


Przedmowa 

Spis treści niniejszego tomu IV „Rocznika Żyrardowskiego" wskazuje 
na bardzo szeroką problematykę zawartą w artykułach. Tak jak w poprzed-
nich 3 tomach, tak również w tym tomie kolejność poszczególnych zagad-
nień jest następująca: problemy ogólne dotyczące świata, Europy, poszcze-
gólnych państw czy też zdrowia jako zasobu ekonomicznego, społecznego 
i demograficznego. Utrzymanie zdrowia, a zwłaszcza przywracanie do zdro-
wia wymaga stosowania leków, leczenia. Skutkiem ubocznym są odpady 
medyczne i ich utylizacja, stąd artykuł o odpadach w służbie zdrowia i zmia-
nach, jakie zaszły w stanie dewastacji środowiska naturalnego w Polsce. 
W następnych artykułach są poruszane problemy kraju, regionu kieleckiego, 
lubelskiego, warszawskiego w tym szczególnie tzw. pasma zachodniego 
i Żyrardowa. Tom IV zamykają krótkie dwa opracowania dotyczące uczelni 
i wykaz absolwentów, którzy ukończyli studia w roku akademickim 2004/05. 
Jakkolwiek nazwa szkoły wskazuje na lokalność, to zarówno w programach 
kształcenia i w artykułach publikowanych w „Roczniku" dominują zagadnienia 
ogólne. Myślą przewodnią wydawania „Rocznika Żyrardowskiego" jest dostar-
czanie studentom dodatkowej lektury uzupełniającej z nadzieją, że sięgać 
będą do niego także po skończeniu studiów i korzystać będą również inne 
grupy społeczne, w tym uczniowie, pracownicy samorządów, nauczyciele. 

Pragnę również poinformować, że Wyższa Szkoła Rozwoju Lokalne-
go wydała następujące książki: 
• Sanologia - nauka o zdrowiu społeczeństwa, red. naukowa prof. dr hab. 

n. med. Leon Jabłoński, Żyrardów 1998, 
• Rocznik Żyrardowski, tom I, red. naukowa prof. dr hab. Witold Rakowski, 

Żyrardów 2002, 
• Rocznik Żyrardowski, tom II, red. naukowa prof. dr hab. Witold Rakow-

ski, Żyrardów 2003, 
• Rola zaawansowanej technologii w rozwoju regionalnym i lokalnym, Ma-

ciej Gurbała, Żyrardów 2004, 
• Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych i środków finansowych 

Wspólnot Europejskich na rozwój Irlandii po 1 stycznia 1973, dr Jacek 
Rosa, Żyrardów 2004, 

• Rozwój peryferyjnego ośrodka o znaczeniu regionalnym a zmiany struk-
tur funkcjonalno-przestrzennych na przykładzie Suwałk, dr Dariusz Pio-
trowski, Żyrardów 2004, 
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• Rocznik Żyrardowski, tom III, red. naukowa prof. dr hab. Witold Rakow-
ski, Żyrardów 2005, 

• Procesy dostosowawcze województwa mazowieckiego do nowych warun-
ków otoczenia (materiały konferencyjne) red. naukowa prof. dr hab. Wi-
told Rakowski, Żyrardów 2005, 

• Historia i kultura Mazowsza do 1526 r., prof. dr hab. Benon Dymek, Żyrar-
dów 2005, 

• Ekonometria skrypt dla studentów, dr Eligiusz Nowakowski, Żyrardów 
2005, 

• Studia nad regionem radomskim, tom II, (jest to wyraz współpracy WSRL 
z Politechniką Radomską), Żyrardów-Radom, 2006 (w druku), 

• Rocznik Mazowiecki, wydawany przez Mazowieckie Towarzystwo Na-
ukowe od tomu XV jest współfinansowany przez WSRL. 

Ponadto uczelnia sponsorowała następujące publikacje: 
Pamiętniki Polaków na Litwie, Warszawa 1998 i jednocześnie ufundo-

wała pamiętnikarzom dwie nagrody oraz Pamiętniki Polaków na Wschodzie, 
Warszawa 2006, jest to wyraz współpracy WSRL z Instytutem Gospodar-
stwa Społecznego SGH. 

Książki te można nabyć w WSRL tel./fax (046) 855-61-62, adres: 
96-300 Żyrardów, ul. Ludwika Waryńskiego 1. 

Witold Rakowski 
Redaktor Naukowy 


