
Andrzej Matczak, Anna Małgorzata
Niżnik

Organizacja terytorialna przyszłego
województwa łódzkiego : wyniki
badań przeprowadzonych w sześciu
gminach rejonu sieradzkiego
Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica nr 1,
161-185

1999



Zasięg terytorialny regionu łódzkiego... 161

Łódź, ale znacznie słabsze procentowo niż w wersji poprzedniej. Tym razem 
najsłabsze ciążenie wykazuje kaliska gmina Bolesławiec (43%), a najsilniejsze 
Działoszyn (96%). W oczach elit w tej wersji podziału Łódź nadal utrzymuje 
przodującą pozycję, choć oczywiście procentowo poparcie jest niższe niż 
w wersji 12 województw. Najsłabsze ciążenie do Łodzi w oczach elit 
występuje w Praszce i Bolesławcu (po 50%), a najsilniejsze również w D zia
łoszynie (90%).

Wieluń, 25-tysięczne miasto, o starych tradycjach pełnienia funkcji administ
racyjnej, byl siedzibą księstwa (ziemi), kasztelani, powiatu i obecnie nadal pełni 
funkcje siedziby władz rejonu. M a w pełni ukształtowany charakter miejski, 
a starania aktualnych władz w ciągu kilku ostatnich lat przekształciły go 
w istną „perełkę” i niemal modelowy przykład małego m iasta doskonale 
wykorzystującego okres przekształceń ustrojowych. Pewne kłopoty m ogą się 
pojawić w kwestii rozrostu powierzchni zajmowanej przez urzędy, gdyż obecnie 
rezerwy w istniejących budynkach (odnowionych) są niewielkie. M ogą też być 
kłopoty z wysoko wyspecjalizowaną kadrą, gdyż od wielu lat do m iasta 
powracają tylko nieliczni stąd wywodzący się absolwenci szkół wyższych.

Wieruszów liczący ok. 9 tys. mieszkańców tradycje funkcji adm inist
racyjnych wywodzi od 1955 r., które po 20 latach jednak utracił. Dziś 
miasto nie posiada nawet wszystkich instytucji rejonowych, np. o sprawach 
finansowych decyduje się w Kępnie. In frastruk tura  m iasta  jest słaba, 
gmachy urzędów pochodzą z okresu istnienia tu  siedziby pow iatu i nie 
wydają się zbyt reprezentacyjne. K adry są słabo wykształcone i nieliczne, 
mimo to wola posiadania powiatu pośród elit i mieszkańców jest bardzo 
silna. W przypadku, gdyby nie powstał powiat wieruszowski, zarówno 
m iasto, jak  i okoliczne gminy -  ciążąc ku zachodowi -  prawdopodobnie 
weszłyby do powiatu kępińskiego, mniej prawdopodobna jest opcja wieluńska.

Wieluń posiada dobrze wykształconą strefę oddziaływania przekraczającą 
granice dwóch województw w tym zachodzącą częściowo na  strefę wpływów 
Wieruszowa. Natom iast strefa ciążeń Wieruszowa jest bardzo m ała, obejmuje 
kilka gmin sąsiednich, a planowany powiat będzie powierzchniowo jednym 
z najmniejszych niegrodzkich powiatów kraju.

ZA K O Ń CZ EN IE

Badania ujawniły ogólnie słabą znajomość w społeczeństwie ziemi wieluń
skiej aktualnych tendencji podziału administracyjnego. Niespełna połowa 
respondentów uznała zasadność zmiany podziału administracyjnego Polski, 
prawie 37% określiło ją  jako  niepotrzebną. Pośród elit prawie 57% jest za 
reform ą, prawie 38% przeciw. Największe grupy zwolenników reformy 
zanotowano w miastach o aspiracjach powiatowych -  Wieluniu i Wieruszowie.
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Spośród różnych projektów reformy podziału administracyjnego nieznacznie 
większe uznanie zdobyła wersja trójszczeblowa z powiatem (prawie 42%), 
nad obecnie funkcjonującą wersją dwuszczeblową (ponad 40% ). Elity 
cechowały się odmiennymi preferencjami, dominowali zwolennicy aktualnej 
formy podziału (prawie 49% ) nad zwolennikami wprowadzenia powiatu 
(ponad 44% ).

W przypadku wprowadzenia 12 województw najwięcej respondentów 
opowiedziało się za przynależnością do województwa łódzkiego (ponad 
73%), niemal równe grupy (ponad 13%) poparły dwie inne opcje -  poznańskie 
i katowickie. W grupie elit uzyskano dość podobny wynik -  ponad 74% 
za łódzkim.

W przypadku akceptacji restytucji podziału kraju na 17 województw 
(ponad 65% ) respondentów  opowiada się za województwem łódzkim, 
znacząco mniej zwolenników zyskały opolskie (prawie 13%), poznańskie 
(ponad 11%) i katowickie prawie (11%). W śród elit także dom inują 
zwolennicy województwa łódzkiego (prawie 69%).

N a badanym obszarze ziemi wieluńskiej zdecydowanie dom inują cztery 
ośrodki kandydujące do siedziby władz powiatowych: W ieluń (48%), Wie
ruszów (prawie 29%), Olesno (prawie 12%) i K ępno (prawie 6%). N iew ąt
pliwie głównymi kandydatami są Wieluń i Wieruszów, ale gminy w wojewódz
twie częstochowskim ciążą też do Olesna, a w kaliskim do K ępna.

Wyłaniający się z analizy migracji stałych i czasowych mieszkańców 
ziemi wieluńskiej obraz ciążeń do ośrodków wojewódzkich jest niemal 
zupełnie odmienny od deklarowanego przez respondentów w ankietach. 
Żadna z badanych gmin nie posiada znaczących związków emigracyjnych 
z Łodzią.

Powiat wieluński powinien objąć sieradzkie gminy Pątnów, Działoszyn 
a  prawdopodobnie także kaliskie Łubnice oraz być może częstochowskie 
Praszkę i Rudniki. Powiat wieruszowski, którego powstanie ogólnie należy 
kwestionować, może objąć z badanych gmin Galewice i Bolesławiec, w mniej
szym stopniu Łubnice. Powiat Olesno może starać się o pozyskanie Praszki 
i Rudnik.

Wieluń posiada szeroką dobrze wykształconą strefę oddziaływania prze
kraczającą granice dwóch województw, w tym zachodzącą częściowo na 
strefę wpływów Wieruszowa. N atom iast strefa ciążeń W ieruszowa jest 
bardzo mała, obejmuje kilka gmin sąsiednich, a planowany powiat będzie 
powierzchniowo jednym z najmniejszych niegrodzkich powiatów kraju.

K atedra  G eografii Politycznej 
i Studiów Regionalnych U Ł
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T H E  SPA TIA L RANGE O F T H E  ŁÓ D Ź REG IO N  AND T H E  LO CAL PR EFER E N C E S 
O F T H E  A D M IN ISTRA TIV E D IV ISION IN' TH E W IE LU Ń  AREA 

(Summary)

The reaserch was carried out in the W ieluń area am ong 9 comm unes and  towns. I t dealt 
with social inclinations o f the areas to the potential capitals voivodships (Łódź, Opole, 
Katowice, Częstochowa, Poznań, Kalisz) as weil as to  potential district chief tow ns (Wieluń, 
W ieruszów, K ępno, Olesno, Kluczbork, Pajęczno). The specific o f  the W ieluń area is an 
inclination to the Łódź voivodship and being under influence o f  W ieluń a t the same time.

