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Przestrzennej UŁ oddaje do rąk Czytelnika kolejny tom, poświę-

cony probiercom gospodarki rolno-żywnościowej woj« skierniewi-

ckiego. Położone między wielkimi aglomeracjami miejsko-przemy-

słowymi Warszawy i Łodzi jest ono obecnie, a w przyszłości itac 

się może jeszcze w większym zakresie, ważnym obszarem zaopatrze-

niowym w żywność chłonnych rynków zbytu w pobliskich skupiskach 

ludności miejskiej. To korzystne usytuowanie rynkowe i trans-

portowe jest istotnym składnikiem potencjału gospodarozego wo-

jewództwa. Szczególne walory wynikają z tego dla gospodarki 

rolno-żywnościowej. Postawioną tezę dodatkowo wzmacnia najwięk-

szy wśród województw w Polsce udział użytków rolnych w ogólnej 

powierzchni województwa oraz bogata i długa tradycja rolnicza, 

w tym wyraźna już apeojalizacja w niektórych działach produk-

oyjnyoh.
Szczególnie korzystne warunki rozwojowe ma sadownictwo 

i warzywnictwo. Chłonne rynki konsumpcyjne w najbliższym 

sąsiedztwie i znacznie rozwinięty przemysł przetwórczy zapew-

niają bowiem atały zbyt, a prężne instytuty naukowe w Skier-

niewicach - Weżąoe doradztwo oraz pomoo w dostawach kwali-

fikowanego materiału siewnego i szkółkarskiego. Niemniej ko-

rzystne warunki znajduje chów bydła mlecznego i zwierząt 

rzeźnych. Zapotrzebowanie na mleko i przetwory nabiałowe w 

pobliskich aglomeracjach Warszawy i Łodzi gwarantuje producen-

tom ustabilizowany odbiór wytworzonego towaru, a wielkim zak-

ładom mięsnym w Rawie Mazowieckiej - rytmiczny skup ży>rca.

Wprawdzie warunki fizjograficzne produkcji rolniczej w 

woj. akiemiewiokim wymagają poważnych i systematycznych na-

kładów inwestycyjnych oraz znacznych środków obrotowych, jed-
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produkcji i konsumpcji żywnośoi oraz przetwórstwa powstających 

w rolnictwie surowców zapewniają pełną rentowność ponoszonych 

nakładów. W przypisaniu ważnej roli w akali makroregionalnej o- 

raz regionalnej woj. skierniewickiemu jako producentowi żywności 

niepoślednie znaczenie ma również motywacja społeczna. Aczkol-

wiek niewymierna, nie może znaleźć się poza rachunkiem ekonomicz-

nym.

Prezentowane opracowania stanowią syntetyczne ujęcia posz-

czególnych tematów obszernego studium przeprowadzonego w Zakła-

dzie Gospodarki Przestrzennej UŁ na zleoenie Urzędu Wojewódzkie-

go w Skierniewicach w ramaoh porozumienia miedzy Uniwersytetem 

Łódzkim a tymże Urzędem. Intencją wykonanej pracy jednocześnie 

z poznaniem rzeczywistości jest próba zarysowania ważnyoh ele-

mentów do programu perspektywicznego rozwoju gospodarczego woj. 

skierniewickiego - w interesie zarówno samego województwa jak 1 

oałego makroregionu środkowego Polski.

Zakres treści niniejszego zeszytu został autorom zadany 

przez Zleceniodawcę, który kierował się głównie potrzebą nauko-

wego poznania tych elementów gospodarki rolno-żywnośolowoj w 

woj. skierniewickim, które uznano za przewodnie bądź tei; nie-

dostatecznie dotąd przebadane.
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