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Studnie, rurmusy, rz!pie,
czyli trudne pocz!tki...
Bogata sie! rzek, rzeczek i"strumieni oraz 
obfito#! wód podziemnych sprawi$a, i% 
obszary, które dzi# znajduj& si' w"granicach 
województwa $ódzkiego, od najdawniejszych 
czasów sprzyja$y osadnictwu. Pierwsze sta$e 
osady powstawa$y na nich ju% blisko 3 tys. lat 
temu – zarówno nad strumieniami, rzekami 
i"(ród$ami, z"których osadnicy czerpali wod' 
bezpo#rednio, jak i"wokó$ dr&%onych studni, 
których solidno#! i"wydajno#! warunkowa$a 
przetrwanie skupiska. 

Istnienie du%ej ilo#ci studzien potwierdzaj& 
liczne odkrycia archeologiczne. Najstarsze 
spo#ród nich, odkopane na terenie woje-
wództwa $ódzkiego, pochodz& z"okresu 
kultury $u%yckiej, czyli sprzed 2,5 tys. lat. Ich 
drewniane konstrukcje odkryto w"czasie 
budowy drogi S8, w"okolicach Ldzania ko$o 
)asku. Z"kolei w"Jankowie, w"gminie Pi&tek, 
ods$oni'to ludne osiedle z"czasów tzw. kultury 
przeworskiej, z"okresu cesarstwa rzymskiego. 
Jego mieszka*cy korzystali z"kilkunastu stu-
dzien o"drewnianych cembrowinach, które 
stanowi$y albo wydr&%one pnie grubych 
drzew, albo konstrukcje z"solidnych dranic. 
Studnie te, datowane na III-IV wiek, mog$y 
z"naddatkiem zabezpieczy! miejscowym 
dost'p do wody. 

 Studnie publiczne w"osadach, grodach, 
wreszcie we wsiach i"miastach, na terenie 
obecnego województwa $ódzkiego, budowano 
w"#redniowieczu oraz czasach nowo%ytnych 

)ód(, miasto które w XIX stuleciu, w i#cie ameryka*skim 
tempie przeistoczy$o si' z ma$ej osady w pot'%n& 
przemys$ow& metropoli' i jedno z najwi'kszych skupisk 
ludzkich na ziemiach polskich, ma w$asn& histori' tworzenia 
sieci wodoci&gowej i kanalizacyjnej.

Wodoci!gi 
województwa 
"ódzkiego

na g$ównym placu, dziedzi*cu lub w"rynku, 
aby wszyscy mieszka*cy mieli zapewniony 
dost'p do wody. W"publicznych punktach 
poboru wody obowi&zywa$y specjalne 
przepisy, maj&ce pomóc w"utrzymaniu ich 
czysto#ci. Zakazane by$o m.in. pranie w"nich 
odzie%y czy pojenie zwierz&t gospodarskich. 
Budowano jednocze#nie prymitywne ka-
na$y, odprowadzaj&ce p$ynne nieczysto#ci. 
Obok studni drewnianych – okr&g$ych lub 
kwadratowych – coraz cz'#ciej powstawa$y 
te% kamienne.

Do czerpania wody ze studni wykorzy-
stywano %urawie, sk$adaj&ce si' z"pionowo 
wbitego pala oraz prostopad$ej do niego, 
ruchomej %erdzi, obci&%onej na jednym 
ko*cu ci'%arkiem, a"na drugim wiadrem. 
W"przypadku studni g$'bokich, podobnie jak 
we wcze#niejszych stuleciach, instalowano 
nad studni& drewniane ko$o z'bate i"naczynie 
do czerpania wody. 

W #redniowieczu, w"granicach dzisiejszego 
województwa $ódzkiego – podobnie jak na 
obszarze ca$ego kraju – zacz'to k$a#! pry-
mitywne wodoci&gi, nazywane dzi# uczenie 
grawitacyjnymi. T' szumn& nazw' nadano 
do#! prostemu po$&czeniu pni z"wydr&%onymi 
bruzdami i"dopasowanymi belkami (zakrywa-
j&cymi je od góry), którymi doprowadzano 
wod' do ludzkich siedzib z"przep$ywaj&cych 
wy%ej strumieni i"rzek. 

Wod' rozprowadzano tak%e, wykorzystuj&c 
system przemy#lnie sprz'%onych beczek, 
z"których ka%da kolejna usytuowana by$a 

nieco ni%ej. Beczki te – dok$adnie zakryte, 
o"pojemno#ci kilkunastu wiader, nawiercane 
w"dolnej cz'#ci i"umieszczane w"tzw. do$ach 
ch$onnych, celem odprowadzenia nadmiaru 
wody – $&czone by$y rurami, wykonanymi 
z"drewna, zakopanymi na g$'boko#ci oko$o 
metra i"ocieplanymi mchem. Do uszczelnienia 
spoje* pomi'dzy beczkami i"rurami stosowano 
darte szarpie, z"lnianego p$ótna oraz wosk.

Na pocz&tku XV stulecia pojawi$y si' na 
ziemiach polskich wodoci&gi, transportuj&ce 
wod' pod niewielkim ci#nieniem. Jej dopro-
wadzanie do wy%ej po$o%onego zbiornika, 
wytwarzaj&cego ci#nienie, odbywa$o si' tzw. 
rurmusem, zaopatrzonym w"drewniane ko$o, 
wyposa%one w"czerpaki – kub$y lub wiadra do 
nabierania wody – i"nap'dzane za pomoc& 
ko$a wodnego. Woda rozprowadzana by$a 
do odbiorców rurami, wykonanymi z"pni 
sosnowych, dr&%onych r'cznymi #widrami, 
b&d( (rzadziej) prymitywnymi wiertarkami, 
poruszanymi ko$em wodnym o"pionowej 
osi. Rury te spajano nast'pnie metalowymi 
$&cznikami, uszczelniaj&c $&cza konopiami 
lub mchem oraz smo$&. 