The reaserch revealed a very poor knowledge o f the inquired population  on the current 
tendency o f the adm inistrative division. Less then a half o f  respondents acknowledged the 
need o f changing the administrative division o f the country, nearly 37%  regarded th at project 
as a needless. Am ong the establishm ent 57%  o f respondents were for the reform , abou t 38% 
were against it. T he largest groups o f followers o f the reform  were in the towns which have 
aspirations to  become district chief towns W ieluń and W ieruszów (each 63% ).

The idea o f three-grade adm inistrative division was slightly m ore popular (42% ) then the 
idea o f tw o-grade division -  40% . The opinion o f the establishm ent was different 49%  of 
the establishm ent prefered two-grade division, 44%  -  three-grade.

In case o f the radical administrative reform  (12 voivodships) m ost respondents declared 
for affiliation to  the Łódź voivodship (over 73%). Two groups (over 13%) were in favour 
o f two different options -  Poznań voivodship and Katowice voivodship. The inquiry among 
the establishm ent gave very similar results. In  case of acceptance o f  the idea o f division the 
country into 17 voivodships m ost respondents were for affiliation to the Łódź voivodships. 
Only 13% of respondents were for Opole voivodship, over 11% for Poznań voivodship, less 
then 11% for Katowice voivodship. Am ong the establishm ent prevailed the adherents o f the 
Ł ódź voivodship (nearly 69%).

In the m atter o f  choice o f the potential district chief town in the W ieluń area  there were 
4 dom inate centres -  W ieluń (48%), W ieruszów (nearly 29% ), Olesno (nearly 12%) and K ępno 
(nearly 6% ). U ndoublally, W ieluń and W ieruszów are the m ain candidates fo r this function 
but the comm unes in Częstochowa voivodship inclinate to  Olesno, and the comm unes in 
Kalisz voivodship inclinate to  Kępno.

The picture o f  inclination to  voivodships appearing from  analysis o f perm anent and 
tem porary m igrations o f the inhabitants o f W ieluń area, is completly different from  declared 
by respondents. N one of the examined comm une has strong m igration connections with Łódź.

As regards inclinations to  districts, the analysis o f  m igration inclinations -  perm anent, 
tem porary and oscillatory does not show so big divergences as in the case o f voivodship (Tab. 5).

In  recapitulation one can asertain th at the W ieluń district should definitely incorporate 
communes such as Pątnów, Działoszyn (the Sieradz voivodship), Łubnice (the Kalisz voivodship) 
and m aybe Praszka, Rudniki (the Częstochowa voivodship). T he W ieruszów district, which 
probably will no t be created could incorporate Galewice, Bolesławiec and m aybe Łubnice. 
The Olesno district can try to gain over Praszka and Rudniki.

The W ieluń influence zone is large clear it crosses the borders o f two voivodship. It even 
encroach a bit on to  W ieruszów influence zone. T he W ieruszów zone is small and the planed 
W ieruszów district will be one o f the smallest in the country.
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O RGANIZACJA TERYTORIALNA 
PRZY SZŁEG O  W O JEW Ó D ZTW A  ŁÓD ZK IEG O  

(WYNIKI BADAŃ PR ZEPR O W A D ZO N Y CH  W SZEŚC IU  GM INACH 
R E JO N U  SIERADZKIEGO)*

W yniki badań  kwestionariuszowych przeprowadzonych wśród 600 osób oraz rzeczywiste 
powiązania ludności zamieszkującej sześć jednostek lokalnych zachodniej części województwa 
sieradzkiego stanowią treść artykułu. Badania podjęto w związku z przyszłymi zmianami 
podziału administracyjnego kraju.

W niniejszym artykule przedstawiono wyniki reprezentacyjnych badań 
kwestionariuszowych przeprowadzonych w lipcu 1996 r. nad  percepcją 
przyszłych zmian podziału administracyjnego kraju wśród mieszkańców 
zachodniej części województwa sieradzkiego. Weryfikację w ten sposób 
otrzymanego obrazu opinii i deklaracji respondentów co do przynależności 
ich ośrodków lokalnych do przyszłych jednostek administracyjnych, wojewódz
kich i powiatowych, przeprowadzono na podstawie badań rzeczywistych 
ciążeń ludności zamieszkującej badane jednostki lokalne w zakresie usług, 
obrotu towarowego i migracji**.

CHARAKTERYSTYKA R E SPO N D EN TÓ W

W  badaniach uczestniczyło łącznie 600 osób, w każdej z badanych gmin 
po 100 osób (w tym dziesięć osób lokalnego establishmentu i 90 osób 
spośród pozostałych mieszkańców). Objęto nimi następujące gminy: Gosz

* W ywiady i kwerendę przeprowadzili w trakcie ćwiczeń terenowych z geografii społeczno- 
-ekonomicznej studenci II roku studiów stacjonarnych geografii w 1996 r. (T. Kos, K . Kowalczyk, 
M . Kowalczyk, M . Koźraa, A. Krasowska, P. Krawczyk, R . K rysiak, K . K ubiak , A. Kuc, 
M. K uchta, M . Lam precht, A. Lasota, M . Lewandowska, M . Lorenczak, M . M ichałus, 
C. Peda) pod kierunkiem  A. M atczaka i A. M . Niżnik.

** W yniki b adań  kwestionariuszowych opracow ał A. M atczak, na tom iast m ateriały  
pozyskane poprzez kwerendę w szkołach i w gminnych urzędach ewidencji ludności opracow ała 
A. M . Niżnik.
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czanów, W arta, Błaszki, Wróblew, Brąszewice, Klonowa. W przebadanej 
populacji przeważali mężczyźni nad kobietami (odpowiednio 53,2% i 46,8%). 
Wśród respondentów dominowały osoby w wieku 26-45 lat, których udział 
wyniósł 54,3%. Drugą pod względem liczebności grupę stanowiły osoby 
w wieku 45-65 lat, na które przypadło 25,3%. Mniejszy już udział miało 
najmłodsze pokolenie „dorosłych” w wieku 18-25 lat, uczestniczące w badaniu 
w 16,2%. N atom iast najniższy udział wzięły osoby w wieku emerytalnym 
(66 i więcej lat), które stanowiły 4,2%  ogółu respondentów. Odchylenia 
w ustalonej liczebności ankietowanych w wymienionych grupach wieku 
w poszczególnych gminach były stosunkowo niewielkie.

Przedstawiona struktura płci i wieku zarówno w badaniach percepcyjnych 
dotyczących poglądów na temat planowanych zmian podziału administracyj
nego kraju, jak  i w badaniach rejestrujących aktualne ciążenia mieszkańców 
badanych gmin w zakresie usług, obrotu towarowego i migracji jest jak 
najbardziej prawidłowa. Pozwala ona w dostatecznym stopniu i w sposób 
reprezentatywny poznać zarówno opinie na tem at wyobrażanych sobie 
ciążeń do przyszłych ośrodków administracyjnych, jak i aktualnie istniejących, 
rzeczywistych związków z obecnymi i potencjalnymi ośrodkami wojewódzkimi 
i powiatowymi.

Pod względem wykształcenia struktura ankietowanych charakteryzuje 
się stosunkowo dużą nadreprezentacją -  jak na warunki wiejskie -  osób 
posiadających wykształcenie wyższe (12,8%) i półwyższe (5,8%) oraz śre
dnie (45,0%). Osoby z wymienionym poziomem wykształcenia stanowiły 
łącznie 63,6% respondentów. W ynikało to częściowo z założeń m etodolo
gicznych badań ankietowych, które świadomie preferowały osoby z tych 
poziomów wykształcenia. Pojawia się w tym zakresie pewna prawidło
wość, że gminy m ające swoje cen tra  w m ałych m iastach  lub leżące 
w bezpośrednim sąsiedztwie większego m iasta (gminy: W arta , Błaszki, 
Wróblew) m ają wśród respondentów większy od przeciętnego udział osób 
z wykształceniem średnim i wyższym, natom iast gminy wiejskie i leżące 
peryferyjnie w stosunku do większych ośrodków miejskich (gminy: Gosz
czanów, Brąszewice, Klonowa) m ają wśród ankietowanych mniejszy od 
przeciętnego dla badanego obszaru udział osób ze średnim i wyższym 
wykształceniem, a jednocześnie znacznie wyższy osób z wykształceniem 
poniżej średniego.

