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Od Redakcji

Administratio Locorum 10(2) zawiera 9 różnorodnych opracowań dotyczących zagadnień 
technicznych, przyrodniczych, planistycznych i ekonomicznych.

Kwartalnik otwiera opracowanie na temat zastosowania analiz sieciowych w badaniu do
stępności transportu publicznego, przygotowane przez Michała Bracha i Macieja Florczaka. Au
torzy zwracają między innymi uwagę na wykorzystanie technologii GIS w zarządzaniu prze
strzenią, w tym do konstruowania sieci komunikacyjnej. Problematyki sieci dotyczy również 
opracowanie Katarzyny Kocur-Bery. Autorka zwraca uwagę na strukturę funkcjonalną sieci dro
gowej, działania związane z zarządzaniem takimi sieciami oraz zagadnienia techniczne dotyczą
ce utrzymania i ochrony dróg.

Małgorzata Dudzińska zaprezentowała opracowanie dotyczące porównania Programu rozwoju 
obszarów wiejskich na lata 2007-2013 z Planem rozwoju obszarów wiejskich dla Polski na lata 
2004-2006. Przedstawiła podobieństwa i różnice między tymi dokumentami oraz dokonała anali
zy wykorzystania pozyskanych w ten sposób środków finansowych przez województwa. Autorka 
stwierdza między innymi, że można zaobserwować kilka pozytywów wynikających z funkcjono
wania programów na poziomie województwa.

Opracowanie Beaty Fornal-Pieniak i Czesława Wysockiego wpisuje się w nurt badań przy
rodniczych w obrębie gospodarki przestrzennej. Autorzy skoncentrowali się na ocenie Żmudz- 
kiego Parku Narodowego pod względem przyrodniczym i kulturowym.

Magdalena Nowak-Rząsa nawiązuje natomiast do zasad oceny obiektów parkowych na 
przykładzie Olsztyna, zwracając uwagę na dobór kryteriów oceny tych obiektów.

Innym zagadnieniem jest analiza przekształceń, które zachodzą na terenach obrzeżnych 
miast (strefy przejściowe między miastem a wsią).

Anna Kluska badała procesy zachodzące w trzech gminach sąsiadujących bezpośrednio 
z Wrocławiem. Określiła rozwój społeczno-gospodarczy tych obszarów, analizując wiele aspek
tów funkcjonowania gminy i jej mieszkańców.

Ada Wolny i Ryszard Źróbek badali inwestycje podejmowane w strefie podmiejskiej Olszty
na, stwierdzając między innymi, że proces inwestycyjny realizowany w tej strefie ma bezpośred
nie odzwierciedlenie w zmianach na lokalnym rynku nieruchomości, w sposobie zagospodaro
wania przestrzeni i strukturze użytkowania tych obszarów.

Adam Senetra w pracy napisanej w języku angielskim skoncentrował się na możliwości wy
korzystania metody porównania parami do oceny walorów naturalnych i antropogenicznych 
przestrzeni w rejonie Warmii i Mazur. Wykorzystał w tym celu formuły statystyczne opracowane 
przez Kendalla.

Walory florystyczne i estetyczne muraw kserotermicznych w okolicy Zamościa zostały 
przedstawione w pracy Czesławy Trąby. Autorka zwróciła między innymi uwagę na zagrożenia 
dla bioróżnorodności tych obszarów.

Zaprezentowana różnorodność tematyczna tego numeru Kwartalnika wskazuje na interdy
scyplinarność gospodarki przestrzennej i jej wieloaspektywny wymiar. Może to być brane pod 
uwagę w dyskusji dotyczącej powołania nowej dyscypliny naukowej.
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