+redniowieczne urz&dzenie wodoci&gowe 
sk$ada$o si' zatem ze (ród$a, czyli czerpalni 
i" instalacji rozprowadzaj&cej. Skuteczno#! 
tego uk$adu by$a zale%na od kilku czynników: 
ob,to#ci wody w"(ródle i"szybko#ci nurtu 
rzeki, efektywno#ci urz&dzenia czerpalno-pod-
nosz&cego, wysoko#ci i"obj'to#ci zbiornika, 
wreszcie przepustowo#ci ruroci&gów. Je#li 
uj'cie znajdowa$o si' nad poziomem rzeki, 
jej nurt w"znacz&cym stopniu decydowa$ 
o"wydajno#ci instalacji, gdy% moc nap'du uza-
le%niona by$a od obrotów ko$a nap'dowego, 
przenoszonych nast'pnie na ko$o czerpalne 
(czerpakowe). Na obwodzie takiego ko$a, jak 
ju% wspomniano, umocowane by$y wiadra 
(kub$y) lub zamontowane na sta$e drewniane 
skrzynki, tzw. ko$a skrzynczaste, pe$ni&ce funkcj' 
nabieraków, oddaj&ce nabran& wod' do koryta. 
Ko$a czerpakowe, stosowane w"rurmusach, 
by$y zdolne podnosi! wod' na potrzebn& 
wysoko#!. Wlewa$y one wod' do zbiornika, 
z"którego nast'pnie by$a rozprowadzana.
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fot. 1.
Rurmus – urz"dzenie do podnoszenia wody na 

wysoko#$ 20 m do zbiornika w wie%y ci#nie&.
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2Sie! ruroci&gów doprowadza$a wod' 
do – ustawionych w"wielu punktach osady 
czy miasta – tzw. rz&pi, czyli pomniejszych 
zbiorników o"kszta$cie koryt, skrzy*, lub 
beczek, cz'#ciowo wkopanych w"ziemi', 
z"których nast'pnie czerpano wod' na po-
trzeby warsztatów b&d( prywatnych siedzib 
przez „szubieniczki” – wydr&%one kolumny, 
zaopatrzone w"zamykany, boczny wylew. 
Z"czasem pobór wody z"rz&pi u$atwiano przez 
zamontowanie przy nich r'cznych pomp, 
które przyspiesza$y jej przep$yw. Te pierwsze, 
#redniowieczne ruroci&gi wyposa%one by$y 
równie% w"proste zawory. W"drewnianym 
przewodzie wycinano niewielki otwór, 
w"którym, w"razie potrzeby, osadzano do-
pasowany, drewniany klocek, odcinaj&cy 
skutecznie przep$yw wody. 

Rozmaicie bywa$o z"jako#ci& dostarczanej 
wodoci&gami wody. Jej przydatno#! do 
spo%ycia, w"wielu przypadkach, pozostawia$a 
wiele do %yczenia. Dotyczy$o to szczególnie 
osad, pobieraj&cych wod' z"rzek czy strumieni, 
przep$ywaj&cych przez sie! wodoci&gow&. 
Uj'cia bywa$y cz'sto zanieczyszczane przez 
rzemie#lnicz& produkcj' i"#cieki, sp$ywaj&ce 
do tych wód. Rury wodoci&gowe nie by$y 
równie% w"pe$ni szczelne, co zwi'ksza$o 
mo%liwo#! zanieczyszczenia wody #ciekami. 
W"#redniowieczu instalacje wodoci&gowe nie 
posiada$y przy tym systemów filtracyjnych. 
Ich funkcj' pe$ni$y studnie osadnikowe, 
gromadz&ce szlam. Lokalizowano je poni%ej 
przewodów wodoci&gowych. 

Ka%dy z"mieszka*ców #redniowiecz-
nego miasta, który chcia$ mie! „prywatne 
przy$&cze” do ruroci&gu, musia$ uzyska! na 
jego doprowadzenie zezwolenie od rady 
miejskiej. Za regularne korzystanie z"wody, 

doprowadzanej do miasta, pobierano przy 
tym specjalny podatek, zwany rurnym. Musieli 
go uiszcza! zarówno ci spo#ród mieszczan, 
którzy eksploatowali w$asne, wcze#niej 
„zalegalizowane”, przy$&cza, lub pobierali 
wod' bezpo#rednio z"rz&pi, jak i"korzysta-
j&cy z"dobrodziejstwa studni miejskich lub 
prywatnych. Z"p$acenia rurnego zwolnieni 
bywali rajcowie, biskupi, klasztory oraz 
znaczniejsi mieszczanie, przedstawiciele 
stanu rycerskiego (szlacheckiego) i"królew-
scy urz'dnicy. 

Równolegle powstawa$y – pocz&tkowo 
prymitywne – urz&dzenia kanalizacyjne. 
Rol' kana$ów odprowadzaj&cych nieczy-
sto#ci pe$ni$y przede wszystkim rynsztoki, 
biegn&ce po obu stronach ulicy lub jej 
#rodkiem. Mog$y nimi by! – stosowane 
równie% do przep$ywu wody – drewniane 
kana$y, wydr&%one w"sosnowych, okr&g$ych 
lub czworobocznych w"przekroju pniach, 
zakrytych od góry deskami. Jako lepiszcza, 
$&cz&cego elementy takiego przewodu ka-
nalizacyjnego, u%ywano równie% dziegciu. 

fot. 1.
Maszyna s!u%"ca do wyrobu drewnianych rur.

fot. 2.
Wodoci"g z XV w. – drzeworyt z 1550 r.

fot. 3.
Zamek w Uniejowie, 1846 r.

fot. 4.
Park w Arkadii niedaleko 'owicza, 1846 r.

fot. 5.
Skierniewice, lata 50. XX w.

fot. 6.
Skierniewice, koniec XIX w.

fot. 7.
Zdu&ska Wola, XIX w.

fot. 8.
Sulejów, koniec XIX w.
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fot. 1-2.
Zamek w '(czycy z XIV w.
fot. 3.
Zamek w Basiekierach z XV/XVI w.
fot. 4.
Archikolegiata NMP i #w. Aleksego w Tumie, 
ko#ció! wzniesiony w XII w.
fot. 5.
Obwarowania zespo!u klasztornego opactwa cysterskiego 
w Sulejowie z XII w.
fot. 6.
Zamek w Oporowe z XV w.
fot. 7.
Zamek Ksi"%"t Mazowieckich w Rawie Mazowieckiej, z XIV w.
fot. 8.
Brama Krakowska w Wieluniu.
fot. 9.
Zamek w Drzewicy z XVI w.
fot. 10.
Dwór obronny Kapitu!y Krakowskiej w Pabianicach, powsta! w XVI w.
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w"jego bezpo#rednim s&siedztwie – zacz'$a 
stawa! si' dynamicznie rozwijaj&cym si' 
centrum przemys$u w$ókienniczego. 

