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PRZYRODNICZE I SPOŁECZNO - GOSPODARCZE 

CECHY PRZESTRZENI GEOGRAFICZNEJ SOŁECTWA 
BOCZKI W GMINIE SZADEK ** 

 
Funkcjonowanie i perspektywy rozwoju ka dej  

z przestrzennych jednostek taksonomicznych - bez wzgl du na jej 
wielko  i rang  - uzale nione jest od całego zespołu czynników, 
który tworz  elementy przyrodnicze, gospodarcze, społeczno - 
demograficzne, jaki i administracyjno - polityczne. Najmniejsz   
z takich jednostek terytorialnych jest sołectwo, które składa si   
z jednej, czasem kilku wsi lub przysiółków. Zasi g sołectwa 
wyznaczony obszarowo przez lokalne granice administracyjne 
powoduje, e bardzo niewielki pod wzgl dem terytorialnym,  
ale tak e ludno ciowym i gospodarczym obszar, bywa niezwykle 
rzadko przedmiotem analiz o charakterze naukowym.  

W Zakładzie Zagospodarowania rodowiska i Polityki 
Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego podj to prób  bada  
ró nych aspektów przyrodniczych i społeczno-gospodarczych 
rodowiska geograficznego wła nie na szczeblu sołeckim. Efektem 

tych działa  było powstanie kilkunastu prac licencjackich  
i magisterskich dotycz cych geograficznych aspektów 
funkcjonowania tych jednostek w gminie Szadek nale cej do 
powiatu zdu sko-wolskiego.  

Artykuł ten jest prób  prezentacji najwa niejszych 
problemów przyrodniczych, społecznych i gospodarczych jednego 
z sołectw gminy Szadek, a przykładem który wybrano jest sołectwo 
Boczki.  
 
 
 
                                                           
* Jacek Nalewajko - starszy wykładowca w Zakładzie Zagospodarowania rodowiska i 
Polityki   Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkieg 
** ** W artykule wykorzystano materiały zebrane i zestawione w pracy dyplomowej 
M. liwowskiego „Monografia geograficzna sołectwa Boczkiw gminie Szadek” wykonanej w 
2001r. na seminarium w Zakładzie Zagospodarowania rodowiska i Polityki Przestrzennej 
UŁ (promotor: prof. Tadeusz Marszał). 
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Poło enie i cechy rodowiska przyrodniczego 
Sołectwo Boczki zajmuje blisko 7 km2 powierzchni i nale y 

do redniej wielko ci sołectw w gminie, stanowi c nieco ponad  
4,5 % jej obszaru. Poło one jest najbardziej na północny zachód,  
a w jego skład wchodz  cztery wsie Boczki Stare, Boczki Nowe, 
Boczki Parcele oraz Boczki Kolonia. 

Według najpowszechniej stosowanego podziału regionalnego 
Polski J. Kondrackiego  omawiany obszar usytuowany jest na 
Równinie Szadkowskiej b d cej cz ci  Wysoczyzny Łaskiej 
(Kondracki, 1998) .  

Wi kszo  terenu stanowi morenowa równina powstała  
w czasie zlodowace  rodkowopolskich, głównie jednak podczas 
zlodowacenia warcia skiego (120 - 170 tysi cy lat temu ). Buduj  
j   przede wszystkim  osady  glacjalne  i  fluwioglacjalne  
wykształcone w postaci glin morenowych, piasków, wirów  
i pospółek oraz mułków i iłów. Drugim - po działalno ci lodowców 
skandynawskich - czynnikiem morfologicznym, który odegrał 
podstawow  rol  w kształtowaniu dzisiejszego ukształtowania 
powierzchni sołectwa była działalno  rze botwórcza rzek. 
Efektem procesów erozji i akumulacji fluwialnej jest wyra nie 
widoczna w dzisiejszej rze bie dolina rzeki Pichny, któr  
wypełniaj  osady piaszczysto - mułkowe oraz torfy. Oprócz 
wspomnianych skał powierzchni  sołectwa buduj  niewielkie 
obszarowo pokrywy eolicznych piasków, powstałe w wyniku 
działalno ci akumulacyjnej wiatru, której najwi ksze nat enie 
wyst piło w ci gu ostatnich kilku tysi cy lat. 

