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OD REDAKCJI

Drugi numer Acta Scientiarum Polonorum -  Administratio Locorum w 2016 roku po
święcony jest głównie sieciom komunikacyjnym. Rozwój szeroko rozumianego trans
portu i komunikacji jest szczególnie ważny w dobie budowy oraz modernizacji istnieją
cej infrastruktury technicznej w Polsce. Mamy przyjemność przedstawić opracowania 
naukowe prezentowane m.in. na tegorocznej V Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej 
i Warsztatach „Przystanek miasto. Innowacyjne rozwiązania komunikacyjne szansą na 

dynamiczny rozwój przestrzeni m iejskiej”, która odbyła się 11-13 maja 2016 r. 
w Olsztynie.

Zachęcam do lektury artykułu autorstwa Krzysztofa Rogatki, Agnieszki Kempy i Ma
cieja Surmacewicza pt. „Potencjał rzek jako element zrównoważonej polityki miejskiej -  
przykład Bydgoszczy”. W badaniu przeanalizowano wpływ rzek na rozwój Bydgoszczy 
oraz możliwości wykorzystania potencjału transportowego i społeczno-gospodarczego 
wody. Autorzy zaobserwowali powrót miast nad wodę, w tym także w Bydgoszczy. Rzeki 
przyciągają zainteresowanie mieszkańców, turystów i inwestorów. Zbadano, że odnowa 
waterfrontów stała się ważnym elementem polityki miejskiej, wpisującym się w ideę 
zrównoważonego rozwoju, przemiany rewitalizacyjne czy nawet działania z zakresu 
tzw. smart city.

Pozostając w temacie, proponuję zapoznanie się z problematyką rozwoju sieci komu
nikacyjnej Torunia jako przykładu przestrzennego wymiaru studentyfikacji. Opracowanie 
Leszeka Dąbrowskiego, Darii Godzieby, Magdaleny Dolińskiej oraz Stefanii Środy-Mu- 
rawskiej obejmuje analizę dokumentów strategicznych z zakresu rozwoju sieci transpor
towej w Toruniu w okresie po II wojnie światowej aż do roku 2016 oraz wyników ba
dania ankietowego dotyczącego zachowań przestrzennych studentów Uniwersytetu Miko
łaja Kopernika w Toruniu. Autorzy wykazali, że obecność Uniwersytetu Mikołaja Koper
nika wpływa na rozwój przestrzenny miasta po II wojnie światowej w kontekście prze
biegu najważniejszych linii systemu komunikacji miejskiej.

Zapraszam do zapoznania się również z pozostałymi ciekawymi artykułami. Stanowią 
oryginalne opracowania naukowe poruszające istotne problemy dotyczące zagospodaro
wania przestrzeni w Polsce.

Wszystkim autorom dziękuję za interesujące opracowania, a czytelnikom życzę miłej 
lektury.
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