Spo#ród wymienionych czynników, sprzy-
jaj&cych karierze miasta, to trzeci z"nich by$ 
zdaniem historyków zdecydowanie najbardziej 
istotny. Podkre#laj& oni, i% )ód( przekszta$ci$a 
si' w"wielkoprzemys$ow& metropoli', dzi'ki 
g'stej sieci rzecznej i"licznym (ród$om, wy-
p$ywaj&cym w"okolicy oraz bogactwu wód 
podziemnych, co umo%liwia$o czerpanie wody 
w"celach przemys$owych i"to ju% z"g$'boko#ci 
kilkunastu metrów. W"tym samym celu kopano 
studnie, u$atwiaj&ce ludziom dost'p do wody 
pitnej. O"ile jednak system ten do#! dobrze 
sprawdza$ si' w"przypadku rozwijaj&cego 
si' miasteczka, o"tyle metropolia z"szybko 
rozwijaj&cym si' przemys$em w$ókienniczym 
i"przedsi'biorstwami, daj&cymi prac' setkom, 
a"pó(niej tysi&com robotników, b$yskawicznie 

spuszcza$, bez dodatkowych kosztów i"inwe-
stycji, bezpo#rednio do kana$u rzeki Jasie*, 
znajduj&cego si' na terenie samej fabryki.

W )odzi, na prze$omie XIX i"XX stulecia, tylko 
nieliczne, najbardziej luksusowe kamienice 
b&d( reprezentacyjne, fabrykanckie rezyden-
cje posiada$y w$asne wodoci&gi, czerpi&ce 
wod' z"prywatnych studni g$'binowych, oraz 
systemy odprowadzania nieczysto#ci poza 
obr'b budynku. Przyt$aczaj&ca wi'kszo#! 
mieszka*ców miasta korzysta$a z"publicz-
nych uj'! wody, usytuowanych na $ódzkich 
placach i"ulicach lub te% z"p$ytkich studni, 
wykopanych na podwórkach poszczególnych 
posesji. W"cz'#ci z"nich woda pozostawia$a 
wiele do %yczenia, czasami nie nadawa$a si' 
do spo%ycia ze wzgl'du na znajduj&ce si' 

Ziemia obiecana, zapach wielkich pie-
ni"dzy i... odór #cieków
Spo#ród wszystkich wielkich miast na ziemiach 
polskich, najpó(niej system miejskich wo-
doci&gów i"nowoczesnej kanalizacji powsta$ 
w")odzi. Z"drugiej strony przyzna! trzeba, i% 
w"XIX stuleciu miasto nad )ódk& rozrasta$o si' 
w"osza$amiaj&cym, niespotykanym wówczas 
w"Europie i"na #wiecie, i#cie ekspresowym 
tempie. Z"miasteczka licz&cego, w"pierw-
szych dekadach wieku, zaledwie kilkuset 
mieszka*ców, w"ci&gu stu lat (do wybuchu 
I"wojny #wiatowej) wyrós$ pot'%ny o#rodek 
przemys$owy, blisko trzykrotnie wi'kszy od 
historycznych polskich stolic – Poznania 
i"Krakowa. Rozbudowuj&ca si', w"sposób 
niekontrolowany i"spontaniczny, )ód( by$a 
jedynym tak du%ym miastem przemys$o-
wym w"Europie, które nie mia$o kanalizacji 
w"momencie, gdy liczba jego mieszka*ców 
osi&gn'$a, na pocz&tku XX wieku, krytyczne pó$ 
miliona. Co wi'cej – by$o to wówczas miasto 
najg'#ciej zaludnione na ziemiach polskich. 

Historia bajecznej kariery )odzi przemy-
s$owej (nazywanej ziemi& obiecan& przed-
si'biorczych „lodzermenschów”, polskim 
Manchesterem, per$& w"koronie Romanowów) 
rozpocz'$a si' w"pocz&tkach XIX stulecia. 
Ta niewielka wówczas osada, ze wzgl'du 
na swoje niezwykle korzystne po$o%enie 
– usytuowanie przy wa%nych szlakach 
komunikacyjnych, obfito#! gliny i"drzewa 
w"okolicy, a"przede wszystkim bogactwo 
mniejszych i"wi'kszych strumieni i"rzeczek, 
przep$ywaj&cych przez samo miasteczko lub 

wyczerpa$a zapasy wodne, zamieniaj&c przy 
tym rzeczki w"cuchn&ce #cieki. 

W konsekwencji fabrykanci zacz'li nawier-
ca! studnie g$'binowe. Silna konkurencja 
pomi'dzy „lodzermenschami” sprawia$a, 
%e studnie te powstawa$y, a"nast'pnie by$y 
stopniowo pog$'biane, w"wielkim sekrecie. 
Przedsi'biorstwo, którego pracownicy wiercili 
studni' na terenie fabryki przemys$owego 
potentata, Izraela Kalmanowicza Pozna*skiego, 
zosta$o zmuszone do zobowi&zania si', 
w"szczegó$owo spisanym kontrakcie, %e po 
uko*czeniu robót nie wybuduje w")odzi, 
dla %adnego konkurenta $ódzkiego „króla 
w$ókna”, podobnego uj'cia, ani te% nikomu 
nie zdradzi %adnych szczegó$ów inwestycji. 
Natomiast same prace wiertnicze prowadzone 
by$y pod #cis$ym nadzorem grupy stra%ników, 
którzy zdecydowanie usuwali ciekawskich 
przechodniów, a"w#ród nich ewentualnych 
szpiegów z"s&siednich przedsi'biorstw, 
daleko od miejsca prac. 

Konkurencyjne podej#cie do zasobów 
wodnych doprowadzi$o do tego, %e $ódzkich 
fabrykantów w$a#ciwie nie interesowa$a bu-
dowa wodoci&gów komunalnych – z"obawy 
o"zmniejszenie si' ilo#ci wody na potrzeby 
fabryk. Z"kolei z"problemem produktu ubocz-
nego – wielkich ilo#ci p$ynnych nieczysto#ci 
i" #cieków – radzili sobie do#! skutecznie, 
cho! w"sposób i#cie barbarzy*ski, czyli 
doprowadzaj&c je bezpo#rednio do rynsz-
toków, strumieni i"rzek, p$yn&cych w"pobli%u 
nale%&cych do nich zak$adów. Karol Scheibler 
– rywalizuj&cy z"I.K. Pozna*skim o"miano naj-
wi'kszego $ódzkiego przedsi'biorcy – posun&$ 
si' nawet do tego, %e #cieki ze swej tkalni 

projektu nowoczesnej kanalizacji i"systemo-
wego zaopatrzenia miasta w"wod'. Zadanie 
to powierzono in%ynierowi Wiliamowi 
Heerleinowi Lindleyowi, jednemu z"najlepszych 
ówczesnych europejskich fachowców w"tej 
dziedzinie, synowi Wiliama Lindleya (obaj 
opracowali wcze#niej projekt sieci wodo-
ci&gowo-kanalizacyjnej, m.in. dla Warszawy), 
który – z"upowa%nienia seniora – mia$ nad 
jego realizacj& bezpo#redni& piecz'.