Wysoko ci bezwzgl dne nie s  znacz co zró nicowane i 
najcz ciej osi gaj  warto ci 145 - 155 m.n.p.m. Najwy sze punkty 
wyst puj  na południe od granic sołectwa (okolice Reduchowa - 
około 175 m.n.p.m.), za  najni ej poło onymi s  tereny sołectwa 
usytuowane w dnie doliny  Pichny  (139 - 143m.n.p.m.) . 

Budowa geologiczna i ukształtowanie powierzchni terenu - 
obok warunków klimatycznych i stosunków wodnych - maj  
decyduj cy wpływ na charakter pokrywy glebowej wyst puj cej na 
danym obszarze. Na terenie sołectwa Boczki przewa aj  gleby 
pseudo bielicowe wykształcone na piaskach i glinach morenowych, 
a w dolinie Pichny spotka  mo na gleby aluwialne i bagienne. 
Około 65 % gleb nale y do IV i III klasy bonitacyjnej i tylko około 
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10 % zaliczanych jest do najgorszej jako ciowo klasy VI. 
Przewa aj ca cz  gleb kwalifikowana jest jako gleby kompleksu 
pszennego dobrego b d  ytniego bardzo dobrego, a te najsłabsze - 
do ytniego dobrego - lub w skrajnym przypadku - do ytniego 
słabego. 

Kolejnymi wa nymi elementami przyrodniczymi 
wpływaj cymi na potencjał rodowiska ka dego z obszarów s  
warunki klimatyczne oraz stosunki wodne.  

Głównym ciekiem na terenie sołectwa Boczki jest jeden  
z prawobrze nych dopływów Warty - Pichna, niekiedy nazywana 
Brodnic . Rzeka ta nale y do ustabilizowanych pod wzgl dem 
wielko ci przepływów, jako e wezbrania zdarzaj  si  na niej 
rzadko, co powoduje, e sporadycznie zdarzaj ce si  podtopienia 
obszarów poło onych w dnie jej doliny nie maj  wi kszego 
wpływu na  gospodarcz  działalno  człowieka . Jako  wód 
Pichny nie odbiega w sposób znacz cy od norm dla III klasy 
czysto ci wód powierzchniowych, a głównymi zagro eniami s  
cieki komunalne pochodz ce z Szadku i okolicznych wsi oraz tzw. 

zanieczyszczenia obszarowe, zwi zane ze spływem 
powierzchniowym z terenów o wi kszym od przeci tnego dla 
danego terenu wykorzystaniem nawozów sztucznych i rodków 
ochrony ro lin. Wody powierzchniowe (oprócz Pichny s  to 
nieliczne stawy i naturalne, niewielkie oczka wodne) zajmuj  
zaledwie około 1 % ( 6 ha) powierzchni sołectwa.  

Drug  cz  hydrosfery stanowi  wody podziemne. 
Najwa niejsze z punktu widzenia obszarach wysoczyznowych 
zbudowanych z piasków i wirów pierwszy poziom wodono ny 
wyst puje na gł boko ci 1,5-3,0 m poni ej poziomu terenu, 
natomiast tam, gdzie powierzchni  tworz  gliny piaszczyste lub 
piaski gliniaste mo na go najcz ciej spotka  na gł boko ci  
1,0-2,0 m. Najpłycej wody gruntowe wyst puj  w dnie doliny 
Pichny (0,5-1,0 m). Je li chodzi o zaopatrzenie ludno ci w wod , to 
jak wykazały badania ankietowe przeprowadzone wiosn  2001 roku 
przez M. liwowskiego (2001), prawie wszyscy mieszka cy 
sołectwa korzystaj  z sieci wodoci gowej, któr  wybudowano i 
oddano do u ytku w roku 1998. Woda ta pochodzi z uj cia 
gł binowego w Szadku. 
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Warunki klimatyczne panuj ce na terenie sołectwa nie 
odbiegaj  w sposób zasadniczy od panuj cych w tym regionie 
Polski. Najchłodniejszym miesi cem, według pomiarów 
dokonanych w dziesi cioleciu 1989 - 99, jest luty ( -2,5oC),  
a najcieplejszym - lipiec (+18,0oC). Najwi ksze opady przypadaj  
na okres letni i w najwilgotniejszym miesi cu (lipiec) wynosz  
rednio -dla wspomnianego dziesi ciolecia - około 108 mm, 

podczas gdy najbardziej suchym okresem jest zima, kiedy to 
rednie miesi czne nie przekraczaj  30 mm. Wa nym 

agroklimatycznie wska nikiem jest tzw. okres wegetacyjny, czyli 
liczba dni z redni  temperatur  dobow  powy ej + 5o C.  
W przypadku omawianego obszaru jego warto  wynosi około  
220 - 225 dni, co jest wielko ci  nieco wy sz  od redniej krajowej. 

