenie w tworzeniu miejskiej sieci wodociągowo-kanalizacyjnej.
Izbę Tradycji ZWiK można zwiedzać w zorganizowanych grupach po wcześniejszym telefonicznym ustaleniu terminu z Działem Marketingu
ZWiK (tel: 677-83-19 ; 677-83-63).
Serdecznie zapraszamy mieszkańców do zapoznania się z naszymi archiwalnymi zbiorami.
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