W"1909 roku gotowy by$ ju% projekt z"prze-
biegiem planowanych linii wodoci&gowych 
i"kanalizacyjnych. Bogata dokumentacja 
– niezwykle szczegó$owa i"dopracowana – 
zosta$a przetransportowana do miasta nad 
)ódk& w"skrzyniach, wa%&cych razem prawie 
130 kilogramów. Rzetelne plany i"wyliczenia 
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fot. 1.
Fabryka sztucznego jedwabiu 

w Tomaszowie Mazowieckim, 1927 r.
fot. 2.

Spó!ka Akcyjna Wyrobów Bawe!nianych Izraela 
Kalmanowicza Pozna&skiego w 'odzi, pocz. XX w.

fot. 3.
M!yn w Wodzieradach, 1916 r.

fot. 4.
Wie%a wodna na dziedzi&cu 

Widzewskiej Manufaktury w 'odzi, lata 30. XX w.
fot. 5.

'ód), lata 1925-1929.

w"niej zanieczyszczenia chemiczne, pocho-
dz&ce z"miejscowych fabryk, albo bakterie 
chorobotwórcze, których obecno#! wynika$a 
z"bliskiego s&siedztwa studzien z"ust'pami 
i"do$ami kloacznymi, zape$niaj&cymi si' 
ekskrementami i" innymi brudami w"coraz 
szybszym tempie. 

Na skutek nacisków mieszka*ców, spo-
$eczników i"lekarzy, w"1901 roku, ówczesny 
prezydent )odzi, W$adys$aw Pie*kowski, 
zgodzi$ si' na opracowanie wst'pnego 

Brytyjczyka przyczyni$yby si' do szybkiej 
realizacji projektu, gdyby nie fakt, i% kasa 
miejska #wieci$a pustkami i"zabrak$o #rod-
ków finansowych na drog&, ale jak%e bardzo 
po%&dan& inwestycj'. Brytyjczyk jednak nie 
pró%nowa$. Zastój w"realizacji planów, opra-
cowanych dla )odzi, przys$u%y$ si' budowie 
wodoci&gów i"kanalizacji w"dalekim kaukaskim 
Baku. Wybuch I"wojny #wiatowej (1914 r.), 
odsun&$, w"bli%ej nieokre#lon& przysz$o#!, 
wszelkie plany i"projekty. 

1

2
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fot. 1-2.
I Pu!k Szwole%erów k"pi"cy si( w Bzurze, 1929 r.

fot. 3.
Rzeka Bzura, 1929 r.

fot. 4.
G!ówna ulica w Koluszkach, lata 1918-1939.

fot. 5.
'owicz, 1910 r.

fot. 6.
Budowa zbiorników wody w 'odzi, lata 1935-1937. 
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Na k$opoty? In%ynier Skrzywan!
Do sprawy stworzenia systemu kanalizacyjnego 
i"sieci wodoci&gów dla miasta powrócono 
w")odzi natychmiast po odzyskaniu przez 
Polsk' niepodleg$o#ci. Decyzja o" tym, %e 
w"stolicy polskiego w$ókna powstanie w"ko*cu 
sie! kanalizacyjno-wodoci&gowa zapad$a na 
powrót ju% w"1919 roku. Wystarczy$o kilka 
miesi'cy, aby w$adze miejskie uchwali$y re-
alizacj' pe$nych planów kanalizacji. Zgodnie 
z"nimi wszystkie miejskie posesje mia$y by! 
pod$&czone do sieci kanalizacyjnej w"ci&gu 
6 lat – od momentu jej po$o%enia w"okolicy 
starych domów – oraz jednocze#nie, gdy 
budowany jest nowy dom. Jednak, jak si' 
okaza$o, uznanie projektu za punkt wyj#ciowy 
prac, nie oznacza$o pocz&tku ich realizacji.

Tymczasem sytuacja sanitarna )odzi stawa$a 
si' coraz gorsza: wod' do picia w"mie#cie 
czerpano wówczas ze studni o"g$'boko#ci 
zaledwie kilku lub kilkunastu metrów; stud-
nie znajdowa$y si' cz'sto w"pobli%u do$ów 
kloacznych; nieczysto#ci, tylko w"nieznacznej 
ilo#ci, wywo%one by$y poza obr'b miasta; 
wi'kszo#! #cieków domowych i"wszystkie 
fabryczne sp$ywa$y ulicznymi rynsztokami. 
W$odarze )odzi kierowali liczne pisma do 
pos$ów i senatorów, w których powtarza$a 
si' wspólna konkluzja – trzeba zapewni! 
miastu fundusze niezb'dne do budowy 
kanalizacji, której powstanie jest nie tylko 
odpowiedzi& na wyzwania cywilizacyjne, 
lecz potrzeb& chwili, wynikaj&c& z"zagro%e* 
sanitarnych i"epidemiologicznych.

Kiedy wreszcie zebrano #rodki finansowe 
i"zdecydowano si' rozpocz&! budow' sieci 
wodoci&gowo-kanalizacyjnej, zadbano tak%e 
o"fachowca, godnego #mia$o#ci i"rozmachu 
planów W. H. Lindleya. Wybór pad$ na in-
%yniera Stefana Skrzywana. Kiedy otrzyma$ 
on od miasta zlecenie na realizacj' projektu 
sieci wodoci&gowej i"kanalizacyjnej, by$ ju% 
postaci& szeroko znan& w#ród specjalistów 
i"cenion& w"bran%y. 

Budowa systemu wodoci&gów i"kanalizacji 
w"mie#cie nad )ódk& okaza$a si' przed-
si'wzi'ciem nadspodziewanie trudnym. 
Wysokie koszty inwestycji, wymuszaj&ce na 
w$adzach miejskich zaci&gni'cie po%yczki, 
a"tak%e ograniczenie cz'#ci wydatków bud%e-
towych, stanowi$y tylko jeden z"problemów. 
Prace nad doprowadzeniem wody i"kana$ów 

napotka$y przeszkody, wynikaj&ce tak%e 
z"fatalnego stanu technicznego budynków, 
usytuowanych przy ulicach, wzd$u% których 
prowadzono wykopy. Domy te, budowane 
szybko i"z"materia$ów pozostawiaj&cych 
wiele do %yczenia, grozi$y teraz zawaleniem. 

W sytuacji, gdy realizm nakazywa$ selekcj' 
planów i"ich stopniowe wdra%anie, in%ynier 
S. Skrzywan wyst&pi$ z"propozycj&, aby w"pierw-
szym rz'dzie urzeczywistni! cz'#! projektu, 
odnosz&c& si' do systemu kanalizacyjnego. 
Ówczesny prezydent )odzi, Marian Cynarski, 
popar$ przedstawione rozwi&zanie i"we wrze-
#niu 1924 roku, uchwa$& Rady Miejskiej, zde-
cydowano o"rozpocz'ciu budowy kanalizacji 
w"mie#cie. Na realizacje tego celu z"kasy miejskiej 
wyasygnowano niebagateln& sum', 5 mln z$. 

