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Szanowni Państwo
W 2012 roku, kiedy piszę ten wstęp, minął już rok od uroczystego przekazania do użytkowania nowej siedziby Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska przy ul. Lipowej 16 w Łodzi. Wzmocnienie zdolności realizacji zadań przez WIOŚ w Łodzi nastąpiło dzięki wydatnej pomocy Narodowego
i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, bez której niemożliwe byłoby
wykonanie przebudowy obiektu wyłącznie ze środków budżetowych.
Po wielu latach opuszczono bez żalu stare lokale przy ul. Piotrkowskiej 120, usytuowane w oficynie zdewastowanej czynszowej kamienicy z okresu przedwojennego. Na pozór taka przeprowadzka to sama radość i proste czynności przemieszczenia pracownika wraz z jego warsztatem pracy.
Nic bardziej złudnego, zwłaszcza jeśli chodzi o laboratorium i odtworzenie metodyk w nowym miejscu. Operacja musiała być sprawna, bo trzeba było zapewnić ciągłość rocznych serii pomiarowych,
a przerwy w poborach prób i czynnościach analitycznych ograniczyć do niezbędnego minimum. I na
koniec uzyskać od nowa uprawnienia laboratorium, akredytowanego przez Polskie Centrum Akredytacji, laboratorium wykonującego badania metodykami referencyjnymi lub co najmniej równoważnymi, niezależnie od tego, że teraz w bardziej komfortowych warunkach i niejednokrotnie z wykorzystaniem nowocześniejszego sprzętu.
Refleksja nasuwa się sama. Nowe miejsce i związane z nim lepsze warunki – potencjał instytucji
rośnie. Ale jak wiemy, na tym świecie wszystko dąży do równowagi – do zmniejszenia różnicy potencjałów. I zanim się spostrzegliśmy, cała uzyskana nadwyżka energetyczna utonęła w natłoku bieżącej
realizacji zadań, jakimi obdarzona została Inspekcja Ochrony Środowiska: poczynając od kontroli interwencyjnych skoncentrowanych w głównej mierze na uciążliwościach hałasu, dedykowanych cyklach
kontrolnych, w tym kontroli posiadaczy odpadów zawierających PCB, kontroli likwidacji mogilników
przeterminowanych środków ochrony roślin, „szarej strefy” w zakresie demontażu pojazdów, a kończąc na aptekarskich metodach monitorowania zanieczyszczeń pyłowych – badania pyłu o średnicy
aerodynamicznej ziaren mniejszej niż 2,5 µm, mogących przedostawać się głęboko do płuc i pęcherzyków płucnych oraz przenikać do krwiobiegu.
Ważne jest, że w tym wszystkim o potencjale naszej instytucji stanowią jednak ludzie – wspaniały
zespół zaangażowanych pracowników WIOŚ w Łodzi, w tamtych trudnych warunkach i obecnych zdecydowanie bardziej komfortowych, realizujących swoje obowiązki.
zachęcając do lektury raportu, który powstał dzięki nim oraz autorom z Departamentu Rolnictwa
i Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska
w Łodzi, Regionalnego zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, Międzynarodowego Instytutu Polskiej Akademii Nauk Europejskie Regionalne Centrum Ekohydrologii pod auspicjami UNESCO, jak również dzięki pracownikom naukowym Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska Uniwersytetu Łódzkiego,
pragnę wszystkim serdecznie podziękować.
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Ochrony Środowiska
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