Zagospodarowanie Szadku w opinii mieszka ców miasta
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OD REDAKCJI

Publikacja serii wydawniczej nosz cej tytuł Biuletyn
Szadkowski jest wynikiem współpracy nawi zanej przez władz
samorz dowe Szadku z O rodkiem Europejskiej Polityki
Przestrzennej i Rozwoju Lokalnego Uniwersytetu Łódzkiego.
Zachodz ce w kraju przeobra enia przyniosły radykaln
zmian uwarunkowa rozwoju miast i wsi. Samorz dy lokalne stały
si realnym gestorem przestrzeni lokalnej. Pojawiły si nowe
zadania i nowe zagro enia, ale równie nowe szanse i mo liwo ci
kreowania szybszego rozwoju tych gmin, które potrafi si lepiej
zaadoptowa do aktualnej rzeczywisto ci społeczno-ekonomicznej.
Wa nym stymulatorem rozwoju stała si przedsi biorczo ,
zarówno jednostek, jak i całych społeczno ci lokalnych, ich
zdolno do rozs dnego ryzyka, m dro polityczna, konsekwencja,
pracowito , a przede wszystkim wola sukcesu poparta konkretnym
działaniem.
Jednym z warunków racjonalnego działania jest znajomo
własnych atutów i słabo ci - obiektywne rozeznanie rzeczywisto ci,
na któr składa si zarówno dziedzictwo przeszło ci jak
i współczesne uwarunkowania. I taki jest główny cel tej inicjatywy
wydawniczej – pragniemy aby publikowane w Biuletynie
Szadkowskim materiały pozwoliły mieszka com Szadku i jego
władzom na lepsze poznanie przestrzeni w której egzystuj ,
a konsekwencji przyczyniły si do zrównowa onego i bardziej
efektywnego rozwoju miasta i otaczaj cej gminy.
W Biuletynie b d publikowane prace w formie artykułów,
notatek, b d wi kszych zwartych opracowa monotematycznych
po wi conych problematyce zwi zanej z samym miastem
Szadkiem jak i otaczaj cym regionem, który mo na okre li jako
ziemi szadkowsk . Publikowane prace b d miały charakter
wielodyscyplinarny, obejmuj c ró ne dziedziny wiedzy (prace
geograficzne,
historyczne,
etnograficzne,
ekonomiczne,
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biologiczne, opracowania literackie i inne). Jedynym
wyznacznikiem kwalifikacji danej pracy do druku b dzie jej
odpowiedni poziom merytoryczny i nawi zanie do zagadnie
bezpo rednio zwi zanych z regionem szadkowskim.
Biuletyn b dzie ukazywał si co najmniej raz w roku
w postaci tematycznie ukierunkowanych tomów. Poszczególne
tomy nie b d jednak całkowicie monotematyczne, za obok
problematyki wiod cej, publikowane b d równie aktualne
materiały nie mieszcz ce si w głównym nurcie tematycznym.
Biuletyn Szadkowski jest adresowany do wszelkich osób
zainteresowanych problematyk
tego regionu, m.in. osób
odpowiedzialnych za rozwój społeczno-gospodarczy gminy,
pracowników naukowych, uczniów i studentów, turystów
i mieszka ców tego terenu. Biuletyn b dzie dostarcza materiałów
informacyjnych, a tak e analizy wybranych problemów, a poprzez
to powinien stanowi istotn pomoc w podejmowaniu racjonalnych
decyzji przez władze samorz dowe oraz wszelkie inne instytucje
działaj ce na rzecz rozwoju lokalnego tego terenu. Biuletyn
powinien dobrze słu y promocji gminy w ró nych rodowiskach
gospodarczych, a poprzez to ułatwia nawi zywanie kontaktów
i współpracy z partnerami zewn trznymi przez instytucje i firmy
działaj ce na terenie gminy. Biuletyn b dzie stanowi wa ne ródło
informacji dla potrzeb potencjalnego rozwoju ruchu turystycznego
w gminie. Wreszcie istotn funkcj tego wydawnictwa jest
dostarczanie wiedzy dla nauczycieli i uczniów szkół podstawowych
i rednich w ramach nauczania wiedzy o regionie.
Redakcja zach ca wszystkie zainteresowane osoby do
współpracy i nadsyłania materiałów do ewentualnej publikacji.
Mamy nadziej , i Biuletyn Szadkowski spotka si z yczliwym
przyj ciem ze strony mieszka ców ziemi szadkowskiej oraz innych
zainteresowanych osób. Wierzymy, i publikacja ta słu y b dzie
pogł bieniu to samo ci lokalnej i budowie „małej ojczyzny” w tej
cz ci Polski.
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