Jednak – pomimo ,nansowych proble-
mów, przeszkód architektonicznych oraz, 
podejmowanych przez malkontentów prób 
upolitycznienia przedsi'wzi'cia – w"1925 roku 
ruszy$a budowa sieci kanalizacyjnej, a"ju% 2 lata 
pó(niej zacz'to przy$&cza! do niej pierwsze 
budynki. Prace budowlane zainaugurowano 
do#! nietypowo, bo u$o%eniem ponad 4 km 
torów tramwajowych. Tym w$a#nie #rodkiem 

6

transportu dowo%ono pó(niej materia$y budow-
lane na w$a#ciwe miejsce i"w krótkim czasie. 

Przy budowie kanalizacji prac' znalaz$y 
tysi&ce $ódzkich robotników. Na potrzeby 
tej inwestycji rozpocz'to nawet produk-
cj' ceg$y klinkierowej, która mia$a nada! 
kana$om trwa$o#!, zachowuj&c odporno#! 
na nasi&kanie wod&. Uruchomiono równie% 
w$asn& betoniarni' i" kopalni' piasku na 
Polesiu Konstantynowskim. By przewozi! 
materia$ na budow', k $adziono – obok 
sieci tramwajowej – tory dla kolejek 
w&skotorowych. 
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fot. 1.
Budowa kana!u burzowego w 'odzi, 1931 r.

fot. 2.
Budowa zbiorników wody w 'odzi, lata 1935-1937. 

fot. 3.
Kolejka dowo%"ca materia!y potrzebne do budowy 

!ódzkiej kanalizacji., 1928 r.
fot. 4-5.

Budowa wodoci"gów i kanalizacji w 'odzi, 1938 r.

Nowy naczelny in%ynier, pasjonat pracy, 
anga%owa$ si' w"spraw' osobi#cie, w"spo-
sób który znacznie wykracza$ poza ramy 
nakre#lonych obowi&zków. Pielgrzymowa$ 
wielokrotnie do Warszawy i"wydeptywa$ 
drogi do Ministerstwa Finansów, by – dzi'ki 
swym wp$ywom, powa%anemu nazwisku 
i"talentom negocjacyjnym – pozyska! pie-
ni&dze na $ódzk& kanalizacj'. Z"drugiej strony 
cieszy$ si' du%& sympati& robotników. Wielu 
z"nich, dzi'ki fenomenalnej pami'ci, zna$ po 
imieniu, wiedzia$ o"ich k$opotach i"sytuacji 
rodzinnej. Ch'tnie rozmawia$ z"pracownikami, 
fotografowa$ si' z"nimi, znajdowa$ czas na 
wspólne jedzenie posi$ku, motywuj&c ich 
przy ka%dej okazji do lepszej pracy.

4 5
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fot. 1.
Prace przy zak!adaniu kanalizacji na ul. Piotrkowskiej  
w 'odzi, lata 20. XX w.
fot. 2.
D)wig do budowy sieci wod.-kan., 'ód), 
lata 20. i 30. XX w.
fot. 3.
Robotnicy przy studzience kanalizacyjnej 
na ul. Kopernika w 'odzi, 1925 r.
fot. 4.
Gmach wydzia!u Kanalizacji i Wodoci"gów 
w 'odzi, 1938 r.
fot. 5.
Drzwi kana!owe w kolektorze ogólnosp!awnym w 'odzi.
fot. 6.
Zak!adanie sieci kanalizacyjnej w 'owiczu, 1935 r.
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Na efekty dobrego planu i"osobistego zaan-
ga%owania S. Skrzywana nie trzeba by$o d$ugo 
czeka!. W"pierwszym etapie wybudowano 
w"systemie akordowym ponad 100 km kana$ów 
g$ównych oraz burzowych. Skanalizowano 
te% #ródmie#cie: od ulicy Legionów i"Placu 
Wolno#ci po ulice: Kopci*skiego, Obywatelsk& 
i"-eromskiego. Pierwszy w")odzi budynek 
(przy ulicy Gda*skiej 106) pod$&czono do 
kanalizacji miejskiej ju% 3 wrze#nia 1927 
roku. Niestety, $ódzcy kamienicznicy nie od-
nie#li si' z"entuzjazmem do realizowanego 
projektu. Niewielu z"nich decydowa$o si' na 
skanalizowanie swojej posesji, o"czym mo%e 
#wiadczy! fakt, i% w"1931 roku w"zasi'gu sieci 
kanalizacyjnej by$o oko$o 2 tys. nieruchomo#ci, 
spo#ród których pod$&czono do* zaledwie 300 
domów. Sytuacj' zmieni$o dopiero zarz&dze-
nie wojewody $ódzkiego, nakazuj&ce w"ci&gu 
jednego roku, na koszt w$a#ciciela, pod$&czenie 
do kanalizacji ka%dej posesji, znajduj&cej si' 
w"zasi'gu rozbudowywanej sieci. 

Du%e znaczenie dla powodzenia planów 
S. Skrzywana mia$o wybudowanie stacji 
mechanicznego oczyszczania #cieków na 
Lublinku. Oczyszczanie mechaniczne pole-
ga$o w"niej przede wszystkim na wy$awianiu 
piasku i"p$ywaj&cych w"#ciekach przedmiotów 
oraz odsiewaniu ich na wielkich, ruchomych 
sitach. Oczyszczalni' oddano do u%ytku 
w"1930 roku i"dzia$a$a a% do lat 90. minionego 
stulecia. Nie wdro%ono natomiast, bardzo 
istotnego dla jako#ci wody, oczyszczania 
biologicznego, proponowanego jeszcze 
w"planach W. H. Lindleya. Zaniechanie to 

znacz&co przyczyni$o si' do ekologicznej 
dewastacji rzek Warty i"Neru. Cho! w"centrum 
)odzi przesta$y wreszcie p$yn&! cuchn&ce 
rynsztoki, brak mechanizmu oczyszczania 
biologicznego spowodowa$, %e wprawdzie 
miasto pozby$o si' charakterystycznego, 
dra%ni&cego odoru, lecz w"zamian skutecznie 
zatruwa$o ekosystem rzeczny Neru i"Warty. 