T aka struktura wykształcenia respondentów oparta  na nadreprezentacji 
osób ze średnim i wyższym wykształceniem -  z natury rzeczy -  będących 
bardziej „ruchliwymi” intelektualnie i przestrzennie oraz prezentujących 
bardziej proreform atorskie postawy, powoduje uzyskanie bardziej optymis
tycznych ocen co do celowości zmian podziału administracyjnego kraju, jak 
i zawyża liczbę rzeczywistych kontaktów  całej społeczności badanych gmin 
z obecnymi i potencjalnymi ośrodkami wojewódzkimi i powiatowymi.
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Dość charakterystyczna jest też struktura zatrudnienia ankietowanych. 
Obrazuje ona zachodzące w Polsce zmiany ustrojowo-gospodarcze. Z  prywat
nym sektorem gospodarczym było związanych na obszarze badanych gmin 
45,4% respondentów, natomiast z państwowym i spółdzielczym już tylko 
34,1%. W śród badanych bezrobotni stanowili tylko 7,8% , natom iast eme
ryci/renciści i uczący się po 6,3%. Charakterystyczny jest też wśród respon
dentów niski udział rolników (15,7%). Najwyższy jest on w gminach, 
w których centrami są wsie (Goszczanów, Brąszewice, K lonowa) i wynosi 
20-27% , a najniższy w Warcie, Wróblewie i Błaszkach (5-12% ). Ankietowani 
z trzech bardziej peryferyjnie położonych gmin: Goszczanowa, Brąszewic 
i Klonowej m ają wśród zatrudnionych niższe udziały w sektorach: prywatnym, 
państwowym i spółdzielczym oraz wśród młodzieży uczącej się, natom iast 
wyższe wśród bezrobotnych w stosunku do trzech pozostałych gmin. 
Niezależnie od sygnalizowanego zróżnicowania międzygminnego w strukturze 
zatrudnienia respondentów, należy podkreślić, że i ta  struktura w ponad 
przeciętnym stopniu warunkuje postawy proreform atorskie, a zatem obraz 
opinii na tem at planowanych zmian podziału administracyjnego rysuje się 
bardziej optymistycznie, niżby można było się tego spodziewać w rzeczywistości 
przy uwzględnieniu opinii wszystkich mieszkańców badanych gmin. W ydaje 
się jednak, że sygnalizowane odchylenia od przeciętnej dla terenów wiejskich 
w zakresie struktury wykształcenia i zatrudnienia respondentów , k tóre 
w sumie nie są zbyt wielkie, nie są w stanie w zasadniczy sposób zniekształcić 
struktury i kierunków preferencji i ciążeń przestrzennych mieszkańców 
badanych gmin.

W YNIKI BADAŃ O P IN II CZ ŁO N K Ó W  LOKA LNY CH SPO Ł E C Z N O Ś C I 
NA  TEM A T PO D ZIA Ł U  A D M IN ISTRA CY JN EG O  K RAJU 

I PR ZY N A LEŻ N O ŚC I IC H  GM IN 
DO PO TE N C JA LN Y C H  W O JE W Ó D Z T W  I PO W IA TÓ W

Zdecydowana większość respondentów (59,2%) jest zdania, że zmiany 
obecnego podziału administracyjnego kraju są niepotrzebne, a dalsze 13,5% 
ankietowanych nie m a w tym względzie zdecydowanych poglądów (tab. 1). 
Zaledwie 27,3% badanych uważa, że zmiana aktualnego podziału adminis
tracyjnego Polski jest potrzebna. W tym zakresie zaznacza się wyraźnie 
zróżnicowanie opinii pomiędzy lokalnymi establishmentem a  pozostałymi 
mieszkańcami. Respondenci należący do lokalnego establishmentu aż w 70% 
uważają, że zmiany aktualnego podziału terytorialnego kraju są niepotrzebne, 
zaledwie 10% nie m a w tym względzie jasnego poglądu, a tylko 20% 
lokalnego establishmentu uważa, że zmiana obecnego podziału adm inist
racyjnego Polski jest potrzebna. N atom iast opinia pozostałych mieszkańców
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badanych m iast i gmin co do celowości wprowadzenia nowego podziału 
administracyjnego jest bardziej stonowana, aniżeli lokalnego establishmentu. 
Jednak nadal 58% badanych uważa zmiany podziału terytorialnego kraju 
za niepotrzebne, a 13,9% nie m a w tym względzie zdania. Zaledwie 28,1% 
ankietowanych uważa zmianę obecnego podziału adm inistracyjnego za 
potrzebną.

Przedstawione opinie respondentów na tem at zmian podziału adm inist
racyjnego kraju są wyraźnie powiązane z ich wiekiem i wykształceniem, 
a  poprzez nie również z ich zawodem. W yraźna jest tutaj ogólna tendencja, 
że im ankietowany starszy i gorzej wykształcony, tym w swoich opiniach 
na tem at ewentualnej zmiany podziału administracyjnego jest bardziej 
konserwatywny, wyraża ogólnie opinię, iż zmiany te są niepotrzebne. 
I odwrotnie, młodzi respondenci, najczęściej ze średnim wykształceniem, 
częściej widzą konieczność zmian bądź też wypowiadają się mniej zdecydo
wanie (blisko 1/4 najmłodszych respondentów nie m a zdania na temat 
zmiany podziału administracyjnego) aniżeli starsi.

Największa liczba ankietowanych opow iada się za dwustopniowym  
podziałem administracyjnym kraju (tab. 1). Tacy respondenci stanowili 
59,7%, dalsze 13,3% w tej kwestii nie miała zdania. N atom iast zwolennicy 
trójszczeblowego podziału terytorialnego, włączającego powiat, stanowili 
zaledwie 27% badanych. W  tym zakresie wystąpiła duża rozbieżność opinii 
pomiędzy lokalnym establishmentem a pozostałymi mieszkańcami. Lokalny 
establishment w wyższym stopniu preferuje dwuszczeblowy podział adminis
tracyjny kraju, opowiada się za nim 78,3% ankietowanych, aniżeli pozostali 
mieszkańcy, za którym opowiedziało się 57,4% tych respondentów. W śród 
lokalnego establishmentu było zaledwie 11,7% zwolenników trójszczeblowego 
podziału administracyjnego kraju, gdy tymczasem wśród pozostałych miesz
kańców 28,7%. Stosunkowo niedużo respondentów, tak wśród establishmentu 
jak  i pozostałych mieszkańców, nie miało w tym zakresie zdania, w granicach 
10-13,7%.

Poszukując wyjaśnienia zaprezentowanego rozkładu opinii w zakresie 
formy podziału administracyjnego kraju, wydaje się, że należy odwołać się 
do struktury wieku, wykształcenia i miejsca pracy respondentów, poziomu 
„zurbanizowania zawodowego” gmin oraz lokalnych tradycji i związanego 
z tym zadowolenia lub nie z obecnego podziału terytorialnego Polski. Otóż 
im starsi respondenci i gorzej wykształceni, tym więcej wśród nich zwolenników 
dwuszczeblowego podziału administracyjnego kraju. Za trójszczeblowym 
podziałem opowiadają się w największym procencie (30,5-32,6% ) najmłodsi 
badani (do 25 roku życia) oraz ci, którzy aktywnie i świadomie przeżyli 
okres „Solidarności” i dziś są w wieku 45-65 lat.