Ostatnim z elementów przyrodniczych istotnych z punktu 
widzenia działalno ci człowieka jest szata ro linna. Najwa niejsze 
znaczenie maj  tu kompleksy le ne. Na terenie sołectwa Boczki 
wyst puj  dwa nieco wi ksze skupiska le ne nale ce do lasów 
pa stwowych. Zajmuj  one powierzchni  blisko 70 ha czyli około 
1,1% powierzchni całej omawianej jednostki. Pierwsze z nich, 
nale ce do Nadle nictwa Podd bice, o powierzchni około 53 ha 
jest lasem sosnowym lub sosnowym z domieszk  takich drzew jak 
d b szypułkowy, brzoza czy jodła. Las ten liczy sobie około 60 lat, 
a rednia wysoko  drzew wynosi tutaj 13 - 17 m. Drugi, znacznie 
mniejszy kompleks (około 16 ha), nale y do Nadle nictwa Szadek. 
Podobnie jak w pierwszym przypadku dominuje tu zdecydowanie 
sosna, a tylko  na jego obrze ach spotka  mo na brzoz . 

 
Cechy rodowiska przyrodniczego jakimi charakteryzuje si  

obszar sołectwa mo na okre li  jako korzystne z punktu widzenia 
gospodarczej działalno ci człowieka Niezłej jako ci gleby, 
równinne lub lekko faliste ukształtowanie powierzchni terenu, 
wyst powanie rzeki Pichny nios cej, jak na warunki polskie, 
niezbyt zanieczyszczone wody i odpowiednio długi okres 
wegetacyjny s  czynnikami sprzyjaj cymi funkcjonowaniu 
gospodarki rolnej oraz potencjalnymi mo liwo ciami rozwoju 
działalno ci agroturystycznej. 
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Cechy społeczno - demograficzne i warunki bytu ludno ci 
Okre lenie dokładnej liczby mieszka ców sołectwa Boczki 

jest trudne. W zale no ci od ródła informacji warto ci te wahaj  
si  w przedziale 264 - 278 osób. Dane z Urz du Gminy w Szadku 
informuj  o 278 mieszka cach, podczas gdy według informacji 
uzyskanych z parafii w Rossoszycy na terenie sołectwa yj  264 
osoby. Z kolei według bada  ankietowych przeprowadzonych przez 
M. liwowskiego (2001) w pierwszym kwartale 2001 r., na 
analizowanym obszarze mieszkało 271 osób. Przyczyn  tych ró nic 
s  ró ne kryteria przyj te dla okre lenia rzeczywistej liczby 
ludno ci ( np. dane z Urz du Gminy podaj  osoby zameldowane na 
danym terenie, podczas gdy wyniki bada  ankietowych - liczb  
faktycznie przebywaj cych ). 

G sto  zaludnienia, czyli stosunek liczby osób do 
powierzchni na której zamieszkuj  w sołectwie Boczki wynosi 
nieco ponad 39 osób / 1 km2, co jest warto ci  wy sz  od redniej 
gminnej. W wielu sołectwach - m.in. Reduchowie czy Borkach 
Prusinowskich - warto ci tego wska nika s  znacznie mniejsze  
i wynosz  15 - 20 osób / 1 km2 . 

Spo ród czterech mniejszych jednostek osadniczych 
wchodz cych w skład sołectwa, najwi cej osób – około 57 % - 
mieszka w Boczkach Starych, natomiast najmniej mieszka ców 
maj  Boczki Kolonia – zaledwie 8 osób tzn. niecałe 3 %. Pozostałe 
dwie wsie – Boczki Nowe i Boczki Parcele - zamieszkane s  przez 
prawie identyczn  liczb  osób (nieco ponad 50 mieszka ców w 
ka dej).  