Nie wszystkie rozwi&zania zaproponowane 
i"wdra%ane przez S. Skrzywana by$y zatem 
bezdyskusyjne i"idealne. System kanalizacyjny, 
wed$ug forsowanych przez niego planów, 
opiera$ si' na korytach dawnych $ódzkich rzek, 
zamienionych w"kana$y #ciekowe. Powielaj&c 
zamys$ W. H. Lindleya, S. Skrzywan – ze wzgl'du 
na ni%sze koszty oraz ówczesn& niemo%no#! 
podczyszczania #cieków deszczowych – wybra$ 

formu$' kanalizacji ogólnosp$awnej, a"nie tzw. 
rozdzielczej. Oznacza$o to, ni mniej, ni wi'cej, 
%e g$ówne kolektory w"s&siedztwie rzek mia$y 
zamontowane przelewy burzowe, z"których 
#cieki, po opadach deszczu, przelewa$y si' 
do koryta rzeki. Mocno ju% zanieczyszczone 
rzeczki $ódzkie wprowadzono pod ziemi', a"ich 
koryta betonowano, ca$kowicie odcinaj&c od 
ekosystemu. 

 Kiedy S. Skrzywan zmar$, )ód( mia$a ju% 
wyznaczone i"wybudowane dwie strefy, 
obj'te tzw. przymusem kanalizacyjnym. Pod 
gro(b& surowej kary, kamienicznicy musieli 
pod$&czy! swoje nieruchomo#ci do kana$u 
g$ównego, po og$oszeniu przez miasto od-
dania danego ci&gu do u%ytku. Od ka%dego 
zlewu p$acono 10 z$ rocznie, od ust'pu – po 
30 z$, za jedno tzw. oczko (ogólny wpust 
podwórzowy), gdzie mieszka*cy mogli wy-
lewa! pomyje – 30 z$ ka%dego roku. Koszty 
nie by$y wi'c niskie.

Do II wojny #wiatowej w")odzi wybudowano 
blisko 200 km kanalizacji z"przy$&czami, prawie 
100 km sieci wodoci&gowej, 2 zbiorniki wody 
na Stokach i"stacj' pomp na D&browie. Wod' 
dla miasta czerpano ze studni g$'binowych. 
Do wybuchu wojny powsta$o ponad 100 km 
kanalizacji ogólnosp$awnej, któr& #cieki sani-
tarne i"deszczowe trafia$y do, wybudowanej na 
Lublinku, mechanicznej oczyszczalni #cieków. 
Nadmiar tych #cieków – nim dop$yn'$y do 
oczyszczalni – przez przelewy burzowe by$ 
odprowadzany do rzek, w$&czonych w"system 
kanalizacji ogólnosp$awnej. 

1

2

3

4

fot. 1.
Studnia g!(binowa w 'odzi, 1934 r.
fot. 2.
Budowa wielkiego kolektora #ciekowego w 'odzi, 1925 r.
fot. 3.
Monta% zasuw na magistrali wodoci"gowej, 
podczas budowy SUW D"browa w 'odzi, 1937 r.
fot. 4.
Budowa wodoci"gów i kanalizacji w 'odzi, 1938 r.
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Budowa wodoci"gu !ódzkiego, lata 30 XX w. Budowa krytego koryta rzeki 'ódki, lata 30. XX w.
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Dzia$ania te wp$yn'$y na cz'#ciow& po-
praw' warunków sanitarnych w"mie#cie, 
zw$aszcza na obszarze #ródmiejskim, który 
skanalizowano w"najwi'kszym zakresie. Sie! 
ta obejmowa$a $&cznie oko$o 1/3 $ódzkich 
ulic, a"przy$&czonych do niej by$o blisko 
3" tys. posesji. Przypomnie! wypada, %e 
w"latach 1938-1939, spo#ród polskich miast 
skanalizowano 130, co stanowi$o oko$o 1/5 
ich ogólnej liczby. )ód( zatem znalaz$a si' 
w#ród „miejskiej elity” II Rzeczypospolitej.

Po 8 latach pracy S. Skrzywana, z"cen-
trum miasta znikn'$y #cieki, ale pal&cym 
problemem pozosta$ wodoci&g. Lata 30. XX 
wieku okaza$y si' trudne dla realizacji tego 
projektu, a"wybuch #wiatowego kryzysu 
nadszarpn&$ bud%et miasta. Kiedy podj'to 
dzia$ania, zmierzaj&ce do budowy wodo-
ci&gów, w$adze )odzi naby$y, po$o%one pod 
Tomaszowem Mazowieckim, tzw. Niebieskie 
.ród$a, z"których mia$y by! zasilane $ódz-
kie wodoci&gi. Jednak%e ze wzgl'du na 
#wiatowy kryzys, zapocz&tkowany w"1929 
roku, podj'to decyzj' o"realizacji ta*szego 
projektu, opartego na uj'ciach wody ze 
studni g$'binowych.

Projekt powierzono profesorowi doktoro-
wi in%ynierowi Romualdowi Ros$o*skiemu, 
który przyj&$ wst'pnie, %e sie! wodoci&gowa 
w")odzi obejmie prawie 6 km2 w"granicach 
kolei obwodowej, za# od pó$nocy si'gnie 
ulic Pojezierskiej i"Kniaziewicza oraz parku 
im. A. Mickiewicza. Na D&browie planowa-
no instalacj' stacji pomp, po$&czonych ze 
studniami i"zbiornikiem wody na Stokach 
przy pomocy ruroci&gów. Stamt&d woda 
mia$a grawitacyjnie dociera! do miasta. 
Studnie g$'binowe zacz'to wierci! w"1935 
roku. Zak$adano, %e musz& by! one lokowa-
ne poza miastem, %eby nie zak$óca! pracy 
studni fabrycznych, a"$&czna ich wydajno#! 

osi&gnie 40 tys. m/. Do wybuchu II wojny 
#wiatowej uruchomiono trzy spo#ród pla-
nowanych, natomiast nie zainaugurowano 
pracy wodoci&gu, którego otwarcie mia$o 
nast&pi! w"1941 roku.

Warto zatrzyma! si' chwil' przy zbiornikach 
czystej wody na Stokach, wybudowanych 
w"okresie sprawowania przez Romualda 
Ros$o*skiego pieczy nad tworzeniem $ódzkiej 
sieci wodoci&gowej. Zaprojektowane jeszcze 
przez W. H. Lindleya, nazywane s& – ze wzgl'du 
na swoj& monumentaln&, neogotyck& archi-
tektur' – podziemn& katedr&. Ich charakte-
rystyczny sufit i"posadzka s& wybudowane 
w"kszta$cie $uków, aby zmniejszy! ci#nienie 
wody. Na sufit ka%dego zbiornika sk$ada si' 
100 ceglanych kopu$, wspartych na 81 ko-
lumnach. Poniewa% zbiorniki wybudowano 
w" jednym z"najwy%szych punktów )odzi 
(260 m n.p.m.), mia$y pe$ni! rol' naturalnej 
wie%y ci#nie* – ró%nica mi'dzy po$o%eniem 

zbiornika, a"najni%szym punktem miasta, za-
silanym st&d w"wod', to blisko 100 m. Ka%dy 
z"4 zbiorników mie#ci! mia$ 15 tys. m/ wody. 
Wysokie koszty inwestycji spowodowa$y, %e 
pierwsze 2 zbiorniki zbudowano dopiero 
w"latach 1935-1937. Zbiorniki powsta$y na 
planie kwadratów o"60-metrowych bokach. 
Zasilano je wod&, pochodz&c& ze studni g$'-
binowych, usytuowanych w")odzi i"okolicy.