Respondenci, którzy uważali zmianę obecnego podziału administracyjnego 
kraju za niepotrzebną, na ogół nie chcieli się wypowiadać o przynależności



Opinie respondentów co do  celowości i form y przyszłych zmian podziału adm inistracyjnego kraju (w % )

Gminy

Zm iana obecnego podziału administracyjnego kraju F o rm a podziału adm inistracyjnego kraju

potrzebna niepotrzebna nie wiem ogółem
dwu-

szczeblowy
tró j

szczeblowy nie wiem ogółem

Goszczanów 22,0 58,0 20,0 100,0 51,0 27,0 22,0 100,0
W arta 44,0 45,0 11,0 100,0 48,0 45,0 7,0 100,0
Błaszki 26,0 60,0 14,0 100,0 57,0 27,0 16,0 100,0
Wróblew 26,0 58,0 16,0 100,0 57,0 18,0 22,0 100,0
Brąszewice 24,0 70,0 6,0 100,0 57,0 25,0 6,0 100,0
Klonowa 25,0 64,0 11,0 100,0 76,0 20,0 4,0 100,0

Ogółem 27,3 59,2 13,5 100,0 59,7 27,0 13,3 100,0

Ź r ó d ł o :  Zestawiono na podstaw ie badań ankietowych.
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ich gmin do przyszłych województw. Jednak zdecydowanie proszeni przez 
ankieterów o wyrażenie w tej sprawie swojej opinii, najczęściej wskazywali 
oni preferowane województwo na zasadzie mniejszego zła, jeśli zmiana 
podziału administracyjnego nastąpi niezależnie od ich woli.

Pierwszy z wariantów podziału administracyjnego Polski przyjmuje 
powstanie 12 województw. W tym układzie mieszkańcy badanych gmin 
mogli zadeklarować przynależność do przyszłego województwa łódzkiego 
lub poznańskiego. Ogólnie biorąc, ankietowani w większości opowiedzieli 
się za przynależnością do województwa łódzkiego (56,3%). Jednak znaczna 
część respondentów wybrała poznańskie (42,2%). W ystąpiły tutaj duże 
różnice pomiędzy opinią lokalnego establishmentu a pozostałymi m ieszkań
cami. Otóż lokalny establishment optuje w 70% za województwem łódzkim, 
przy 3,3% nie mających zdania w tym względzie, natomiast za przynależnością 
do poznańskiego tylko 26,7%. Inaczej ten problem  wygląda w opinii 
pozostałych mieszkańców. Za przynależnością do województwa łódzkiego 
opowiada się 54,7% badanych, a za przynależnością do poznańskiego 44% . 
Udział niezdecydowanych wyniósł tylko 1,3% i był nieistotny.

Pomiędzy respondentami pochodzącymi z badanych gmin występują 
w tym zakresie również znaczne zróżnicowania opinii (rys. 1). O tóż an
kietowani z Goszczanowa (79%) i Błaszek (72%) wyraźnie skłaniają się do 
przyszłego województwa poznańskiego. W przypadku W arty rozkład opinii 
na  ten tem at przynależności do jednego z dwóch przyszłych województw 
jest niemal identyczny, z niewielką jednak przewagą łódzkiego. N atom iast 
respondenci zamieszkujący we Wróblewie (90,1%), Brąszewicach (70%) 
i Klonowej (74%) wyraźnie opowiadają się za przynależnością do wojewódz
twa łódzkiego (rys. 1).

Opinia badanych co do przynależności ich gmin do jednego z województw 
w przyszłym podziale administracyjnym kraju w wariancie 17 województw 
praktycznie w niczym się nie różni od odpowiedzi dotyczących wariantu 
podziału na  12 województw. M ożna domniemywać, że w ariant podziału na 
12 czy 17 województw jest postrzegany w badanych gminach identycznie 
i w zasadzie nie był on przez respondentów rozróżniany.

Inny rozkład preferencji wśród ankietow anych m ieszkańców sześciu 
badanych gmin co do przynależności do województw w przyszłym podziale 
wystąpił w przypadku wariantu przewidującego podział administracyjny 
Polski na 25 województw. W tym przypadku respondenci mogli wybierać 
pomiędzy województwami łódzkim i kaliskim. W 50,7% wybrali województwo 
łódzkie, natom iast kaliskie w 47,8%, a więc w przekroju całego badanego 
regionu w zasadzie opinie rozłożone były niemal równo. M ożna jednak 
zaobserwować wyraźne różnice w opiniach lokalnego establishmentu i pozo
stałych mieszkańców. Otóż lokalny establishment wyraźnie opowiada się za 
przynależnością do województwa kaliskiego (53,3%), tylko 43,3% optuje za
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Rys. 1. Preferowana przynależność respondentów do  przyszłych województw 
w wariancie podziału terytorialnego Polski n a  12 województw

przynależnością do łódzkiego. Tymczasem pozostali mieszkańcy preferują 
raczej przynależność do województwa łódzkiego (51,5%) aniżeli do kaliskiego 
(47,2%).

Zróżnicowanie opinii respondentów pochodzących z poszczególnych 
gmin jest znaczące, m ożna wskazać tu na trzy grupy opinii (rys. 2). Jedynie 
lokalny establishment i mieszkańcy gminy W róblew (ok. 90% ) zdecydowa
nie optują za województwem łódzkim. N atom iast za przynależnością do 
województwa kaliskiego w mniejszym lub większym stopniu skłaniają się 
respondenci z pozostałych gmin. W sposób zdecydowany za przynależnoś
cią do przyszłego województwa kaliskiego opowiada się niemal w jed
nakowym stopniu lokalny establishment, jak  i pozostali mieszkańcy gminy 
Błaszki. W przypadku pozostałych gmin ankietowani mieszkańcy i lokalny 
establishm ent optuje niemal w równym stopniu za przynależnością do 
województwa łódzkiego jak  i kaliskiego, jednak z niewielką preferencją 
łódzkiego.

W tym przypadku m ożna obserwować, jak  w świadomości lokalnego 
establishmentu i pozostałych mieszkańców konkuruje postrzeganie „bliskiego 
i swojskiego” , ale małego K alisza z „wielką i chyba bardziej odległą
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Rys. 2. Preferowana przynależność respondentów do  przyszłych województw 
w warunkach podziału terytorialnego Polski n a  25 województw

cywilizacyjnie”  Łodzią. M ożna stwierdzić, że w m iarę „drobniejszego” 
podziału administracyjnego kraju na województwa, lokalne społeczności 
mocniej popierają i akceptują takie miasta jak Kalisz na ośrodki wojewódzkie.

Jak już zaznaczono, większość respondentów była przeciwna zmianom 
podziału administracyjnego kraju, a  zwłaszcza w prow adzeniu podziału 
trójszczeblowego, tj. powiatów. N a zdecydowaną prośbę ankieterów wska
zywano jednak ośrodki, w których m ogą powstać powiaty i do których 
-  na zasadzie mniejszego zła -  powinny przynależeć ich gminy.