Analiza struktury demograficznej i społecznej mieszka ców 
uwidacznia kilka interesuj cych faktów dotycz cych społeczno ci 
sołectwa Boczki. 
1.  Wska nik feminizacji (liczba kobiet przypadaj ca na 100 

m czyzn) wynosi blisko 99,5, co oznacza, e istnieje 
równowaga mi dzy liczb  kobiet i m czyzn. Jednak  
w poszczególnych grupach wiekowych relacje ilo ciowe mi dzy 
dwoma płciami s  znacznie zró nicowane. W stanowi cej około 
19 % całej ludno ci sołectwa grupie w wieku 
przedprodukcyjnym ( do 16 roku ycia) zdecydowanie 
przewa aj  dziewcz ta (61%), natomiast w ród ludno ci  
w wieku produkcyjnym (17 - 65 lat) i poprodukcyjnym 
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(powy ej 65 lat ) jest nieco wi cej m czyzn (odpowiednio: 53  
i 54 %). 

2.  W ród mieszka ców powy ej 16 roku ycia (210 osób) prawie 
34 % stanowi  osoby w stanie wolnym (panny, kawalerowie, 
wdowy itd.).  

3.  Wykształcenie społeczno ci sołectwa nie odbiega w sposób 
zasadniczy od rednich dla obszarów wiejskich Polski 

rodkowej (rys. 1), cho  warto zwróci  uwag  na fakt, e w ród 
osób powy ej 45 roku ycia a  61% posiada wykształcenie 
podstawowe lub niepełne podstawowe, a tylko 5% - rednie. 
Natomiast młodsza cz  społecze stwa sołectwa (17 - 45 lat) 
charakteryzuje si  znacznie lepszym wykształceniem, gdy  tylko 
28% uko czyło jedynie szkoł  podstawow , a ponad 25% 
uko czyło szkoły rednie lub wy sze. 

Rys. 1. Struktura wykształcenia ludno ci sołectwa Boczki  
(stan na 1. II. 2001 r.) 

ródło : opracowanie autora na podstawie danych z bada  ankietowych 
M. liwowskiego (2001) 

 
4.  Je li chodzi o ródła utrzymania gospodarstw domowych, to jak 

wykazały badania ankietowe, nieco ponad połowa mieszka ców 
(55,5%) deklaruje jedno ródło dochodów, z tego blisko trzy 
czwarte „ yje” z rent lub emerytur. Cho  Boczki s  typowym 
sołectwem rolniczym, tylko co siódma rodzina utrzymuje si  
wył cznie z dochodów uzyskanych we własnym gospodarstwie 
rolnym. Znacz ca cz  badanych osób stwierdza, e dochody 
czerpie z dwu ródeł, a dla 65% z nich głównym jest działalno  
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rolnicza. Nieco dziwnym mo e wydawa  si  fakt, e w wielu 
przypadkach badane osoby stwierdzały, e działalno  we 
własnym gospodarstwie jest dodatkowym, drugorz dnym, 
ródłem utrzymania (dawniej okre lano takie osoby jako 

„dwuzawodowców”). Jedynie niecałe 7% rodzin 
„boczkowskich” uzyskuje, jako główne, dochody pozarolnicze. 
Struktur  zatrudnienia przedstawia  

Rys. 2. Rys. 2. Struktura zatrudnienia ludno ci sołectwa Boczki  
( stan na 1. II. 2001 r.) 

ródło : opracowanie autora na podstawie danych z bada  ankietowych 
M. liwowskiego (2001) 

 
5. Warunki bytu ludno ci okre lane s  nie tylko przez wielko  i 

ródła jej dochodów, ale tak e mi dzy innymi przez warunki 
mieszkaniowe i wyposa enie domów w podstawowe „media”. 
W przypadku sołectwa Boczki sytuacj  w tym zakresie mo na 
okre li  jako niezł . rednia powierzchnia mieszkalna 
przypadaj ca na jednego mieszka ca wynosi 17 m2, co jak na 
„warunki” wsi w Polsce rodkowej jest warto ci  powy ej 
redniej. Wi kszo  obiektów mieszkalnych (73%) 

wybudowano w latach 1946 - 1990, z czego blisko 40% po roku 
1970. Przewa aj  domy parterowe lub jednopi trowe, natomiast 
budynki z wi ksz  liczb  kondygnacji stanowi  niecałe 15% 
obiektów. Obiekty mieszkalne s  w ogromnej cz ci murowane 
(blisko 93%), za  domów drewnianych, zwykle bardzo starych 
jest niecałe 6 %.  
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Mieszka cy sołectwa korzystaj  w znacz cej wi kszo ci  
z wodoci gów, natomiast  tylko 80% posiada łazienk   
i ubikacj . Niestety na wsiach sołectwa brakuje sieci 
kanalizacyjnej, telefonicznej i gazowej.  
 