W okresie okupacji Niemcy ograniczyli si' 
jedynie do doko*czenia tego, co rozpocz&$ 
wcze#niej S. Skrzywan i"R. Ros$o*ski. Wojna nie 
sprzyja$a inwestycjom w"$ódzkie wodoci&gi 
i"kanalizacj', cho! miasto zosta$o w$&czone 
do Rzeszy, a"dla jego nowych w$adz zapew-
nienie komfortu niemieckim mieszka*com 
Litzmannstadt sta$o si' priorytetowym 
zadaniem. Pierwsza woda pop$yn'$a do 
kranów w"1943 roku, a"2 lata pó(niej sie! 
wodoci&gowa liczy$a blisko 90 km, podczas 
gdy kanalizacyjna prawie 200. 

1

fot. 1.
Zbiorniki wodne na Stokach, 1938 r.
fot. 2.
Wn(trze zbiorników wodnych w 'odzi, nazywane 
„podziemn" katedr"”, lata 1935-1938.

2
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fot. 1.
Uregulowane koryto rzeki 'ódka, 1938 r.

fot. 2.
'azienka w szkole powszechnej 

im. Stanis!awa Staszica w 'odzi, 1935.
fot. 3-4.

Basen p!ywacki 'ódzkiego Klubu Sportowego w 'odzi, 
lata 1921-1933.

fot. 5.
Park im. ksi(cia Józefa Poniatowskiego w 'odzi, 

lata 1918-1939.
fot. 6.

Fontanna )ródlana w Ozorkowie, 1931 r.
fot. 7.

Studnia uliczna w Radomsku, 1935 r.
fot. 8.

'a)nia referatu policji kobiecej Centralnej S!u%by 
*ledczej w 'odzi, 1937.
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Od maratonu do sprintu –
$ódzkie wodoci!gi i&kanalizacja
po II wojnie #wiatowej 
Pierwsze pi'ciolecie po zako*czeniu wojny 
nie zaznaczy$o si' w"dziejach $ódzkich wo-
doci&gów i"kanalizacji %adnymi znacz&cymi 
przedsi'wzi'ciami. Sytuacja miasta w" tym 
zakresie, wobec nap$ywu ludno#ci, uleg$a 
nawet pogorszeniu. Wody pilnie potrzebowa$ 
równie% przemys$ w$ókienniczy. W"socjali-
stycznej Polsce )ód( mia$a kontynuowa! 
tradycje stolicy polskiego w$ókiennictwa, 
staj&c si' bran%owym centrum produkcyj-
nym, nie tylko w"kraju, ale i"w pa*stwach 
zrzeszonych w"Radzie Wzajemnej Pomocy 
Gospodarczej. W"1950 roku sytuacja w"mie-
#cie, pod wzgl'dem zaopatrzenia w"wod' 
by$a tak z$a, %e postanowiono j& racjonowa!.

W roku nast'pnym rz&d podj&$ decyzj' 
o"budowie wodoci&gu )ód(-Pilica, którego 
zadaniem by$o doprowadzanie do miasta 
oko$o 130 tys. m/ wody na dob'. Jej transport 
mia$ si' odbywa! imponuj&cymi, 50-kilome-
trowymi ruroci&gami. Dwa kolejne zbiorniki 
wodne powsta$y te% w" latach 1949-1953 

na $ódzkich Stokach. Jednak%e ju% po kilku 
latach od uruchomienia nowego ruroci&gu 
i" rozbudowie kompleksu zbiorników na 
Stokach, w"pocz&tkach siódmej dekady 
minionego stulecia, g$ównie ze wzgl'du 
na rozwijaj&cy si' przemys$, rozwi&zania te 
okaza$y si' dalece niewystarczaj&ce. Przed 
miastem ponownie stan&$ problem ci&g$ych 
dostaw wody.

W"wielkim przemys$owym mie#cie, w"1969 
roku, wobec narastaj&cego zapotrzebowa-
nia na wod', rozpocz'to budow' Zalewu 
Sulejowskiego. Po 4 latach nape$niono go 
wod& i"uruchomiono specjalne, pot'%ne 
pompy we wsi Bronis$awów. Nowym wo-
doci&giem Sulejów-)ód( zacz'to dostarcza! 
wod' do tej wa%nej aglomeracji. Jednocze#nie 
zainaugurowano wykonanie planu systema-
tycznego budowania studni g$'binowych 
w"okolicach )odzi. 

Po zako*czeniu inwestycji, zwi&zanej 
z"wodoci&gami, w"1974 roku ruszy$a budowa 
Grupowej Oczyszczalni +cieków )ódzkiej 
Aglomeracji Miejskiej (s$ynnej „GO+-ki”). 
Stara oczyszczalnia na Lublinku nie by$a 

w"stanie oczy#ci! #cieków sp$ywaj&cych 
z" rozwijaj&cego si' miasta. Podj'to zatem 
decyzj' o"budowie nowej – nie tylko dla 
)odzi, ale dla ca$ej aglomeracji – oczysz-
czalni. W"latach 60. XX wieku rozpocz'to jej 
projektowanie, w"po$owie lat 70. ubieg$ego 
stulecia zainaugurowano budow', by pod 
koniec ósmej dekady uruchomi! mechaniczn& 
cz'#! oczyszczalni. 

Po blisko 30 latach od rozpocz'cia in-
westycji w" ramach GO+-ki, w"2002 roku 
uruchomiono w")odzi now& oczyszczalni'. 
D$ugi czas budowy spowodowany by$ ci&g$ym 
brakiem pieni'dzy. Ju% dwa lata pó(niej, za 
spraw& dotacji unijnych, rozpocz'to dalsz& 
rozbudow' i"modernizacj' obiektu, które 
mia$y doprowadzi! do stworzenia jednej 
z"najwi'kszych i"najnowocze#niejszych 
oczyszczalni kraju. Mia$a ona spe$nia! ocze-
kiwania inicjatorów budowy wodoci&gów 
i"kanalizacji sprzed blisko wieku, którzy, wraz 
z"nast'pcami, przez lata konsekwentnie d&%yli 
do realizacji tego projektu, mimo licznych 
przeciwno#ci. Równocze#nie dzi'ki studniom 
g$'binowym oraz rezygnacji w"2004 roku 

z"uj'cia w"Sulejowie, )ód( uzyska$a jedn& 
z"najlepszych pod wzgl'dem jako#ci wód 
w"Polsce. 