T raktując respondentów ze wszystkich sześciu badanych gmin łącznie, 
okazuje się, że za przynależnością do powiatu sieradzkiego opowiada się 
ponad 2/3 ogółu ankietowanych osób (68,8%). Przyszły powiat kaliski 
zgromadził ok. 20% respondentów, a  turecki ok. 8% . Pozostałe powiaty: 
wieruszowski, wieluński, ostrzeszowski wskazywane przez badanych zgro
m adziły odpowiednio 0,2, 1,0 i 2,2% wskazań. Bardziej zdecydowany 
w swoich preferencjach odnośnie do ośrodków powiatowych był lokalny 
establishment, który uwzględnił w swoich opiniach tylko trzy możliwości: 
w 74,6% wskazał na powiat sieradzki, w 18,6% kaliski i w 6,8% turecki. 
Pozostali mieszkańcy uwzględnili w swoich opiniach również możliwość
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przynależności ich gmin do powiatów: wieruszowskiego (0,2%), wieluńskiego 
(1,1%) i ostrzeszowskiego (2,5%).

Opinie ankietowanych mieszkańców poszczególnych gmin na tem at 
ewentualnej przynależności do pow iatów  różniły się wyraźnie od tego 
łącznego wzorca (rys. 3). Praktycznie biorąc m ożna uważać, że z powiatem- 
sieradzkim są związane tylko cztery gminy, z sześciu badanych. Mieszkańcy 
W arty, W róblewa, Brąszewic i Klonowej w ponad 80% pragną, aby ich 
gminy znalazły się w przyszłym powiecie sieradzkim. Niewielu mieszkańców 
z wymienionych gmin uwzględniło ewentualną przynależność do powiatów: 
kaliskiego, wieluńskiego, ostrzeszowskiego i wieruszowskiego. N atom iast

•
pow. Turek

pow. Kalisz

pow. Ostrzeszów ^

pow. Sieradz

pow. Wieruszów

Rys. 3. Preferowana przynależność respondentów do  przyszłych powiatów  
w wariancie trójszczeblowego podziału terytorialnego Polski
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lokalny establishment z tych czterech gmin w 90-100% byi zdecydowany, 
aby ich gminy weszły w obręb przyszłego powiatu sieradzkiego. W przypadku 
mieszkańców i lokalnego establishmentu z Błaszek obserwowano również 
zdecydowane postawy, w 77,8-90,0%  wykazano chęć wejścia w skład 
pow iatu kaliskiego. W tym względzie preferencje m ieszkańców  gminy 
Błaszki na rzecz powiatu kaliskiego są wyraźne i nie budzą żadnych 
wątpliwości. Nieco bardziej skom plikow ana jest sytuacja w przypadku 
gminy Goszczanów. Wypowiedzi respondentów, w tym lokalnego establi
shm entu, w 4CM5% optują za powiatem tureckim. Jednak na  terenie 
Goszczanowa niemal rów norzędna wielkościowo grupa ankietow anych, 
łącznie z lokalnym establishmentem wypowiada się za przynależnością ich 
gminy do powiatu sieradzkiego (36,7-40,0%). Są także zwolennicy włączenia 
gminy do przyszłego powiatu kaliskiego, ale ci stanowią 17,8-20,0% ogółu 
respondentów. W świetle tych badań gmina Goszczanów stanowi klasyczny 
przykład obszaru przenikania się wpływów tych trzech potencjalnych ośrodków 
powiatowych, z niewielką przewagą Turku.

Interesujący jest tutaj problem czynników, k tóre spowodowały u an
kietowanych określone wyżej preferencje. Najważniejszym czynnikiem wska
zującym na przynależność danej gminy do wybranego powiatu było dogodne 
położenie komunikacyjne potencjalnego ośrodka powiatowego. Podkreśliło 
go blisko 1/3 ogółu respondentów, zarówno lokalnego establishmentu jak 
i pozostałych mieszkańców. Drugim było przyzwyczajenie do istniejących 
już kontaktów  z potencjalnym ośrodkiem powiatowym, wskazało go nieco 
ponad 1/4 respondentów. Istotnym  czynnikiem była tradycja wcześniej 
pełnionej funkcji podziału administracyjnego oraz dobre wyposażenie poten
cjalnego ośrodka powiatowego w usługi. Za tymi czynnikami optowało 
blisko 1/5 respondentów. Pozostałe czynniki miały już tylko znikomy wpływ 
na wskazania przez ankietowanych potencjalnych ośrodków powiatowych.

RZECZY W IST E PO W IĄ ZAN IA M IESZK A Ń C Ó W  
W  ZA K RE SIE USŁUG, O B RO TU  TO W A RO W EG O  I  M IG R A C JI 

Z  AKTUALNYM I I PO T EN C JA L N Y M I O ŚROD KA M I 
W O JEW Ó D Z K IM I I PO W IA TO W Y M I

W celu weryfikacji subiektywnych opinii i deklaracji ludności badanych 
gmin co do przynależności ich do potencjalnych ośrodków wojewódzkich 
i powiatowych zbadano ich rzeczywiste powiązania w zakresie usług, obrotu 
towarowego i migracji.

Usługi o wysokim stopniu specjalizacji, jakie są świadczone mieszkańcom 
badanych gmin przez lekarzy specjalistów, prawno-sądowe, kulturalne itp. 
w Sieradzu, są dominujące, bowiem respondenci tam zaspokajają potrzeby
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kulturalne w 54,7%, a prawno-sądowe 95,7%. W tym zakresie istotną rolę 
odgrywa Łódź, w której realizuje swoje potrzeby od 1,2% (sprawy prawno- 
-sądowe) do 22,4% (usługi rozrywkowo-kulturalne) respondentów. W świad
czeniu specjalistycznych usług rola Kalisza i Poznania jest niewielka, łącznie 
realizuje w nich swoje potrzeby poniżej 10% ankietowanych. Również 
ośrodki lokalne świadczące wyspecjalizowane usługi (2,5-8,6% ) nie są 
żadnym konkurentem  dla Sieradza. Zróżnicowanie pomiędzy mieszkańcami 
badanych gmin (według miejsca ich zamieszkania) w zakresie korzystania 
z wymienionych usług w Sieradzu i konkurujących ośrodkach, a zwłaszcza 
w Kaliszu, jest niewielkie. Jedynie badani z Blaszek wyraźniej ciążą w kierunku 
K alisza. D la respondentów  z pozostałych gmin Sieradz jest centrum , 
w którym zaspokajają oni swoje potrzeby z zakresu leczenia, prawa, kultury 
i rozrywki. Rola Łodzi w tym względzie jest niewspółmiernie ważniejsza dla 
ankietowanych z tych sześciu gmin aniżeli Poznania.

Ośrodkiem podstawowym dla dokonywania ważniejszych zakupów przez 
mieszkańców badanych gmin jest Sieradz (56,3% respondentów). N a drugiej 
pozycji znajduje się Kalisz, ale z wielokrotnie mniejszym udziałem an
kietowanych (15,9%). Istotnym ośrodkiem handlowym dla mieszkańców 
badanych gmin jest też Łódź (9,6% respondentów). W  tych trzech ośrodkach 
łącznie aż 81,8% mieszkańców badanych gmin deklarow ało realizację 
ważniejszych zakupów. W obsłudze handlowej mieszkańców istotną rolę 
pełnią mniejsze ośrodki lokalne, takie jak własne miejscowości czy m iasta 
rzędu: Turek (4,3%), Wieluń (1,3%) i in. N atom iast w wielkich ośrodkach 
wojewódzkich Poznania czy Wrocławia, które są bardziej oddalone, ważniejsze 
zakupy dokonywane są sporadycznie (udział poniżej 1%). Pomiędzy miesz
kańcami występują jednak pewne różnice. Respondenci z Goszczanowa 
w 22,4% dokonują ważniejszych zakupów w Turku i w 17% w pozostałych 
ośrodkach lokalnych, ale na Sieradz przypada 39,5%, Kalisz 13,1% i Łódź 
8%. Podobnie ankietowani z Błaszek częściej dokonują ważniejszych zakupów 
w Kaliszu (42%) niż w Sieradzu (35%), ale różnica nie jest tu duża. 
Mieszkańcy czterech pozostałych gmin w ponad połowie przypadków  
(60,7-76,3% ) ważniejsze zakupy realizują w Sieradzu. Z  Ł odzią  jako  
centrum  handlowym najsilniejsze związki m ają gminy miejsko-wiejskie: 
W arta (17,8%) i Błaszki (11,1%), natom iast z okolicznymi środkam i 
lokalnymi gminy typowo wiejskie: Goszczanów (39,4%), K lonow a (21%).