Funkcje gospodarcze i usługowe 
Stosunkowo korzystne warunki naturalne oraz tradycja 

polskiej wsi zdecydowały, e podstawowym działem gospodarki na 
terenie sołectwa jest rolnictwo. Najlepiej wiadczy o tym struktura 
u ytkowania gruntów. Podobnie jak w całej gminie, równie  i na 
badanym obszarze najwi ksz  powierzchni  zajmuj  u ytki rolne 
(około 81% powierzchni sołectwa), a w ród nich zdecydowanie 
dominuj  grunty orne stanowi ce ponad dwie trzecie terenów 
sołeckich. Struktur  u ytkowania przedstawiono w tabeli 1. 

 
Tab. 1. Struktura u ytkowania gruntów w sołectwie Boczki  

(stan na 1. II. 2001 r.) 
U ytek Powierzchnia 

w ha 
Udział w 

powierzchni 
sołectwa ( w %) 

U ytki rolne 559 80,8 
w tym :  grunty orne 466 67,4 
              u ytki zielone (ł ki i 
pastwiska) 

84 12,1 

              sady i ogrody 9 1,3 
Lasy 92 13,3 
Wody powierzchniowe 6 0,9 
Tereny komunikacyjne 21 3,0 
Tereny osadnicze 11 1,6 
Inne grunty i nieu ytki 3 0,4 
ródło : opracowanie autora na podstawie danych z bada  ankietowych 

M. liwowskiego (2001) oraz informacji z Urz du Gminy w Szadku 
 
Podobnie jak w wi kszo ci polskich wsi, tak e w Boczkach 

niekorzystnie kształtuje si  struktura wielko ci gospodarstw 
rolnych. Zdecydowanie przewa aj  gospodarstwa bardzo małe i 
małe o powierzchni poni ej 10 ha. , a najmniejsze z nich ma 
zaledwie 1,8 ha. Z kolei gospodarstw du ych, jak na warunki 
polskie, tzn. powy ej 15 ha, jest niecałe 15 % (rys. 3). 
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Rys. 3. Struktura wielko ci gospodarstw rolnych w sołectwie Boczki ( stan 
na 1. II. 2001 r.) 

ródło : opracowanie autora na podstawie danych z bada  ankietowych 
M. liwowskiego (2001) 

 
Równie niekorzystn  cech  gospodarki rolnej na omawianym 

terenie jest znaczne rozdrobnienie pól. Jedynie 20 % wszystkich 
gruntów ornych wyst puje w „jednym kawałku”, co oznacza,  
e ponad trzy czwarte terenów wykorzystywanych rolniczo  

i nale cych do jednego gospodarstwa jest podzielonych na kilka 
mniejszych fragmentów. W dodatku cze  rolników z Boczków 
gospodaruje na terenach poło onych poza granicami sołectwa, 
podczas gdy niektórzy mieszka cy s siednich wsi (np. Reduchowa, 
Gór Prusinowskich czy Sikucina) s  wła cicielami gruntów rolnych 
poło onych w Boczkach. 

W strukturze upraw zwraca uwag  nieco wy szy ni  
przeci tnie w Polsce rodkowej udział pszenicy (tab.2), co nale y 
tłumaczy  odpowiednio wi ksz  powierzchni  gleb III klasy 
bonitacyjnej. 

W znacznej cz ci uzyskane zbiory kierowane s  na 
zaspokojenie własnych potrzeb gospodarstw i tylko w niewielkiej 
cz ci trafiaj  na rynki zbytu zlokalizowane głównie na terenie 
gminy ( m.in. do mieszalni pasz, gorzelni czy młyna). Na obszarze 
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sołectwa niestety nie ma adnego punktu skupu produktów 
ro linnych ani zwierz t. 

 
 Tab. 2. Struktura produkcji ro linnej  w sołectwie Boczki  w roku 2000 

Ro lina uprawna Powierzchnia 
w ha 

Udział w produkcji   
ro linnej ( %) 

yto 75 31,9 
Pszenica 69 29,4 
Ziemniaki 56 23,8 
Mieszanki zbo owe 28 11,9 
J czmie  4 1,7 
Owies 3 1,3 

ródło : opracowanie autora na podstawie danych z bada  ankietowych 
M. liwowskiego (2001) oraz informacji z Urz du Gminy w Szadku 
 

Hodowla zwierz t gospodarskich (rys. 4) nie odbiega w swej 
strukturze od typowego obrazu tej działalno ci w gminie. 
Zdecydowanie przewa a chów trzody chlewnej (193 szt.)i bydła 
(115 szt.), a na uwag  zasługuje nieco wi ksza liczba hodowanego 
drobiu, zwłaszcza kur ( rednio 7 sztuk na jedno gospodarstwo).  