W 2004 roku Komisja Europejska przyzna$a 
)odzi ponad 70 mln euro, na realizacj' projektu 
w"ramach Funduszu Spójno#ci „Wodoci&gi 
i"Oczyszczalnia +cieków w")odzi II”. Zak$ada$ on 
wybudowanie, w"ci&gu niespe$na czterech lat, 
blisko 260 km sieci kanalizacyjnej i"po$o%enie 
ponad 60 km wodoci&gów. W"wyniku tych 
dzia$a* prawie 100% $odzian mia$o uzyska! 
dost'p do wody z"wodoci&gów, a"tak%e do 
kanalizacji. Ta ostatnia budowana by$a na 
obrze%ach miasta, gdzie szamba i"nielegalnie 
odprowadzane #cieki zanieczyszcza$y wody 
gruntowe i"rzeki. Modernizowano równie% 
istniej&c& ju% sie! kana$ów. W")odzi, która na 
przestrzeni ostatnich kilku dekad podwoi$a 
terytorium, sie! kanalizacyjna nie nad&%a$a za 
ekspansj& miasta. Rocznie budowano 20"km 
sieci, co sprawia$o, %e przewidywany termin 
skanalizowania ca$ej aglomeracji przesun&$-
by si' o"!wier! wieku. Koniecznie nale%a$o 
zatem zwi'kszy! tempo prac.

Modernizacja i"rozbudowa $ódzkiej sieci 
kanalizacyjnej okaza$a si' nie lada wyzwaniem, 
nie tylko ze wzgl'du na uwarunkowania czy-
sto in%ynieryjne i"technologiczne. Istotnym 
czynnikiem, wp$ywaj&cym na przebieg prac 
i"towarzysz&c& im atmosfer', by$ stosunek 
$odzian i"mediów do tej inwestycji, w"zwi&z-
ku z"utrudnieniami m.in. komunikacyjnymi 
w"%yciu codziennym miasta. Ca$e przedsi'-
wzi'cie by$o dla )odzi wielkim zadaniem 
logistycznym – kilometry podziemnych 
sieci odpowiada$y d$ugo#ci drogi z")odzi do 
Warszawy i"z"powrotem. Wyj&tkowa w"skali 
kraju by$a te% modernizacja kanalizacji ogól-
nosp$awnej w"centrum )odzi. Polega$a ona 
na budowie, na granicy zlewni, ogromnych 
kana$ów deszczowych, które przejm& wody 
opadowe z"centrum miasta, dotychczas 
wpadaj&ce do kanalizacji ogólnosp$awnej. Do 
budowy podziemnych kana$ów wykorzysty-
wane by$y najnowocze#niejsze technologie. 
Dost'pno#! #rodków finansowych, pozyska-
nych w"ramach Unii Europejskiej, pozwoli$a 
nie tylko na przyspieszenie budowy sieci 
wodoci&gowo-kanalizacyjnej, ale tak%e na 
zastosowanie nowoczesnych technologii 
oczyszczania #cieków, pozwalaj&cych m.in. 
na usuni'cie z"nich zwi&zków fosforu i"azotu, 

które dotychczas wp$ywa$y na degradacj' 
rzeki Ner, b'd&cej g$ównym odbiornikiem 
$ódzkich #cieków. Do rzeki tej wróci$o %ycie, 
pojawi$a si' ro#linno#! i"ryby, a"nawet bobry. 
Równocze#nie tereny nad Nerem odzyska$y 
walory turystyczno-rekreacyjne.

Ju% wcze#niej, w"1996 roku, miasto, zapra-
szaj&c do wspó$pracy ekspertów: biologów, 
in%ynierów sanitarnych, meliorantów, roz-
pocz'$o prac' nad tak zwan& renaturyzacj&, 
zaniedbanych do tej pory, $ódzkich rzek. Jej 
celem by$o przywrócenie uregulowanych 
i"zabetonowanych rzek, wraz z"ich korytami, 
do stanu naturalnego. Równocze#nie – aby 
zatrzyma! i"recyrkulowa! wod' w"mie#cie 
– zainaugurowano „Program Ma$ej Retencji”, 
czyli budowy na rzekach zbiorników wodnych, 
pe$ni&cych nie tylko funkcje retencyjne, ale 
tak%e krajobrazowe i"rekreacyjne. 

Program akcentuje m.in. zasadno#! – 
w"warunkach funkcjonowania nowoczesnego 
zamkni'tego systemu kanalizacyjnego – 
rozszczelnienia nawierzchni i"tworzenia tzw. 
zielonych dachów (zagospodarowywania 
ich zieleni&). Tego rodzaju dzia$ania maj& 
zatrzymywa! wody deszczowe w"miejscach, 
w"których one powstaj&, wp$ywaj&c ko-
rzystnie zarówno na $ódzki mikroklimat, jak 
i"stan zdrowia mieszka*ców. Z"dzia$aniami 
tymi powi&zane by$o równie% przyst&pie-
nie )odzi do elitarnego w"skali #wiatowej 
projektu „Switch”, zak$adaj&cego podobne 
cele i"wdra%anie programu „Life+”, opartego 
m.in. na pomy#le rekultywacji zbiorników na 
terenach miejskich. Do dzia$a* tych pozy-
skano, jako partnera, Europejskie Regionalne 
Centrum Ekohydrologii Polskiej Akademii 
Nauk w")odzi.

fot. 1.
Wie%a ci#nie& w Ozorkowie z 1928 r.

fot. 2.
Wie%a ci#nie& w Piotrkowie Trybunalskim z 1926 r.

fot. 3.
'ód) – wie%a wodna dawnej fabryki wyrobów 

bawe!nianych F. Ramischa.
fot. 4.

Wie%a ci#nie& w Wieruszowie z 1925 r.
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fot. 1-6.
Przez ostatnie kilka lat w 'odzi przeprowadzono 
wiele zmian w krajobrazie miasta, rewitalizacji oraz 
kosztownych inwestycji. Wszystko to ma wp!yw na 
coraz !adniejszy obraz 'odzi i jest jednym z powodów, 
%e z roku na rok przybywa nowych, m!odych  jej 
mieszka&ców.
fot. 7.
'ód) - naro%na wie%a wodna z 1913 r. stanowi"ca 
cz(#$ budynku sk!adu w fabryce Schweikerta.