Bardziej rozproszone przestrzennie są kontakty mieszkańców badanych 
gmin z potencjalnymi centrami województw i powiatów w zakresie edukacji 
własnej lub rodziny. Ogólnie respondenci wskazali, że w 38,3% przypadków 
korzystali z edukacji w szkołach Sieradza, w 17,5% -  w Łodzi, 7,8% 
-  w Kaliszu, natom iast w Poznaniu tylko 2,7%. Również w ażną rolę 
w zakresie szkolnictwa odgrywały ośrodki lokalne, które obsługiwały 1/3 
zainteresowanych respondentów. Zróżnicowanie międzygminne jest podobne
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jak  w przypadku dokonywania ważniejszych zakupów. W kwestii edukacji 
Blaszki bardziej skłaniają się do Kalisza (26,4%) aniżeli Sieradza (20,9%), 
ale za to w ielokrotnie silniej do Łodzi (25,7%) niż Poznania (4,3%). 
Natom iast mieszkańcy Goszczanowa m ają w większym stopniu rozproszone 
powiązania edukacyjne, które rozkładają się pomiędzy Sieradz, Łódź, 
Turek, K alisz i pozostałe ośrodki lokalne, jednak  z zaznaczającą się 
przewagą Sieradza (25,5%). W przypadku respondentów z pozostałych 
gmin przewaga Sieradza jako centralnego ośrodka edukacji jest bezsporna. 
W edukacji mieszkańców badanych gmin znacznie większa jest też rola 
Łodzi aniżeli Poznania. Respondenci z W arty w 27,7% wskazywali w tym 
zakresie na kontakty z Łodzią, a z Poznaniem tylko w 11,8%, podobnie 
było z mieszkańcami Błaszek (odpowiednio 25,7 i 4,3% ) i W róblewa 
(33,3 i 0%).

Przedstawione ciążenia w dziedzinie edukacji uzyskane w wyniku ba
dań ankietowych zweryfikowano dodatkow o poprzez kwerendę we wszyst
kich typach szkół znajdujących się na terenie badanych gmin, spisując 
liczbę uczniów/absolwentów i miejscowości docelowe ich dojazdów/wyjaz
dów do szkół specjalistycznych stopnia ponadpodstawowego oraz na stu
dia. W 1996 r. na 478 absolwentów szkól podstawowych i uczniów szkół 
średnich aż 65,1% dojeżdżało do szkół w Sieradzu, do Kalisza już tylko 
4,3% , Wielunia 3,8%, Turku 22,7%  i Zduńskiej Woli 0,8%. Najwięcej 
osób z badanego obszaru wyjechało na studia wyższe do Łodzi (7,4%), 
Poznania (3,8%), W rocławia (1,8%). Z sześciu przebadanych gmin tylko 
z gminy Goszczanów więcej osób dojeżdżało do Kalisza (13) i Turku (13) 
aniżeli do Sieradza (7). Z  W róblewa do szkół w Sieradzu dojeżdżało 
87,5% uczniów, a z W arty 73,7%. Z gminy Błaszki 28,0% młodzieży 
dojeżdża do szkół w Sieradzu, 30% do szkół wyższych w Łodzi, a po 
14% uczniów i studentów do Kalisza i Poznania. Podobny rozkład wyjaz
dów do szkół obserwowano w Klonowej, gdzie 55% uczniów dojeżdżało 
do Sieradza i 38% do Wielunia. Wyniki przeprowadzonej kwerendy po
twierdzają dom inującą pozycję Sieradza (65,1%) jako centrum kształcenia 
ponadpodstawowego oraz stosunkowo wysoką rangę szkolnictwa lokal
nego (12,9% ), głównie szkoły ponadpodstaw ow e o profilu  rolniczym. 
Podkreślają również w tym zakresie blisko dw ukrotną przewagę Łodzi 
(7,5%) nad Kaliszem (4,2%) i Poznaniem (3,8%). W układzie lokalnym 
występuje też duże rozproszenie dojazdów młodzieży do szkół ponadpod
stawowych z Goszczanowa i Błaszek, co znajduje wyraz w badaniach 
ankietowych. A zatem przeprowadzona w tym zakresie kwerenda potwier
dza otrzymane wyniki w badaniu ankietowym.

W zakresie obsługi w proste formy usług, dojazdów do pracy, sprzedaży 
produktów  i wyjazdów na targi, zaopatrzenia w środki produkcji i obsługi 
technicznej dużą rolę odgrywają ośrodki lokalne, na  które przypada od
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39,6% (zaopatrzenie w środki produkcji) do 78,1% (dojazdy do pracy). 
R ola Sieradza jako ośrodka obsługi jest tu mniejsza, od 20,3% (dojazdy 
do pracy) do 47,1% (w proste usługi). Tym niemniej Sieradz w stosunku 
do Kalisza i pozostałych, traktowanych pojedynczo, ośrodków  lokalnych 
m a pozycję dominującą. Jedynie dla mieszkańców Blaszek zaznacza się 
w zakresie wymienionych form  obsługi w spóldom inująca z Sieradzem 
pozycja K alisza. N atom iast d la respondentów  z Goszczanow a pozycja 
Turku w porównaniu z Sieradzem jest już wyraźnie słabsza. D la mieszkańców 
pozostałych czterech gmin Sieradz jest już bezspornym centrum  obsługowym 
w szerokim tego słowa znaczeniu.

Interesująco wyglądają preferencje osób w zakresie migracji stałych, 
przyjeżdżających i wyjeżdżających w okresie 1993-1995 z terenu badanych 
gmin. D ane te uzyskano w wyniku kwerendy przeprowadzonej w urzędach 
gmin (z wyjątkiem gminy Brąszewice). O tóż w przypadku migracji stałych 
decydującą rolę odgrywają ośrodki lokalne (54,8%): m ałe m iasta i wsie, co 
dla terenów rolniczych jest pewną prawidłowością. Migracje m ają tu najczęściej 
charakter rodzinny (zawieranie małżeństw itp.). Pewną rolę odgrywają też 
migracje dalsze, ale ich wielkość jest już mniejsza aniżeli do ośrodków 
lokalnych. Drugim  ważnym centrum  migracji stałych d la mieszkańców 
badanych gmin jest Sieradz (22,4%), Łódź (10,6%) i Kalisz (9,5%). W śród 
tych ośrodków  pozycja Sieradza jest dom inująca. A nalizując kierunki 
migracji stałych w przekroju poszczególnych gmin, widoczne jest duże 
rozproszenie terytorialne migracji pochodzących z gminy Goszczanów i Błaszki 
oraz większa rola Kalisza aniżeli Sieradza w wymianie migracyjnej dla 
Błaszek. Jednak w przypadku mieszkańców obu tych gmin rola Sieradza 
i Łodzi jako pojedynczych centrów migracji stałych jest decydująca.