Wi kszo  produkcji zwierz cej kierowana jest na 
zaspokojenie własnych potrzeb rolników. Jednym z nielicznych 
przykładów stanowi cych odst pstwo od tej zasady jest 
czternastohektarowe gospodarstwo, w którym hoduje si  mi dzy 
innymi 23 sztuki trzody chlewnej, 16 sztuk bydła i 2 konie.  
Na terenie sołectwa istniej  te  3 pasieki, które licz  ponad 70 uli. 

Dominacja funkcji rolniczej w gospodarce sołectwa nie 
oznacza, e nie prowadzi si  na tym terenie innej działalno ci, cho  
nale y stwierdzi , e pozarolnicze działania gospodarcze s  
znacznie słabiej widoczne. Niewielki udział lasów (13,3% 
powierzchni sołectwa) powoduje, e gospodarka le na nie odgrywa 
tu znaczniejszej roli. Nieco ponad 25 % lasów jest własno ci  
prywatn , a pozostała cz  to lasy pa stwowe nale ce do 
Nadle nictwa Podd bice i Szadek. Gospodarcze wykorzystanie 
drewna z tych lasów nadzorowane jest przez le nictwa w Jamnie  
i Reduchowie, ale zakres tej działalno ci jest bardzo niewielki. 



Przyrodnicze i społeczno-ekonomiczne cechy przestrzeni geograficznej 
sołectwa Boczki w gminie Szadek 

121

Rys. 4. Struktura hodowli zwierz t w sołectwie Boczki (stan na 1. II. 2001 r.) 
ródło: opracowanie autora na podstawie danych z bada  ankietowych  

M. liwowskiego (2001) 
 
Na terenie sołectwa nie wyst puje funkcja przemysłowa,  

a jedyny zakład produkcyjny to rodzinna firma zlokalizowana  
w Boczkach Starych szyj ca skarpety, po czochy i getry.   

 Nieco silniej, cho  równie  w niewielkim stopniu, wyst puje 
funkcja usługowa. W Boczkach Starych, przy drodze Szadek - 
Warta, działa od 10 lat sklep spo ywczo-przemysłowy, którego 
klientami s  przede wszystkim mieszka cy sołectwa zaopatruj cy 
si  tu w artykuły „pierwszej potrzeby”. Je li chodzi o dokonywanie 
zakupów odzie y, obuwia i innych produktów niespo ywczych, to 
wg bada  ankietowych M. liwowskiego, blisko dwie trzecie 
mieszka ców Boczków czyni to w Szadku, około 22% -  
w Sieradzu, a 11% w Zdu skiej Woli. 

Oprócz usług handlowych na omawianym terenie istniej  
jeszcze :punkt wymiany butli gazowych (Shell-Gaz), funkcjonuj cy 
od 4 lat bar oraz punkt biblioteczny, b d cy fili  Gminnej 
Biblioteki w Szadku. Niestety ten ostatni obiekt, tak istotny  
z punktu widzenia pełnionej przez niego funkcji, z powodu 
kłopotów finansowych był - miejmy nadziej , e czasowo - 
nieczynny. 

 
Badania geograficzne dotycz ce przyrodniczych, gospodarczych i 

społecznych aspektów funkcjonowania tak małych jednostek 
administracyjnych jak sołectwa, wydaj  si  by  niezwykle potrzebne. 
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Mog  one dostarczy  przedstawicielom najni szego szczebla decyzyjnego 
(gmina lub powiat) wielu potrzebnych informacji, cz sto niemo liwych do 
uzyskania innymi metodami. Dane te powinny by  pomocne w wielu 
aktualnie realizowanych lub planowanych działaniach lokalnych władz 
samorz dowych i ró nych  słu b odpowiedzialnych za wła ciwe 
funkcjonowanie wielu dziedzin ycia. Nale y spodziewa  si ,  
e badania realizowane od kilku lat w Zakładzie Zagospodarowania 
rodowiska i Polityki Przestrzennej Uniwersytetu Łódzkiego b d  

kontynuowane, a społeczno  Ziemi Szadkowskiej b dzie miała  
mo liwo  zapoznania si  z ich efektami dzi ki „Biuletynowi”. 