T raktując łącznie aktualne powiązania w zakresie wymienionych działal
ności społeczno-gospodarczych mieszkańców badanych gmin z ośrodkam i 
centralnymi, należy stwierdzić, że najważniejszym dla ludności badanych 
gmin jest Sieradz, na który przypada 46,9% ogółu powiązań (tab. 2). D rugą 
pozycję zajm ują ośrodki lokalne (34,4%), kolejne zaś miejsca ośrodki 
centralne w Łodzi (8,5%) i Kaliszu (7,0%). Dopiero na dalszych miejscach 
znajdują się: Poznań (1,2%), Turek (1,5%) i Wieluń (0,5%). Siła ciążenia 
ludności gmin do poszczególnych ośrodków centralnych jest zróżnicowana. 
W  przypadku mieszkańców gminy Brąszewice i K lonow a najsilniejsze 
powiązania występują z Sieradzem (odpowiednio 55,6 i 55,4%) i ośrodkam i 
lokalnymi (37,1 i 40,2%). Z pozostałymi m iastami związki są już bardzo 
słabe; z Kaliszem na poziomie 3,9 i 0,7% , Łodzią 3,4 i 2,7% . Podobny 
charakter powiązań społeczno-gospodarczych m ają mieszkańcy gmin Wróblew 
i W arta. Dominujące są tutaj powiązania z Sieradzem (odpowiednio 66 
i 50,8%) i ośrodkam i lokalnymi (22,2 i 28,4%), ale z dużo większym 
udziałem aniżeli m iało to miejsce w przypadku Brąszewic i Klonowej, Łodzi



Pow iązania m ieszkańców badanych gmin z aktualnym i i potencjalnym i ośrodkam i 
wojewódzkimi i powiatowymi w zakresie usług, obrotu towarowego, edukacji i migracji

Gminy
A ktualne i potencjalne ośrodki wojewódzkie i powiatow e

Sieradz Kalisz Łódź Poznań T urek W ieluń pozostałe ogółem

Goszczanów 37,8 5,4 14,9 2,6 11,0 _ 28,3 100,0
W arta 50,8 2,9 14,0 3,2 0,5 0,2 28,4 100,0
Błaszki 33,0 20,4 12,3 2,1 - - 32,2 100,0
Wróblew 66,0 1,4 9,8 0,6 - - 22,2 100,0
Brąszewice 55,6 3,9 3,4 - - - 37,1 100,0
Klonowa 55,4 0,7 2,7 0,1 - 0,9 40,2 100,0

Ogółem 46,9 7,0 8,5 1,2 1,5 0,5 34,4 100,0

Ź r ó d ł o :  Zestawiono n a  podstaw ie badań ankietowych i kwerendy przeprowadzonej w szkołach i gminnych urzędach ewidencji 
ludności.
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(9,8 i 14%). Natom iast dla mieszkańców gmin Błaszki (33% usług) i Gosz
czanów (37,8%) ośrodek obsługowy w Sieradzu m a relatywnie mniejsze 
znaczenie. W obu gminach prawie równorzędny udział m ają ośrodki lokalne 
(odpowiednio 32,2 i 28,3%). W ysoką pozycję w obsłudze mieszkańców 
zajmuje Łódź, na k tórą przypada odpowiednio 12,3 i 14,9% całości obsługi 
ludności obu gmin, przy niskim udziale Poznania (2,1 i 2,6%). D la miesz
kańców gminy Goszczanów w zakresie zaopatrzenia w usługi istotne znaczenie 
m a T urek (11% ), natom iast dla Błaszek ośrodek centralny w K aliszu 
(20,4%). Tak więc obie gminy swoje potrzeby zaspokajają w znacznym 
stopniu w wielu ośrodkach centralnych (rys. 4).

D la mieszkańców wszystkich badanych gmin Sieradz w zakresie ich obsłu
gi rzeczywistej jest podstawowym centrum, nawet w przypadku m ieszkań
ców pochodzących z Blaszek i Goszczanowa m a on podstawowe znaczenie 
w ich obsłudze. D rugą pozycję (poza łącznie potraktow anym i ośrodka
m i lokalnym i) zajm uje Łódź. W yprzedza ona dość w yraźnie Kalisz.

TUREK

Rys. 4. Pow iązania m ieszkańców badanych gmin z potencjalnym i ośrodkam i wojewódzkimi 
i powiatowymi w zakresie usług, obrotu towarowego, edukacji i migracji (w % )
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Jedynym tutaj wyjątkiem są mieszkańcy Błaszek, dla których Kalisz jest 
ważniejszym centrum obsługowym aniżeli Łódź. Dopiero trzecią pozycję 
zajmuje Kalisz jako  centrum obsługowe mieszkańców badanych gmin. 
Turek m a pewne znaczenie dla obsługi mieszkańców Goszczanowa, dla 
których jest trzecim z kolei ośrodkiem obsługowym. N atom iast Poznań m a 
już niewielkie znaczenie dla mieszkańców badanych gmin i znacznie wy
przedzają go nawet pojedyncze ośrodki lokalne.

W NIOSKI

Przedstawione wyniki badań jednoznacznie wskazują na występowanie 
daleko idących rozbieżności w sprawie przyszłego podziału administracyjnego 
kraju pomiędzy liberalnymi elitami politycznymi a lokalną opinią publiczną. 
Otóż badane społeczności lokalne są w większości (blisko w 2/3) przeciwne 
zmianom aktualnego podziału terytorialnego kraju oraz wprowadzeniu 
podziału trójszczeblowego. Zasadny jest więc wniosek, że aktualnie społeczeń
stwo badanego obszaru nie jest przygotowane do akceptacji proponowanego 
modelu podziału administracyjnego. Poglądy społeczne nie są czymś stałym, 
ulegają zmianom. Jest oczywiste, że również dla wprowadzenia nowego 
podziału administracyjnego Polski m ożna z czasem, poprzez umiejętną 
kampanię, pozyskać większość społeczeństwa. Należy jednak mieć w tym 
zakresie dobre rozeznanie co do aktualnego stanu opinii publicznej.

Preferencje badanych społeczności lokalnych w zakresie przynależności 
ich gmin do przyszłych jednostek wojewódzkich i powiatowych są w dużym 
stopniu uwarunkowane rzeczywistymi ciążeniami społeczno-ekonomicznymi. 
Nie występują w tym zakresie zbyt daleko idące odstępstwa, nawet zdecy
dowane optowanie mieszkańców Błaszek za Kaliszem znajduje po części 
swoje uzasadnienie w strukturze rzeczywistych ciążeń społeczno-ekonomicznych. 
Płynie stąd jednoznaczny wniosek, że propozycje (a tym bardziej decyzje) 
podziału administracyjnego kraju należy poprzedzić badaniam i pokazującymi 
nie tylko aktualny stan świadomości lokalnych społeczeństw, ale przede 
wszystkim stan rzeczywistych powiązań społeczno-ekonomicznych ośrodków 
lokalnych.

K atedra  Geografii M iast i T uryzm u UŁ 
K ated ra  G ospodarki Przestrzennej 

i Planow ania Przestrzennego UŁ
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Andrzej M atczak, Anna M ałgorzata Niżnik

T H E  FU TU R E O R GA NISATIO N OF T H E  BO UN DA RIES 
O F T H E  Ł Ó D Ź  V O IV O D SH IP 

(TH E  RESULTS O F RESEARCH IN SIX GM INA IN T H E  SIE R A D Z  RE G IO N ) 
(Summary)

This research presents the results o f a questionnaire survey carried out in June 1996 
concerning the perception of the local population regarding future changes in adm inistrative 
boundaries in the western p a rt o f the Sieradz voivodship (county). T he com m une involved 
were: Goszczanów, W arta, Blaszki, W róblew, Brąszewice and K lonow a. In  addition, supporting 
inform ation regarding the population’s use o f services, education, shopping facilities, medical 
services, recreation and cultural facilities, together with em ploym ent and local m igration 
patterns, were obtained from  official sources. T he survey interviewed 600 people in to ta l in 
the six commune. In each o f  the latter the sample included 10 people from  the local 
establishm ent, and 90 representing the rem ainder o f the population.

Findings relating to  the perceived need for boundary change were similar for both 
establishm ent and other groups, the elderly seeing little need for change and the young and 
educated preferring a new situation. Unskilled non-establishm ent interviewees preferred the 
status quo. Equally, both groups preferred a two-tier system o f local governm ent involving 
com m une and voivodship rather than a  three-tier system involving comm une, adm inistrative 
district and voivodship. N o less than 78% o f the establishm ent group and 60%  o f the other 
group selected this strategy.

Interviewees were asked their views concerning the size o f Polish local governm ent areas: 
whether there should be 12, 17 or 25 units, com pared with the 49 voivodships a t present. In 
the case of the first two options the m ajority preferred to be associated with the county of 
Łódź rather than  Poznari. Łódź was also preferred in the case o f the  third option, the choice 
lying between Łódź, selected by 51% , and Kalisz, selected by 49%  o f those interviewed. 
Factors influencing preferences included ease o f com m unication, established service and other 
links with centres and regions, and form er local governm ent boundaries.

In  conclusion, i t  seems class th a t  peop le’s preferences regard ing  local governm ent 
boundaries are heavily influenced by socio-economic considerations.





A C T A  U N I V E R S I T A T I S  L O D Z I E N S I S  
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Sylwia Kaczmarek, Jacek Kaczmarek

POWIĄZANIA PRZESTRZENNE, SPOŁECZNE I EKONOMICZNE  
W REGIONIE ŁÓDZKIM  

REJON PODDĘBICE-TUREK

W artykule przedstaw iono wyniki badań  terenowych nad powiązaniam i regionalnym i gmin 
oraz stopniem  przygotowania wyposażenia m iast d o  pełnienia funkcji pow iatu prowadzonych 
latem  1996 r. w rejonie Poddębice-Turek.

REZULTATY BADAŃ TER EN O W Y CH  

Uwagi wstępne

Niniejsze opracowanie zawiera wyniki badań terenowych przeprowadzonych 
latem 1996 r. w północno-zachodnim fragmencie obszaru będącego przed
miotem analiz, czyli w rejonie Poddębice-Turek. M ateriał empiryczny został 
zebrany przez studentów II roku geografii*.

Według opinii ankieterów badane zagadnienie ogólnie spotykało się 
z akceptacją społeczną. Mieszkańcy na  ogół chętnie udzielali odpowiedzi na 
zadaw ane im pytania, choć niektórzy z nich odm awiali obaw iając się 
naruszenia ich prywatności. Pewna część potencjalnych respondentów nie 
była przekonana, że będą to badania w pełni anonimowe i odmawiała 
swojego udziału.

Zdecydowanie przychylniej podchodzili do ankiety ludzie lepiej wykształceni 
(z wyższym lub średnim wykształceniem), którzy rozumieli wszystkie pytania 
i mieli ukształtowany własny pogląd na zagadnienie. N atom iast respondenci 
z podstawowym wykształceniem nie zawsze rozumieli sens pytania i niezbędne

* W ćwiczeniach terenowych w 1996 r. brali udział następujący studenci II roku  geografii: 
J. G aw ron, T . Spanialski, M . Stanik, M . Jeziorska, A . Grzegorek, S. Pietrzak, I. Nau, 
J. Sztyler, J. Szymański, K . M ilewska, A. M ądrakow ska, E. M alus, R . M asica, J. Sylburska, 
J . Stefaniak, K . M aciejewska, W. Sobkowiak, A . Szczech, T. Łuczak, P. D ryk, P. Żakowski.
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były wówczas dodatkowe wyjaśnienia ankieterów. Zwłaszcza sporo wątpliwości 
budziły pierwsze pytania, k tó re  wymagały od respondentów  wyraźnej 
deklaracji poglądów na  temat podziału administracyjnego kraju. D la części 
osób było to zniechęcające. Toteż w trakcie badań zmodyfikowano nieco 
sposób prowadzenia ankiety, rozpoczynając zadawanie pytań od szczegółowych 
(nr 8 i 9), ale dotyczących rutynowych czynności dnia codziennego an
kietowanych, stopniowo przechodząc do pierwszej części ankiety, gdzie 
poruszano kwestie bardziej ogólne. Szczególnie życzliwie do przeprowadzanych 
badań odnosili się przedstawiciele grupy dobranej celowo, czyli „elity”. 
Udzielali oni pełnych i wyczerpujących odpowiedzi, wykazywali duże zro
zumienie zagadnienia i posiadali własną, przemyślaną opinię na ten temat.

Charakterystyka obszaru badań

Badaniami ankietowymi objęto siedem gmin położonych na  północny 
zachód od Łodzi. Pięć z nich wchodzi w skład województwa konińskiego: 
D obra, Grabów, Turek, Uniejów, Świnice W arckie, natom iast dwie należą 
adm inistracyjnie do województwa sieradzkiego: Pęczniew, W artkowice. 
Łącznie obszar gdzie przeprowadzono badania ankietowe, m a powierzchnię: 
905 k m \ zamieszkuje go 74 866 mieszkańców (por. tab. 1).

Zgodnie z przyjętą koncepcją badawczą ankiety przeprowadzano w miejs
cowościach gminnych, gdzie pytano przypadkowych ludzi (90 osób) oraz 
celowo dobranych przedstawicieli elity, stosując wskazane w programie 
badań kryteria.

T a b e l a  1

Ludność i powierzchnia obszaru 
objętego badaniam i ankietowymi

Nazw a gminy Powierzchnia
(km2)

Ludność

G rabów 155 7 430
Świnice W arckie 94 4 748
Uniejów 129 8 250
D obra 132 6 643
Turek 125 36 968
Pęczniew 128 4 143
W artkowice 142 6 684

Razem 905 74 866

Ź r ó d ł o :  Roczniki statystyczne województw konińskiego 
(1993 r.) i sieradzkiego (1994 г.).
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Rys. 1 Charakterystyka obszaru badań 
(źródło: M . K o t e r ,  S. L i s z e w s k i ,  A.  S u l i b o r s k i ,  1996, Delimitacja potencjalnego 

obszaru województwa łódzkiego. Studium  wiedzy o regionie łódzkim , Ł TN , Ł ódź)

Opis ankietowanej populacji

Ankietowana populacja to 700 osób zamieszkałych na terenie badań 
w siedmiu gminach. W śród respondentów 54% to mężczyźni. W  podanych 
czterech przedziałach wiekowych najliczniej reprezentowana jest grupa osób 
w wieku 25-45 lat (54% ankietowanych), następne miejsce zajmuje grupa 
wiekowa 45-65 lat (28%). Najmniej liczna jest wśród ankietowanych grupa 
osób w wieku ponad 65 lat -  stanowi ona zaledwie 4%  ankietowanej 
populacji.

K ategoria wykształcenie respondentów wykazuje najwyższą wartość dla 
poziomu: średnie -  legitymuje się nim 41% ankietowanych. Drugie miejsce 
w kolejności zajmuje grupa osób z wykształceniem zawodowym (28%). 
Nieomal te same wartości osiągnęły dwie kategorie wykształcenia: wyższe 
(12,5%) oraz podstawowe (13%).

Zatrudnienie ankietowanych określało siedem wyróżnionych w ankiecie 
kategorii. Najczęściej respondenci podawali, iż są pracownikam i najem 
nymi sektorów państwowego (37% osób) lub prywatnego (16%). W łaś
ciciele prywatnych firm to 12% badanej grupy, właściciele gospodarstwa


